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PPOOTTEENNCCJJAAŁŁ  MMIIAASSTTAA  

Charakterystyka Łodzi 

Łódź jest szczególnym miastem pod względem genetycznym i funkcjonalnym. To miasto o silnych korzeniach 

industrialnych opartych na przemyśle lekkim. Gwałtowny rozwój nastąpił w XIX w., kiedy to z osady rolniczej liczącej 

niespełna 800 osób wykształcił się znany w całym Królestwie Polskim ośrodek przemysłowy z blisko 300 tys. mieszkańców -

 jedno z najdynamiczniej rozwijających się wówczas miast na świecie. 

Łódź liczy 720,7 tys. mieszkańców (54,5% stanowią kobiety - stan na koniec września 2012 r.) i jest centrum 

aglomeracji zamieszkałej przez 1,1 mln ludności. Przeciętna gęstość zaludnienia wynosi 2 514 osób na km². 

Liczebność tak zwanej ludności dziennej Łodzi, czyli liczbę osób przebywających w mieście w ciągu dnia, należy 

szacować na poziomie o 100 tys. większym niż liczbę osób zameldowanych. W Łodzi studiuje blisko 100 tys. osób 

w znacznej części dojeżdżających ze stałego miejsca zamieszkania, a z łódzkich usług korzysta codziennie kilkadziesiąt 

procent 100-tysięcznej populacji mieszkającej w zasięgu 15 minut dojazdu1. Łódź jest bowiem znaczącym ośrodkiem 

migracji wahadłowych. Migranci przybywają głównie z otaczających powiatów i ich największych stolic - Zgierza i Pabianic.  

Równocześnie do pracy poza granice miasta udaje się prawie 9 tys. osób - najwięcej do otaczających powiatów oraz 

do Warszawy. 

Długookresowe zmiany liczby mieszkańców Łodzi kształtowane były przede wszystkim przez czynniki demograficzne 

– falowe zmiany poziomu urodzeń ze stałym trendem spadowym (Rys. 1). Tendencje te decydująco przyczyniły się do, 

trwającego od 1988 r. zmniejszania się liczby ludności miasta (ponad 100 tys. osób). Według najnowszej prognozy 

demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego, w 2030 r. Łódź będzie liczyła 610 tys. mieszkańców. Oznacza 

to zmniejszenie demograficznego potencjału miasta o 17,2% i pogłębienie się procesu starzenia łódzkiego społeczeństwa. 

Mediana wieku łodzian sięgająca w 2010 r. 43 lat wzrośnie do poziomu pozwalającego stwierdzić, że prawie połowa 

mieszkańców miasta przekroczy wiek pięćdziesięciu lat.  

 

Rys. 1. Zmiany liczby urodzeń i zgonów w Łodzi w latach 1951 - 2008. 

 
Źródło: Michalski W.,  (2010), Wyludniające się miasto – przykład Łodzi, [w] Burchard-  Dziubińska M., Rzeńca A., (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie 

lokalnym  i regionalnym, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 98 -111. 
 

 

Przemiany demograficzne jakie zajdą do 2030 r. dowodzą, że rozwój miasta nie będzie opierać się na tradycyjnym 

zwiększaniu potencjalnych zasobów pracy, a musi wykorzystywać jakościowe czynniki wzrostu, takie jak podnoszenie 

                                                 
1 Źródło: Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi NR XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.10.10 r. 
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poziomu wykształcenia mieszkańców, czyli ogólnie rzecz ujmując poprawę jakości kapitału ludzkiego. Przykładowo 

na skutek przewidywanego spadku liczebności osób w wieku akademickim, łódzkie uczelnie rozpoczęły działania mające 

na celu podniesienie jakości, unikalności, a tym samym konkurencyjności prowadzonych kierunków studiów. 

Miasto o konkurencyjnych warunkach pracy i inwestowania 

Dziś Łódź po trudnym okresie transformacji gospodarczej i ustrojowej państwa polskiego to trzecie – po Warszawie 

i Krakowie – miasto pod względem liczby mieszkańców. To silny ośrodek metropolitalny, akademicki i kulturalny, 

ze znacznym potencjałem gospodarczym: produkcyjnym, usługowym oraz w sektorze logistycznym, przemyśle AGD, a także 

w produkcji sprzętu i oprogramowania informatycznego.  

Pozycję miasta wzmacnia szczególne, centralne położenie w kraju. Łódź to „miasto środka”, tworzące potencjalną 

sieć z innymi metropoliami: Warszawą, Poznaniem, Wrocławiem i Krakowem. Miasto położone jest na skrzyżowaniu 

autostrad A1 i A2, drogi ekspresowej S8 oraz zachodniej obwodnicy S14. Modernizacja i budowa dróg pozwala na przejazd 

z Łodzi do Warszawy w czasie 1,5 godziny, a do Berlina w ciągu 4 godzin.  

 

Rys. 2. Łódź jako węzeł komunikacyjny. 

 

Źródło: Zarząd Nowego Centrum Łodzi. 

 

Położenie Łodzi w centrum Polski jest atutem miasta z punktu widzenia włączenia go do planowanej 

Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej państwa członkowskie Unii Europejskiej. Spośród dziesięciu głównych 

korytarzy sieci TEN-T (Trans – European Network – Transport) w sąsiedztwie Łodzi przebiegają dwa z nich (Rys. 2): 

- Korytarz II -  Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa, który obejmuje: 

∙ drogę krajową Nr 2 (E30) i budowaną autostradę A-2; 

∙ magistralę kolejową E20 Berlin – Kunowice – Warszawa – Terespol z obwodnicą towarową CE20 Łowicz– 

Skierniewice – Łuków. 

- Korytarz VI - Gdańsk – Warszawa / Łódź – Gliwice – Ostrawa, który obejmuje: 

∙ drogę krajową Nr 1 (E75) Gdańsk – Łódź – Częstochowa – Cieszyn (budowana autostrada A-1) oraz drogę krajową 

Nr 8 (E67); 

∙ magistralę kolejową CE65 Porty – Śląsk oraz Centralną Magistralę Kolejową). 
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Rys. 3. Położenie Łodzi na tle transeuropejskich korytarzy transportowych w Polsce. 

 

 

Przez Łódź nie przebiega żadna linia magistralna podstawowego układu kolejowego Polski. Miasto łączy się z nim 

liniami o niskich parametrach technicznych, uniemożliwiającymi jazdę pociągów pasażerskich z prędkościami większymi 

niż 100-120 km/h. Obrzeżny przebieg linii magistralnych skutkuje brakiem połączeń Eurocity przez Łódź, jak również 

wyłączeniem miasta z krajowego układu sieci połączeń międzyregionalnych wyższego poziomu obsługi Intercity, z wyjątkiem 

kierunku Warszawa – Łódź. Specyfiką Łodzi jest rozbicie układu kolejowego na dwa systemy obsługiwane przez słabo 

ze sobą powiązane dworce – Fabryczny (czołowy) i Kaliski (przelotowy).  

Uwzględnienie przejścia tunelem pod centrum Łodzi, z podziemną stacją Łódź Fabryczna, z planowanym 

połączeniem z Centralną Magistralą Kolejową pozwoli na to, by Łódź stała się bardzo ważnym węzłem kolejowym na mapie 

kraju. 

 

Trwa rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Oddany w 2012 r. do użytku 

nowy III Terminal o przepustowości 1,5 mln pasażerów rocznie jest w głównej mierze dedykowany destynacjom 

zagranicznym. Połączenia lotnicze z największymi miastami Europy: Londynem, Dublinem, Mediolanem, Kopenhagą 

spełniają oczekiwania łódzkich przedsiębiorców (Rys. 4). 
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Rys. 4. Sieć połączeń lotniczych Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. 

 
Źródło: http://lotnisko.lodz.pl/pl/strona/Dokad_latamy/27. 

 

Budowa tunelu średnicowego pod śródmieściem i podziemnego multimodalnego dworca centralnego oraz uwolnienie 

terenów po Dworcu Łódź – Fabryczna i liniach kolejowych otwiera przed miastem szereg nowych możliwości. Łódź zamierza 

z nich skorzystać realizując program Nowe Centrum Łodzi oraz planując wykorzystanie tunelu średnicowego dla połączeń 

kolei miejskiej i aglomeracyjnej. 

Łódź miasto możliwości 

Współczesna Łódź nazywana jest przez inwestorów miastem możliwości, w którym w równym stopniu rozwijają 

się nowoczesne usługi i nowe dziedziny przemysłu: centra usług biznesowych (BPO i IT), produkcja AGD, przemysł 

elektroniczny oraz biotechnologia. 

Wraz z tworzeniem, już w XXI wieku, nowej bazy gospodarczej, sytuacja ekonomiczna mieszkańców widocznie 

się poprawiła. Przyczyniło się to do zwiększenia ich mobilności społeczno-przestrzennej i wzrostu poziomu oczekiwań wobec 

swojego miasta. Zintensyfikowało to, spóźnione wobec innych metropolii, zasiedlanie strefy podmiejskiej i budowanie 

jednolitego aglomeracyjnego rynku pracy. Dlatego też łączny potencjał pracowniczy aglomeracji łódzkiej można, mimo 

niekorzystnych trendów demograficznych, uznać za stabilny. Większość łódzkich emigrantów osiedla się na terenach 

wiejskich otaczających powiatów, najczęściej bezpośrednio graniczących z Łodzią, dzięki czemu ich liczba ludności 

systematycznie wzrasta.  

Zapoczątkowany w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku proces stałego zmniejszania się liczby ludności 

Łodzi nie przebiegał równomiernie w przestrzeni miasta. Zaludnienie jego części centralnej zmniejszyło się o ponad 120 tys. 

osób, a na obrzeżach miasta przybyło 30 tys. mieszkańców. Dzięki rozpoczętej rewitalizacji starej zabudowy mieszkaniowej 

i licznych w centrum terenów poprzemysłowych proces wyludniania się centrum Miasta osłabł. Na terenach pofabrycznych 

powstają obiekty usługowe, lofty i nowoczesne osiedla. 

W okresie 20 lat przemian systemowych i demograficznych powierzchnia mieszkaniowa Łodzi wzrosła z 14,4 mln m² 

do 17,7 mln m², a wskaźnik powierzchni przypadającej na 1 mieszkańca zwiększył się z 16,8 m² do 24 m². Oznacza 

to cywilizacyjnie niezbędną, znaczną poprawę warunków mieszkaniowych, ale równocześnie wzrost kosztów zaspakajania 
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potrzeb mieszkaniowych zarówno po stronie mieszkańców, jak i miasta. Zmiany te potwierdzają konieczność dalszego 

poszukiwania przez miasto takich dróg rozwoju, które zapewnią wysoko kwalifikowane miejsca pracy, a tym samym środki 

na utrzymanie podwyższającego się stale poziomu życia mieszkańców. 

Przybycie inwestorów zagranicznych jest dziś, prawie tak jak przed stu laty, częścią wielokulturowej tradycji „Łodzi 

przemysłowej - ziemi obiecanej” dla ludzi przedsiębiorczych. Wielokulturowy aspekt współczesnych „łódzkich fabrykantów”,  

jak można określić przedsiębiorców, jest bezsprzeczny i dobrze postrzegany w mieście. Największe w Europie 

zrewitalizowane centrum kulturalno – handlowo - rozrywkowe „Manufaktura” „garściami czerpie” z historii i tradycji miejsca, 

nawiązując na każdym kroku do ducha „Imperium Izraela Poznańskiego”, a jednocześnie generując nową jakość 

przyciągającą rzesze zarówno łodzian, jak i przyjezdnych z całej Europy. 

Dzięki wyjątkowo dobremu klimatowi biznesowemu, wysokiej jakości kadr, a także bliskości stolicy, Łódź 

przekształca się z gospodarki opartej na przemyśle w gospodarkę bazującą na wiedzy i usługach. Wymiernym efektem 

wykonanej pracy jest zmniejszenie stopy bezrobocia z 16,4% w 2005 r. do 12,1% w 2012 roku. Odporność Łodzi 

na osłabienie koniunktury gospodarczej, które cechuje ostatnie lata wyraża się w tym, że bezrobocie zwiększa się w tempie 

nieznacznym, takim samym jak w innych dużych polskich miastach. Świadczy to o zasadniczym przezwyciężeniu przez 

gospodarkę miasta obciążeń monokulturą włókienniczą.  

Rynek pracy 

Stopa bezrobocia w Łodzi na koniec grudnia 2012 r. wynosiła 12,1% i była niższa o 1,3 punktu procentowego 

od stopy bezrobocia w kraju. W porównaniu do grudnia 2011 r. stopa ta wzrosła o 1,3 punktu procentowego, jednak nadal 

pozostaje na niższym poziomie niż w województwie i w kraju. 
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Rys. 5. Stopa bezrobocia w Łodzi, regionie i kraju, w %. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy oraz Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Tab. 1. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy*. 

*dane podano według stanu na koniec grudnia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ. 
 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi na koniec grudnia 2012 r. była 

wyższa o 3 958 osób w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Wśród bezrobotnych - 48,4% stanowiły kobiety, 

poprzednio - 50,1% ogółem.  

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku stanowiły 15,8% bezrobotnych, w analogicznym okresie 2011 r. - 17,5%.  

 
Rys. 6. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w IV kwartale 2011 i 2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ. 

 

W strukturze wiekowej bezrobotnych dominowały, według stanu na koniec grudnia 2011 r., kategorie 25-34 lata – 

9 395 osób (25,4%) i 45-54 lata – 9 022 osób (24,4%). Sytuacja taka występowała również w 2012 r. - osób w wieku  

25–34 było 10 334 (25,2%), a w grupie 45 – 54 lata – 9 292 (22,7%). 
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Tab. 2. Liczba bezrobotnych wg wykształcenia*. 

  2011 2012 

Wyższe  4 344  4 749 
Policealne i średnie zawodowe  7 009  7 596 
Średnie ogólnokształcące  4 452  4 823 
Zasadnicze zawodowe  7 190  8 104 
Gimnazjalne i poniżej  14 034  15 715 

Razem  37 029  40 987 
*dane podano według stanu na koniec grudnia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ. 
 

Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Na koniec 

grudnia 2011 r. było ich 37,9% ogółu, a w 2012 r. 38,3%.  

Najmniej liczną grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym – w 2011 r. 11,7%, a na koniec grudnia 2012 r.  

11,6%. 

 

Tab. 3. Liczba bezrobotnych wg stażu pracy*. 

  2011 2012 

Bez stażu  3 954  4 150 
Do 1 roku  6 698  7 434 
Od 1 do 5  6 848  7 725 
Od 5 do 10  5 352  6 205 
Od 10 do 20  6 062  6 464 
Od 20 do 30  6 208  6 781 
30 i więcej  1 907  2 228 

*dane podano według stanu na koniec grudnia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. 

 

Najtrudniejszą sytuację na łódzkim rynku pracy w 2012 r., podobnie jak w analogicznym okresie 2011 r., miały osoby 

ze stażem pracy od 1 do 5 lat – 18,8% (2011 r. - 18,5%). Podobnie w ostatnich dwóch latach drugą, co do wielkości grupę 

bezrobotnych stanowiły osoby ze stażem pracy do 1 roku – 18,1%.  

 

Tab. 4. Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy* . 

  2011 2012 

Do 1 miesiąca  3 160  3 066 
1-3  6 472  7 057 
3-6  6 374  6 514 
6-12  7 764  8 340 
12-24  7 590  8 200 
Pow. 24 m-cy  5 669  7 810 

*dane podano według stanu na koniec grudnia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. 

 

Czas pozostawania bez pracy wpływa na wiele aspektów życia bezrobotnych, zmniejsza szanse na znalezienie 

pracy, co w konsekwencji zagraża wykluczeniem społecznym. Dominującą grupę wśród bezrobotnych, w ciągu ostatnich 

dwóch lat, stanowiły osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Na koniec grudnia 2011 r. stanowili oni 21,0 % 

zarejestrowanych, a w grudniu 2012 r. - 20,3%. 
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Tab. 5. Liczba bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy*. 

  2011 2012 

Do 25 roku życia  3 982  4 239 
Po 50 roku życia  12 439   13 865  
Bez kwalifikacji zawodowych  16 154    17 330 
Bez doświadczenia zawodowego  5 823    6 189 
Bez wykształcenia średniego  21 224    23 819  
Samotnie wychowujący dziecko do 18 roku życia  3 757   4 357 
Długotrwale bezrobotni  18 121  21 467  
Niepełnosprawni  3 934  4 193  
Po odbyciu kary pozbawienia wolności  1 014  1 236  

*dane podano według stanu na koniec grudnia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. 

 

Wśród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ostatnich dwóch latach, 

najliczniejsze grupy stanowiły osoby bez wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych 

oraz po 50 roku życia.  

Atrakcyjność inwestycyjna 

Konsekwencja w podejmowanych działaniach zwiększających atrakcyjność gospodarczą Łodzi oraz stworzenie 

i rozwój Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (3 miejsce w Europie i 18 na świecie2 oraz najlepiej oceniana przez 

inwestorów Specjalna Strefa Ekonomiczna w Polsce3) przyniosły wymierne korzyści w postaci wielu inwestycji, zwłaszcza 

w sektorach priorytetowych - AGD, BPO, logistyka, IT. 

 

Rys. 7. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

 

Źródło: http://www.sse.lodz.pl/. 

 

Uwagę nowych inwestorów przyciąga rozwój i poszerzanie działalności przez firmy, które funkcjonują w Łodzi 

od kilku lat. Jednym z przykładów jest firma Infosys, która oferuje coraz szerszy wachlarz usług, zwiększając jednocześnie 

                                                 
2
 * fDi Magazine (Financial Times), Global Free Zones of the Future 2012/2013. 

3 * Raport KPMG – edycja 2010 i 2011. 

http://www.sse.lodz.pl/
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wielkość zatrudnienia. Z doświadczeń firmy HR partners wynika, że intensywnie rozwijającą się branżą jest również sektor 

IT. Pod koniec 2011 r. w regionie działały 82 firmy świadczące usługi informatyczne zatrudniające ponad 9 pracowników4. 

Liczna grupa większych przedsiębiorstw z sektora IT zajmuje się rozbudową rozwiązań mobilnych (m.in. Comarch, Mobica, 

Teleca, Cybercom). Intensywnie rozwija się również sektor BPO/ITO. W roku 2011 w Łodzi ulokowała Centrum Usług 

Wspólnych brytyjska spółka Tate & Lyle. Łódzki oddział firmy wspiera procesy biznesowe spółki w zakresie IT, finansów 

i księgowości. Stanowiska informatyczne należą do najbardziej poszukiwanych wśród wszystkich zawodów technicznych. 

Z zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów HR partners wynika, że najbardziej poszukiwani są specjaliści 

z umiejętnością programowania w językach C++ i Java. Często poszukiwani są również specjaliści z zakresu metodyk 

zwinnych (Scrum) oraz oprogramowania SAP5. 

W opracowanym w tym roku przez ABSL raporcie „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce” Łódź plasuje 

się w grupie 5 najważniejszych i największych centrów BPO/IT w Polsce. Podkreślono największy wzrost zatrudnienia 

w sektorze od 2009 r., argumentując to dostępem do bogatego zaplecza akademickiego. Łódź, wraz z Wrocławiem, 

otrzymała najlepszą ocenę w zakresie współpracy władz lokalnych z przedstawicielami centrów usług. 

Poza sektorem BPO, bardzo dynamicznie rozwijającym się obszarem jest branża produkcyjna. Szczególnie 

poszukiwani są inżynierowie procesu, inżynierowie ds. projektów, inżynierowie specjalizujący się w zakresie Lean 

Manufacturing, a także mechanicy oraz automatycy.  Firmy produkcyjne – dzięki wyjątkowo dobremu klimatowi 

biznesowemu, wysokiej jakości pracowników - inwestują w usługi oraz badania i rozwój. Przykładem mogą być centra badań 

i rozwoju firm BSH (zatrudniające 30 osób) i Rossmann (zatrudniające 200 osób).  

Niektórzy inwestorzy, Amcor, HTL Strefa, otworzyli w naszym regionie kolejne zakłady. Łódzka firma PGF (obecnie 

Pelion) utworzyła spółkę - córkę – Business Support Solution, świadczącą wyspecjalizowane usługi w obszarze obsługi 

finansowo-księgowej, obsługi prawnej, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, budżetowania i kontrolingu.  

Łodzi zaufały takie uznane firmy jak: Fujitsu Technology Solution, Accenture, Infosys BPO, DHL Express, 

Southwestern BPO, Ericpol, Nordea, Dell, Procter &Gamble, Amcor, Hutchinson, Indesit oraz B/S/H. Tu również powstał 

największy w Polsce sklep IKEA otwarty w Centrum Handlowym Port Łódź, oferując docelowo pracę dla 3 tysięcy osób. 

W 2011 r. zostało otwarte Łódzkie Centrum Badań i Rozwoju Banku City Handlowy. To pierwsza w Polsce, a trzecia  

na świecie po Singapurze i Dublinie samodzielna placówka, której zasadniczą działalność stanowi poszukiwanie 

innowacyjności w bankowości. Bank zaprosił do współpracy łódzkie środowisko akademickie - Politechnikę oraz Uniwersytet 

Łódzki. W 2012 r., Hewlett- Packard, światowy koncern branży informatycznej, otworzył tu centrum usług wspólnych. 

Należy podkreślić, że Łódź oferuje atrakcyjne zachęty inwestycyjne dla firm zainteresowanych podjęciem lub 

rozwojem działalności w mieście. Warto zaznaczyć, że intensywność pomocy publicznej w Łodzi jest efektywna i kształtuje 

się na poziomie 50% dla dużych przedsiębiorstw. Podstawowe zachęty inwestycyjne to: zwolnienie od podatku od osób 

prawnych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE), pakiet zwolnień od podatku od nieruchomości (6 miejskich 

programów pomocowych), zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, dofinansowanie szkoleń dla 

pracowników m.in. w zakresie nauki niszowych języków obcych. 

Jednym z czynników przemawiających za koncentrowaniem działalności biznesowej w Łodzi jest wykwalifikowana 

kadra pracowników. Co roku łódzki rynek pracy zwiększa się o kilkadziesiąt tysięcy absolwentów szkół wyższych. Każdego 

roku kilkudziesięciu absolwentów decyduje się na unikalne w skali Polski studia podyplomowe z zakresu BPO prowadzone 

na Uniwersytecie Łódzkim.  

Atutem Łodzi są również konkurencyjne koszty pracy. Różnice w zakresie tych kosztów na korzyść Łodzi wynosiły 

                                                 
4 Źródło: Biuletyny statystyczne i dokumenty Sytuacja społeczno-gospodarcza dla poszczególnych miast (2012 r.) . 
5
 Outsourcing&More s. 37 (nr 4/5 lipiec/sierpień 2012). 
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od 5% w przypadku Krakowa, przez blisko 14% w Poznaniu, po prawie 30% w Warszawie. Zaletą miasta jest także ogromny 

potencjał w zakresie powierzchni biurowej.  

Procesy inwestycyjne przyczyniły się do tego, iż w Łodzi w sektorze przedsiębiorstw na koniec 2012 r. przeciętne 

zatrudnienie wyniosło 116,3 tys. osób. Największy udział miał sektor przemysłowy (37,8%) oraz handel, naprawa pojazdów 

samochodowych (24,4%). Najniższy udział należał do sektorów informacja i komunikacja (3,6%) i obsługa rynku 

nieruchomości (2,7%) (Rys. 8). 

 

Rys. 8. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw I-XII 2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie Sytuacji społeczno – gospodarczej Łodzi, IV kwartał 2012 r., Urząd Statystyczny w Łodzi. 

 

Na koniec 2012 r. w Łodzi funkcjonowało 89,4 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowiło wzrost o 3% w stosunku 

do 2011 r. Wśród zarejestrowanych w rejestrze REGON największą grupę stanowiły przedsiębiorstwa handlowe (27%), 

pozostałe, przemysłowe i budowlane (Rys. 9). 
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Rys. 9. Struktura podmiotów gospodarczych, stan na 31 grudnia 2012 r. 

      

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie Sytuacji społeczno – gospodarczej Łodzi, IV kwartał 2012 r., Urząd Statystyczny w Łodzi. 

 

Funkcje metropolitalne Łodzi 

Dziś wielkie miasto to miasto metropolitalne. Funkcje metropolitalne są wyznaczane przez instytucje działające 

na obszarze znacznie szerszym niż jedno miasto. Przykładem takich instytucji mogą być banki, uczelnie wyższe, 

wyspecjalizowane szpitale, instytucje wymiaru sprawiedliwości, redakcje gazet, radio i TV, hotele i biura podróży, placówki 

kulturalne i administracyjne wysokiego szczebla. 

Obszar metropolitalny Łodzi obejmuje 2,5 tys. km² i zamieszkiwany jest przez 1 109 tys. mieszkańców (2012 r.). 

Tworzy go 5 powiatów: Łódź i powiaty brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski. Struktura przestrzenna obszaru 

jest wybitnie monocentryczna, ze zdecydowaną przewagą Łodzi skupiającej podstawowy i dominujący potencjał  

społeczno-gospodarczy oraz generującej związki funkcjonalno – przestrzenne i infrastrukturalne. 

Do najważniejszych instytucji metropolitalnych w mieście należy zaliczyć instytucje publiczne rangi wojewódzkiej 

i powiatowej: Muzeum Historii Miasta Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Sztuki, Teatr Wielki, Filharmonia 

Łódzka, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii 

Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, ośrodki Telewizji Polskiej, Polsat i TVN, siedziby rozgłośni radiowych 

i wydawnictw o zasięgu ogólnokrajowym, czterogwiazdkowe hotele Andel’s, Holiday Inn oraz Ambasador, oraz centra 

badawcze Polskiej Akademii Nauk, w tym działające pod auspicjami UNESCO Europejskie Regionalne Centrum 

Ekohydrologii. 
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W Łodzi siedzibę mają 23 szkoły wyższe, kształcące łącznie blisko 100 tys. studentów. Większość absolwentów 

posługuje się płynnie przynajmniej jednym językiem obcym. Wśród uczelni państwowych należy wymienić Uniwersytet 

Łódzki, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny, Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Telewizyjną im. Leona Schillera 

oraz Akademię Sztuk Pięknych i Akademię Muzyczną, których programy edukacyjne na większości kierunków studiów 

są dedykowane współpracy z biznesem. Nauczanie na Uniwersytecie Łódzkim odbywa się na ponad 40 kierunkach studiów 

i ponad 150 specjalnościach. Oferta edukacyjna placówki zawiera również studia podyplomowe z zakresu „organizacji 

i zarządzania centrum usług wspólnych BPO (Business Process Outsourcing/ Offshoring)”. 

Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania łódzkich uczelni są miejsca zajmowane przez nie w ogólnopolskich 

rankingach. W corocznym zestawieniu uczelni przygotowywanym przez „Rzeczpospolitą” i miesięcznik „Perspektywy”, 

Politechnika Łódzka od 6 lat zajmuje wysoką – 4 pozycję wśród uczelni technicznych w Polsce. W uczelni kształci się ponad 

20 000 studentów na 9 wydziałach i 36 kierunkach. Unikatową jednostką jest Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE), 

w którym studia prowadzone są w języku angielskim i francuskim. Aktualnie w IFE studiuje około 1200 studentów, z których 

każdy przynajmniej jeden semestr odbywa w uczelni zagranicznej. Każdego roku IFE przyjmuje ponad 250 studentów 

zagranicznych. 

Do najważniejszych dóbr kultury Łodzi należą muzea. Unikatowy charakter posiada Centralne Muzeum 

Włókiennictwa, mieszczące się w „Białej Fabryce” Ludwika Geyera – jednym z najstarszych łódzkich zabytków architektury 

przemysłowej. W kompleksie klasycystycznych budynków, w których znajdowała się pierwsza w Łodzi mechaniczna 

przędzalnia i tkalnia, można oglądać największą w Polsce kolekcję współczesnej tkaniny artystycznej. Działający na terenie 

muzeum Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej pokazuje Łódź z epoki przedprzemysłowej. 

Międzynarodową renomą cieszy się Muzeum Sztuki w Łodzi, które prezentuje jedną z najbogatszych w Europie, 

kolekcję sztuki XX i XXI wieku. Sercem zbiorów jest Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r”. Stanowi ona 

fenomen na skalę światową, gdyż została zainicjowana przez samych artystów i stworzona dzięki darom twórców. Obok 



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

 

 

W
IZ

JA
 

     17 

 

dzieł polskich artystów: Witkacego, Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Henryka Stażewskiego, Tadeusza 

Kantora prezentowane są wybitne prace Hansa Arpa, Maxa Ernsta, Picassa, Kurta Schwittersa.   

Działające od 1986 r. Muzeum Kinematografii jest jedyną w Polsce instytucją zajmującą się dokumentacją historii 

polskiego kina – sztuki, techniki oraz produkcji filmowej.  

Ważne miejsce zajmuje Muzeum Miasta Łodzi, którego siedzibą jest dawny pałac Izraela Kalmanowicza 

Poznańskiego jednego z największych łódzkich fabrykantów przełomu XIX i XX wieku. Zwiedzając zabytkowe wnętrza 

można zapoznać się z historią miasta oraz poznać fenomen wielokulturowej i wielowyznaniowej metropolii przemysłowej.  

 

W Łodzi rozwija się również metropolitalny rynek hotelowy. Pierwszy czterogwiazdkowy hotel Andel’s powstał w roku 

2009, drugi Ambasador, został otwarty rok później, a od czerwca 2012 r. funkcjonuje Holiday Inn. Dobiega końca budowa 

hotelu Double Tree by Hilton oraz budowa następnego czterogwiazdkowego hotelu sieci Novotel. 

Miasto oferuje także przestrzeń konferencyjną. Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze Międzynarodowych 

Targów Łódzkich dysponuje 13 117 m² powierzchni wystawienniczo – konferencyjnej, 4 salami konferencyjnymi i aulą 

o łącznej powierzchni 1 000 m2 . Obiekt stworzony do organizacji targów, wystaw, kongresów, konferencji, pokazów mody 

i koncertów zapewnia dobrą akustykę i spełnia najwyższe wymagania techniczne.  

Łódź to także centrum wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Spośród ponad 

70 imprez organizowanych w mieście w ciągu roku należy wymienić Łódzkie Spotkania Baletowe, Fotofestiwal, Festiwal 

Łódź Czterech Kultur, Forum Kina Europejskiego Cinergia, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, 

a także te nawiązujące do włókienniczej tradycji miasta: konkurs Złota Nitka, FashionPhilosophy Fashion Week Poland, 

będące największymi wydarzeniami z dziedziny mody  w Polsce.  
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Atrakcją miasta jest niewątpliwie unikalna XIX-wieczna 

architektura oraz zachowany układ przestrzenny z przełomu XIX 

i XX w. wraz z zachowaną zabudową mieszkaniową. Przykłady 

tej architektury są widoczne szczególnie na ulicy Piotrkowskiej, 

Księżym Młynie oraz w „Manufakturze” - jednym z największych 

w Europie centrów handlowo – kulturalno – rozrywkowych. 

Śladami wielokulturowej Łodzi są również cmentarze, 

w szczególności cmentarz żydowski. 

Jedna z najnowocześniejszych w Polsce wielofunkcyjna 

hala sportowa - Atlas Arena – jest w stanie pomieścić 13 806  

widzów, razem z Aquaparkiem Fala tworzą znaczący w regionie 

kompleks sportowo – rekreacyjny.  

W Łodzi realizowany jest jeden z największych projektów 

rewitalizacyjnych w Europie - budowa Nowego Centrum Łodzi. 

Opiera się on na stworzeniu najnowocześniejszego w Polsce podziemnego dworca kolejowego. W projekt zaangażowany 

był światowej sławy urbanista i architekt, Rob Krier, który podjął się opracowania planu zagospodarowania tego terenu.  

Nowe Centrum Łodzi to 100-hektarowy obszar postindustrialny w samym sercu miasta, gdzie będą zarówno funkcje 

komercyjne, jak i publiczno-kulturalne. Przykładem drugiej funkcji jest rewitalizacja elektrociepłowni, która dziś przyciąga 

unikatową, secesyjną architekturą, a po rewitalizacji także poprzez nowe funkcje interaktywnego muzeum.  

Kluczowy element Nowego Centrum to wielopoziomowa, podziemna stacja kolejowa z kondygnacjami schodzącymi 

na poziom 16,5 metra pod powierzchnię terenu. Przedsięwzięcie zakłada rozbudowę infrastruktury transportowej 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb transportu publicznego, poprzez stworzenie multimodalnego węzła transportowego 

łączącego linie kolejowe z siecią transportu miejskiego, podmiejskiego oraz regionalnego, w tym utworzenie nowego 

systemu dróg komunikacji publicznej i systemu parkingów. Inwestycja ma na celu stworzenie zintegrowanego oraz 

bezpiecznego systemu transportu miejskiego i regionalnego, o wysokiej jakości świadczonych usług, spełniającego normy 

unijne w zakresie ochrony środowiska, a zarazem konkurencyjnego względem transportu indywidualnego.  

Nowe centrum dzięki przewidywanej rewitalizacji kilku kwartałów miejskich dzielących go od ul. Piotrkowskiej 

wzmocni konkurencyjność i prestiż  tej historycznie i funkcjonalnie najważniejszej miejskiej ulicy. 

Jakość życia 

Miasto, które chce odnieść długookresowy sukces gospodarczy, musi umieć stworzyć dobre warunki życia. Wysoka 

jakość życia powoduje, że ludzie chętnie decydują się mieszkać i pracować w takim mieście, poszukiwani specjaliści 

odrzucają oferty przeniesienia się do innych ośrodków krajowych lub zagranicznych, a inwestorzy chętniej podejmują 

decyzję o ulokowaniu swojej działalności. Wysoka jakość życia oznacza również dumę i zadowolenie ze swojego miasta, 

podczas gdy niska jakość życia rodzi rozczarowanie i frustrację. 

Na ocenę jakości życia składa się wiele czynników. Opracowania na ten temat wskazują na ważną rolę stanu 

środowiska naturalnego, dostępności wysokiej jakości usług medycznych i edukacyjnych, na które mogą liczyć mieszkańcy. 

Ogromne znaczenie ma również poczucie bezpieczeństwa – w mieście, w którym go brakuje, nawet najwspanialsze centra 

rozrywkowe i najlepsze usługi nie są w stanie spowodować, by mieszkańcy i goście czuli się dobrze.  

Badania i raporty wykorzystujące badania ilościowe realizowane za pomocą techniki „Face to Face” obrazują 

postrzeganie Łodzi i jakości życia w mieście poprzez samych łodzian. I tak badania przeprowadzane przez firmę 
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KB Pretendent w 2012 r. i zaprezentowane w raporcie pt. „Badanie jakości życia mieszkańców oraz jakości usług 

publicznych w Łodzi” wskazują, iż większość respondentów wystawia miastu, jako miejscu do życia i mieszkania, ocenę 

przeciętną. Łódź, jako ogólnie dobre miejsce do życia i mieszkania, najczęściej określały osoby powyżej 65 roku życia, choć 

w tej grupie pojawiło się też najwięcej głosów negatywnych. Osoby w wieku 18 – 24 lata najrzadziej oceniały Łódź 

negatywnie. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia można zauważyć tendencję, że im wyższe wykształcenie, tym lepsza 

ocena. Łódź najsłabiej oceniali mieszkańcy z terenów śródmiejskich (kamienice śródmiejskie), najlepiej zaś z osiedli 

wielorodzinnych. Najlepiej ocenionymi dziedzinami życia była edukacja i oferta kulturalno-sportowa.  

Mimo, iż większość respondentów neutralnie oceniła Łódź jako miejsce do życia i mieszkania, to jednak prawie 

połowa nie chciałaby się z niej wyprowadzić. Wśród różnych elementów wpływających na życie, łodzianie najbardziej 

zadowoleni są z warunków mieszkaniowych, stanu zdrowia a także spędzania czasu wolnego, najmniej zaś z sytuacji 

materialnej.  

Innym opracowaniem badającym jakość życia łodzian w ramach Grantów Badawczych Prezydent Miasta Łodzi  

2011-2012 jest raport pt. „Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie”.  Zgodnie z opracowaniem 

naukowców łódzkich większość mieszkańców oceniła swoje miasto przeciętnie. Łódź jako ogólnie dobre miejsce do życia 

i mieszkania, najczęściej określały osoby młode. To właśnie w nich leży potencjał, który miasto powinno starać się pobudzać 

i wykorzystywać.  
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ŁŁÓÓDDŹŹ  WW  RRAAPPOORRTTAACCHH  II  RRAANNKKIINNGGAACCHH  

 

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sytuujący Łódź na określonym poziomie rozwoju w skali kraju 

i Europy, a mianowicie promowany w strategicznych dokumentach rządowych, model rozwoju gospodarczego określanego 

jako polaryzacyjno-dyfuzyjny. Zakłada on, że dynamicznie rozwijające się duże miasta będą „lokomotywami wzrostu”, 

stymulującymi poprawę sytuacji w regionach, a w konsekwencji w całym kraju. Dla tych miast  przeprowadza się badania 

i na ich podstawie określa się tendencje rozwojowe kraju.  

Łódź jest uwzględniana w wielu rankingach krajowych jako jeden z dużych ośrodków miejskich. Są to: 

- Rankingi ogólnomiejskie, skupiające się na różnych, na ogół wszechstronnych elementach gospodarki, życia 

społecznego, infrastruktury i zarządzania w miastach (np. Ranking siły metropolitalnej miast Nordea Metrox, Ranking 

samorządów wg Rzeczpospolitej). 

- Rankingi samorządowe, analizujące rozwój miast z punktu widzenia realizacji zadań samorządu a także efektywności 

działań władz i administracji samorządowej (np. Raport PwC z marca 2012 r. pt. „Wyzwania inwestycyjne głównych 

miast Polski – Perspektywa 2035”). 

- Rankingi specjalne, akcentujące wybrane komponenty „życia miast”, np. atrakcyjność biznesową (ranking Forbes’a), 

zrównoważony rozwój (ranking Newsweek’a), społeczny wizerunek miasta (Magnetyzm polskich miast, BAV Consulting), 

czy tez bardziej branżowe np. „Raport o korkach komunikacyjnych w 7 największych miastach Polski Warszawa, Łódź, 

Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk” przygotowany przez Deloitte Polska, raport „Wizerunek Łodzi w opinii 

przedstawicieli centrów usług funkcjonujących w Polsce” Związku Liderów z Sektora Usług Biznesowych w Polsce 

(ABSL), raporty dotyczące rynku nieruchomości np. Metrohouse i Expander „Raport – Rynek nieruchomości luty 2013 r.” 

lub Raport Cushman & Wakefield wiosna 2012. 

 „Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski – Perspektywa 2035” raport opracowany przez PwC (2012).  

Badaniem objęto 12 największych polskich miast, których poziom rozwoju odniesiono do realnej sytuacji miast 

Europy Zachodniej. Dystans rozwojowy polskich miast jest widoczny w sile gospodarki, wydajności pracy i dochodach 

mieszkańców, w wielkości i jakości zasobów mieszkaniowych, infrastrukturze transportowej i komunalnej, stanie środowiska 

naturalnego, dostępności i jakości usług publicznych, rozwoju sieci teleinformatycznej. Autorzy raportu dokonują 

szacunkowego wyliczenia skali inwestycji, które musiałyby być dokonane po to, by we wszystkich wymienionych dziedzinach 

polskie miasta osiągnęły poziom nasycenia zbliżony do obserwowanego obecnie w miastach Europy Zachodniej, 

zapewniając swoim mieszkańcom zbliżony komfort życia.  

Raport stwierdza, że do 2035 roku ludność omawianych miast ogólnie zmniejszy się o 5,1%, przy czym Warszawa 

i Kraków zyskają nowych mieszkańców, a Łódź, Bydgoszcz i Katowice czeka największy ubytek demograficzny.  

Ocena potrzeb inwestycyjnych miast w przyjęciu kwoty inwestycji na głowę mieszkańca (według przyjętego przez 

autorów stanu zaludnienia z 2009 r.) określa, że z największymi wydatkami liczyć się muszą Warszawa, Kraków i Wrocław. 

Najmniejsze wydatki inwestycyjne na głowę mieszkańca czekałyby natomiast Łódź, głównie z powodu najszybciej 

spadającej populacji. 

W przypadku trzech miast (Warszawy, Wrocławia i Poznania) rzeczywiste wydatki inwestycyjne w latach 2008-2010 

okazały się wyższe o 35-45% od oczekiwanych, a w przypadku Białegostoku aż o 80%. Jednocześnie były one znacząco 

niższe od oczekiwanych (o 20-30%) w Łodzi, Krakowie i Szczecinie. 

Potrzeby inwestycyjne w obszarze infrastruktury mieszkaniowej zmierzone zostały na podstawie średniej liczby 
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powierzchni mieszkalnej przypadającej na mieszkańca. W 2010 r. w polskich miastach wahała się ona 

od 22 m2 w Bydgoszczy do 26,9 m2 w Warszawie – średnio wynosiła 24,1 m2 na osobę (taki sam wynik osiąga Łódź). 

W relacji na głowę mieszkańca największe wydatki czekają Warszawę (122, 4 tys. złotych), a najmniejsze Łódź  

(91 tys. złotych). Obecna liczba autobusów w polskich miastach w stosunku do liczby autobusów w mieście modelowym dla 

Łodzi jest relatywnie pozytywna (% benchmarku): najwięcej Warszawa 96,5%, Łódź 66,5%, Poznań 43%, a najmniej 

Bydgoszcz 19%. 

Długość ścieżek rowerowych w Polskich miastach w porównaniu do oczekiwanej długości (% benchmarku): wygląda 

następująco: najwięcej Rzeszów 40%, Łódź 12% a najmniej Białystok 2%. 

Według raportu budowa masowego systemu komunikacyjnego (metro, inne naziemne środki szybkiej komunikacji 

miejskiej) ma uzasadnienie w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu (od 29 do 44 kilometrów długości), a rozwój lotnisk 

w przypadku powstania wspólnych lotnisk dla Warszawy oraz Łodzi i dla Krakowa i Katowic. Wymienione metropolie 

w przypadku realizacji takiego scenariusza czekałyby największe wyzwania inwestycyjne. Wydatki na mieszkańca powinny 

osiągnąć w tych miastach ponad 40 000 złotych w ciągu najbliższych 25 lat. Wyjątkiem jest Łódź, gdzie wydatki, pomimo 

założonej w raporcie możliwości budowy metra, są znacznie niższe, co wynika z braku rzek (nie ma konieczności budowy 

mostów) oraz sytuacji, w której dla osiągnięcia poziomu miasta modelowego, nie jest konieczne powiększanie lotniska. 

W przypadku infrastruktury edukacyjnej oraz opiekuńczej i zdrowotnej istotną część wydatków będzie musiała 

ponieść kasa miejska. Wydatki te wahają się od 3 000 złotych na mieszkańca w Łodzi do 5 900 złotych w Warszawie.  

W równej mierze za skalę tych potrzeb inwestycyjnych odpowiadają szpitale oraz szkoły, gdzie suma potrzeb 

inwestycyjnych na mieszkańca waha się od 2 500 zł w Łodzi do 4 700 złotych w Warszawie. Różnice między miastami 

wynikają przede wszystkim z innych perspektyw demograficznych. 

„Raport o korkach komunikacyjnych w 7 największych miastach Polski Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice, 

Poznań, Gdańsk” opracowany przez Deloitte Polska (2011)  

Raport przedstawia m.in. następujące wnioski: 

- W 2011 r. w stolicy potrzeba aż 75% więcej czasu na przejazd 10 km w godzinach szczytu, natomiast najmniejszy zapas 

czasu był potrzebny w Katowicach 36% i w Łodzi 37%. 

- Długość „wąskich gardeł”: Warszawa 30,2 km, Kraków 20,3 km, Łódź 10,1 km a Katowice 1,1 km. Ich długość z roku 

na rok zwiększyła się ponad 2-krotnie. 

- Kierowcy w Warszawie za stanie w korkach zapłacili w skali roku aż 80% swojego jednomiesięcznego wynagrodzenia, 

gdy tymczasem w Łodzi 45%, w Katowicach tylko 35%.  

- Katowice utrzymały pozycję lidera w ogólnym rankingu, Łódź i Poznań obroniły 2 i 3 pozycje zajęte w 2010 roku.  

Publikacja Cushman & Wakefield (2012) 

W 2011 r. całkowity wolumen transakcji najmu na rynku łódzkim wyniósł 39 175 m², z czego większość (88%) 

stanowiły nowe kontrakty. Największą transakcją na rynku był wynajem przez firmę Infosys BPO Poland 

15 000 m² w budynku Green Horizon (Skanska Property Poland), jego łączna powierzchnia wynosi 18 000 m² i będzie 

oddana do użytkowania w 2013 roku. Mimo kilku większych transakcji poziom pustostanów biurowych zwiększył się w Łodzi 

do 22%, co wynikało przede wszystkim z oddania do użytku 8 730 m² w Parku Biznesowym Teofilów. Ponadto w IV kwartale 

2011 r. budowę siedziby o powierzchni biurowej 7 600 m² zakończyła firma Rossmann. Całkowite zasoby powierzchni 

biurowej w Łodzi sięgają 233 550 m². W planach wciąż pozostaje biurowiec Aurus (19 000 m²) firmy Echo Investment. 

Czynsze wywoławcze nie przekroczyły 14 EUR/m²/miesiąc, a efektywne wahały się w granicach 10-11 EUR/m²/miesiąc. 
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Czynsze przy ulicach handlowych (poziom ok. 30 euro/m² plasuje Łódź poniżej Warszawy (85 EUR/m²), Krakowa, 

Konurbacji Katowickiej, Poznania, Wrocławia, Szczecina i Trójmiasta (35 EUR/ m²). 

Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej Polski Centralnej wynoszą prawie 940 000 m². Parki magazynowe 

koncentrują się w Łodzi (27% zasobów), Piotrkowie Trybunalskim (35%), Rawie Mazowieckiej (6%) oraz Strykowie (32%). 

Kolejne magazyny powstają w dwóch nowych ośrodkach – Pabianicach i Radomsku. Podaż powierzchni magazynowej 

w 2011 r. wyniosła ponad 25 000 m², a największym oddanym do użytku obiektem był kolejny budynek Panattoni Park Łódź 

East (12 000 m²). Popyt nieznacznie wzrósł (6%) w stosunku do 2011 r. i osiągnął poziom ok. 190 000 m². W strukturze 

zawartych transakcji dominowały odnowienia dotychczasowych umów (65% wolumenu). W porównaniu do końca 

2010 r. współczynnik pustostanów obniżył się o ponad 3 punkty procentowe i w grudniu 2011 r. wyniósł 10,4%. Czynsze 

nieznacznie spadły i w zależności od lokalizacji, dostępności powierzchni i typu magazynu były dość zróżnicowane. 

Najwięcej trzeba zapłacić za wynajem powierzchni w obiektach typu small business units w Łodzi (4,00-4,50 

EUR/m²/miesiąc). 

Związek Liderów z Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) Raport „Wizerunek Łodzi w opinii przedstawicieli centrów 

usług funkcjonujących w Polsce” (2012) 

Badanie wizerunku Łodzi w opinii przedstawicieli sektora nowoczesnych usług biznesowych przeprowadzono 

za pomocą ankiety internetowej w grudniu 2012 r. Wyniki wskazują, że Łódź jest miastem oferującym ciekawe miejsca 

pracy, aktywnie promującym sektor nowoczesnych usług biznesowych, charakteryzującym się konkurencyjnymi 

wynagrodzeniami w porównaniu do innych dużych miast w Polsce oraz przyjaznym dla inwestorów z tego sektora.  

W przypadku konkurencyjności Łodzi jako lokalizacji biznesowej dla centrów usług na tle wybranych miast Polski 

przy wykorzystaniu skali od 1 do 5, analiza wyników pokazała, że miasto charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością 

w porównaniu do Szczecina (ocena 4,0) oraz ponadprzeciętną w porównaniu do Warszawy (3,7), aglomeracji katowickiej 

(3,5) oraz Poznania (3,4). W porównaniu do ośrodków takich jak Kraków, Trójmiasto oraz Wrocław, konkurencyjność Łodzi 

została oceniona jako mniej niż przeciętna, jednak respondenci są dalecy od określania jej jako niskiej.  

 

NNAAGGRROODDYY  WWYYRRÓÓŻŻNNIIAAJJĄĄCCEE  MMIIAASSTTOO  ŁŁÓÓDDŹŹ  WW  LLAATTAACCHH  22001111  ––  22001122  

Nagroda Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) 

W czerwcu 2011 r. podczas VI Forum Outsourcingu i II Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych 

(ABSL) Miasto Łódź otrzymało prestiżową nagrodę w kategorii Excellent Partner przyznawaną za intensywne działania 

promujące sektor nowoczesnych usług biznesowych i aktywne działania na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych 

z tego sektora, a także współpracę z inwestorami już obecnymi na polskim rynku.  

IBM Smarter Cities Challenge 

Na jesieni 2012 r. Miasto Łódź zostało wybrane przez firmę IBM jako jeden ze zwycięzców programu IBM Smarter 

Cities Challenge. Dzięki wygranej, Łódź zdobędzie dostęp do czołowych ekspertów firmy IBM, którzy w 2013 r. poddadzą 

miasto analizie i zarekomendują takie rozwiązania, dzięki którym stanie się ono lepszym miejscem do życia i pracy. 

Do udziału w przyszłorocznej edycji  programu wybrano 31 miast. Łódź jest pierwszym polskim miastem, które wygrało 

w tym programie oraz jedynym z Europy Środkowo-Wschodniej laureatem Smarter Cities Challenge 2013. Wśród innych 

miast-laureatów tej edycji są: Kopenhaga, Belfast, Faro w Portugalii, Stavanger w Norwegii oraz Kyoto w Japonii i pięć miast 

z USA (m.in. Buffalo, Richmond, Tuscon). 
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Nagroda specjalna magazynu Elle 

Konkurs Złote Formaty jest jednym z dwóch kluczowych elementów Festiwalu Promocji Miast i Regionów. 

To najważniejszy i najbardziej prestiżowy konkurs związany z promocją miejsc, który stanowi jednocześnie przegląd 

osiągnięć polskich miast i regionów. Konkurs oprócz nagród głównych przewiduje nagrody specjalne. W 2011 r. nagrodę 

specjalną przedstawiciele magazynu Elle postanowili przyznać prezydent Hannie Zdanowskiej za lifestylową promocję 

miasta i wspieranie FashionPhilosophy Fashion Week Poland. 

Wyróżnienie w kategorii osób zarządzających administracją Listy TOP Profesjonalistów tygodnika „Wprost" 

Prezydent Hanna Zdanowska znalazła się na liście TOP Profesjonalistów tygodnika „Wprost". TOP Profesjonaliści 

z listy to głównie przedstawiciele kadry zarządzającej przedsiębiorstw z różnych branż. Prezydent Zdanowska została 

doceniona w kategorii osób zarządzających administracją i w ten sposób wspierających biznes. 

 

 

 

„Najlepsi Partnerzy w Biznesie 2012”  

W 2012 r. po raz 10 magazyn ekonomiczny „Home & Market” przyznał nagrody dla firm i instytucji wyróżniających się 

na rynku i spełniających oczekiwania klientów. Wśród laureatów znaleźli się Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek 

Piłki Siatkowej, KGHM, PKP Cargo i Urząd Miasta Łodzi. Miesięcznik Home & Market nagrodził również Partnerów 

Samorządowych. Laureatem został Urząd Miasta w Lublinie – za wspieranie społeczności studenckich, dbanie 

o infrastrukturę miejską i zachęty dla inwestorów. Drugim nagrodzonym w tej kategorii były władze Łodzi. Tytuł Partnera 

Samorządowego łódzki Urząd otrzymał za stworzenie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie, 
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wychodzenie naprzeciw potrzebom inwestorów oraz za skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych na modernizację 

i promocję miasta.  

Srebrny Medal za Zasługi dla Policji (2011) 

Prezydent Miasta została odznaczona w 2011 r. Srebrnym Medalu za Zasługi dla Policji. Polskie odznaczenie 

cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nadane obywatelowi, który inicjował lub organizował 

działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także 

współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi. 

 

SSTTRRAATTEEGGIIAA  ZZIINNTTEEGGRROOWWAANNEEGGOO  RROOZZWWOOJJUU  ŁŁOODDZZII  22002200++  

 

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ została przyjęta przez Radę Miejską w czerwcu 2012 roku. Jest 

to pierwszy od 1994 roku dokument zbudowany w oparciu o diagnozę ekspercką, głęboko definiujący wyzwania i kierunki 

rozwojowe miasta a także pomagający planować działania i inwestycje miejskie. Stanowi fundament budowy w Łodzi 

systemu planowania strategicznego.  

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ przygotowana została w oparciu o zasady: zrównoważonego 

rozwoju, rozwoju inteligentnego, pomocniczości, skuteczności i gospodarności oraz zasadę koncentracji działań. Dzięki temu 

Strategia jest w pełni zgodna z unijnym modelem strategii zintegrowanej. Zawiera filar gospodarczy, którego celem jest 

zwiększenie dochodów łodzian i miasta, społeczny służący wzrostowi kapitału społecznego oraz środowiskowy, którego 

priorytetem jest miasto zdrowe i przyjazne dla mieszkańców. Wszystkie filary oparte są na fundamencie, który ma na celu 

usprawnienie zarządzania miastem oraz wskazanie narzędzi systemowych realizacji i monitoringu strategii (Rys. 9). 

 

Rys. 10. Schemat Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. 

 
 

Źródło: Załącznik do uchwały Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju 
Łodzi 2020+”. 

 

Konsekwentne wdrażanie Strategii w perspektywie kilku lat usprawni zarządzanie miastem, przez co nastąpi kolejny 

wzrost liczby miejsc pracy dla łodzian, a także przyniesie korzyści w postaci poprawy wizerunku miasta, poprzez stworzenie 

tętniącego życiem odnowionego centrum miasta, z dobrze funkcjonującą miejską i pozamiejską komunikacją. Dzięki 

wdrażaniu Strategii poprawiony zostanie poziom bezpieczeństwa i stan czystości Łodzi. Będzie więcej dostępnych i dobrze 

zagospodarowanych terenów zielonych, podniesiony zostanie poziom edukacji i dostępność do przedszkoli oraz żłobków. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykroczenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny
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Strategia stanowi też impuls do zbudowania w Łodzi kultury współpracy, zaufania i aktywności obywatelskiej.  

W procesie tworzenia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+” udało się przeprowadzić jedne 

z największych w historii miasta konsultacji społecznych. Pokazano, iż konsultacje takie mogą być źródłem istotnych 

wskazań dla lokalnej polityki, dają też możliwość mieszkańcom prezentacji własnych postulatów. Mogą oni również być 

ważnym źródłem informacji uzupełniając wiedzę posiadaną już przez urzędników. 

 

Kolejnym etapem budowy systemu planowania strategicznego jest przygotowanie polityk sektorowych i programów 

operacyjnych. Są one integralną częścią Strategii. Wśród najważniejszych znajdują się polityki z zakresu: zagospodarowania 

przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, transportu i komunikacji, edukacji, sportu, zdrowia, kultury.  

Dokumenty te będą: 

- wyznaczać kierunki rozwoju określonego obszaru aktywności miasta, 

- uszczegóławiać zapisy „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”, 

- zawierać działania umożliwiające realizację celów, 

- określać harmonogramy wdrażania, 

- zawierać plan finansowy skorelowany z budżetem Miasta, 

- precyzować czytelny system wskaźników. 

 

Polityki sektorowe stanowią zatem plany o charakterze operacyjnym, które strukturyzują wiedzę obszarową zarówno 

z pola diagnostycznego jak i wdrożeniowego. Umożliwiają identyfikację organizacyjną (utożsamianie się organizacji, 

wydziałów, biur z celami i zadaniami wynikającymi z polityki, a przez to z celami i zapisami ogólnej strategii rozwoju miasta), 

identyfikację zasobów wdrożeniowych (zasoby ludzkie – zespoły wdrożeniowe – komórki organizacyjne Urzędu Miasta 

Łodzi, interesariusze wspierający, zasoby kapitałowe – źródła finansowania założonych zadań i działań, wielkości środków, 

zasoby obszarowe – lokalizacja obszarów interwencji w przestrzeni miejskiej) oraz komunikację z mieszkańcami 

(partycypacja społeczna, za pośrednictwem konsultacji społecznych każdej z polityk – wpływ na kształt dokumentów oraz ich 

dostępność6.  

Każdy z dokumentów jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi oraz w siedzibie Urzędu, 

mieszkańcy na bieżąco mogą śledzić postęp ich realizacji, domagać się informacji na temat realizowanych w politykach 

działań i ich rezultatów). Polityki mają wskazywać w ramach określonych obszarów interwencji samorządu: co, kiedy, jak, 

za ile, z jakim skutkiem będzie realizowane, wypełniając zapisy przyjętej strategii rozwoju miasta, pokazując zatem model, 

w którym za określone zadania, obszar odpowiada określona komórka organizacyjna, czyli następuje przypisanie 

odpowiedzialności, umożliwiającej skuteczniejsze egzekwowanie realizacji założonych działań. Takie podejście umożliwia 

ocenę pracy, a dzięki monitoringowi i informacji zwrotnej dotyczącej realizacji szybkie reagowanie na zachodzące zmiany.7 

 

Opracowywanie polityk sektorowych i programów operacyjnych w ramach struktur urzędu: 

- wzmacnia kompetencje w zakresie planowania zadań strategicznych i operacyjnych wydziałów i biur wdrożeniowych 

(uczestnictwo w systemie identyfikacji sektorowych wyzwań i programowania ich realizacji w perspektywie wieloletniej, 

pozwala na odejście od modelu administrowania i przejście do modelu aktywnego zarządzania); 

- buduje model spójnej komunikacji i wymiany informacji w organizacji oraz poza nią; 

- buduje kulturę organizacyjną nastawioną na osiąganie celów strategii, wyrażonych w dokumentach operacyjnych 

                                                 
6 A. Petroff-Skiba, Tak konsultowaliśmy…Warszawa dzieli się dobrymi praktykami, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2011, s. 20. 
7 G. L. Gordon, Strategiczny plan dla gminy. Jak osiągnąć sukces., Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1998, s. 82 
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zintegrowanego systemu; 

- racjonalizuje wydatki i umożliwia koncentracje środków na celach strategicznych o znaczeniu priorytetowym 

(identyfikacja problemów i wymiana informacji w obrębie zróżnicowanej struktury wewnętrznej umożliwia racjonalizację 

i konsolidację zadań co ma przełożenie na skuteczność, oszczędność kosztów i jakość rezultatów);8 

- wprowadza system planowania realizacji celów oparty o harmonogramy, programy wykonawcze, wieloletnie założenia 

finansowe i kwantyfikowalne wskaźniki realizacji założonych celów, mierzone w cyklu rocznym (zgodnie z założeniami 

koncepcji zarządzania SMART).9 

 

Rys. 11. System planowania strategicznego oparty na Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. 

 

Źródło: Załącznik do uchwały Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju 
Łodzi 2020+”. 

 

W dniu 29 czerwca 2012 r. przyjęta została „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 

2020+” obejmująca aktywne zarządzanie zasobem mieszkań socjalnych i komunalnych.  

Przygotowane zostały i złożone do Komisji Rady Miejskiej kolejne polityki określające rozwój miasta w następujących 

obszarach:  

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (uchwalona 16 stycznia 2013 r.);  

- kultura (uchwalona 27 marca 2013 r.), 

- zdrowie (uchwalona 27 marca 2013 r.), 

- sport, 

- edukacja, 

- przestrzeń (uchwalona 16 stycznia 2013 r.). 

 

Ostatnim elementem wdrażania planowania strategicznego w Łodzi było zbudowanie systemu monitorowania 

efektywności wdrażania oraz realizacji zapisów zawartych w „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”. System taki 

został opracowany przez Biuro Strategii Miasta w Departamencie Prezydenta i przyjęty przez Prezydenta 31 grudnia 2012 r.  

W ramach tej części wdrażania systemu: 

- określono tzw. dokumenty programowe (polityki sektorowe i ważne dokumenty programowe o znaczeniu strategicznym 

dla miasta realizujące zapisy „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”); 

                                                 
8 J. Kobeszko, Inwestycje samorządowe – dylematy rozwojowe po 2012 r., [w:] Efektywność, planowanie, rozwój – jednostki samorządu terytorialnego 
wobec kluczowych wyzwań strukturalnych, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012, s. 39 
9 T. Jakubiec, Etapy wdrażania Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, [w:] Kronika Miasta Łodzi, red. G. Romanowski, Urząd Miasta Łodzi Biuro 
Informacji i Komunikacji Społecznej, Łódź, 2012 str. 24. 
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- wprowadzono system półrocznego monitorowania realizacji dokumentów programowych  

- zdefiniowano odpowiedzialności za realizację poszczególnych celów operacyjnych; 

- określono makro indykatory pozwalające na monitoring globalnego postępu wdrażania strategii w cyklu rocznym; 

- powołano Koordynatora Wdrażania Strategii, odpowiedzialnego za koordynację postępu realizacji zadań określonych 

w celach strategicznych oraz stałą weryfikację osiągania wskaźników realizacji; 

- wprowadzono procedurę opracowywania corocznego wykazu zadań budżetowych o charakterze priorytetowym 

dla rozwoju tzw. Wykaz Zadań Priorytetowych łączącą coroczną procedurę przygotowania budżetu z realizacją strategii 

i polityk sektorowych; 

- wprowadzono procedurę przygotowywania corocznego opracowania – raportu o stanie miasta z informacją o realizacji 

strategii. 

 

Także każdy nowy projekt musi być rozpatrzony w kontekście Strategii i jej dokumentów operacyjnych, 

co w perspektywie gwarantuje poprawę efektywności wydatkowania środków publicznych i osiąganie zintegrowanych celów. 

 



 

28 

 

 

 

FILAR: GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA 

 

Łódź otwarta na świat - wzrost poziomu życia mieszkańców Łodzi dzięki pełnemu gospodarczemu 

wykorzystaniu potencjału infrastrukturalnego związanego z centralnym położeniem na mapie regionu, 

Polski i Europy, a także z jej wiodącą rolą w aglomeracji łódzkiej. 
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1. NOWE CENTRUM ŁODZI 

Stworzenie służącego realizacji wizji nowoczesnego obszaru aktywności społecznej 
i gospodarczej o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej.  

 

Zakres programu 

Działania składające się na budowę Nowego Centrum Łodzi dotyczą przekształcenia zdegradowanej centralnej 

części miasta ograniczonej ulicami: Tuwima, Narutowicza, Piotrkowską oraz Kopcińskiego w obszar o dużej otwartości 

komunikacyjnej oraz wysokiej aktywności społeczno – gospodarczej. Teren ten, obejmujący powierzchnię 100 ha, mocą 

uchwały nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. podzielony został na trzy strefy: 

- Strefa I (40 ha) łącząca funkcje kulturalne, komercyjne i mieszkaniowe; 

- Strefa II (30 ha) łącząca funkcje komercyjne z programami rewitalizacyjnymi mającymi na celu zachowanie historycznej 

tkanki miejskiej;  

- Strefa III (30 ha) to obszar gęstej zabudowy historycznej z przełomu XIX i XX wieku, w postaci kwartałów wielkomiejskich 

wymagających intensywnej rewitalizacji i uzupełnień. 

 

Rys. 12. Obszar Nowego Centrum Łodzi. 

 

Źródło: Zarząd Nowego Centrum Łodzi. 

 

Program Nowego Centrum Łodzi obejmuje m.in.: przebudowę i przeniesienie pod ziemię Dworca Kolejowego Łódź 

Fabryczna wraz Węzłem Multimodalnym i nowym układem komunikacyjnym, który stanowić będzie docelowo węzeł 

przesiadkowy komunikacji publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla całej aglomeracji łódzkiej.  

Przestrzeń, uwolniona dzięki wprowadzeniu linii kolejowej i dworca pod ziemię, ma być zagospodarowana  przez 

stworzenie nowego fragmentu miasta, będącego powiązaniem rozciętych dotąd torami części śródmieścia, stanowiącego 

ponadto uzupełnienie i rozwinięcie istniejącej, unikatowej struktury miasta przełomu XIX i XX wieku. Jego sercem będzie 

rynek, będący elementem systemu przestrzeni publicznych, łączących Nowe Centrum Łodzi z ulicą Piotrkowską.  

Jednym z pierwszych obiektów Nowego Centrum Łodzi, obok wspomnianej powyżej inwestycji dworcowej  staną się 

zrewitalizowane obiekty budowlane dawnej elektrociepłowni EC-1 w której sąsiedztwie przewidziano realizację obiektów 

komercyjnych znajdujących  się w Specjalnej Strefie Kultury. Miasto podejmie również działania mające na celu analizę 

możliwości realizacji innych projektów na tym obszarze, takich jak: Rynek, Brama Miasta, Centrum Festiwalowo-
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Kongresowe10. 

Zlecona przez Miasto w 2011 r. ewaluacja realizacji programu Nowego Centrum Łodzi dokonana przez KPMG 

wskazała na konieczność wprowadzenia istotnych modyfikacji urbanistycznych, inwestycyjnych i organizacyjnych. W ślad 

za wskazaniami firmy doradczej, we wrześniu 2012 r. rozpoczął działalność Zarząd Nowego Centrum Łodzi - nowa 

jednostka budżetowa, której kluczowym zadaniem ma być koordynacja całego program NCŁ. Do zadań Zarządu NCŁ należy 

m.in.: opracowanie koncepcji realizacji celów Programu Nowego Centrum Łodzi, Master Planu Programu NCŁ, indywidualna 

analiza i ocena realizacji projektów wchodzących w skład programu. 

 

  

DDWWOORRZZEECC  ŁŁÓÓDDŹŹ  FFAABBRRYYCCZZNNAA  

 

W sierpniu 2011 r. rozpoczęła się największa kolejowa inwestycja w Polsce, która stanowić będzie miejsce 

pierwszego kontaktu z miastem dla osób przybywających do Łodzi. W założeniu projektowanej budowli istotnym jest, aby 

w osiach wyznaczonych przez urbanistę R. Kriera, powstało widokowe otwarcie z poziomu pasażera na NCŁ, co ma 

zachęcić przyjezdnych do zwiedzenia Łodzi. Istotnymi elementami planowanych przekształceń na tym obszarze będą 

wszelkie przedsięwzięcia dotyczące przeniesienia całej infrastruktury kolejowej dworca pod ziemię, na poziomo ok. -16,5 m 

oraz stworzenie nowoczesnych rozwiązań transportowych, które wpłyną na optymalizację obsługi komunikacyjnej tego 

obszaru.  

Planowanym rezultatem tych działań będzie stworzenie w tym miejscu intermodalnego węzła komunikacyjnego, 

integrującego lokalne, metropolitalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe środki transportu. 

                                                 
10

 Uchwała Nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 
Nowe Centrum Łodzi. 
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Źródło: SYSTRA S.A oddział w Polsce. 

Przetarg na wyłonienie Wykonawcy  

W 2009 r. rozpoczęto prace mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy Dworca Łódź Fabryczna (zadanie: 

„Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B- odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź 

Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz 

obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa 

zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową"). Przygotowania do przetargu wymagały współpracy 

partnerów realizujących projekt czyli Miasta Łódź, PKP S.A. oraz PKP PLK S.A. W 2011 r. wyłoniono Wykonawcę projektu 

konsorcjum firm Torpol – Astaldi – Intercor – PBDiM. 

Dofinansowanie projektu z środków UE w latach 2011 – 2012 

W roku 2011 konsorcjum firm SYSTRA/AREP/BBF opracowywała wniosek o dofinansowanie projektu ze środków 

europejskich. 9 grudnia tego samego roku został on złożony w trybie nieformalnym w Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych (CUPT) i jest w trakcie nanoszenia poprawek. 

Złożony do CUPT wniosek, w sierpniu 2012 r., przekazano do Zarządu Dróg i Transportu. Tym samym ZDiT przejął 

obowiązek raportowania postępów realizacji projektu do instytucji pośredniczących. 
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Budowa 

W 2012 r. na terenie budowy dworca Łódź-Fabryczna realizowano następujące prace: 

- prace projektowe; 

- rozbiórka budynków; 

- roboty ziemne; 

- ścianki szczelinowe;  

- usuwanie kolizji infrastrukturalnych. 

 

Węzeł multimodalny 

Harmonogram realizacji układu drogowego wokół węzła multimodalnego: 

- lipiec-październik 2013 r. – skrzyżowanie ul. P.O.W.- ul. Narutowicza; 

- lipiec-październik 2013 r. – skrzyżowanie ul. Nowo-Targowa – ul. Narutowicza; 

- luty 2013 r.-luty 2015 r. – ul. Kilińskiego od ul. Narutowicza do ul. Tuwima; 

- luty 2013 r.-luty 2015 r. – ul. Nowo-Składowa i ul. Nowo-Węglowa; 

- kwiecień 2013 r.- luty 2015 r. – ul. Nowo-Targowa od ul. Narutowicza w nowym śladzie do ul. Tuwima oraz ul. Węglowa 

do ul. Wierzbowej. 

Ponadto w ramach inwestycji wokół Nowego Centrum Łodzi oraz węzła multimodalnego planuje się 

budowę/przebudowę ulic: 

- Targowej od ul. Tuwima do Al. Piłsudskiego (lata 2013-2015); 

- Kilińskiego od ul. Tuwima do Al. Piłsudskiego (lata 2013-2015); 

- Składowej; 

- Knychalskiego (lata 2013-2015); 
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- Narutowicza na odcinku ul. Kilińskiego – ul. P.O.W (lata 2013-2015); 

- Tuwima i ul. Wierzbowa (lata 2014-2016).  

Prace projektowe dla ul. Kilińskiego są w końcowej fazie. Przygotowywane jest też postępowanie przetargowe 

na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla ul. Targowej. 

Tunel Średnicowy 

We wrześniu 2009 r., podpisano Porozumienie w sprawie realizacji studium wykonalności dla tunelu średnicowego. 

Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Łódź, PKP PLK SA oraz EC1 Łódź Miasto Kultury, w obecności 

przedstawicieli Województwa Łódzkiego, EC1 Łódź Miasto Kultury upoważniono do przeprowadzenia postępowania 

i udzielenia zamówienia. 

W ślad za Porozumieniem zawarte zostały następujące umowy: 

- na realizację „Studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji 

z funduszy UE oraz opracowanie projektów materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie „Projektuj 

i wybuduj” dotyczących budowy linii kolejowej na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do 

linii nr 14 i 25 oraz do linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel 

KDP” (11 marca 2010 r. aneksowana 6 października 2011 r.) pomiędzy PKP PLK SA, Miastem Łódź, Instytucją EC1 

a konsorcjum firm Sener Sp. z o.o.; Sener Ingenieria Sistemas S.A.; PwC Polska Sp. z o.o. (na kwotę 2,9 mln zł netto).  

- „Usługi doradcze i eksperckie dotyczące oceny rozwiązań proponowanych w studium wykonalności pt. „Wykonanie 

studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz 

opracowanie projektów materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie „projektuj i wybuduj” dotyczących 

budowy linii kolejowej na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz do 

linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP” (październik 

2010 r.) pomiędzy EC1 a firmą SYSTRA (na kwotę 187 tys. zł netto). 

Wykonawca Studium Wykonalności został zobowiązany do wykonania m.in.:: 

∙ studium wykonalności oraz skróconej wersji studium wykonalności, 

∙ koncepcji koordynacyjnej, 

∙ raportu z badań geologicznych oraz z wykonanej kwerendy archeologicznej, 

∙ raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

∙ wniosków o uzyskanie decyzji środowiskowych wraz z niezbędnymi załącznikami, 

∙ dokumentacji przetargowej na budowę tunelu w systemie „Projektuj i buduj”, 

∙ wniosku o dofinansowanie budowy tunelu z unijnych środków pomocowych. 

 

Instytucja EC1 Łódź Miasto Kultury organizowała cyklicznie narady techniczno-koordynacyjne, na których  

opiniowano pracę Wykonawcy. W naradach uczestniczyło szerokie grono konsultantów miejskich, wojewódzkich, kolejowych 

i doradczych. Do materiałów opracowywanych przez Wykonawcę zgłaszane były uwagi formułowane przez przedstawicieli 

Stron Zamówienia, jak i firmę doradczą Systra. W listopadzie 2011 r., Wykonawca zlecił zorganizowanie i prowadzenie 

konsultacji społecznych projektu. Konsultacje społeczne odbyły się w terminie 16 listopada – 16 grudnia 2011 r. i zostały 

przeprowadzone przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Najważniejszym elementem konsultacji były dwa 

spotkania, w których uczestniczyło łącznie ponad 120 osób.  

 

W wyniku prac studialnych powstało rozwiązanie, które zakładało 2 warianty przebiegu KDP: północny i południowy 
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oraz jedną trasę tunelu dla pociągów konwencjonalnych z dwoma wariantami: ze stacją pośrednią przy ul Ogrodowej i bez 

stacji pośredniej. Dla przyszłej kolei KDP wybrano Wariant Południowy jako bardziej optymalny.  

12 grudnia 2012 r., po sprawdzeniu dokumentacji i akceptacji przez strony zamówienia oraz koreferenta – firmę 

Systra, Studium Wykonalności dla tuneli zarówno w zakresie umowy podstawowej jak i umowy na prace dodatkowe zostało 

ostatecznie odebrane z zastosowaniem zasady jednomyślności współzamawiających. 

  

RREEWWIITTAALLIIZZAACCJJAA  EECC--11  II  JJEEJJ  AADDAAPPTTAACCJJAA  NNAA  CCEELLEE  KKUULLTTUURRAALLNNOO--AARRTTYYSSTTYYCCZZNNEE  

 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalno- artystyczne poprzemysłowych obiektów byłej 

Elektrociepłowni EC-1 oraz wzmocnienie rangi Łodzi jako istotnego ośrodka kulturalnego o znaczeniu ponadregionalnym 

i stworzenie warunków do rozwoju twórczości filmowej i artystycznej11. 

 

Efekty działań w 2011 r. 

- roboty budowlane w zespołach obiektów EC-1 Zachód i EC-1 Wschód i tzw. terenach wspólnych; 

- przygotowanie porozumienia w sprawie przejęcia przez EC-1 Łódź – Miasto Kultury całości praw i obowiązków Miasta 

Łodzi dotyczących inwestycji wynikających z umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i umowy o przebudowie 

magistrali ciepłowniczej, zawartych z Dalkia S.A.; 

- uzyskanie JASPERS Action Completion Note (ocena końcowa ekspertów Inicjatywy Jaspers); 

- udział Instytucji Kultury i Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w 15 Pikniku 

Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na Liczbę odwiedzających stoisko oszacowano 

                                                 
11 Uchwała Nr XII/199/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne” finansowanego z mechanizmu skierowanego do regionów 
o najmniejszej szacowanej alokacji per capita w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013. 
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na 500 osób; 

- promocja projektu Nowego Centrum Łodzi oraz Rewitalizacji EC-1 podczas obchodów 80-lecia Radia Łódź 

w Manufakturze. Stoisko odwiedziło kilkaset osób. Wydano ponad 600 folderów informacyjnych oraz gadżetów 

promocyjnych. Odbył się konkurs sprawdzający wiedzę mieszkańców miasta nt. realizowanego programu.  

- udział w V Forum Gospodarczym „Energia i Środowisko”, na którym zaprezentowano wykład pt. „Rewitalizacja obszarów 

poprzemysłowych a ekologia – na przykładzie projektu rewitalizacji EC-1 w Łodzi”; 

- uzyskanie statusu członka w Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów Techniki ECSITE. Członkami ECSITE są najbardziej 

prestiżowe centra i muzea nauki z Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii, przedstawiciele środowisk naukowych, jak 

również najbardziej znaczące firmy zajmujące się projektowaniem, aranżacją wystaw i ekspozycji oraz produkcją 

eksponatów; 

- udział Instytucji Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury" w konkursie „Open Day’s Projects dla beneficjentów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Projekt „zajął 

ex aequo pierwsze miejsce wraz z Projektem „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych 

w zintegrowanym produkcie turystycznym Województwa Łódzkiego”. 

Rezultaty działań w 2012 r. 

- kontynuowanie robót budowlanych w zespołach obiektów EC-1 Zachód i EC-1 Wschód, a także na przylegających 

do nich tzw. terenach wspólnych: budowlane, instalacyjne, adaptacyjne oraz zagospodarowania terenu; 

- zawarcie umowy z Politechniką Łódzką o patronacie naukowym w zakresie programu merytorycznego Centrum Nauki 

i Techniki.  

- Rewitalizacja kompleksu budynków EC – 1 Wschód; 

- Rewitalizacja obszaru EC – 1; 

- aktywne uczestnictwo w IV Konferencji Interakcja – Integracja, organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik 

w Warszawie. Konferencja poświęcona była środowisku centrów nauki i wystaw interaktywnych w Polsce.  

(7-8 marca 2012 r.); 

- Instytucja Kultury wraz z przedstawicielami  Studenckiego Koła Naukowego Robotyki „SKANER” Wydziału Elektroniki, 

Automatyki i Informatyki Politechniki Łódzkiej wzięli udział w 16 Pikniku Naukowym w Warszawie, organizowanym przez 

Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Prezentowana była koncepcja Centrum Nauki i Techniki, powstające 

w rewitalizowanym kompleksie EC-1 Zachód. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a liczbę odwiedzających 

oszacowano na co najmniej 600 osób. (12 maja 2012 r.); 

- uczestnictwo w corocznej konferencji ECSITE (European Network of Science Centres and Museums) w Toulousie. 

Wymiana wiedzy i doświadczeń będzie pomocna przy prowadzeniu postępowań w zakresie wyposażenia i aranżacji 

rewitalizowanych obiektów EC-1. Odbyło się także szereg spotkań z wiodącymi firmami europejskimi tj.: BRUNS, 

ARCHIMEDES, HUTINGER, DE PINXI, EXPOLOGY, SKY-SKAN specjalizujących się w produkcji eksponatów 

i wyposażania wystaw multimedialnych (31 maja - 2 czerwca 2012 r.); 

- na terenie budowy realizowany był dla magazynu Metropolitans reportaż nt. rewitalizacji starej elektrociepłowni EC-1, 

w ramach programu promującego miasto Łódź. Materiał ten był emitowany w telewizji Euronews pod koniec czerwca 

2012 roku; 

- teren budowy był wizytowany przez Panią Elżbietę Bieńkowską - Minister Rozwoju Regionalnego i Pana Cezarego 

Grabarczyka – Wicemarszałka Sejmu (18 lipca 2012 r.); 

- w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego przekazania przez firmę 
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Dalkia dla EC1 Łódź-Miasto Kultury archiwalnych zdjęć elektrociepłowni EC1 (19 października 2012 r.); 

- w I i II kwartale 2012 r. Instytucja Kultury EC1 prowadziła szereg spotkań z firmami konsultingowymi, zajmującymi się 

innowacyjnymi rozwiązaniami audiowizualnymi i multimedialnymi, w ramach przygotowania do postępowań 

przetargowych na wyposażenie i aranżację Centrum Nauki i Techniki oraz Centrum Sztuki Filmowej. 

W realizacji projektu nie występują zagrożenia w zakresie osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu.  
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2. FUNKCJONALNA METROPOLIA ŁÓDZKA W PEŁNI WYKORZYSTUJĄCA POŁOŻENIE 

W CENTRUM EUROPY I KRAJU 

Tworzenie konkurencyjnej, funkcjonalnie spójnej aglomeracji łódzkiej. Wykorzystanie szans związanych 
z infrastrukturą komunikacyjną łączącą aglomerację z europejskimi szlakami transportowymi, systemem 
sprawnego wewnętrznego transportu publicznego, dostosowanymi do potrzeb różnych przedsiębiorców terenami 
inwestycyjnymi. Uzyskanie korzyści z koncentracji potencjału intelektualnego i kulturowego aglomeracji. 
Wspomaganie branż, które mają najlepsze perspektywy rynkowe. 

 

BBUUDDOOWWAA  WWSSPPÓÓLLNNEEGGOO  DDLLAA  MMEETTRROOPPOOLLIIII  ŁŁÓÓDDZZKKIIEEJJ  SSYYSSTTEEMMUU  TTRRAANNSSPPOORRTTOOWWOO--KKOOMMUUNNIIKKAACCYYJJNNEEGGOO  

 

Obecnie obowiązuje 15 porozumień międzygminnych dotyczących połączeń: 

- tramwajowych z: 

∙ Gminą Konstantynów Łódzki 2 linie, w tym 1 wspólne z Gminą Lutomiersk;  

∙ Miastem Zgierz 2 linie, w tym 1 wspólne z Gminą Zgierz, Miastem Ozorków i Gminą Ozorków; 

∙ Miastem Pabianice i Gminą Ksawerów 1 linia; 

- autobusowych z: 

∙ Gminą Konstantynów Łódzki 1 linia; 

∙ Miastem Zgierz 2 linie; 

∙ Gminą Aleksandrów Łódzki 2 linie; 

∙ Gminą Nowosolna 6 linii, w tym 1 wspólnie z Miastem Brzeziny, Gminą Brzeziny; 

∙ Gminą Rzgów 2 linie; 

∙ Gminą Stryków 3 linie, w tym 1 wspólnie z Gminą Zgierz; 

∙ Gminą Andrespol 3 linie. 

W 2012 r. wydłużono linię 50 i 70 do C.T. Ptak Outlet - 4 kursy w dni robocze oraz 6 kursów w soboty i niedziele.  

ZDiT przygotowuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Zgierz - w formie wykonania 

przez Łódź, ze środków własnych, dokumentacji projektowej koncepcji budowy przedłużenia Al. Włókniarzy od granicy 

miasta Łodzi do węzła „Aleksandrów Łódzki” na drodze ekspresowej S 14. 

  

DDOOSSTTĘĘPPNNOOŚŚĆĆ  DDOO  AAUUTTOOSSTTRRAADD  II  DDRRÓÓGG  SSZZYYBBKKIIEEGGOO  RRUUCCHHUU  

 

W związku z rozwojem sieci drogowej i kolejowej o znaczeniu międzymiastowym opracowywane są dokumentacje 

projektowe: 

- rozbudowa ul. Rokicińskiej od ul. Malowniczej do granic miasta; 

- rozbudowa ul. Inflanckiej; 

- przebudowa ul. Aleksandrowskiej na odc. od ul. Bielicowej do ul. Szczecińskiej. 
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W ramach dojazdów do planowanych autostrad i dróg szybkiego ruchu w przygotowaniu są dokumentacje 

projektowe: 

- dojazdy do węzłów na S 14: 

∙ ul. Szczecińskiej na odc. od ul. Aleksandrowskiej, na południe, do granicy miasta w rejonie ul. Pancerniaków; 

∙ ul. Maratońskiej na odcinku od al. Waltera – Janke do „Węzła Łódź – Retkinia”; 

∙ przedłużenie al. Włókniarzy od drogi krajowej nr 1 na północny – zachód do granic miasta w rejonie ul. Sianokosy; 

- ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH M 1 do ul. Iglastej; 

- obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła „Brzeziny". 

 

Trwa budowa Trasy Górna na odcinku od ul. Pabianickiej – Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej. Zakończenie 

przewiduje się na I połowę 2014 r. Kosztorysową wartość inwestycji oszacowano na 425,2 mln zł. Podpisano umowę 

o dofinansowanie zadania z środków Unii Europejskiej. Przewidywana kwota dofinansowania sięga 35,7 mln zł dla I etapu 

i 193 mln zł dla II etapu (do końca 2012 r. uzyskano ok. 23 mln zł). 

 

SSTTYYMMUULLOOWWAANNIIEE  RROOZZWWOOJJUU  NNOOWWOOCCZZEESSNNYYCCHH  PPOOŁŁĄĄCCZZEEŃŃ  KKOOLLEEJJOOWWYYCCHH  WW  AAGGLLOOMMEERRAACCJJII  

 

W chwili obecnej trwa budowa przystanków wchodzących w skład Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która zakończy się 

do kwietnia 2013 r. Prace obejmują budowę przystanków kolejowych Radogoszcz Zachód, Przystanek Pabianicka, 

Przystanek Dąbrowa. 
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Zgodnie z WPF na budowę Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w 2013 r. przewidziano 2,8 mln zł. ZDiT będzie starał się 

o dofinansowanie z UE w wysokości 3,2 mln zł dla części miejskiej inwestycji. 

Projekt ten został wpisany na listę podstawową projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu to 327,8 mln zł. Wnioskowana wysokość dofinansowania 

z środków Unii Europejskiej wynosi 193,4 mln zł. Projekt jest pierwszym etapem budowy systemu transportu szynowego 

obejmującego aglomerację łódzką w powiązaniu z innymi systemami: 

- regionalnym w granicach województwa łódzkiego;  

- ponadregionalnym, w tym planowanym kolei dużych prędkości;  

- tramwajem miejskim oraz regionalnym.  

 

Łódź aktywnie uczestniczy w rozwoju europejskich systemów transportowych, między innymi w projekcie Rail Baltica 

Growth Corridor. Jest on elementem transeuropejskiego korytarza transportowego Rail Baltica, łączącego wschodnie 

regiony Morza Bałtyckiego biegnąc z północy na południe poprzez: Petersburg, Helsinki, Tallin, Rygę, Kowno i Warszawę 

do Berlina. Dzięki przywróceniu połączenia miasto i region zyskają nowy potencjał gospodarczy stając się głównym węzłem 

transportowym, łączącym północno-zachodnie regiony Rosji z centralną Europą.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. W ramach projektu nawiązywana jest współpraca z podmiotami z sektora publicznego 

i prywatnego działającymi na rzecz rozwoju multimodalnych rozwiązań transportowych, uwzględniając rozwój połączeń 

pasażerskich oraz usług logistycznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w obszarze Regionu Morza 

Bałtyckiego. Projekt współdziała również z innymi międzynarodowymi projektami transportowymi, takimi jak: TransBaltic, 

Bothnian Corridor i East West Transport Corridor II. 

  

BBUUDDOOWWAA  SSIIEECCII  WWSSPPÓÓLLNNYYCCHH  UUSSŁŁUUGG  MMEETTRROOPPOOLLIITTAALLNNYYCCHH  DDLLAA  AAGGLLOOMMEERRAACCJJII  ŁŁÓÓDDZZKKIIEEJJ    

  

Współpraca aglomeracyjna – działania w latach 2011 – 2012 

W latach 2011 – 2012 podjęto szereg inicjatyw w zakresie współpracy aglomeracyjnej i metropolitalnej. Obejmowały 

one wykorzystanie możliwości współpracy gmin i powiatów w tzw. obszarach funkcjonalnych, działania badawcze 

i diagnostyczne oraz przymiarki dotyczące utworzenia, na wzór Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, spółki 

aglomeracyjnej. Podpisanie listów intencyjnych wynikało z przekonania partnerów o potrzebie nawiązania współpracy 

między Łodzią a gminami i powiatami województwa. 

Podjęto następujące działania: 

- Łódzkie uczelnie wyższe podpisały umowę dotyczącą utworzenia Konsorcjum wyższych uczelni i instytutów badawczych 

do badania nad organizacją, funkcjonowaniem i rozwojem Łódzkiej Metropolii Miejskiej. 

- Podpisano list intencyjny Łodzi, Zgierza, Ozorkowa, Gminy Ozorków oraz Gminy Zgierz dotyczący zaspokajania 

zbiorowych potrzeb lokalnego transportu zbiorowego (2011 r.). 

- Podpisano list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz utworzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Łódzkiej wraz 

z 18 jst: Miasto Łódź, Miasto Brzeziny, Miasto Głowno, Miasto Koluszki, Miasto Konstantynów Łódzki, Miasto Pabianice, 

Miasto Poddębice, Miasto Rawa Mazowiecka, Miasto Sieradz, Miasto Tomaszów Mazowiecki, Miasto Zduńska Wola, 

Miasto Zgierz, Powiat Brzeziński, Powiat Wieruszowski, Gmina Ksawerów, Gmina Nowosolna, Gmina Ozorków, Gmina 

Rogów (2011 r.). 
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- Obecnie trwa dyskusja dotycząca utworzenia optymalnej formy współpracy w ramach działań metropolitalnych.  

W 2012 r. kontynuowano współpracę aglomeracyjną nawiązując do działań związanych z nowoprojektowaną polityką 

miejską Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zbliżająca się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej oraz 

podkreślenie w dokumentach strategicznych roli, jaką pełnią metropolie we współczesnej gospodarce, nauce oraz kulturze 

umożliwia zbudowanie systemu zachęt finansowych. Jasno określone korzyści finansowe w postaci wsparcia wspólnie 

realizowanych projektów stanowić będą zachętę minimalizującą zagrożenie metropolitalności, jakim są partykularne interesy 

jst. W ramach nowoprojektowanej polityki spójności Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zgodnie 

z zapisami Założeń Umowy Partnerstwa, proponuje wykorzystanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w pierwszym 

rzędzie na obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich. Jest to zgodne z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020.  

Powyższe działania umożliwiły rozpoczęcie współpracy w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, złożonym z jednostek 

samorządu terytorialnego 5 powiatów. Podejmowane działania wiążą się z możliwością wspólnej aplikacji, a następnie 

realizacji projektu w ramach Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. 

Do udziału w projekcie, w charakterze partnerów, zaproszone zostały jst z terenu Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego.  

W dniu 14 grudnia 2012 r. podpisano list intencyjny w sprawie rozwijania współpracy partnerskiej na terenie ŁOM 

oraz podjęcia działań w celu efektywnego wykorzystania środków europejskich w latach 2014-2020. Listem 

31 przedstawicieli jst z terenu 5 powiatów tworzących ŁOM, wspólnie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Wojewodą 

Łódzkim, postanowiło podjąć działania w celu zdiagnozowania, wypracowania i realizacji projektów przyczyniających się 

do rozwiązywania wspólnych problemów oraz rozwoju samorządów. Wyrażono również wolę podjęcia wspólnych działań 

zmierzających do opracowania i przyjęcia Strategii Rozwoju ŁOM. Przeprowadzone badanie pozwoliło zidentyfikować 

potencjalne pola zainteresowań powiatów i gmin. W skład planowanego obszaru funkcjonalnego wchodzą 4 powiaty, 

1 miasto na prawach powiatu, 6 gmin miejskich, 5 gmin miejsko-wiejskich i 16 gmin wiejskich. Są to: Miasto Łódź, Powiat 

Brzeziński, Gmina Miasto Brzeziny, Gmina Brzeziny, Gmina Dmosin, Gmina Jeżów, Gmina Rogów, Powiat Łódzki 

Wschodni, Gmina Andrespol, Gmina Brójce, Gmina Koluszki, Gmina Nowosolna, Gmina Rzgów, Gmina Tuszyn, Powiat 

Pabianicki, Gmina Dłutów, Gmina Dobroń, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Ksawerów, Gmina Lutomiersk, Miasto 

Pabianice, Gmina Pabianice, Powiat Zgierski, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Miasto Głowno, Gmina Głowno, Gmina 

Miasto Ozorków, Gmina Ozorków, Gmina Parzęczew, Gmina Stryków, Gmina Miasto Zgierz, Gmina Zgierz. 

Dodatkowo projekt przewiduje konsultacje społeczne w zakresie możliwości rozwojowych obszaru ŁOM. Planuje się, 

iż opracowana Strategia zostanie wprowadzona na obrady rad jst.  

Liderem projektu jest Miasto Łódź, ale należy podkreślić, że wszyscy partnerzy będą uczestniczyć w jego działaniach 

obejmujących całe terytorium ŁOM.  

Ponadto w 2012 r. podjęto, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Biuro Planowania 

Przestrzennego Województwa Łódzkiego, współpracę dotyczącą opracowania eksperckiego studium dotyczącego 

zagadnień Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM). Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z 6 listopada 

2012 r. w sprawie „Powołania panelu głównego studium rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz przyjęcia 

regulaminu działania” rozpoczął działanie Panel Ekspertów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego opracowujący założenia 

metodologiczne przyszłych projektów zintegrowanych.  
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Projekty dofinansowane z UE, o zasięgu metropolitarnym w 2012 r.: 

- Projekt Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - w partnerstwie z Województwem Łódzkim i innymi jst przygotowywana 

była dokumentacja projektowa. Złożenie wniosku planowane jest po ogłoszeniu konkursu – w kwietniu 2013 r. Zakres 

projektu obejmuje zakup nowoczesnej infrastruktury komputerowej do wszystkich łódzkich gimnazjów, stworzenie 

Zintegrowanego Portalu Edukacyjnego, w którego skład będą wchodziły: Informacyjny Portal Oświatowy, Multimedialny 

Portal Edukacyjny, Serwis prawa oświatowego, System zarządzania oświatą, Zintegrowany System Obsługi Placówek 

Oświatowych, Platforma e-Learningowa. Całkowita wartość projektu dla Miasta Łodzi to 4,2 mln zł., a wkład własny 

623 tys. zł. 

- Realizacja magazynu Metropolitans we współpracy z telewizją Euronews i Komitetem Regionów. Przedsięwzięcie 

polegające na produkcji sześciu 8 minutowych reportaży pod tytułem „Metropolitans”. Program miał na celu przybliżenie 

zrównoważonego oraz ekonomicznego rozwoju największych miast Europy. Materiał był emitowany w 11 językach 

na kanale Telewizji Euronews przez tydzień, a także udostępniony w Internecie na stronach: www.euronews.com przez 

trzy miesiące oraz www.youtube.com. Wśród 8 miast znalazła się Łódź, ze względu na zaangażowanie władz Miasta 

i Województwa w prace Komitetu Regionów. W programie przedstawione zostały kluczowe inwestycje w mieście, w tym 

budowa Nowego Centrum Łodzi, kąpielisko Fala, największy w Europie kompleks leśny na terenie miasta - Las 

Łagiewnicki. Metropolitans zaprezentowało także proekologiczne źródła energii i wykorzystanie potencjału 

geotermalnego w Uniejowie i Poddębicach. Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Komitet Regionów, Urząd 

Miasta Łodzi i Urząd Marszałkowski.  
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PPOORRTT  LLOOTTNNIICCZZYY  ŁŁÓÓDDŹŹ  IIMM..  WW..  RREEYYMMOONNTTAA    

 

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej z 2010 i 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Rozbudowa Portu 

Lotniczego Łódź im. W. Reymonta”, spółka modernizuje lotnisko. Podstawowym celem programu jest poprawa dostępności 

komunikacyjnej miasta, a tym samym zwiększenie jego potencjału gospodarczego, co w zdecydowany sposób wpłynie 

na dynamiczny rozwój całego województwa łódzkiego. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej, a co za tym 

idzie poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi oraz międzynarodowymi, zwiększenie siatki połączeń lotniczych, 

a także potencjału usług lotniczych, wpłynie na mobilność mieszkańców województwa łódzkiego. Dodatkowo wzrośnie 

strumień turystów napływających do miasta i okolic, a w rezultacie przychody z turystyki. Wartość zadań inwestycyjnych 

objętych programem wynosi 339,3 mln zł. 

W skład programu wchodzi 11 zadań inwestycyjnych, w tym:  

- budowa Terminala 3 - roboty budowlano-montażowe wraz z wyposażeniem w systemy odpraw pasażerów oraz kontroli 

i transportu bagażu; 

- modernizacja i przebudowa starego odcinka Głównej Drogi Startowej G-DS. – I etap do 700 m; 

- zaplecze techniczne obsługi i zaopatrzenia samolotów; 

- budowa zaplecza technicznego Portu Lotniczego Łódź; 

- budowa dróg patrolowych oraz odwodnienie południowo-zachodniej części lotniska wraz z umocnieniem skarpy; 

- budowa świateł podejścia na kierunku 25 kat II na długości 900 m, a także przebudową linii 15kV na trasie podejścia 

25 (w ul. Dennej); 

- budowa wodociągu w ul. Zamiejskiej, będącego drugostronnym zasilaniem Portu w wodę; 

- zakupy urządzeń i środków trwałych; 

- rozbudowa świateł Głównej Drogi Startowej G-DS do II kat. na długości 2500; 

- modernizacja i przebudowa starego odcinka Głównej Drogi Startowej - II etap od 700 m do 1200 m; 
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- budowa równoległej drogi kołowania samolotów DK-R wraz z drogą kołowania szybkiego zjazdu oraz wydzielonym 

miejscem postoju samolotów wraz z przebudową kanału deszczowego i kanału zrzutowego kolektora I. 

Na koniec 2012 r. stopień wykonania rzeczowego programu wyniósł 64,11 %, a spółka poniosła nakłady 

inwestycyjne w wysokości 217,5 mln zł.  

Spośród 11 zadań inwestycyjnych objętych Programem Rozbudowy Portu Lotniczego, zakończono realizację 

modernizacji i przebudowy istniejącego odcinka Głównej Drogi Startowej – Etap I oraz budowę wodociągu w ul. Zamiejskiej.  

W trakcie realizacji jest 6 zadań:  

- Zadanie nr 1 - Budowa Terminala 3. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał 23 maja 2012 r. 

pozwolenie na użytkowanie budynku. Otwarcie terminala miało miejsce 1 czerwca 2012 r., a przejęcie obsługi ruchu 

pasażerskiego nastąpiło 30 czerwca 2012 r. Nadal jednak są realizowane prace wykończeniowe i uzupełniające. 

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z EFRR i Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-

2013. 

- Zadanie nr 4 - Budowa Zaplecza Technicznego. Zgodnie z ponownie złożonym 20 grudnia 2012 r. wnioskiem 

o dofinansowanie dla projektu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego Portu Lotniczego Łódź w zakresie 

zimowego utrzymania lotniska, Spółka ma szanse otrzymać współfinansowanie z UE. Na pierwszy kwartał 2013 r. 

planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. 

- Zadanie nr 5 - Budowa dróg patrolowych oraz odwodnienie południowo-zachodniej części lotniska wraz z umocnieniem 

skarpy. Zadanie jest współfinansowane przez UE w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa Portu Lotniczego 

Łódź w zakresie zapobiegania incydentom.  Pierwotny zakres zadania, który obejmował: 

∙ Drogę dojazdową – odcinek dla cystern od bazy paliw do płyty PPS2; 

∙ Drogę patrolową o nawierzchni gruntowej modyfikowanej włóknami polimerowymi od strażnicy LSP do progu 07; 

∙ Drogę patrolowa wraz z odwodnieniem południowo-zachodniej części lotniska wraz z umocnieniem skarpy; 

został wykonany do końca 2012 r.  

Trwa procedura odbioru oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w wyniku której Spółka została zobligowana 

do wykonania odwodnienia drogi patrolowej zgodnie z zapisami decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 

- Zadanie nr 6 - Budowa świateł podejścia na kierunku „25" kat II, a także przebudową linii 15 kV na trasie podejścia „25". 

Część zadania dotycząca przebudowy linii 15 kV została zrealizowana. 

- Zadanie nr 8 – zakupy urządzeń i środków trwałych. Zadanie w części dotyczącej zakupu sprzętu dla Lotniskowej Straży 

Pożarnej zostało zrealizowane, w ramach projektu pn. Dostosowanie wyposażenia Port Lotniczego Łódź w zakresie 

standardów ochrony przeciwpożarowej. Część zakupu sprzętu, w ramach tego zadania, planowana jest 

do współfinansowania w ramach ponownie złożonego 20 grudnia 2012 r. wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. Zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego Portu Lotniczego Łódź w zakresie zimowego utrzymania lotniska. 

- Zadanie nr 10 - Modernizacja i przebudowa istniejącego odcinka Głównej Drogi Startowej – Etap II od 700 do 1200 m. 

Część zadania została zrealizowana.  

Spółka nie rozpoczęła realizacji 3 zadań inwestycyjnych: 

- Zadanie nr 3 - Zaplecze Techniczne obsługi i zaopatrzenia samolotów.  

- Zadanie nr 9 - Rozbudowa świateł Głównej Drogi Startowej G-DS do II kategorii. 

- Zadanie nr 11 - Budowa równoległej drogi kołowania samolotów DK-R wraz z drogą kołowania szybkiego zjazdu. 

Z uwagi na przedłużające się prace budowlane oraz zmianę szacunkowej wartości niektórych zadań inwestycyjnych 

Spółka przygotowuje aktualizację programu.  



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

44 

 

W 2012 r. liczba pasażerów oraz operacji lotniczych wzrosła w porównaniu do 2011 r., odpowiednio o 19% i 46%. 

W kolejnych latach szacuje się wg wariantu I niewielki spadek w 2013 r. i wzrost ich liczby w 2014 r. Natomiast wg wariantu 

II, zdecydowany wzrost w kolejnych latach. 

 

Tab. 6. Liczba pasażerów i operacji lotniczych w latach 2011 – 2014. 

Rodzaj ruchu  
lotniczego 

Liczba pasażerów [Pax] Zmiana od roku 
poprzedniego 

Liczba operacji 
lotniczych 

Zmiana od 
roku 

poprzedniego 

Liczba pasażerów 2013 – 
prognoza [Pax] 

Liczba pasażerów 
2014 – prognoza 

[Pax] 
2011 2012 2011 2012 wariant I wariant II wariant I wariant 

II 

Ruch regularny 337 889 410 102 21,28% 2 144 3 285 53,13% 347 819 432 898 470 310 526 990 
Ruch czarterowy 46 784 45 735 -2,24% 400 434 8,25% 45 000 55 000 59 400 64 800 
Ruch 
przekierowany 

3 777 7 419 21,28% 48 59 22,92% b.d. b.d. b.d. b.d. 

Razem 388 450 463 102 19,17% 2 592 3 778 45,64% 392 819 487 898 529 710 591 790 
 

Źródło: Port Lotniczy Łódź. 

 

Podobna tendencja utrzyma się w kategorii liczby operacji lotniczych. 

Tab. 7. Liczba pasażerów i operacji lotniczych w latach 2011 – 2014. 

Rok 

Liczba kierunków 
regularnych 

przewoźników 
niskokosztowych 

Liczba kierunków 
regularnych 

przewoźników 
tradycyjnych 

Liczba 
kierunków 

czarterowych 

Łączna liczba 
kierunków 

Zmiana do roku 
poprzedniego 

2011 9 0 7 16 - 
2012 13 1 10 24 50,00% 
2013 (prognoza) 10 1 13 24 0,00% 
2014 (prognoza) 13 2 17 33 37,50% 

 

Źródło: Port Lotniczy Łódź. 

 

W porównaniu do 2011 r. w 2012 r. nastąpił wzrost o 50% liczby kierunków lotniczych z 16 do 24. Do 2014 r. 

planowane jest uzupełnienie siatki połączeń o kolejne 9 kierunków. Otworzono regularne połączenie lotnicze 

do międzynarodowego portu przesiadkowego w Kopenhadze obsługiwane  przez linię lotniczą SAS. Od początku 2012 r. 
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prowadzone są negocjacje z niemiecką Lufthansą nt. otwarcia połączenia do hubu we Frankfurcie. 

Przeprowadzono liczne prace studialne i promocyjne. Wykonano analizy łódzkiego rynku lotniczego dotyczące 

podróży międzynarodowych firm z Łodzi i regionu (na podstawie informacji uzyskanych od 277 firm). W okresie sierpień – 

październik zorganizowano internetową kampanię „Łódź kreuje połączenia lotnicze” promującą możliwości podróżowania 

z/do Łodzi za pomocą połączenia lotniczego do Kopenhagi. 

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy wspólnie z Portem Lotniczym uczestniczyło w branżowych targach 

Routes Europe w Tallinie w maju 2012 roku. Konferencja umożliwia kontakt z większością przewoźników działających 

na rynku europejskim, służy nawiązywaniu nowych kontaktów, podtrzymywaniu już istniejących, a także promocji miasta 

wśród przewoźników. Opracowano materiały promujące miasto wśród przewoźników uczestniczących w konferencji Routes 

World jesienią 2012 roku.  
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3. ŁÓDŹ PRZEDSIĘBIORCZA, KREATYWNA I INNOWACYJNA  

Rozwój na terenie aglomeracji łódzkiej gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach i przemysłach kreatywnych, 
wykorzystującej potencjał łódzkiej nauki i przedsiębiorczości. 

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

W 2012 r. łódzki urząd pracy otrzymał z Funduszu Pracy, EFS i PFRON 57,8 mln zł na realizację aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku środki były większe o 22,8 mln zł, 

co przełożyło się na większą liczbę zaktywizowanych osób bezrobotnych (6 205). W 2011 r. zaktywizowano 3 871 osób. 

 
Tab. 8. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2011 r. i w 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. 

*      pozycja zawiera osoby wyrejestrowane na podstawie umów z roku poprzedzającego. 

**     pozycje zawierają również osoby zaktywizowane ze środków PFRON. 

.***  dane wstępne, efektywność liczona do 3 m-cy od dnia zakończenia udziału w programie, pełne dane będą dostępne 

dopiero po zakończeniu I kwartału 2013 roku 

 

W latach 2011 i 2012 najwyższe środki przeznaczane były na podjęcie działalności gospodarczej i refundację 

kosztów zatrudnienia bezrobotnego, które to formy przeciwdziałania bezrobociu wykazywały również najwyższą 

efektywność. 

Oferty pracy  

W 2011 r. łódzkie urzędy pracy zarejestrowały 43,6 tys. osób bezrobotnych, jednocześnie wyłączyły z rejestru 

40,3 tys. osób (19,2 tys. osób z powodu podjęcia pracy 48,0% wyłączonych). Dysponowały 13,5 tys. ofert pracy.  

W 2012 r. łódzki urząd pracy zarejestrował 44,1 tys. osób bezrobotnych, jednocześnie wyłączył z rejestru 40,1 tys. 

osób (18,6 tys. osób z powodu podjęcia pracy – 46,37% wyłączonych). Dysponował 11,3  tys. ofert pracy.  

Liczba ofert pracy w 2012 r. w porównaniu do 2011 r. zmniejszyła się o 2 240 miejsc pracy (o 16,5%). Najwyższy 

spadek zgłoszeń miejsc pracy widoczny był w miesiącach wiosenno - letnich. 

Rodzaj wsparcia 

Ilość osób 
bezrobotnych objęta 

wsparciem 
Środki wydatkowane w tys. zł Efektywność w % 

2011 2012 2011 2012 2011 2012*** 

Roboty publiczne 256 351 1 755,3 2 023,3 74,0  89,9  

Prace interwencyjne 168 148 1 998,6 604,8 85,7  80,0  

Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej 

615*  1 259* 12 587,3 26 263,4 100,0  100,0 

Refundacja kosztów zatrudnienia 
bezrobotnego 

279**  508** 4 236,2 8 901,8 100,0  100,0 

Staże 767 1 392 7 475,7 8 583,3 51,7  46,9 

Szkolenia 1 423**  2 062** 3 217,2 4 448,8 42,0  17,4 

Prace społecznie użyteczne 363 485 272,4 439,6 30,0  10,3 
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W roku 2011 łódzkie urzędy pracy realizowały 4 programy aktywizujące lokalny rynek pracy. W sumie wsparciem 

objętych zostało 1469 osób, z czego 515 stanowili długotrwale bezrobotni. W związku ze zwiększoną pulą środków 

finansowych w 2012 r. możliwa była realizacja 8 programów aktywizujących, w których  wzięło udział 2497 osób, w tym 

1 081 osób długotrwale bezrobotnych. 

 
Tab. 9. Programy aktywizujące lokalny rynek pracy w latach 2011-2012. 

Nazwa 
Liczba 

uczestników 
Całkowita wartość w 

tys. zł 

Środki 
wykorzystane 

w tys. zł 

Liczba osób 
bezrobotnych 

objętych wsparciem 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość 700 746 6 208,1 7 441,0 6 185,0 7 440,2 722 755 

Wspieramy Twoją Aktywność 601 542 4 381,7 4 935,7 4 381,6 4 935,7 607 549 

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników 

47 125 377,0 1 182,5 375,8 1 179,6 47 129 

Bądź odważny – przełam bariery 60 - 640,0 - 532,7 - 93 
(w 2011-30) - 

Program aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych do 30 roku życia - 578 - 4 499,2 - 5 468,7 - 568 

Program aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia - 42 - 200,0 - 200,0 - 42 

Program aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy (art. 49 stawy o promocji 
zatrudnienia) 

- 360 - 7 873,2 - 7 849,4 - 385 

Program aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łodzi 

- 67 - 1 411,1 - 1 405,0 - 69 
 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. 
 

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Miasto w latach 2011-2012 realizowało projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego nakierowane 

na wspomaganie osób w powrocie na rynek pracy, integrację społeczną grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

promowanie postaw przedsiębiorczych. 
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Tab. 10. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nazwa projektu Okres 
realizacji 

Cel projektu Osiągnięte/Planowane do osiągnięcia rezultaty 

PWP „Wspólnie Aktywni – Model 
Pracowni Aktywizacji Osób 45+” 

01.07.2011-
31.12.2013 

Integracja społeczna i zawodowa 
osób 45+ (mieszkańców woj. 
łódzkiego) poprzez adaptację 
modelu Partnera 
Ponadnarodowego. 
Wprowadzany model ma za 
zadanie zintegrować grupę osób 
45+, które jako zespół staną się 
partnerem dla innych podmiotów 
na rynku pracy. Nowatorska 
metoda polega na samodzielnym 
prowadzeniu Pracowni przez 
uczestników /uczestniczki projektu 
na zasadach zbliżonych do agencji 
pracy. 

Planowane do osiągnięcia rezultaty: 
- min. 40 osób, które znajdą zatrudnienie; 
- min. 25 osób, które nabędą kompetencje zawodowe 
w ramach szkoleń indywidualnych; 
- 8 pracowników projektu i 30 uczestników/ uczestniczki, 
którzy zdobędą wiedzę na temat zasad funkcjonowania 
pracowni w Danii – Aarhus Network Selfactivation 
Seniors +50 podczas wizyt studyjnych; 
- 80 osób, które podniosą swoją wiedzę na temat Aarhus 
Network of Selfactivating Seniors +50 i jej polskiego 
odpowiednika – Pracowni Aktywności; 
- 80 instytucji, którym zostaną rozpowszechnione wyniki 
Projektu; 
- 80 osób, które podniosą swoją wiedzę na temat Aarhus 
Network of Selfactivating Seniors +50 i jej polskiego 
odpowiednika – Pracowni Aktywności; 
- 75 osób, które zwiększą swoją wiedzę w zakresie 
korzystania z innowacyjnych technik komunikacji; 
- 70 osób, które zwiększą swoją wiedzę z zakresu 
komunikacji, motywacji i prezentacji; 
- 70 osób, które zwiększą wiedzę z zakresu obsługi 
komputera niezbędnej do prowadzenia pracowni; 
- 70 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które 
zakończą udział w projekcie. 

„BiznesKa” 
01.11.2010-
31.10.2012 

Promowanie rozwoju 
przedsiębiorczości wśród kobiet 
na lokalnym rynku pracy. Cel 
projektu zrealizowany został 
poprzez udzielenie uczestniczkom 
projektu kompleksowego wsparcia, 
na które składało się 
przeprowadzenie szkoleń oraz 
doradztwa indywidualnego 
z zakresu przedsiębiorczości, 
udzielenie jednorazowej dotacji na 
otworzenie działalności 
gospodarczej oraz wsparcia 
finansowego pomostowego 
wypłacanego w okresie 
6/12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia działalności 

Główne rezultaty: 
- 22 kobiety skorzystały ze wsparcia szkoleniowo - 
doradczego, nabyły wiedzę na temat prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz opracowały 
22 biznesplany;  
- 20 kobiet zarejestrowało działalność gospodarczą;  
- wypłacono i rozliczono 20 dotacji jednorazowych oraz 
120 transz podstawowego wsparcia pomostowego  
i 60 transz przedłużonego wsparcia pomostowego.  
Spełnienie założonych rezultatów spowodowało 
powstanie 20 nowych działalności gospodarczych, a co 
za tym idzie podniesienie aktywności zawodowej wśród 
kobiet na lokalnym rynku pracy. Projekt charakteryzuje 
się trwałością, z uwagi na fakt, iż wiedza zdobyta  
w ramach bloku szkoleniowo – doradczego oraz nabyte 
doświadczenie podczas samozatrudnienia, zostaną 
wykorzystane i zaprocentują w przyszłości.  
Wartością dodaną projektu jest wygenerowanie nowych 
miejsc pracy dla osób nieaktywnych zawodowo lub 
bezrobotnych w nowopowstałych firmach. 

„Szansa – wsparcie osób 
niepełnosprawnych na lokalnym 
rynku pracy” 

01.08.2011-
31.10.2012 

Podniesienie kompetencji 
zawodowych i osobistych 
niepracujących mieszkańców 
Łodzi z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności 

Główne rezultaty: 
- 24 h warsztatów psychologicznych; 
- 60 h warsztatów aktywnego poszukiwania zatrudnienia; 
- 100 h szkoleń z zakresu obsługi komputera; 
- 300 h szkoleń zawodowych, podzielonych między 
6 bloków tematycznych; 
- 456 h kursu języka angielskiego; 
- 352 h indywidualnych konsultacji i porad specjalistów; 
- 30 h grupy wsparcia psychologicznego; 
- 6 spotkań integrująco-rozwojowych; 
- zorganizowanie 30 miejsc stażowych u pracodawców 

„Perspektywa” 
01.10.2010-
31.05.2012 

Podniesienie aktywności 
zawodowej 24 kobiet i mężczyzn 
pozostających bez zatrudnienia, 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na łódzkim rynku pracy 

Główne rezultaty: 
- 24 uczestników projektu otrzymało wsparcie w postaci 
doradztwa zawodowego, na które złożyło się: warsztaty 
grupowe w wymiarze 35 h z zakresu aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia, warsztaty asertywności, 
indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 
2 h/osobę, 
- 22 osoby podjęły pracę w ramach subsydiowanego 
zatrudnienia 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Biura Funduszy Europejskich. 
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Systemowe rozwiązania mające na celu aktywizację i poprawę pozycji łódzkich kobiet 

W ramach programów realizowanych przez urząd pracy znaczące miejsce zajmują programy dla kobiet. W 2011 r. 

kobiety stanowiły 49,91%, a w 2012 r. - 53%.  

 

 
Rys. 13. Kobiety uczestniczące w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu w latach 2011 – 2012. 

 
Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. 

 

Programy pomocowe 

Niebagatelne znaczenie dla rozwoju gospodarki lokalnej mają programy pomocowe obejmujące zwolnienie 

od podatku od nieruchomości. W przypadku zwolnienia organ podatkowy nie wydaje decyzji, ponieważ podatnik nabywa 

prawo do zwolnienia ex lege (z mocy samego prawa) po spełnieniu określonych w przepisach przesłanek. Programami 

oferowanymi przez Łódź są: 

- program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych inwestycji w działalność wytwórczą i tworzenie 

związanych z nimi nowych miejsc pracy; 

- program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych, dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi 

nowych miejsc pracy; 

- program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc 

pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii; 

- program pomocy regionalnej miasta Łodzi na nowe inwestycje w obiekty sportowe; 

- program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych inwestycji w ogólnodostępne parkingi wielopoziomowe; 

- program pomocy de minimis miasta Łodzi na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelowe oraz modernizację 

istniejących obiektów hotelowych. 

Głównym celem programów funkcjonujących w ramach tego filaru jest pobudzanie rozwoju społeczno-

gospodarczego miasta oraz obniżanie poziomu bezrobocia, działania na rzecz wspólnego pozyskiwania inwestorów, 

wsparcie nowoczesnych gałęzi przemysłu, a także stymulowanie wzrostu liczby inicjatyw gospodarczych w sektorze małych 

i średnich przedsiębiorstw. Z tej pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy gotowi ponieść określone nakłady inwestycyjne 

oraz/lub tworzący określoną liczbę nowych miejsc pracy.  

Programy pomocowe nie przewidują wskaźnika procentowego i finansowego, który ma zostać osiągnięty w wyniku 

ich realizacji. Ze zwolnienia może skorzystać bowiem każdy przedsiębiorca, który złoży zgłoszenie oraz pozostałe 

dokumenty wskazane w konkretnym programie oraz spełni warunki w nim określone. 

Dla programów pomocy regionalnej maksymalna intensywność wszelkiej pomocy publicznej uzyskanej przez 
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każdego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w związku z realizacją danej inwestycji nie może przekroczyć 

50% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, z wyjątkiem mikro i małych przedsiębiorców, dla których próg 

wynosi 70% oraz średnich przedsiębiorców, dla których wynosi on 60%.  

Natomiast w przypadku programów pomocy de minimis łączna wartość pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę 

w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat nie może przekroczyć 200 tys. 

euro.  

W 2011 r. z tego zwolnienia skorzystało 31 podatników na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł, natomiast w 2012 r. 

zwolnienie uzyskało 46 podatników na łączną kwotę prawie 3,3 mln zł, zgodnie z poniższym zestawieniem. 

 
Tab. 11. Programy pomocowe - zestawienie finansowe. 

Nazwa programu 

 Kwota zwolnienia 
od podatku od 
nieruchomości w 
roku 2011 (tys. zł) 

Kwota zwolnienia 
od podatku od 
nieruchomości w 
roku 2012 (tys. zł) 

Program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych 
inwestycji w działalność wytwórczą i tworzenie związanych z nimi 
nowych miejsc pracy 

 523,3 - 

Program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych, 
dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy 

 2 282,3 2 426,2 

Program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych 
inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

 307,1 261,5 

Program pomocy regionalnej miasta Łodzi na nowe inwestycje w 
obiekty sportowe 

 - - 

Program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych 
inwestycji w ogólnodostępne parkingi wielopoziomowe 

 - - 

Program pomocy de minimis miasta Łodzi na wspieranie inwestycji w 
nowe obiekty hotelowe oraz modernizację istniejących obiektów 
hotelowych 

 38,4 42,2 

Program pomocy de minimis miasta Łodzi na remonty elewacji  360,9 477,7 

Program pomocy de minimis miasta Łodzi na prace konserwatorskie, 
restauratorskie, remont i rewitalizację zabytków 

 - 61,0 

Razem  3 511,9 3 268,7 
 

Źródło: Wydział Finansowy 

 

Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących obecnie programów pomocowych 

można nabyć wyłącznie do 31 grudnia 2013 r., toteż podjęto działania, których celem będzie przedłużenie okresu 

obowiązywania cieszących się największym zainteresowaniem programów.  

 

DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  OOBBSSŁŁUUGGII  BBEEZZRROOBBOOTTNNYYCCHH  OORRAAZZ  PPRRZZEEDDSSIIĘĘBBIIOORRCCÓÓWW  

 

Lokalne Okienko Przedsiębiorczości 

Ten internetowy portal informacyjny dla przedsiębiorców www.lop.uml.lodz.pl – w 2012 r. średnio miał tygodniowo 

1460 odsłon. W 2011 r. średnio 1597 odsłon miesięcznie. 

http://www.lop.uml.lodz.pl/
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System doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej 

Urząd Miasta Łodzi organizuje bezpłatne szkolenia i doradztwo dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą. W 2012 r. przeprowadzonych zostało 18 szkoleń, z których skorzystało ponad 

500 osób. Z bezpłatnej usługi doradczej przeprowadzanej w siedzibie firm współpracujących z Urzędem Miasta skorzystało 

27 osób. 

Rekrutacja na szkolenia odbywa się za pośrednictwem strony www.sds.lodz.pl.  Liczba wejść na stronę tygodniowo 

sięga przeciętnie 2 059, z newslettera korzysta 969 osób. 

W 2011 r. z 18 bezpłatnych szkoleń skorzystało 608 osób, a 39 skorzystało z bezpłatnego doradztwa. 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (obecnie Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości)  

UMŁ ułatwiając rejestrację firm zorganizował punkt, w którym w jednym miejscu wszystkie instytucje związane 

z procedurą rejestracji firmy świadczą usługi konsultacyjno – doradcze. 

Od listopada 2012 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy rozszerzyło dotychczasową formułę o kolejny termin 

konsultacji (obecnie dyżury odbywają się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca) oraz o organizację szkoleń 

realizowanych przy współpracy z instytucjami udzielającymi konsultacji w trakcie czwartkowych dyżurów. Rozszerzył się 

również zakres udzielanych informacji o porady prawne w zakresie prawa spółek handlowych oraz zarządzania 

wierzytelnościami przedsiębiorców. Zmianie uległa także dotychczasowa nazwa i obecnie inicjatywa realizowana jest 

pn. Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości. 

 

Tab. 12. Działalność Łódzkiego Centrum Przedsiębiorcy w latach 2011 - 2012. 

  Ilość dyżurów Liczba osób, które skorzystały 
z porad. 

2011  12 100 
2012  13 173 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. 

 

Ewidencja licencji i zezwoleń 

W 2012 r. wydano 2054 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 800 decyzji wygaszających te zezwolenia 

oraz 186 decyzji zmieniających, przychylając się tym samym do wniosków przedsiębiorców. 

W zakresie transportu w 2012 r. udzielono 324 licencje na transport drogowy taksówką, wydano 201 decyzji 

wygaszających takie licencje, dokonano 539 zmian treści licencji oraz wydano 4 wtórniki licencji. Wydano także 248 

zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz dokonano 56 zmian takich zaświadczeń. W zakresie krajowego 

transportu drogowego rzeczy powyżej 3,5 ton udzielono 61 licencji, wydano 55 decyzji wygaszających licencje, dokonano 

297 ich zmian, wydano 6 wtórników oraz zawieszono 13 licencji. 

Łącznie w 2012 r. pozytywnie rozpatrzono 4844 sprawy, kończąc je wydaniem decyzji administracyjnej. 

Ewidencja działalności gospodarczej 

Tab. 13. Ewidencja działalności gospodarczej w 2012 r. 

Rodzaje przyjętych wniosków – załatwiane sprawy  2012 

Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 39 048 
Zaświadczenia z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej 2 135 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. 

http://www.sds.lodz.pl/
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Od 1 stycznia 2012 r., w pełnym zakresie, funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki. Przedstawiona tabela za rok 2012 uwzględnia wszystkie rodzaje 

złożonych wniosków o wpis do CEIDG. Z uwagi na fakt, iż wniosek może zawierać różne żądania (np. rozpoczęcie 

i zawieszenie działalności, zawieszenie i wykreślenie działalności itp.) są one kategoryzowane w inny sposób niż w latach 

ubiegłych. W sprawozdaniu podano ogólną liczbę złożonych wniosków. 

 

NNOOWWOOCCZZEESSNNAA  GGOOSSPPOODDAARRKKAA  

 

Łódzki Regionalny Park Naukowo- Technologiczny 

W Łódzkim Parku Naukowo-Technologicznym działa Łódzki Inkubator Technologiczny, w którym wsparcie uzyskały 

łącznie 64 firmy. Wiele z nich odniosło znaczące sukcesy. W Inkubatorze opatentowano kilka innowacyjnych urządzeń 

dla osób niepełnosprawnych ruchowo. To tutaj powstała m.in. przeglądarka internetowa dla osób sparaliżowanych, 

umożliwiająca sterowanie komputerem za pomocą mrugania oczami. Firma z Inkubatora wdrożyła także nowoczesny system 

informacji turystycznej oparty na fotokodach. 

W łódzkim Technoparku została uruchomiona Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych świadcząca usługi 

doradztwa medycznego. W jej ofercie znajduje się przetwarzanie obrazów z zakresu diagnostyki obrazowej (tomografia 

komputerowa, rezonans magnetyczny) na wirtualne modele różnych struktur anatomicznych i zmian patologicznych. 

Najważniejszym urządzeniem w Pracowni jest Drukarka 3D. „Odczytuje” ona trójwymiarowy obraz z zapisu tomograficznego, 

po czym odwzorowuje i drukuje („buduje”) model anatomiczny implantu z polimerowego, zastygającego żelu. W praktyce 

jednak proces drukowania wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. Specjalna głowica maszyny warstwa po warstwie 

tworzy trójwymiarowy model. Jest niezwykle dokładna, gdyż jedna warstwa mierzy zaledwie 16 mikronów, czyli odpowiada 

grubości jednej czwartej ludzkiego włosa, a każda z nakładanych kropli ma wyliczony komputerowo tor balistyczny. Drukarka 

jest w stanie w ciągu kilku godzin odwzorować potrzebny model. 

BioNanoPark ma ponad 7 tys. m2 powierzchni, z czego ok. 3 tys. m2 zajmują najnowocześniejsze w Polsce 

laboratoria wdrożeniowe dla przemysłu w zakresie bio i nanotechnologii.  

Budowa kompleksu biurowo-laboratoryjnego BioNanoPark, realizowana przez łódzki Technopark, rozpoczęła się 

w lutym 2011 roku. Miała potrwać do października 2013 roku, ale dzięki sprawnej realizacji inwestycji, kompleks udało się 

oddać do użytku na rok przed planowanym terminem – 15 października 2012 roku. Na uroczystości otwarcia obecny był 

Prezydent RP Bronisław Komorowski. Budowa kosztowała ponad 76 mln zł, z czego ponad 53 mln zł pokryły środki unijne 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponad połowę kosztów całej inwestycji stanowi wyposażenie 

laboratoriów. Finansowanie wkładu własnego zapewnili główni udziałowcy: Miasto Łódź i Województwo Łódzkie. 

13 listopada 2012 r. w obecności Prezydenta RP podpisano porozumienie z jednym z najprężniej działających 

w Europie ośrodków biotechnologicznych – Bioparkiem Charleroi Brussels South. Na mocy listu intencyjnego dwa 

innowacyjne ośrodki wdrożeniowe dla biznesu, połączą swoje siły. Szefowie Technoparku Łódź i Bioparku Charleroi, 

podpisując porozumienie o współpracy zadeklarowali, że będą dbać o transfer wiedzy i kooperację w pozyskiwaniu środków 

na działalność naukową po to, by uzyskać efekt synergii wokół projektów o charakterze innowacyjnym. Technopark Łódź 

i Biopark Charleroi, mają szansę na prawdziwie europejskie partnerstwo. 

Działania związane z rozwojem przemysłów nowoczesnych technologii prowadzone są zasadniczo przez dwie 

instytucje, Łódzki Regionalny Park Naukowo- Technologiczny oraz Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. 
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W 2011 r. okres inkubacji w Technoparku zakończyło 5 firm, a na ich miejsce weszli kolejni młodzi przedsiębiorcy. 

W 2012 r. okres inkubacji zakończyło 8 firm, a na ich miejsce przyjęto 5 nowych podmiotów. W omawianym okresie nowe 

firmy stworzyły łącznie 76 miejsc pracy. Średnia ilość firm z inkubatora wyniosła w 2011 r. 18 firm, a w 2012 r. 12 firm.  

Lata 2011-12 to także koncentracja realizacji inwestycji w ramach projektu BioNanoPark. W tym okresie 

wybudowano i wyposażono budynek obejmujący powierzchnię biurowo-konferencyjną Łódzkiego Inkubatora 

Technologicznego oraz Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej oraz Laboratorium Biotechnologii 

Przemysłowej. 

W roku 2012 Spółka pozyskała także pierwszego inwestora na teren zewnętrzny w postaci Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. 

W 2011 r. powierzchnia Łódzkiej SSE wynosiła 1276,6 ha. Przedsiębiorcy działający na jej terenie utworzyli łącznie 

24,8 tys. miejsc pracy, z czego 18,1 tys. to miejsca nowe a 6,7 tys. to miejsca utrzymane. Wydano 22 zezwolenia 

na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE, w ramach których inwestorzy zobowiązali się do utworzenia 

4 073 miejsc pracy. Wynik finansowy Spółki wyniósł 5,87 mln zł netto.  

W 2012 r. powierzchnia Łódzkiej SSE nie uległa zmianie. Przedsiębiorcy działający na jej terenie, według stanu 

na 30 września 2012 r., utworzyli łącznie 25,9 tys. miejsc pracy, w tym 19,1 tys. nowych. W 2012 r. wydano 16 zezwoleń 

na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach których inwestorzy zobowiązali się do utrzymania 572 miejsc pracy 

i utworzenia 715. Wynik finansowy Spółki wyniósł 6,98 mln zł netto.  

 
 

Tab. 14. Zezwolenia wydane przez ŁSSE w latach 2011-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Obsługi Inwestora. 

 

PPOOZZYYSSKKIIWWAANNIIEE  IINNWWEESSTTOORRÓÓWW  

 

Dzięki wyjątkowo dobremu klimatowi biznesowemu, dobrze wykształconej kadrze, a także bliskości stolicy, Łódź 

przekształca się z gospodarki opartej na przemyśle włókienniczym, w gospodarkę bazującą na wiedzy i usługach.  

Priorytetowe dla rozwoju gospodarczego miasta są nowoczesne branże: centra usług biznesowych (BPO i IT), 

biotechnologia, produkcja gier komputerowych, a także produkcja AGD i przemysł elektroniczny.  

Łódzcy inwestorzy, wykorzystując sprzyjające środowisko biznesowe, rozwijają się, czego znakomitym przykładem 

jest dynamiczny rozwój firm sektora BPO:  

- Infosys BPO (przeprowadzka do nowej  siedziby w Green Horizon i wzrost zatrudnienia do 1300 osób); 

- City Handlowy (przeniesienie siedziby do nowego biurowca University Business Park i plany wzrostu zatrudnienia 

do 450 osób);  

- Tate & Lyle (wzrost zatrudnienia do 130 osób, planowany wcześniej do realizacji w przeciągu 3 lat); 

- Nordea (dwie inwestycje: Shared Service Center - wzrost zatrudnienia do 370 osób, Domestic and European Back Office 

- plany zwiększenia zatrudnienia do 250 osób);  

 Liczba 
zezwoleń 

Deklarowane nakłady 
w mln zł 

Deklarowane nowe miejsca 
pracy 

Deklarowane utrzymywane 
miejsca pracy 

2011 22 756,62 1 186 2 887 
2012 16 682,65 715 572 

Razem 38 1 439,27 1 901 3 459 
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- Fujitsu Technology Solution (pozyskanie nowych procesów do Łodzi i planowany wzrost zatrudnienia do 500 osób).  

W 2012 r. na łódzkim rynku pojawił się również nowy, duży gracz - firma Hewlett-Packard, która otworzyła centrum 

BPO. W pierwszym okresie działalności zatrudnienie znajdzie tam ok. 250 osób.  

Dowodem na przyjazną atmosferę dla biznesu w Łodzi są również kolejne projekty inwestycyjne firm produkcyjnych 

od lat obecnych w mieście:  

- Indesit (trzecia fabryka, wzrost zatrudnienia o 250 osób); 

- Amcor (czwarta fabryka, wzrost zatrudnienia o 100 osób); 

- Hutchinson (plany budowy trzeciej fabryki, wzrost zatrudnienia o 250 osób); 

- ABB (rozpoczęcie budowy drugiej fabryki, wzrost zatrudnienia o 140 osób); 

- Gilette (rozbudowa istniejącej fabryki, wzrost zatrudnienia o 100 osób); 

- Barry Callebaut (druga fabryka, wzrost zatrudnienia o 55 osób); 

- Compal (zakup nowej siedziby fabryki, wzrost zatrudnienia do 400 osób). 

Liczna jest grupa przedsiębiorstw z sektora IT, które w przeciągu ostatniego okresu otworzyły lub za chwilę otworzą 

oddziały lub centra R&D w Łodzi (AgreeYa, Cybercom, Sii, Samsung z centrum R&D). Są wśród nich producenci gier 

komputerowych jak Teyon i Vivid Games. Wiele z istniejących firm IT rozwija działalność zwiększając zatrudnienie:  

- Ericpol (plany budowy nowej siedziby, wzrost zatrudnienia do 700 osób); 

- Comarch (plany budowy nowej siedziby, wzrost zatrudnienia o 100 osób); 

- Rule Financial (rozwój firmy i liczby pracowników o 100 osób);  

- Accenture (plany wzrostu zatrudnienia do 140 osób); 

- ZETO (umocnienie pozycji firmy po akwizycji przez Asseco Poland w 2012 r.).  

 

Ponadto we współpracy z łódzkimi firmami IT, Centrami BPO i Usług Wspólnych Miasto stworzyło program „Łódź – 

center of opportunities”. W ramach programu rozwijany jest szereg różnych działań (m.in. konferencja BPO, program „Młodzi 

w Łodzi - Językowzięci”, strona internetowa www.bpo.lodz.pl poświęcona sektorowi) mających na celu wzmocnienie 

wizerunku miasta, jako najlepszego miejsca do inwestycji w branży outsourcingu oraz IT. 

 

Raport ABSL z 2012 r. pt. Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce przyznał Łodzi 2-gie miejsce pod 

względem współpracy władz lokalnych z CUW i pod kątem przyrostu nowych miejsc pracy w BPO (68%). 
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Tab. 15. Inwestycje przemysłowe i usługowe pozyskane w 2012 r. 

Rodzaj pozyskanej inwestycji  Planowane zatrudnienie/wzrost 
zatrudnienia 

Przemysłowe 1 635 
Usługowe 1 965 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Obsługi Inwestora. 

 

Tab. 16. Inwestycje w obiekty biurowe w 2012 r. 

Rodzaj pomocy inwestorskiej Liczba pozyskanych 
inwestycji 

Wielkość pozyskanej powierzchni w 
m2 

Wsparcie inwestora na etapie 
przygotowania i realizacji inwestycji 

5 ok. 83 000 

Kompleksowa obsługa 
przedinwestycyjna 

1 ok. 30 000 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Obsługi Inwestora. 

 

Tab. 17. Inwestycje w obiekty hotelowe w 2012 r. 

Rodzaj pomocy inwestorskiej Liczba pozyskanych 
inwestycji 

Planowana 
liczba pokoi 

Planowana 
liczna gwiazdek 

Wsparcie inwestora na etapie 
przygotowania i realizacji inwestycji 

2 ok. 317 4 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Obsługi Inwestora. 

 

Tab. 18. Inwestycje w obiekty usługowo-rozrywkowe w 2012 r. 

Rodzaj pomocy inwestorskiej Liczba pozyskanych 
inwestycji 

Wielkość pozyskanej powierzchni 
w m2 

Wsparcie inwestora na etapie 
przygotowania i realizacji inwestycji 

1 50 000 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Obsługi Inwestora. 

 
Tab. 19. Inwestycje w obiekty logistyczno-produkcyjne w 2012 r. 

Rodzaj pomocy inwestorskiej Liczba pozyskanych 
inwestycji 

Powierzchnia 
istniejąca w m2 

Powierzchnia 
oddana w 2012 r. 

w m2 

Powierzchnia 
planowana 

w m2 

Wsparcie inwestora na etapie 
przygotowania i realizacji 
inwestycji 

3 192 430 45 300 214 330 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Obsługi Inwestora. 

 
Całkowity przyrost powierzchni w 2012 r.– 45 300 m2. Całkowity przyrost powierzchni planowanej - 21 900 m2. 
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PPRROOMMOOCCJJAA  MMIIAASSTTAA  

 

Kreatywna Łódź 

W chwili obecnej można zauważyć rozwój sektora przemysłów kreatywnych w Łodzi. W bazie firm z sektora 

kreatywnego wg stanu na koniec grudnia 2012 było 376 instytucji. Liczba wejść na stronę www.kreatywna.lodz.pl wynosi 

około 2000 w miesiącu, a w okresie kampanii wyniosła 25 tysięcy. Ponadto newsletter Przemysłów Kreatywnych ma około 

3 000 odbiorców. 

Konkurs Łódź Proponuje – innowacyjni i kreatywni 

Konkurs Łódź Proponuje – Innowacyjni i Kreatywni rozgrywany był w trzech kategoriach: Innowacyjny Produkt, 

Innowacyjna Usługa oraz Kreatywny Biznes – Społecznie odpowiedzialni (nowa kategoria). Do konkursu zgłosiło się 20 firm, 

z czego Kapituła wyłoniła po 3 nominowanych w każdej z kategorii. Ostatecznie laureatami Konkursu zostali: 

- w kategorii Innowacyjny Produkt:  

∙ Mabion S.A. - Leki biotechnologiczne stosowane w leczeniu nowotworów układu chłonnego, białaczek i piersi; 

- w kategorii Innowacyjna Usługa: 

∙ Kromed Marek Krochmalski - Innowacyjny sposób leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów z użyciem komórek 

macierzystych; 

- Kreatywny Biznes – Społecznie odpowiedzialni 

∙ Amii Sp. z o.o. - Akcja „Ile mogę wypić?”; 

- nagroda specjalna Prezydenta Miasta Łodzi: 

∙ Proteon Pharmaceuticals S.A. - Dodatek paszowy BAFASAL®; 

- wyróżnienia: 

∙  F.P.H.U. BEST - Gry logiczne Nubulus, Prosterno, Basileus; 

∙ Lukato Wojciech Skoczylas - Innowacyjna biżuteria Lukato; 

∙ P.P.H.U. MatDel Mateusz Delong - Zajęcia edukacyjne z robotyki dla dzieci. 

Konkurs Lider Nowoczesnych Technologii 

W 2012 r. do konkursu zgłosiło się 21 firm. Laureatami zostali: 

- w kategorii duże przedsiębiorstwo - „Ceramika Paradyż” Sp. z o.o.; 

- w kategorii średnie przedsiębiorstwo - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Wytwórnia 

Umundurowania Strażackiego; 

- w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwo MABION S.A. 

Łódź – moda i wzornictwo 

W latach 2011 – 2012 zauważyć można wzrost zainteresowania sektorem mody oraz wzornictwa w Łodzi. Liczba 

wydarzeń związanych z tymi dziedzinami stale rośnie, zwiększa się również grono odbiorców. Głównym akceleratorem tych 

działań jest FashionPhilosophy Fashion Week Poland, który jest największym festiwalem mody w Polsce. Zintensyfikowało 

to rozwój innych pokrewnych wydarzeń takich jak konkurs Złota Nitka lub ReAct Fashion Show, festiwal mody odnoszący się 

w dużej mierze do tematu ekologii. 

Obok sektora mody na uwagę zasługuje rozwój sektora wzornictwa w Łodzi. Międzynarodowy Festiwal Design, 

http://www.kreatywna.lodz.pl/
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którego głównym organizatorem jest Łódź Art Center ma na celu prezentację najnowszych trendów w polskim 

i zagranicznym wzornictwie użytkowym. Obecnie jest coraz więcej wydarzeń o charakterze międzynarodowym, co pozwala 

przypuszczać, że w kolejnych latach zaobserwujemy dalszy jego rozwój. 

 

Wydarzenia 2011: 

- FashionPhilosophy Fashion Week Poland 2011 

- XIX Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów Ubioru ZŁOTA NITKA , 

- The Look Of The Year 2011,  

- ReAct Fashion Show 2011,  

- XVI Gala Dyplomowa Akademii Sztuk Pięknych,  

- Międzynarodowy Festiwal Designu. 

Wydarzenia – 2012: 

- Finał konkursu The Look of The Year. Od 2012 r. konkurs zmienia się i oprócz pokazów finałowych na najdłuższym 

wybiegu w Polsce, zrealizowano kilkadziesiąt pokazów w ciągu 2 dni w ramach wydarzeń towarzyszących. Dzięki jego 

rozbudowanej, kilkudniowej formule promowani byli młodzi artyści, początkujący projektanci, fotografowie, którzy mieli 

okazję zaprezentować się na arenie ogólnopolskiej, 

- Re-Act Fashion Show realizowany przez Fundację Re-Act to międzynarodowe wydarzenie promujące modę ekologiczną. 

Co roku na konkurs wpływa ok. 200 prac, spośród których wybieranych jest 20 finalistów. Zwieńczeniem konkursu jest 

gala Re-Act Fashion Show, podczas której wyłaniani są laureaci. 

- FashionPhilosophy Fashion Week Poland organizowany przez Moda Forte Grupa Kreatywna. Jest to największe 

wydarzenie modowe w Polsce. Odbywa się cyklicznie w Łodzi. Wydarzenie podczas pięciu dni trwania odwiedza średnio 

5.000 gości dziennie. 

- Międzynarodowy Konkurs dla projektantów mody Złota Nitka. Gala Jubileuszowa XX Międzynarodowego Konkursu dla 

Projektantów Ubioru – Złota Nitka 2012 odbył się na terenach targowych Międzynarodowych Targów Łódzkich w nowym 
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Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym.  

- Międzynarodowy Festiwal Designu (LDZIGN – Międzynarodowy Festiwal Design). Festiwal odbył się pod hasłem 

przewodnim: „Świadomość”.  

- Wystawa Futurotextiles połączyła naukę, technikę i sztukę z każdego rodzaju tkaniny. Składające się na nią obiekty, 

aplikacje i prace inspirowane są najśmielszymi marzeniami i ukazują nadzieje na przyszłość w branży tekstylnej. Wejście 

na wystawę było bezpłatne, każdy odwiedzający miał możliwość zapoznania się z tekstyliami i ich nowoczesnymi 

zastosowaniami. Naukowcy oraz młodzież szkolna mogli skorzystać z doświadczeń w wykorzystywaniu włókien  

(w ratownictwie, budownictwie, medycynie, armii). Wystawę odwiedziło łącznie 11 000 osób. 

- Polsko – francuski dzień innowacyjnych tekstyliów to spotkanie przedstawicieli klastrów francuskich związanych 

z tekstyliami z przedsiębiorcami z Łodzi. Łącznie udział wzięło 50 osób. 

Łódź filmowa 

2012 r. był najlepszym rokiem w historii działalności Łódź Film Commission (Zespołu ds. Filmu przy UMŁ), bowiem 

Łódź pomagała przy realizacji blisko 20 projektów i zrealizowano prawie 290 dni zdjęciowych. Dla porównania w 2011 r. było 

ich 150. Taki wynik zawdzięczamy przede wszystkim serialom telewizyjnym – 13 odcinkowym seriom „Komisarza Alexa” 

oraz serialowi kryminalnemu pt. „Paradoks” z Bogusławem Lindą w roli głównej. 

 

W tym roku powstały również zdjęcia do filmu fabularnego pt. „Hiszpanka” w reż. Łukasza Barczyka, „Siostry 

Miłosierdzia” w reż. Pawła Pawlikowskiego, filmu familijnego pt. „Gabriel” w reż. Michała Haremskiego oraz „Małych stłuczek” 

w reż. Ireneusza Grzyba i Aleksandry Gowin. Do Łodzi zawitał również Snoop Lion (wcześniej Snoop Dogy Dogg), który 

nakręcił kilka teledysków (łącznie 1,5 godziny materiału) z łódzką wokalistką Izą Lach.  

Wśród dokumentów realizowanych w Łodzi znalazły się „Kabaret śmierci – żydowski śpiewnik wojenny” 

w reż. Andrzeja Celińskiego, „ZK Łowicz – Interna” w reż. Tomasza Świątkowskiego, „C.O.K.D. – plan ewakuacji” 

w reż. Piotra Szczepańskiego oraz „Oddajcie mi swoje dzieci” w reż. Piotra Wejcherta, natomiast wśród animacji: „Pamiętniki 
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Florki” w reż. Janusza Martyna i „Moonshine” w reż. Michała Poniedzielskiego. 

Oprócz produkcji filmowych i seriali w Łodzi kręci się coraz więcej reklam. Te niewielkie produkcje dysponują dużymi 

budżetami, z których część pozostaje w Łodzi. Jedna z nich była wyprodukowana na rynek indyjski. 

Warto również wspomnieć o sukcesach filmów, które otrzymały wsparcie organizacyjno – finansowe ze strony 

miasta: „W ciemności” w reż. Agnieszki Holland (Studio Filmowe Zebra) – polski kandydat do Oskara, nagrodzony między 

innymi na festiwalach filmowych w Chicago, Saint Louis, Bydgoszczy Gdyni oraz Polską Nagrodą Filmową (Orzeł); „Mój 

rower” w reż. Piotra Trzaskalskiego (Federico Film) nagrodzony na festiwalach filmowych w Gdyni, Toruniu, Mińsku, Talinie; 

„Zabić bobra” w reż. Jana Jakuba Kolskiego (Tramwaj) nagrodzony w Karlovych Varach i Bydgoszczy i „W cieniu konia” 

w reż. Davida Ondricka (Centrala Sp. z o.o.) - tegoroczny czeski kandydat do Oskara.     

W ubiegłym roku podczas „Targowa Film Street” warsztaty poprowadził Richard Brick, współproducent trzech filmów 

Woody’ego Allena – „Przejrzeć Harry’ego” „Celebrity i „Słodki drań”, „Arizona Dream” E. Kusturicy, „Silkwood” M. Nicholsa. 

Brick był też Location Managerem Milosa Formana.  

Miasto na fundusz filmowy przeznaczyło w 2012 r. 500 tys. zł (560 tys. zł w 2011 r.), natomiast na wsparcie seriali 

telewizyjnych 1,5 mln zł. 

Przekształcenie dziedzictwa filmowego w zasób symboliczny miasta  

W 2011 r. odbył się Regionalny Kongres Kultury, którego efektem było rozpoczęcie prac nad ochroną zbiorów 

polskiej kinematografii znajdujących się w posiadaniu Łódzkiego Centrum Filmowego i Wytwórni Filmów Oświatowych. 

W 2012 r. podjęto decyzje o rozpoczęciu działań zmierzających do konsolidacji łódzkich zasobów filmowych jednej, dużej 

instytucji filmowej pn. Centrum Kultury Filmowej. Aby tego dokonać Urząd Miasta Łodzi wystąpił do Ministra Skarbu Państwa 

o bezpłatne przejęcie udziałów w spółce Łódzkie Centrum Filmowe natomiast Urząd Marszałkowski o bezpłatne przejęcie 

udziałów w Wytwórni Filmów Oświatowych, które zakończyły się powodzeniem.  
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Wydarzenia 2011 

- Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów „Mediatravel”. 

- Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej "Kamera akcja". 

- Targowa Film Street Festival. 

- Kino w Tramwaju.  

- Animacja: Obraz - muzyka projekt audiowizualny.  

- Se-ma-for Film Festiwal.  

- XVI Forum Kina Europejskiego CINERGIA.  

- Międzynarodowego Festiwalu Szkół Filmowych i Telewizyjnych MEDIASCHOOL.  

- Panorama Polskiego Kina w Odessie, podczas Święta Miasta Odessa.  

Wydarzenia 2012 

- 10. Festiwal Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej „Łodzią po Wiśle”, odbył się w warszawskim Kinie Kultura. 

Zaprezentowano ponad 100 filmów fabularnych, dokumentalnych, operatorskich oraz animacji powstałych w łódzkiej 

szkole podczas ostatniego roku akademickiego. W programie Festiwalu znalazło się również wiele innych wydarzeń 

kulturalnych (12 pokazów specjalnych, spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Teatrze 

Powszechnym, spotkania z twórcami, wykład mistrzowski i prezentacja warsztatów Sławomira Idziaka oraz wystawa 

studentów Katedry Fotografii PWSFTviT). 

- XVII Forum Kina Europejskiego CINERGIA, którego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Łódź Filmowa to 

jedyny w Polsce festiwal filmowy poświęcony wyłącznie nowemu kinu europejskiemu. Forum od początku swojego 

istnienia było nastawione na kontekst interdyscyplinarny (imprezie zawsze towarzyszyły imprezy muzyczne, warsztaty, 

wernisaże czy spotkania autorskie, które odbywały się w różnych miejscach Łodzi). 

- Targowa Street Film & Music Festval to największy festiwal filmu i muzyki w regionie łódzkim, organizowany  

we współpracy z legendarną Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Część filmowa 

Festiwalu - projekcje, spotkania, warsztaty -  zwolniona jest z jakichkolwiek opłat. 

- XIII Przegląd kina polskiego w ramach obchodów święta miasta Odessa (1-7 września 2012 r.) ukraińska publiczność 

miała możliwość obejrzenia produkcji ważnych dla polskiej kinematografii, wyróżnianych na krajowych i zagranicznych 

festiwalach. W programie znalazły się m.in. „W ciemności" (reż. Agnieszka Holland), „Sala samobójców" (debiut 

reżyserski Jana Komasy) i „Uwikłanie" (przykład rzadkiego w polskim kinie kryminału). Prezentacja polskich filmów 

w Odessie jest zawsze oczekiwana przez licznych wielbicieli naszego kina, z których pokaźną część stanowią Polacy 

tu mieszkający. Łącznie udział wzięło 4 000 osób. 

- 3 Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej „Kamera Akcja” to jedyne wydarzenie w Polsce poświęcone działalności krytyków 

filmowych. Festiwal organizowany jest przy wsparciu merytorycznym Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu 

Łódzkiego, gdzie znajduje jeden z dwóch oddziałów filmoznawstwa w naszym kraju. Głównym celem wydarzenia jest 

tworzenie żywego miejsca wymiany poglądów o sztuce filmowej kształtującego i wpływającego na adeptów stawiających 

pierwsze kroki w dziedzinie krytyki filmowej. 

- Se-ma-for Film Festiwal to międzynarodowy festiwal animowanych filmów lalkowych i technik przestrzennych jest 

pierwszym w Europie festiwalem dedykowanym szczególnie animacji stop motion (lalkowej i przestrzennej). 

- Polówka 2012 – pokazy filmowe w parkach oraz innych ciekawych miejscach.  
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TTUURRYYSSTTYYKKAA  

W ramach promocji turystycznej Miasto uczestniczy w krajowych i zagranicznych targach turystycznych. W 2012 r. 

były to: 

- XVIII Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR - 24-26 lutego 2012; 

- Targi ITB w Berlinie - 7-11 marca 2012; 

- Jantur Kaliningrad - 12-14 kwietnia 2012; 

- Targi TT Warsaw 2012 - 27-28 września 2012; 

- Targi TourSalon w Poznaniu - 23-27 października 2012. 

 

Badania ruchu turystycznego 

Badania ruchu turystycznego, realizowane przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego 

na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego, prowadzone są systematycznie od 2008 r. Metoda badań jak  

i raport końcowy opracowywany jest przez ekspertów Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz 

Łódzkiego Towarzystwa Naukowego pod kierownictwem prof. dr hab. Bogdana Włodarczyka.  

Ruch turystyczny w 2011 r. w Łodzi oszacowano na prawie 780,5 tys. osób. Goście z zagranicy, stanowili 15,6% tej 

liczby. Szacunkowo Łódź z działalności turystycznej uzyskała ponad 332 mln zł. 

Łódź w 2012 r. odwiedziło 1,17 mln turystów, co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2011 o 0,39 mln. Liczba 

zagranicznych turystów wzrosła o ponad 12 tys. osób i wyniosła 134 tysięcy. W Łodzi wydatki turystów wzrosły i wyniosły 

446,2 mln zł. Turyści odwiedzają Łódź głównie od kwietnia do czerwca oraz od września do października, natomiast okres 

wakacji oraz miesiące grudzień – styczeń to czas niżu turystycznego.  

Do Łodzi przyjeżdżają głównie mieszkańcy miast z województwa mazowieckiego i ościennych regionów. Wśród 

powodów wizyty najczęściej wymieniane są imprezy sportowe i kulturalne, udział w konferencjach, zwiedzanie, odwiedzanie 
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rodziny i znajomych, wypoczynek i zakupy. Turyści trafiają do Manufaktury, na Piotrkowską i na Księży Młyn. Cudzoziemcy 

do tej listy dodają jeszcze cmentarz żydowski i Stare Miasto. Turyści zagraniczni to głównie Brytyjczycy, Niemcy i Włosi. 

Dużą grupą turystów zagranicznych spoza Europy są osoby o polskich korzeniach badające w Łodzi historie swoich rodzin. 

Główne atrakcje turystyczne miasta 

- Architektura przemysłowa to niewątpliwie jedno z największych dziedzictw naszego miasta. Pod koniec XIX wieku 

symbolem Łodzi  były dymiące, ceglane kominy i potężne fabryczne wieże. Dziś kominy zniknęły z łódzkiego pejzażu, 

a postindustrialna przestrzeń przyciąga przede wszystkim ludzi sztuki, zakochanych w niebanalnych obrazach 

i architektów o nieograniczonej wyobraźni. UMŁ promuje spacery szlakiem architektury przemysłowej, czyli podróż 

w przeszłość, w czasy „Ziemi obiecanej”, ale także możliwość zaobserwowania dynamicznych przemian miasta. Warto 

wybrać się na wędrówkę szlakiem Architektury przemysłowej i zobaczyć jak z pofabrycznych, ciężkich murów, żeliwnych 

konstrukcji wydobywa się piękno Łodzi. 

 

- City break, czyli wyjazdy weekendowe, to świetna alternatywa wypoczynku dla osób, które nie mogą sobie pozwolić 

na długi urlop. Nasze miasto w 2012 r. skupiło się na promocji pod względem właśnie tego typu turystyki. Dzięki tanim 

liniom lotniczym i atrakcyjnemu położeniu w centrum Polski, na skrzyżowaniu głównych dróg, można niedrogo i szybko 

dostać się do Łodzi z coraz większej ilości miast Polski i Europy. Takie krótkie wyjazdy pozwalają nie tylko odpocząć 

od codzienności, ale przede wszystkim poznać regionalną kulturę i kuchnię oraz ciekawe nocne życie. 

- Łódź festiwalowa. Każdego roku odbywa się tu kilkadziesiąt imprez cyklicznych o międzynarodowym znaczeniu. 

Najbardziej znane: FashionPhilosophy Fashion Week Poland, Łódź Design Festival, Se-ma-for Film Festival, Festiwal 

Łódź Czterech Kultur, Explorer Festiwal, Fotofestiwal, Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit, 

Festiwal Indywidualności Muzycznych Tansman i Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, 

co roku gromadzą liczną publiczność. 
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- Łódź Filmowa – Miasto sławę filmową zawdzięcza znanej na całym świecie Państwowej Wyższej Szkole Filmowej 

Telewizyjnej i Teatralnej, która wykształciła takie światowe sławy jak Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Zanussi, 

Krzysztof Kieślowski i inni. Na ulicy Piotrkowskiej, we wzorowanej na hollywoodzkiej Alei Sławy, znajdują się gwiazdy 

wybitnych osobowości polskiego kina. 

- Wartość reklamowa publikacji dotyczącej 12 festiwali w 2011 r. wyniosła prawie 11,5 mln zł, natomiast w 2012 r. 

z 28 festiwali wyniosła prawie 17 mln zł. 

- Łódź modowa - Łódź jest miastem związanym z przemysłem mody już od dwustu lat, a jego niepowtarzalny XIX-wieczny 

charakter wciąż stanowi inspirację dla wielu twórców, w szczególności projektantów ubioru. To tutaj znajdują się 

najważniejsze uczelnie kształcące projektantów i technologów ubioru – Akademia Sztuk Pięknych z jedyną w Polsce 

Katedrą Ubioru oraz Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej. Także w tym 

mieście siedziby mają instytucje działające w sferze mody oraz organizacje skupiające projektantów, w tym: Fundacja 

Future in Fashion, Centrum Promocji Mody, Centralne Muzeum Włókiennictwa. Każdego roku w Łodzi odbywają się 

najważniejsze w kraju wydarzenia poświęcone modzie, takie jak: FashionPhilosophy Fashion Week Poland, Złota Nitka, 

Gala Dyplomowa Katedry Ubioru, Fashion Lab, RE-ACT Fashion Show, które prezentują młodych twórców i nowe 

koncepcje projektowe oraz stwarzają pole do dyskusji. 

- Łódź sentymentalna - niepowtarzalne dziedzictwo dzisiejszej Łodzi jest następstwem wielokulturowej, niebanalnej 

historii. Przez dziesiątki lat przeplatały się tutaj kultury polska, niemiecka, rosyjska i żydowska. Ślady tego niezwykłego 

dziedzictwa możemy podziwiać do dziś w postaci zabytków architektury sakralnej i po części willi i pałaców zamożnych 

fabrykantów, czy też XIX wiecznych kompleksów poprzemysłowych. 
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Atlas Arena wydarzenia 2011 r. i 2012 r. 

Atlas Arenę odwiedziło w 2011 r. 393,5 tys. osób. W 2012 r. liczba widzów wzrosła o ponad 30 tys. do 425 tys.. 

Wśród gwiazd światowego formatu, które gościła Atlas Arena znaleźli się m. in. Roger Waters, Shakira, 30 Seconds to Mars, 

Rihanna. Ponadto, obiekt był gospodarzem finałowego meczu koszykówki kobiet EuroBasket Women 2011, a także meczy 

Ligii Światowej Mężczyzn w Piłce Siatkowej oraz Mistrzostw Świata w SuperEnduro.  

W 2012 r. Atlas Arenę odwiedzili Andrea Bocelli, Elton John, Sting, Muse. Ogólna liczba wydarzeń sportowych 

wzrosła, głównie dzięki organizacji meczy drużyny ŁKS Łódź w ramach Tauron Basket Ligii. Nieznacznie zmniejszyła się 

natomiast liczba wydarzeń kulturalnych, co nie zmieniło wysokiej pozycji Łodzi i Atlas Areny na liście miejsc, które 

najchętniej odwiedzają zagraniczne gwiazdy.  

 

Tab. 20. Wydarzenia odbywające się w Atlas Arenie w latach 2011-2012. 

Rodzaj wydarzenia   2011 2012 

Sportowe   21 31 
Kulturalne (koncerty, festiwale itp.)   20 15 
Targowe   4 2 
Kongresowo-konferencyjne   1 2 
Inne   5 3 

Razem   51 53 
 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta 
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Inne wydarzenia w latach 2011 – 2012  

Wydarzenia 2011 

- II Rubinstein Piano Festival. 

- Festiwal Sztuka i Dokumentacja.  

- 10. Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi - Fotofestiwal 2011.  

- Festiwal otwarta wystawa X.  

- Cykl koncertów „Wieczór w Pałacu Połączonych Pasją”.  

- 8 edycja Festiwalu Dobrego Smaku. 

- HIP HOP Arena Międzynarodowy Festiwal Kultury Hip Hop. 

- Festiwal Sztuka na Bruku. 

- Koncert „Lato zet i dwójki organizowany przez Eurozet i TVP 2 na rynku Manufaktury z okazji 588. rocznicy nadania 

Łodzi praw miejskich.  

- Łódzka Scena Muzyczna 2011 – „Barwy Rocka”. 

- 22. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier.  

- Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych SOUNDEDIT.  

- 13. Explorers Festival.  

- Nordland Art Festiwal.  

- Wizyta studyjna dotycząca „Partnerstwa Wschodniego”  w siedzibie Komitetu Regionów.  

- Obchody 20-lecia współpracy Łodzi i Lyonu.  

- Forum Miast Partnerskich. 

 

Działania promocyjne podejmowane podczas Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej: 

- Inauguracyjna Sesja Plenarna wraz z Sesją Warsztatów. Sesja dla Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce. 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzania Łodzi i wzięcia udziału w koncercie związanego z Łodzią Jazzmana – 

Michała Urbaniaka. Łącznie udział wzięło 200 osób. 

- Otwarcie polskiej prezydencji w mieście partnerskim Odessa. Delegacja władz Łodzi i regionu uczestniczyła 

w obchodach Dni Polskich w Odessie, związanych z przejęciem Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej przez 

Polskę. W ramach tej imprezy została otwarta wystawa poświęcona Łodzi w Muzeum Literatury oraz został 

zaprezentowany projekt „SE-MA-FOR On Tour – Oscarowa Animacja z Łodzi w Odessie". Łącznie udział wzięło 

5 000 osób. 

- Lunch ambasadorów. Wydany przez Ambasadora Sławomira Czarlewskiego w Brukseli. Podczas lunchu odbyła się 

promocja miasta poprzez prezentację komiksu „City Stories” oraz wystawę prac łódzkich artystów. Łącznie udział wzięło 

50 osób. 

- Posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej, Usług i Inwestycji. W ramach wizyty uczestnicy odwiedzili Muzeum 

Włókiennictwa, Muzeum Kinematografii, gdzie delegaci zapoznali się z ofertą Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - 

Technologicznego. Odwiedzili także Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną. Delegaci obejrzeli 

także przedstawienie łódzkiego Teatru Chorea – „Po Ptakach” w Teatrze Nowym. Łącznie udział wzięło 100 osób. 

- Konferencja TEN-T w Brukseli, gdzie zaprezentowany został projekt Kolei Dużych Prędkości w Województwie Łódzkim 

oraz projekty związane z inwestycjami w infrastrukturę oraz Inteligentne Systemy Transportowe. Łącznie udział wzięło 

120 osób. 
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- Wystawa w Brukseli „Roman Polański. Aktor. Reżyser”, która stanowiła prezentację dorobku wybitnego twórcy, na trwałe 

wpisanego w tradycje filmowe Łodzi. Łącznie udział wzięło 1000 osób. Powstał reportaż z wydarzenia, który był 

emitowany 5 razy w TVP Toya. 

- Seminarium „Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce”. Spotkanie adresowane było do osób z kręgu przemysłu, 

inspekcji i nauki oraz do wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami. Głównym organizatorem był Polski Punkt 

Koordynacyjny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przy wsparciu Polskiej Federacji 

Producentów Żywności oraz władz Miasta i Regionu. Łącznie udział wzięło 200 osób. 

- 33 Spotkanie Grupy Roboczej Forum Doradczego EFSA (European Food Safety Authority) ds. Komunikacji w Łodzi. 

Na spotkaniu omawiano zagadnienia związane z organizacją obchodów 10-lecia istnienia EFSA, dyskutowano również 

nad tworzonymi wytycznymi dotyczącymi komunikowania o ryzyku oraz przedstawiono analizę wyników badania 

Eurobarometr. Łącznie udział wzięło 100 osób. 

- Spotkanie Szefów Europejskich Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 

z 21 Krajów Członkowskich i Chorwacji oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Na spotkaniu przedstawiono strukturę 

i system bezpieczeństwa żywności w Polsce. Dyskutowano nad zastosowaniem oceny ryzyka w procesie podejmowania 

decyzji. Spotkanie zakończyło się konkluzją dotyczącą dostosowywania do standardów oraz harmonizacji granicznych 

kontroli sanitarnych i fitosanitarnych. Łącznie udział wzięło 100 osób. 

- Konferencja „Podatkowe aspekty badań naukowych i transferu technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju UE”, 

w której wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Uniwersytetów Europejskich, firm i agencji doradczo – 

consultingowych. Zostały omówione podatkowe aspekty przyznawania pomocy publicznej na badania i rozwój oraz 

swobody przepływu kapitału i technologii w Unii Europejskiej. Łącznie udział wzięło 100 osób. 

- „Łódź popłynęła do Odessy” było artystycznym wydarzeniem wieńczącym polską prezydencję w Radzie Unii 

Europejskiej. Odbyło się w Teatrze Komedii Muzycznej w Odessie. Łącznie udział wzięło 500 osób. 

-  „Ekologiczne Zamówienia Publiczne w Miastach Europejskich" – konferencja podsumowująca działanie Sieci 

Ekologicznych Zamówień Publicznych w regionie łódzkim. Wydarzenie uzyskało patronat Polskiej Prezydencji w Radzie 

UE. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Łodzi wspólnie z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii 

Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO. Łącznie wzięło udział ok. 100 osób. 

 

Spotkania w ramach Prezydencji zostały wysoko ocenione przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 

Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Świadczą o tym otrzymane 

podziękowania. Łódź miała możliwość zaprezentowania wizerunku miasta kreatywnego i otwartego, jako dobrze rozwijającej 

się metropolii. 

 

Wydarzenia 2012: 

- Festiwal Dobrego Smaku - sprawił, że drzwi restauracji i kawiarni zlokalizowanych przy ul. Piotrkowskiej i w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie były szeroko otwarte dla wielbicieli dobrego jedzenia. Motyw przewodni festiwalu to „Tradycja 

i Sezonowość”. Do festiwalu przyłączyło się 18 restauracji i 10 kawiarni. 

- Festiwal Teraz One to ogólnopolska cykliczna kampania społeczna, której celem jest aktywizacja kobiet. Inauguracja 

TERAZ ONE odbyła się w mieście, w którym kobiety odegrały historyczną rolę. Inspiracją do powstania Kampanii było 

poszukiwanie kobiecej odpowiedzi na „Męskie Granie” – wydarzenia, które byłoby platformą spotkania i inspiracji. 

W sumie zorganizowano 28 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 3 000 osób. Wstęp na wszystkie wydarzenia był 

bezpłatny. 
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- Koncert „Lato zet i dwójki” - na scenie wystąpili znani artyści polscy i zagraniczni: Ewa Farna, Afromental, IRA, Enej, 

Jula, Mezo, Rafał Brzozowski oraz Ben Saunders, znany również, jako „Tattoo Ben”. W koncercie wzięło udział 

ok. 10.000 osób. Wstęp na koncert był bezpłatny. 

- Konferencja Cities for children obejmowała prezentację działań miasta podejmowanych w zakresie Dialogu 

Międzypokoleniowego. Szczególnie skorzystano z doświadczeń koordynatora projektu - miasta Stuttgart. Łącznie udział 

wzięło 200 osób. 

- Wystawa bursztynu w Łodzi pt. „Bursztynowy brzeg Rosji” stanowiła reprezentatywną ekspozycję zbiorów muzeum 

w Kaliningradzie. Udostępniono mieszkańcom Łodzi największą i najsłynniejszą na świecie wystawę bursztynu. Wejście 

na wystawę było bezpłatne. Wystawę odwiedziło łącznie 8 000 osób. Powstał reportaż z wystawy, który był emitowany 

5 razy w telewizji TVP 3. Pojawiło się 10 artykułów w prasie lokalnej. 

- Dzień Flandrii w Łodzi obfitował w wiele wydarzeń. Między innymi śniadanie biznesowe z udziałem czołowych 

przedstawicieli branży budowlanej, deweloperskiej i firm logistycznych - potencjalnych inwestorów z Flandrii. Następnie 

odbyło się seminarium logistyczne pt.: ,,Inteligentne usługi logistyczne w zmieniającej się Europie”. Odbył się również 

wykład o współczesnej sztuce flamandzkiej w Muzeum Sztuki w Łodzi (ms2). Łącznie udział wzięło 200 osób. 

- Misja gospodarcza do Kaliningradu. Wyjazd łódzkiej delegacji odbył się z okazji 10-lecia umowy partnerskiej pomiędzy 

Łodzią i Kaliningradem. W misji uczestniczyło 11 firm z Łodzi i regionu, działających w branży informatycznej, 

spożywczej, odzieżowej i sanitarnej. Powstał reportaż w TVP3, który był emitowany 5 razy. 

- Dni Austrii w Łodzi (16 -19.10.2012 r.) były obchodzone po raz 15. Głównym organizatorem wydarzenia był Konsul 

Honorowy Austrii. W ramach uroczystości odbyło się szereg spotkań gości z Austrii zainteresowanych kulturą, sztuką 

naszego miasta. Łącznie udział wzięło 1000 osób. 

- II Forum Miast Partnerskich gościło delegacje z 7 miast partnerskich Łodzi: z Rosji (Kaliningrad, Iwanowo), Ukrainy 

(Lwów, Odessa), Finlandii (Tampere), Gruzji (Rustawi), Meksyk (Puebla). Tegoroczną tematyką forum było pobudzanie 

lokalnej przedsiębiorczości i przyciągania inwestycji zagranicznych.  

- Wizyta dziennikarzy francuskich - Le Croix, Le Point i Le Figaro. Realizowali oni program studyjny mający na celu 

przygotowanie materiału promocyjnego pokazującego kreatywną Łódź oraz jej potencjał gospodarczy. 

- XX Wielka Gala Jazzowa „ Grand Prix Jazz Melomani 2011” odbyła się 27 października 2012r. w Teatrze Muzycznym.  

W koncercie wzięły udział sławy polskiego i światowego jazzu: Jazz Band Ball Orchestra,  Joyce Lyle /USA/ oraz 

Krzesimir Dębski. Galę poprowadził Tomasz Kamel. 

- „Łódź Loves Mondays - Sylwester 2012" - 31 grudnia odbył się 1,5 godzinny spektakl obejmujący pokazy laserowe, 

multimedialne oraz pokazy pirotechniczne wzbogacone o niezwykłe show muzyczne i taneczne. 

- Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit organizowany jest przez Fundację Art. Industry. Festiwal 

odwołuje się do kreatywności i znaczenia grupy producentów muzycznych. Produkcja muzyczna jest jedną z najprężniej 

rozwijających się gałęzi przemysłu muzycznego. 

- Tansman 2012 – IX Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych. 

- Uliczna Galeria Sztuki. Podstawową ideą projektu jest stworzenie stałej ekspozycji sztuki ulicznej w publicznej 

przestrzeni ścisłego centrum Łodzi. 

- FOTOFESTIWAL – Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi, którego organizatorem jest Fundacja Edukacji 

Wizualnej Międzynarodowy Festiwal Fotografii jest największym i najstarszym festiwalem fotografii w Polsce i jednym  

z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie i na świecie. 

- Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła „Light Move Festiwal”. Głównym celem Festiwalu było trwałe odmienienie wizerunku 

miasta, a tym samym przyciągniecie doń rzeszy ludzi spragnionych wrażeń estetycznych, jakie zapewnić mogą 



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

68 

 

najnowsze technologie. 

- Festiwal Kultury Chrześcijańskiej. Stanowi w pewnym sensie przedłużenie idei organizowanych w całej Polce w latach 

70. i 80. Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, mających wtedy stanowić przeciwwagę dla propagowanego przez państwowe 

media modelu kultury świeckiej. Trwa zazwyczaj dwa tygodnie, podczas których codziennie odbywają się różnego 

rodzaju zdarzenia specjalnie na ten czas przygotowane – premiery spektakli Teatru Logos i innych, zaprzyjaźnionych 

scen teatralnych, wystawy prac zaproszonych artystów, spektakle i przedstawienia zespołów zagranicznych, występy 

chórów i muzyków, często nie do zobaczenia w Polsce w żadnym innym czasie. 

- Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi organizowany przez Stowarzyszenie Twórców „Contur” to największa 

tego typu impreza w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. To projekt branżowy umożliwiający spotkania  

z rysownikami, scenarzystami i wydawcami, którzy przyjeżdżają do Łodzi z całego świata. 

- Festiwal Otwarta Wystawa to impreza multimedialna, która  pokazuje dokonania twórcze kilkudziesięciu twórców  

w zakresie plastyki, muzyki, filmu, tańca itd. Impreza ma niezwykłą formułę i cel. Mogą brać w niej udział wszyscy 

artyści, zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość. 

- Letnia Akademia Jazzu to wakacyjny projekt muzyczny łódzkiej Wytwórni, na który składają się koncerty wybitnych 

jazzmanów, wykłady, warsztaty czy pokazy filmowe. 

- HIP HOP ARENA Międzynarodowy Festiwal Kultury Hip Hop to wydarzenie sportowo-muzyczne oparte na idei 

rywalizacji . Większość osób identyfikujących się z kulturą hip-hop to nie tylko słuchacze muzyki, ale również zapaleńcy 

uprawiający sport popularny i niszowy. Ideą festiwalu jest skumulowanie rywalizacji we wszystkich dyscyplinach  

w jednym miejscu i czasie. 

- II Międzynarodowy Festiwal Tanga Argentyńskiego w Łodzi - pokazy mistrzów tańca, milongi, warsztaty, wykłady  

i imprezy towarzyszące. 

- W hołdzie Arturowi Rubinsteinowi. 125 rocznica urodzin i 30 rocznica śmierci – koncert. 

- „Łódź Loves Mondays - Sylwester 2012" - 31 grudnia odbył się 1,5 godzinny spektakl obejmujący pokazy laserowe, 

multimedialne oraz pokazy pirotechniczne wzbogacone o niezwykłe show muzyczne i taneczne.  

Turystyka i krajoznawstwo - współpraca z organizacjami pozarządowymi 

W ramach promocji wewnętrznej podejmowanych jest wiele działań mających na celu przybliżenie mieszkańcom 

Łodzi kultury i historii miasta. We współpracy z organizacjami pozarządowymi organizowane są m.in.: sobotnie spacery 

z przewodnikiem po ulicy Piotrkowskiej, niedzielne wycieczki po Łodzi z przewodnikami PTTK, gry miejskie.  

W 2012 r. w trybie otwartych konkursów ofert zlecono upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Dotację 

przydzielono  Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na „Regionalne Obchody Światowych Dni 

Turystyki” (45 tys. zł) oraz Fundacji Arkadia na „Mediatravel Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów” (167 tys. zł). Natomiast 

wysokość wkładu własnego organizacji pozarządowych wyniosła 545 tys. zł. 

W ramach trybu pozakonkursowego złożono 22 oferty, z czego podpisano umowy z 9 organizacjami pozarządowymi 

na realizację 12 różnych zadań. Były to spacery po mieście, konkursy, gry miejskie. Łącznie w tym trybie przekazano 

56 tys. zł. W dotowanych imprezach (tryb konkursowy i pozakonkursowy) uczestniczyło ok. 13 tys. osób. Łączna wysokość 

wkładu własnego organizacji pozarządowych sięgnęła 558,8 tys. zł. 

Materiały informacyjne, strona internetowa www.turystyczna.lodz.pl 

W 2012 r. dla mieszkańców i turystów przygotowano, zaktualizowano i wydrukowano wydawnictwa promujące walory 

turystyczne Miasta - ulotki o łódzkich szlakach turystycznych, mapy miasta, informator kulturalny: 

http://www.turystyczna.lodz.pl/
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- „Łódź na weekend” - folder, nakład 15 tys. egzemplarzy, wersja polsko/angielska; folder został wyróżniony w konkursie 

„Róża regionów” podczas targów turystycznych TOURSALON w Poznaniu; 

- „Łódź. Atrakcje turystyczne” - ulotka, nakład 55 tys. egzemplarzy, wersja polska, rosyjska, niemiecka, angielska i włoska; 

- „Łódź. Szlak turystyczny wille i pałace” - ulotka, nakład 45 tys. wersja polska, angielska, niemiecka; 

- „Łódź. Szlak turystyczny architektura przemysłowa” - ulotka, nakład 45 tys. wersja polska, angielska, niemiecka; 

- „Łódź. Szlak turystyczny ulica Piotrkowska” - ulotka, nakład 25 tys. wersja polska, angielska, niemiecka; 

- „Łódź. Śladami łódzkich Żydów” - ulotka, nakład 15 tys. wersja językowa polska, angielska; 

- „Łódź. Śladami łódzkich murali” - ulotka, nakład 15 tys. wersja językowa polska, angielska; 

- „Łódź. Trasa turystyczna dla niepełnosprawnych” - ulotka, nakład 2 tys. wersja polska; 

- Wizytówki atrakcji turystycznych, nakład: 60 rodz. x 30 tys. = 1 800 000 szt., wersja polsko-angielska; 

- Plan miasta, nakład 100 tys. egzemplarzy, w tym 35 tys. wersja polsko/niemiecko/rosyjska oraz 65 tys. wersja 

polsko/angielska; 

- „Łódź loves bike – przewodnik rowerowy” - broszura, nakład 5 tys., wersja językowa: polska, mapa rowerowa – nakład 

5 tys.  

Dystrybucja wszystkich materiałów promocyjnych odbywa się regularnie na terenie Łodzi (punkty informacji 

turystycznej, obiekty noclegowe, instytucje kulturalne – muzea, kina, teatry, uczelnie, obiekty sportowe, CKW-MTŁ). 

Materiały są również rozdawane podczas targów oraz na imprezach, których miasto jest współorganizatorem.  

W ramach współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego prowadzona była korekta 

„Magazynu kulturalnego 042” oraz artykułów zamieszczanych w magazynie „Łódź U Fly”.  

Miasto Łódź administruje internetową stroną o profilu turystycznym www.turystyczna.lodz.pl. Na stronie 

są prezentowane atrakcje turystyczne Łodzi, informacje na temat historii miasta, zabytków oraz szlaki turystyczne. Znajdują 

się tam również wskazówki gdzie zjeść i gdzie przenocować. Dla osób zainteresowanych turystyką kulturalną znajduje 

się kalendarz wydarzeń turystycznych i kulturalnych.  

Reklama prasowa walorów turystycznych Łodzi 

W ramach promocji turystycznej Miasta przygotowano reklamy prasowe: 

- Reklama ulicy Piotrkowskiej, prezentująca ją, jako miejsce, które koniecznie należy zobaczyć, została zamieszczona 

w magazynie „National Geographic Polska” o średnim nakładzie jednorazowym 80 000 egz. oraz w magazynie 

pokładowym PKP Intercity „W podróży”, dzięki czemu trafiła do szerokiego grona odbiorców w całej Polsce. 

- Reklama promująca Łódź, jako miasto pełne zieleni oraz prezentująca niewątpliwą atrakcję dla dzieci, jaką jest cykl 

rzeźb postaci z bajek umieszczonych na szlaku „Łódź bajkowa”. Reklama została zamieszczona w weekendowym 

dodatku do gazety codziennej „Fakt” ukazującej się w województwie łódzkim. 

- Łódź na weekend - reklama przedstawiająca Łódź, jako miasto, w którym można aktywnie spędzić czas wolny, wziąć 

udział w imprezach targowych oraz zrobić zakupy. Reklama została zamieszczona w weekendowym wydaniu gazety 

codziennej „Polska. The Times” ukazującym się w województwie łódzkim. 

Szlaki, trasy turystyczne 

Nowopowstały szlak turystyczny „Łódź Bajkowa” promuje markę Łodzi filmowej i dziedzictwa filmowego, 

ze szczególnym uwzględnieniem dorobku łódzkiej animacji. Głównym jego celem jest budowanie tożsamości regionalnej 

poprzez promocję marki Łodzi filmowej. Idea „Łodzi Bajkowej” obejmuje stworzenie nowego szlaku turystycznego śladem 

mini pomników nawiązujących tematycznie do dorobku Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For. Szlak będą wyznaczały 

http://www.turystyczna.lodz.pl/
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posągi z brązu (ok. 1 m wysokości) przedstawiające postaci z seriali animowanych: Miś Uszatek, Zaczarowany Ołówek,  

Pingwin Pik Pok, Koty Filemon i Bonifacy, a także Trzy misie, Wróbelek Ćwirek, Plastuś, Maurycy i Hawranek. Postacie 

te zostaną zlokalizowane w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów 

 

Projekt realizowany jest od 15 stycznia 2012 r. a jego zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2013 r. Całkowita 

wartość projektu wynosi 608 tys. zł, w tym: dofinansowanie z EFRR prawie 517 tys zł (85%).  

Cele pośrednie to przygotowanie oferty promocyjnej nawiązującej do dorobku łódzkiej animacji, stworzenie 

regionalnego produktu w postaci szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa”, poprawa atrakcyjności Miasta Łodzi dla turystów 

i inwestorów, zwiększenie ilości przyjazdów turystycznych do Łodzi, promocja Miasta Łodzi, jako miejsca twórczego 

i kreatywnego oraz wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców miasta na temat dziedzictwa filmowego Miasta Łodzi. 

W ramach projektu w 2012 r.  

- Odsłonięto dwie rzeźby na szlaku: „Plastusiowy Pamiętnik” w Parku im. H. Sienkiewicza oraz „Trzy Misie” w Światowy 

Dzień Pluszowego Misia w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej. 

- Przygotowano opracowania graficzne logo Łodzi Bajkowej oraz materiałów promujących szlak. 

- Wydrukowano materiały promocyjne. 

- Uruchomiono stronę internetową www.bajkowa.lodz.pl i przeprowadzono kampanię internetową Łodzi Bajkowej. 

- Przeprowadzono kampanię reklamową i odpowiednie gadżety. 

 

http://www.bajkowa.lodz.pl/


RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

 

 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

 I 
IN

F
R

A
S

T
R

U
K

T
U

R
A

 

     71 

 

W 2012 r. opracowano również 2 trasy turystyczne: 

- Ulotka „Łódź. Trasa turystyczna dla niepełnosprawnych” ukazała się z myślą o XX edycji Międzynarodowych Targów 

REHABILITACJA. Została przygotowana na podstawie tekstu Andrzeja Łukasza Marandy - osoby niepełnosprawnej 

ruchowo, poruszającej się na wózku inwalidzkim. Z myślą o osobach słabiej widzących została dostosowana wielkość 

czcionki użytej w ulotce. Trasa prowadzi przez południową część miasta skupiając się wokół osi ulicy Piotrkowskiej, 

gdzie podziwiać można piękno najcenniejszych zabytków sakralnych, przemysłowych jak i prywatnych willi 

najzamożniejszych przemysłowców w historii miasta. Trasa obejmuje również spacer przez park im. Biskupa Michała 

Klepacza oraz wizytę w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej. 

-  „Szlak turystyczny Komisarza Alexa” opisany jest na turystycznej stronie internetowej miasta. Szlak został stworzony 

na podstawie pierwszej części 13 odcinkowego serialu „Komisarz Alex. Najciekawsze miejsca zdjęciowe podzielono 

na 2 spacery możliwe do przejścia w czasie około 3 godzin każdy.  

W zorganizowanych spacerach tymi szlakami wzięło udział łącznie 250 osób. 

Podróże studyjne dla dziennikarzy 

Miasto we współpracy z Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej przygotowuje podróże studyjne 

dla dziennikarzy. W sierpniu w Łodzi przebywał dziennikarz z Wielkiej Brytanii, reprezentujący gazetę The Star. Materiały 

do artykułu o Łodzi zbierał dziennikarz z czołowego w Skandynawii dziennika branżowego Standy Nordic, Magnus Wilandh. 

Do Łodzi przyleciał Daniel Rozensztroch wraz z fotografem, dziennikarz Marie Claire Maison, czołowego francuskiego 

magazynu branżowego. W związku z organizacją FashionPhilosophy Fashion Week Poland gościliśmy 8 dziennikarzy 

z niemieckich wydawnictw. Z Wielkiej Brytanii przyjechała dziennikarka Sasie Heseltine z wydawnictw takich jak Michalin, 

Brelitz, Thomas Cook oraz George Meer, fotograf, którzy pisali książkę o Polsce dla wydawnictwa Hunter Publishing. 

W 2012 r. przyleciała do Łodzi 6 osobowa grupa duńskich dziennikarzy w związku z nowo otwartym połączeniem lotniczym 

Łódź-Kopenhaga.  

Noc muzeów  

W nocy z 19 na 20 maja w godzinach 18:00 – 1:00 odbyła się łódzka edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Miasto Łódź 

było koordynatorem działań odbywających się w 38 placówkach na terenie miasta. Oprócz muzeów, specjalny program 

przygotowały także galerie, kościoły, ASP, łódzka Szkoła Filmowa, IPN, a także Kolej Wąskotorowa Rogów-Rawa-Biała.  

Oznakowanie tras wjazdowych 

W związku z planowanym oznakowaniem turystycznego szlaku samochodowego woj. łódzkiego przebiegającego 

przez Łódź w 2012 r. po rozpatrzeniu wniosku przez Kapitułę ds. Turystycznych Znaków Drogowych przy Regionalnej 

Organizacji Turystycznej główne trasy wjazdowe do miasta zostały oznakowane tablicami E-22c. Osiem znaków, 

przedstawiających najważniejsze atrakcje turystyczne Łodzi (MANUFAKTURA, Łódź Filmowa, ul. Piotrkowska) stanęło przy 

głównych arteriach: ul. Brzezińska, ul. Rokicińska, ul. Zgierska, ul. Strykowska, ul. Konstantynowska, ul. Aleksandrowska, 

ul. Rzgowska, ul. Pabianicka. 
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PODSUMOWANIE 

Działania podejmowane w filarze mają na celu wzrost poziomu życia mieszkańców Łodzi dzięki pełnemu 

gospodarczemu wykorzystaniu potencjału infrastrukturalnego związanego z centralnym położeniem na mapie regionu, Polski 

i Europy, a także z jej wiodącą rolą w aglomeracji łódzkiej. W rozdziale opisano działania związane z budową Nowego 

Centrum Łodzi, tworzeniem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz z przedsiębiorczością i przedsięwzięciami 

o charakterze innowacyjnym i kreatywnym. 

Do głównych rezultatów opisywanych działań zaliczono: 

- Rozpoczęcie budowy podziemnego dworca kolejowego Łódź-Fabryczna.  

- Podpisanie listu intencyjnego w sprawie rozwijania współpracy partnerskiej na terenie ŁOM i efektywnego wykorzystania 

środków europejskich w latach 2014 – 2020. 

- Otwarcie Terminalu 3 na lotnisku im. W. Reymonta. W 2012 r. liczba pasażerów oraz operacji lotniczych wzrosła, 

w porównaniu do 2011 r., odpowiednio o 19%  i o 46%. 

- Zawarcie porozumienia przez Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny z jednym z najprężniej działających 

w Europie ośrodków biotechnologicznych – Bioparkiem Charleroi Brussels South.  

- Utworzenie łącznie 25,9 tys. miejsc pracy przez przedsiębiorców działających na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej.  

- Pojawienie się firmy Hewlett-Packard w Łodzi (otworzenie centrum BPO).  

- Wybranie Łodzi przez firmę IBM jako jednego ze zwycięzców programu IBM Smarter Cities Challenge.  

- Wygranie plebiscytu „Patrzcie, Polska! Wybieramy naszą wizytówkę na Street View”. Od 22 lutego 2012 r. ulica 

Piotrkowska jest pierwszym miejscem w Polsce dostępnym w usłudze Street View.  

- Nagrodzenie wydawnictw przygotowanych przez Miasto Łódź w Konkursie na najlepsze wydawnictwo promocyjne 

gminy, miasta, regionu, organizowanym pod nazwą Róża Regionów 2012. Nagroda w kategorii „Profesjonalny folder” 

dla folderu „Szlak ulicy Piotrkowskiej”, wyróżnienie dla folderu „Łódź na weekend”. Ideą Konkursu Róża Regionów 

jest propagowanie osiągnięć władz samorządowych, związanych z promocją lokalnych produktów turystycznych oraz 

wspieranie rozwoju marketingu terytorialnego w naszym kraju.  

- Zdobycie głównej nagrody przez portal turystyczny administrowany przez Miasto Łódź www.turystyczna.lodz.pl 

w kategorii „Portal miejski” w konkursie „Dobra strona turystyki”. W plebiscycie brało udział 149 serwisów turystycznych. 

- Otrzymanie srebrnej nagrody przez kampanię promocyjną „Czy wiesz, że w Łodzi…” podczas Polskiego Konkursu 

Reklamy KTR 2012 w kategorii design - projekty graficzne plakatów, billboardów, afiszy i inne. 

- Zdobycie głównej nagrody przez newsletter kreatywny Urzędu Miasta Łodzi w kategorii biuletynów elektronicznych 

wyprzedzając „Piwowarski Serwis Informacyjny” Kompanii Piwowarskiej oraz biuletyn „Zafinansowani” Kredyt Banku. 

Konkurs biuletynów firmowych organizowany jest przez agencję doradczą i wydawniczą AGAPE, która specjalizuje się 

w przygotowywaniu biuletynów i magazynów firmowych oraz newsletterów elektronicznych (custom publishing).  

- Zwiększenie liczby konsultacji zewnętrznych oraz spotkań wewnętrznych służących lepszemu przepływowi informacji 

oraz wymiany doświadczeń. W ramach konsultacji zewnętrznych, wprowadzono formę konkursów rekomendacyjnych 

przy wyborze projektów do promocji Miasta. Ponadto zwiększono konsultacje z innymi instytucjami i jednostkami 

samorządowymi dot. współpracy zagranicznej. Wprowadzono bazę ogólnodostępnych dla wszystkich pracowników 

informacji dot. np. realizowanych zadań, wzorów dokumentów, bazy danych na wspólnym dysku sieciowym. W zakresie 

prowadzonej ewidencji innych obiektów noclegowych wniosek o wpis do ewidencji został umieszczony na platformie  

ePUAP.  
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- Przygotowanie wspólnej transakcji przetargowej Miasta Łodzi i ŁSSE na sprzedaż i zezwolenie na działalność w Strefie 

dla nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 17, w wyniku czego powstaną miejsca pracy dla ok 100 osób (Ericpol Telecom 

Sp. z o.o. zapłaciła 4 mln zł i powstanie nowa inwestycja o wartości 40,5 mln zł). 
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FILAR: SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA 

 

Łódź aktywna, ucząca się i twórcza – wzrost poziomu kapitału społecznego i kulturowego dzięki 

rozwojowi edukacji, wzmocnieniu aktywności mieszkańców i zwiększeniu poziomu partycypacji 

społecznej. 
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1. MIASTO – DOBRO WSPÓLNE 

Zbudowanie wysokiej jakości kapitału społecznego oraz partycypacji obywatelskiej łodzian. 

 

KKOOMMUUNNIIKKAACCJJAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA  

Serwisy internetowe  

W 2012 r. odnotowano 1 590 780  odwiedzin strony www.uml.lodz.pl. Średnio dziennie stronę odwiedzało 

4300 osób. Unikalni użytkownicy to 610 220 osób, a powracający odwiedzający stanowili 63,07%. Strona była głównie 

odwiedzana przez osoby polskojęzyczne, ale u ponad 37 tys. osób zanotowano amerykański angielski, a u ponad 

30 tys. angielski. Osób rosyjskojęzycznych było 2 192. Obok łodzian największą grupą odwiedzających byli mieszkańcy 

Warszawy (189 215 odwiedzin). 

Na stronie internetowej w dziale informacyjnym publikowane są bieżące informacje o pracy urzędu, informacje 

miejskie oraz newsy z Rady Miejskiej. Miejska strona internetowa promowana jest przez miejski fanpage na Facebooku. 

Przy części postów znajdują się linki do obszerniejszych artykułów. 

W 2012 r. zanotowano 258 087 odwiedzin strony www.dworzec.lodz.pl, z tego unikalnych użytkowników było 83 512. 

Osoby, które wchodziły na stronę pochodziły głównie z Polski (240 770) i z Wielkiej Brytanii (4701). Na stronę wchodzili 

głównie mieszkańcy Łodzi (151 341) i Warszawy (31 962). Na stronie zainstalowano kamerę rejestrującą obraz z prac 

powstającego dworca Łódź-Fabryczna. Przynajmniej 2 razy w miesiącu publikowane są informacje o postępie prac oraz 

fotogaleria. 

W serwisie sportowym www.sportowa.lodz.pl zamieszczono 229 informacji. Ponadto na stronie można znaleźć 

kalendarz wydarzeń sportowych, miejsca i kluby do uprawiania sportu oraz informacje dotyczące spółek miejskich 

związanych ze sportem i inwestycjami sportowymi. 

Na stronach www.uml.lodz.pl i www.sportowa.lodz.pl pojawiło się 60 banerów o rozmaitej zawartości, która dotyczyła 

m.in. Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi, informacji dla Osób Niepełnosprawnych, akcji „Sprawdź ważność dowodu 

osobistego”, akcji charytatywnych i społecznościowych (np. Szlachetna Paczka, Książkobranie), akcji prozdrowotnych 

(90 dni do Eko, Co czwarty z nas), akcji miejskich (Zielone Podwórka 2012, Lokale dla kreatywnych), akcji promocyjnych 

(Poznaj lepiej przemysły kreatywne, Spoty – Łódź Kreuje, Piotrkowska się zmienia), linków do miejskich stron i wydawnictw 

oraz publikacji, a także wykazu obiektów sportowych. 

Banery przekierowywały bądź do stron organizatorów, bądź też podstron stworzonych w strukturach serwisu. 

Ich kontent był różny – od zawartości treściowo – graficznej po załączniki w postaci uchwał, zarządzeń, prezentacji, tabelek 

itp. Ich liczba jest trudna do oszacowania, ponieważ niektóre z nich poświęcone były wydarzeniom eventowym 

(np. Sylwester 2012) i były wygaszane bądź usuwane po kilku dniach. Można jednak przyjąć, że było ich około 100.  

Oprócz podstron podporządkowanych banerom powstawały podstrony w tzw. górnym menu serwisu, np. konkursy, 

zamówienia publiczne lub nieruchomości miasta przeznaczone na sprzedaż.  

Z analizy wejść na wszystkie podstrony (9 275) serwisu www.uml.lodz.pl wynika, że najczęściej odwiedzaną 

kategorią jest edukacja. 

  

http://www.uml.lodz.pl/
http://www.dworzec.lodz.pl/
http://www.sportowa.lodz.pl/
http://www.uml.lodz.pl/
http://www.sportowa.lodz.pl/
http://www.uml.lodz.pl/
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Tab. 21. Najczęściej odwiedzane serwisy strony www.uml.lodz.pl 

Odwiedzane serwisy Liczba odwiedzin 

Praca dla nauczycieli  106 395 
Wydział praw jazdy i rejestracji pojazdów 98 848 
Stypendia i zasiłki szkolne 30 534 
Strona główna 18 805 
Edukacja - aktualności 16 177 
Dofinansowanie zakupu podręczników 12 376 
Nabór do przedszkoli 2012/2013 10 965 
Wykup lokali komunalnych  8 727 
Świadczenia rodzinne 7 789 
Pomoc doraźna, nocna i świąteczna opieka zdrowotna 7 037 
Honorowi obywatele Łodzi - Jan Paweł II 6 735 
Mia100 kamienic - przetargi 6 433 
Struktura organizacyjna UMŁ 5 689 
Miasto - aktualności 4 100 
Nabór do przedszkoli 2011/2012 3 513 
Nowe centrum Łodzi - rewitalizacja EC1 3 262 
Kontakt 3 086 
Konsultacje społeczne 2 818 
Becikowe 2 756 
Urzędy skarbowe 2 353 
Dyżury aptek 2 170 
Wydawnictwa o Łodzi - Piotrkowska 104 2 131 
Domy kultury 2 122 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Biura Informacji i Komunikacji Społecznej. 

 

Udostępnianie informacji publicznej 

Realizując zadania w zakresie udostępniania usług elektronicznych na platformie ePUAP w 2012 r. opracowano 

15 nowych usług elektronicznych. Łącznie w 2012 r. wpłynęło 339 wniosków elektronicznych, w tym: 

- 206 o wydanie odpisu aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu; 

- 78 ogólnych; 

- 50 o udostępnienie informacji publicznej;  

- 5 o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

co stanowi łącznie 171% w stosunku wniosków elektronicznych, które wpłynęły w 2011 roku. 

W 2012 r. uzyskano zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji na realizację zadań punktu potwierdzającego profil 

zaufany ePUAP. W związku z tym podjęto prace, aby od 1 stycznia 2013 r. umożliwić klientom Urzędu uzyskanie 

darmowego substytutu podpisu elektronicznego. Profil zaufany jest darmowym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu 

elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wykorzystywany jest jako metoda potwierdzania 

tożsamości, w tym podpisywania podań na platformie ePUAP.  

W 2012 r. odnotowano 1 306 470 odwiedzin strony www.bip.uml.lodz.pl. Średni czas trwania odwiedzin to 2,51 min. 

Unikalni użytkownicy - 548 804 osoby. 

Serwisy społecznościowe 

Całkowita liczba polubień miejskiej strony na portalu społecznościowym Facebook wynosi 6277. Od początku roku 

nastąpił wzrost o ok. 4300 fanów (okres poprzedni 2009 – 2011 łącznie 2 tys. polubień). Najczęstsza grupa wiekowa, która 

odwiedza stronę to osoby w wieku 25-34. Znajomi naszych fanów to 986 304 osoby (statystyki Facebooka). Przeciętny 

całkowity zasięg tygodniowo to ok. 12 tys. osób (na tylu kontach otwierają się posty urzędu). Maksymalny zasięg 

(32 tys. kont) zanotowano w tygodniu, w którym odbywał się „Festiwal światła”. 

http://www.uml.lodz.pl/
http://www.bip.uml.lodz.pl/
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Głównym celem strategicznym urzędowego Facebooka jest prezentowanie postępów w rewitalizacji zabytków Łodzi, 

możliwości turystycznych naszego miasta oraz obrazu nowoczesnej Łodzi. Dokonuje się to poprzez cykliczne publikowanie 

postów (albumów fotograficznych) poświęconych głównym inwestycjom miejskim (rewitalizacja EC-1 oraz budowa nowego 

dworca Fabrycznego, Mia100kamienic) - projekt „Łódź się zmienia”. Innym projektem realizowanym przez okres wiosenno 

letni była „Zielona Łódź”. Zaprezentowano prawie wszystkie łódzkie parki i lasy (rezultaty akcji: 446 polubień, posty 

zobaczyło 32 tys. osób). Publikowane są również interesujące pod względem artystycznym zdjęcia Łodzi, które znajdują 

najwięcej zwolenników (np. zdjęcie zamglonej Piotrkowskiej – ok. 470 polubień). Miesięcznie organizowane 

są 3 lub 4 konkursy, których tematyka dotyczy naszego miasta. Materiały na profilu pojawiają się także w soboty 

i w niedziele, a w dni powszednie często po godzinie 20.00 (największa oglądalność). Na Facebooku organizowane 

są promocje wydarzeń ważnych dla miasta np. FashionPhilosophy Fashion Week Poland (10 postów) oraz działań 

praktycznych dla mieszkańców miasta (wymiana migawek). Są również promowane wycieczki organizowane przez UMŁ - 

np. „Łódź od drugiego wejrzenia”. 

Działalność informacyjna   

W ramach akcji informacyjnej dotyczącej wykupu mieszkań komunalnych opracowano spot telewizyjny, który 

obejmował 10 emisji przed wydaniem głównym i 10 emisji przed wydaniem wieczornym „Łódzkich Wiadomości Dnia” 

emitowanych w dniach 12 października – 10 listopada 2012 r. w TVP Łódź. 

Opublikowano 311 ogłoszeń prasowych z wszystkich komórek organizacyjnych UMŁ. Ponadto wydrukowano 

48 nekrologów, kondolencji, życzeń, oświadczeń i zaproszeń, 12 ogłoszeń prasowych (4 w „Naszej Piłce”, 7 w „Expresie 

Ilustrowanym” oraz 1 w „Naszym Mieście”) oraz wydrukowano 1 wkładkę reklamową w „Expresie Ilustrowanym” dotyczącą 

wykupu mieszkań.  

Uruchomiono aplikację „Łódź Insider”, która jest mobilnym przewodnikiem po Łodzi. Dzięki aplikacji można odnaleźć 

ciekawe miejsca, zaplanować trasę zwiedzania, sprawdzić rozkład komunikacji miejskiej, odnaleźć najbliższy przystanek 

oraz zobaczyć co dzieje się w mieście. Dodatkowo dzięki lokalizacji GPS można odnaleźć najciekawsze wydarzenia 

w pobliżu. Aplikacja pokazuje również informacje związane z utrudnieniami na drodze oraz ważnymi wydarzeniami. 

W 2012 r. publikowano informacje fotograficzne i tekstowe spotkań z udziałem władz miasta. Wspomagano 

organizację konsultacji społecznych. Przygotowano 38 odrębnych podstron, gdzie zamieszczono informacje, formularze 

i wnioski z konsultacji. W 2012 r. podstrony dotyczące konsultacji społecznych odwiedzono 2 818 razy. 

Działalność wydawnicza 

W 2012 r. ukazały się 3 numery Kroniki Miasta Łodzi (jeden podwójny) oraz zeszyt z serii „Bohaterowie trudnych 

czasów”. 

 

WWŁŁĄĄCCZZEENNIIEE  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

Włączenie mieszkańców w inicjatywy miejskie 

Proces włączania mieszkańców w inicjatywy miejskie odbywa się głównie poprzez nagłaśnianie ważnych działań 

(w szczególności strategicznych projektów inwestycyjnych oraz promocyjnych) oraz konsultacji społecznych (proces opisany 

w punkcie działalność informacyjna), a także poprzez przeprowadzanie sondaży opinii mieszkańców. Służy temu także 

nadawanie patronatu Prezydenta Miasta Łodzi ważnym wydarzeniom dziejącym się w mieście.  

Nagłaśnianie działań odbywa się głównie za pomocą serwisu internetowego www.uml.lodz.pl oraz jego integralnych 

podstronach, a także poprzez kolportaż informatorów, plakatów ulotek. W 2012 r. w ramach włączania mieszkańców 

w inicjatywy miejskie: 

http://www.uml.lodz.pl/
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- utworzono telewizyjny panel informacyjny; 

- przeprowadzono akcje – „Łodzianie na krańcach świata” (przekazanie podróżującym łodzianom flag Łodzi, 

tak by sfotografowali się z symbolem miasta w najbardziej egzotycznych miejscach świata) oraz „Szukamy potomków 

Powstańców Styczniowych”; 

- współorganizowano debatę „Łódź 2020” oraz wydarzenie „Wmurowanie aktu erekcyjnego pod Trasę Górna”; 

- przeprowadzono kampanię promującą wykup mieszkań komunalnych; 

- wystawiono księgę życzeń noworocznych; 

- realizowano obsługę medialną wydarzeń: wizyta w Łodzi prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (także obsługa 

organizacyjna), „Wielka Szpera”, Forum Kina Polskiego w Odessie, kampanii społecznej „Tu mieszkam, tu kupuję”, 

wycieczka z cyklu „Łódź od drugiego wejrzenia”, „Zbiórka elektrośmieci” (przy współpracy firmy Dell), akcje 

„Książkobranie”, „Łódź – Miastem Kobiet”, „Wędrówka Papieskim Szlakiem po Łodzi”, FashionPhilosophy Fashion Week 

Poland; 

- zorganizowano spotkania z mieszkańcami dot. budżetu w centrach handlowych i na targowiskach miejskich; 

- udzielono pomocy przy rozwożeniu prezentów w ramach spotkania w hospicjum dla dzieci; 

- zrealizowano projekty: „Murek”, „Powitaj Puchar”, lekcja samorządowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

zwiedzanie UMŁ, „Dzień Matki”; 

- promowano: akcje „W 90 dni do EKO” oraz „1% dla Łodzi”, książkę „Przedwojenna Łódź”, 

- przygotowano informator, plakat oraz ulotkę o reorganizacji urzędu; 

- przygotowano szkolenia dla dyrektorów łódzkich szkół nt. zdrowej żywności w sklepikach szkolnych; 

- przygotowano wkładkę dla właścicieli domków jednorodzinnych umieszczoną w „Naszym Mieście”; 

- przygotowano banery i podstrony na święto Łodzi oraz grafiki i podstrony na Święto Matki i Dzień Dziecka; 

- realizowano projekt „Szlachetna paczka"; 

- umieszczono wizualizację synagogi mauretańskiej na banerze usytuowanym w parku Staromiejskim; 

- przygotowano konferencję o sprzątaniu psich odchodów i walce z bezdomnością zwierząt; 

- zainicjowano akcję świątecznego obdarowania dzieci ze świetlic podwórkowych /środowiskowych. 

W 2012 r. przygotowano i zlecono sondaże opinii dotyczące: 

- przesunięcia pomnika Kościuszki na placu Wolności – sondażem objęto 500 respondentów; 

- planowanych inwestycjach (budowa stadionów sportowych, budowa Nowego Centrum Łodzi, przebudowa trasy W-Z) - 

sondażem objęto 400 respondentów. 

Kolejną formą włączenia mieszkańców w działania władz miasta oraz włączenia władz miasta w działania 

mieszkańców są wydarzenia organizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.  

 

Tab. 22. Wydarzenia organizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. 

 2011 2012 

Ogólna liczba patronatów  598 574 
Decyzje pozytywne  551 526 
Decyzje negatywne  47 48 
 

Źródło: Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej. 
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Konsultacje społeczne 

W 2011 r. przeprowadzono łącznie 5 konsultacji, w których wzięło udział 1 206 osób. Dotyczyły one: 

- likwidacji bądź przekształcenia szkół i placówek oświatowych; 

- zebrania od mieszkańców propozycji, uwag i opinii do wykorzystania przy tworzeniu projektu budżetu Miasta Łodzi 

na 2012 r.; 

- zmiany terminu Święta Miasta Łodzi z 15 maja na 29 lipca;  

- projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi na lata 2011- 2015. 

 

W 2012 r. przeprowadzono łącznie 32 konsultacje. W konsultacjach wzięły udział: 

- w spotkaniach otwartych i warsztatach 2 282 osoby; 

- poprzez złożenie formularzy konsultacyjnych   7 284 osoby; 

- w czasie trwania konsultacji złożono 5 531 propozycji i opinii. 

Dotyczyły one: 

- zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 5; 

- projektu Regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie ul. Piotrkowskiej; 

- projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+; 

- projektu Regulaminu Konsultacji Społecznych; 

- zintegrowanego programu rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna; 

- rozwiązań transportowych i funkcjonalnych dla proponowanych inwestycji obejmujących tereny wokół nowo 

powstającego dworca multimodalnego Łódź-Fabryczna; 

- programu w zakresie rozwoju pieczy zastępczej w Łodzi; 

- projektu przeniesienia pomnika Juliana Tuwima; 

- zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź i granic 
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ich obwodów; 

- zbierania propozycji, uwag i opinii do projektu budżetu na 2013 r.; 

-  programu rozwoju sportu 2020+ dla Miasta Łodzi; 

- założeń do Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+; 

- studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi; 

- strategii przestrzennego rozwoju Łodzi, realizującej ideę rozwoju miasta „do wewnątrz”; 

- projektu założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi; 

- propozycji zmian granic: Osiedla Bałuty-Centrum, Osiedla Bałuty-Doły, Osiedla Lublinek-Pienista, Osiedla Retkinia 

Zachód- Smulsko, Osiedla Rokicie, Osiedla Andrzejów i Osiedla Nr 33; 

- projektu Programu Wspierania Rodziny w Mieście Łodzi na lata 2012-2014; 

- polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+; 

- usytuowania pomnika Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności oraz wprowadzenia fontanny w formie lustra wody w 

posadzkę placu; 

-  koncepcji rehabilitacji śródmieścia Łodzi, dla części obszaru położonej w rejonie al. Tadeusza Kościuszki i ulic: 

Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana 

Tuwima i Andrzeja Struga, tworzonego w oparciu o wyniki konkursu „Wielkomiejska Piotrkowska”; 

- projektu założeń „Polityki komunalnej i ochrony środowiska  Miasta Łodzi”; 

- projektu „Polityki komunalnej i ochrony środowiska  Miasta Łodzi”; 

- projektu „ Polityki zdrowia 2020+ dla Miasta Łodzi”; 

- projektu „Polityki rozwoju kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”; 

- projektu „Polityki rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+”; 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- projektu  Planu rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi na lata 2013-2015”; 

- w związku z przystąpieniem do opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej ma odcinku od ulicy 

Strykowskiej do skrzyżowania Trasą Górna Etap III; 

- w związku z przystąpieniem do opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy Trasy Górna Etap III na odcinku 

od ul. Rzgowskiej do  ul. Konstantynowskiej z analizą podłączenia do węzła Romanów na autostradzie A1; 

- projektu budżetu miasta Łodzi na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata  

2013-2031; 

- zmiany dotychczasowej nazwy przystanku kolejowego Łódź Radogoszcz; 

- projektu „Planu nowej organizacji sieci szkół i placówek oświatowych”. 

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+” zostały zamieszczone w bazie 

dobrych praktyk partycypacji stworzonej i prowadzonej przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) 

w ramach projektu „Decydujmy razem” oraz uznane jako dobra praktyka i opublikowane w „Witrynie Obywatelskiej” 

prowadzonej przez Kancelarię Prezydenta RP. 

Budżet obywatelski 

W czerwcu 2012 r. powołany został Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu 

obywatelskiego w Mieście Łodzi. Zespół ten 30 października 2012 r. zakończył pracę, przedkładając Prezydentowi Miasta 

Łodzi rekomendacje odnośnie założeń budżetu obywatelskiego. Zaowocowało to deklaracją Prezydenta, złożoną na sesji 

Rady Miejskiej 5 grudnia 2012 r., wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. i zarezerwowania na ten cel 20 mln zł.  

Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. oraz w sprawie ogłoszenia 
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otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego dotyczącego „Upowszechniania 

działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej 

i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego w 2014 r.”. 

Na sesji Rady Miejskiej w Łodzi 5 grudnia 2012 r., z inicjatywy grupy radnych, została powołana Doraźna Komisja 

ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi. Komisja ta ma nadzorować proces wprowadzania i realizacji budżetu. 

Proces przygotowania i przeprowadzania konsultacji propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 

na 2014 r. jest przewidziany na okres od stycznia do listopada 2013 r. W pierwszej fazie – do czerwca 2013 r. – zgłaszane 

będą przez mieszkańców propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, a w drugiej – na przełomie września i października– 

mieszkańcy wybiorą zadania, które zostaną uwzględnione w budżecie miasta Łodzi na 2014 r.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

W sierpniu 2011 r. w drodze konkursu został wyłoniony Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Do zadań Pełnomocnika należy: reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach 

dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi wobec innych urzędów, instytucji i organizacji; kierowanie pracami 

Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; udział w tworzeniu standardów współpracy administracji publicznej 

z III sektorem; udział w diagnozowaniu potrzeb środowiska łódzkich organizacji pozarządowych oraz kreowanie polityki 

informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. ogłoszono 30 otwartych konkursów ofert, na które 

złożono 940 ofert. Umowy konkursowe podpisano z 322 organizacjami pozarządowymi. Z 39 organizacjami podpisano 

umowy w ramach trybu uproszczonego oraz zakupu usług. Realizując program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

przekazano im 46,12 mln zł z budżetu Miasta.  

Nierówne traktowanie, wykluczenie społeczne oraz aktywizacja i poprawa perspektyw kobiet 

W grudniu 2011 r. utworzone zostało stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania, 

do którego obowiązków należy podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania kobiet 

i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją przede wszystkim ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 

religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 

seksualną, w tym w szczególności: organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze 

przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji oraz eliminowanie lub ograniczanie skutków już powstałych w wyniku 

naruszeń zasady równego traktowania. 

W 2012 r. pełnomocnik zorganizował otwarte, cykliczne spotkania ze środowiskami kobiecymi (w pierwszy 

poniedziałek raz na dwa miesiące). Spotkania miały na celu informowanie do jakich działań społecznych można się włączyć 

zostając wolontariuszkami i rozwiązując problemy społeczne.  

W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem nierównemu traktowaniu i wykluczeniu społecznemu oraz 

aktywizacji i poprawie perspektyw kobiet w 2012 r.: 

- stworzono Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji; 

- podjęto prace nad powołaniem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Nowoczesnej Edukacji  obejmującej edukację 

równościową; 

- stworzono grupę „Na przekór” mającą na celu włączanie niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w życie 

społeczne poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami i grupami zajmującymi się tą tematyką; 

- rozpoczęto prace nad klastrem społecznym; 

- rozpoczęto długoterminową kampanię „MAM DOŚĆ” przeciwko przemocy wobec kobiet, do której pozyskano jako 

ambasadorkę sędzię Annę Marię Wesołowską; 
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- zawarto partnerstwo „Łódź dla Kobiet” mające na celu intensywną współpracę przy znaczących działaniach na rzecz 

kobiet. 

Komisje Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji, KDO ds. Nowoczesnej 

Edukacji i KDO (w trakcie zakładania) ds. Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet w dużej mierze działania opierają 

na wolontariacie. W 2012 r. wielu wolontariuszy włączyło się w akcję pomocy i zbierania darów dla ośrodka pomocy osobom 

chroniącym się przed przemocą przy ul Franciszkańskiej. 

  

PPRROOFFIILLAAKKTTYYKKAA  II  PPRROOMMOOCCJJAA  ZZDDRROOWWIIAA  

Programy profilaktyczne 

W celu redukcji zachorowalności i umieralności mieszkańców Łodzi na choroby, które stanowią największy problem 

zdrowotny realizowane są działania profilaktyczne: 

- chorób układu krążenia i cukrzycy (ocena i modyfikacja czynników ryzyka: otyłość);  

- chorób nowotworowych (raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego, nowotworów złośliwych skóry); 

- chorób płuc (chorób nowotworowych, gruźlicy); 

- różnych problemów zdrowotnych osób w wieku dojrzałym; 

- wad i chorób występujących u dzieci i młodzieży (w tym: wady postawy, próchnica zębów); 

- chorób zakaźnych (m.in. grypy);  

- zdrowia psychicznego. 

W latach 2011-2012 działaniami realizowanym w zakresie profilaktyki objęto ok. 112 tys. łodzian. Miasto 

wydatkowało na ten cel ponad 2,5 mln zł. 

 

Tab. 23. Programy profilaktyczne realizowane przez Miasto Łódź w latach 2011-2012. 

  2011 2012 

Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób 
układu krążenia i cukrzycy 

Liczba osób 7 250 5 646 
Środki na realizację w tys. zł 157,5 138,3 

Profilaktyka onkologiczna 
Liczba osób 10 082 8 917 
Środki na realizację w tys. zł 282 248,9  

Program profilaktyki i wczesnego 
wykrywania chorób płuc 

Liczba osób 6 736 4 498 
Środki na realizację w tys. zł 99,7 67,9  

Profilaktyka Zdrowia Rodziny 
Liczba osób 6 390 10 193 
Środki na realizację w tys. zł 215,1 198,4   

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 
i młodzieży do 18 roku życia 

Liczba osób - 1 371 

Środki na realizację w tys. zł - 135,7   
Program profilaktyki ryzykownego stanu 
psychicznego u dzieci i młodzieży 

Liczba osób - 554 
Środki na realizację w tys. zł - 119,5   

Program szczepień ochronnych przeciw 
grypie 

Liczba osób 14 266 10 085 
Środki na realizację w tys. zł 446,8  300   

Profilaktyka zdrowotna - zwalczanie nałogu 
palenia tytoniu 

Liczba osób 10 000 5 683 
Środki na realizację w tys. zł 65 50   

Program zdrowia psychicznego 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Liczba osób 7 650 2 500 
Środki na realizację w tys. zł 536,6 500 

Razem 
Liczba osób 62 374 49 447 
Środki na realizację w tys. zł 1 802,9  758,7 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
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Łódzka Akademia Zdrowia 

Od 2004 r. Łódź organizuje otwarte wykłady pod wspólnym hasłem Łódzka Akademia Zdrowia. Dotyczą zagadnień 

z obszaru zdrowia fizycznego, psychicznego, promowania zdrowego stylu życia. Od 2006 r. mają formę co miesięcznych 

spotkań, a od 2011 r. stali uczestnicy otrzymują „indeksy”, w których potwierdzają udział w kolejnych wykładach. W zajęciach 

uczestniczy każdorazowo 140 - 180 osób. Osoby, które uczestniczą w największej liczbie zajęć, na zakończenie „roku 

akademickiego” otrzymują drobne upominki. W roku akademickim 2010/2011 indeksy otrzymało ponad 100 osób, 

a w 2012 r. wydano ich ponad 200.  

W roku akademickim 2012/2013 przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji została uruchomiona 

„sekcja aktywności fizycznej”. Zajęcia gimnastyczne odbywają się w Ośrodku Sportu przy ul. Skorupki oraz Nordic Walking 

w Ośrodku przy ul. Małachowskiego. Wydano 250 indeksów. 

 

 

Akademia Zdrowia Seniora 

Od 2002 r. Łódź finansuje wykłady o tematyce zdrowotnej w 18 domach dziennego pobytu. Jest to program autorski 

dr n. przyr. Marioli Kowalskiej. Wykłady w przystępny sposób przedstawiają wiedzę o organizmie człowieka i zachęcają 

do uwzględnienia w codziennym życiu zasad ułatwiających jego sprawne funkcjonowanie.  

 

Tab. 24. Akademia Zdrowia Seniora. 

   2011 2012 

Liczba godzin   258 252 
Koszt w tys. zł   14,2 13,9 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
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Łódzka Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie 

Sieć powstała w 1996 r. i aktualnie skupia 143 placówki (44 przedszkola, 60 szkół podstawowych, 39 szkół 

ponadpodstawowych, w tym 7 placówek kształcenia specjalnego). Łącznie adresatami działań jest 37,3 tys. dzieci 

i młodzieży, co stanowi 44% łódzkich uczniów. Kolejnych 13 placówek ubiega się o certyfikat Łódzkiej Sieci Szkół 

i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Miasto wspiera działania placówek należących do Sieci poprzez szkolenia, konferencje, 

zajęcia edukacyjne dla uczniów, wspólne przedsięwzięcia promujące zdrowie.  

W ramach sieci w 2012 roku: 

- odbyły się 3 konferencje (500 uczestników, koszt organizacji 1,7 tys. zł); 

- zorganizowano I Wiosenny Tydzień Promocji Zdrowia – Zainwestuj w zdrowie – hasło „Chcę jeść zdrowo”; 

- zorganizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży: Jedz na zdrowie, I pomoc przedmedyczna, „Od najmłodszych 

lat dbam o zdrowie”, komunikacja i przeciwdziałanie agresji - 552 godz. zajęć, 11,5 tys. uczestników, koszt 18,6 tys. zł; 

- zorganizowano szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych – integracja sensoryczna – 

30 uczestników, 2,4 tys. zł. 

Akcje i kampanie edukacyjne 

Współpraca w ramach programu Łódź – Zdrowe Miasto pozwala na realizację wielu przedsięwzięć opartych 

na współpracy różnych partnerów. Od wielu lat cyklicznie odbywają się akcje i kampanie edukacyjne organizowane 

i współfinansowane przez Miasto. W 2012 r. odbyły się: 

- Sprzątanie Świata – 200 placówek, 30 tys. osób; 

- Profilaktyka udaru mózgu – współpraca z Fundacją Udaru Mózgu,  III Łódzkie Forum Udarowe – konferencja w UMŁ, 

kampania billboardowa „Masz Prawo po Udarze Mózgu” – koszt 3,5 tys. zł; 

- Udział w projekcie „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT” –  tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego, współpraca 

z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – bez kosztów; 

- WAMPIRIADA – promocja honorowego krwiodawstwa, przy współpracy z NZS – koszt 3 tys. zł. 

Konferencje tematyczne i współpraca ze środowiskiem akademickim 

Od lat Miasto angażuje się również w wiele konferencji dotyczących tematyki zdrowia. W 2012 r. zorganizowano: 

- „Promieniowanie jonizujące w medycynie” – współpraca z Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej – bez kosztów; 

- Postępy w prewencji, diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego u dzieci” – koszt 1 tys. zł; 

- IV Ogólnopolskie Seminarium „Towarzyszenie dziecku w rozwoju” – bez kosztów;  

- Nie bójmy się jesieni – konferencja dla seniorów – koszt 1 tys. zł; 

- Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej - cykl 4 konferencji dla seniorów; koszt 

1,6 tys. zł; 

- Dzięki wsparciu Miasta powstał „Monitor pyłkowy” – informator o stężeniu pyłków roślin o charakterze alergogennym 

i zarodków pleśni w powietrzu atmosferycznym w Łodzi. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań prozdrowotnych 

Główne obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi dotyczą realizacji zadań edukacji zdrowotnej 

i promowania zdrowego stylu życia. Priorytetem są dzieci i młodzież (te działania zostały opisane w części Łódzka Sieć 

Szkól i Przedszkoli Promujących  Zdrowie) oraz osoby starsze. Inne działania edukacyjne realizowane w ramach współpracy 

w 2012 r. to Szkoła Rodzicielstwa – realizowana przez Centrum Służby Rodzinie - 23 kursy, ok. 430 uczestników, koszt  

38,9 tys. zł. 

Od października do grudnia 2012 r. w łódzkich szkołach odbywały się zajęcia dotyczące profilaktyki ciąż wśród 

nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową i prewencji HIV. W czasie warsztatów rozmawiano z młodzieżą 
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o seksualności, antykoncepcji, chorobach przenoszonych drogą płciową, również o tolerancji, zakochaniu i miłości oraz 

partnerstwie w związkach. Zajęcia poprowadzili specjaliści psychologowie i seksuolodzy współpracujący z Fundacją 

Nowoczesnej Edukacji „Spunk" oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Jaskółka". Miasto 

wydatkowało na ten cel 36 tys. zł. Spotkania odbyły się w 28 łódzkich szkołach, które zgłosiły się do udziału w projekcie. 

Wszyscy uczniowie, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w warsztatach edukacji seksualnej, musieli mieć na to zgodę 

rodziców.  

 

MMIIEEJJSSKKIIEE  PPRROOGGRRAAMMYY  PPRRZZEECCIIWWDDZZIIAAŁŁAANNIIAA  UUZZAALLEEŻŻNNIIEENNIIOOMM  

 

Miasto Łódź przeciwdziała negatywnym zjawiskom związanym z uzależnieniem i przemocą realizując 3 programy: 

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii; 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Podstawą do prowadzenia programów są ustawy, dlatego zadania wynikające z poszczególnych programów 

w kolejnych latach pozostają w zasadzie bez zmian. Najczęściej zmiany dotyczą wysokości środków finansowych 

na realizację poszczególnych zadań oraz wprowadzania dodatkowych działań na podstawie analizy potrzeb.  

 

Tab. 25. Środki przeznaczane na miejskie programy przeciwdziałania uzależnieniom w latach 2011-2012 w mln zł. 

  2011 2012 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  11,3  11,2  
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  1,3  1,3  
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  1,1  1,1  

RAZEM  13,7  13,6  
 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu: 

- zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu; 

- ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi 

czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne; 

- zapobieganie  spożywaniu alkoholu ze szczególnym  uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

- zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym oraz prowadzenie procedur zmierzających 

do uzyskania orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Założeniem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest przeciwdziałanie narkomanii poprzez szeroki 

wachlarz oddziaływań w obszarach: profilaktyki, terapii oraz działań pomocowych. Są to: 

- zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych; 

- ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem  substancji psychoaktywnych; 

- zapobieganie  używaniu  substancji  psychoaktywnych  szczególnie  wśród  dzieci i młodzieży; 

- monitorowanie problemów narkotykowych i narkomanii na terenie Łodzi. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakłada: 

- zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej, promowanie 

nieagresywnych form rozwiązywania konfliktów, mediacje, informowanie  o możliwościach uzyskania pomocy, 
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- specjalistyczne poradnictwo na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, obdukcje, grupy wsparcia, telefon 

zaufania, procedurę „Niebieskiej Karty”, pomoc prawną i socjalną, a także udzielanie bezpiecznego schronienia 

osobom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia miejsca zamieszkania lub pobytu, zajęcia korekcyjno-

edukacyjne skierowane do sprawców przemocy, zarówno dorosłych jak i nieletnich, poradnictwo specjalistyczne oraz  

możliwość pobytu w hostelu. 

  

DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  NNAA  RRZZEECCZZ  PPOOPPRRAAWWYY  JJAAKKOOŚŚCCII  ŻŻYYCCIIAA  

 

Działania podjęte na rzecz osób niepełnosprawnych 

Corocznie Miasto Łódź podejmuje działania w ramach szeroko pojętej pomocy osobom niepełnosprawnym:  

- organizowanie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, na wykonanie zadania publicznego dotyczącego działań 

na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych, w tym 

o charakterze integracyjnym oraz wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi UMŁ 

i miejskimi jednostkami organizacyjnymi –usługi tłumacza języka migowego; 

 

Tab. 26. Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację konkursów w tys. zł. 

  2011 2012 

Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych  75  60  
Organizowanie imprez kulturalnych  30,8  22,4  
Świadczenie usług j. migowego  - 36  

Razem  105,8  118,4  
 

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

- w ramach powierzenia zadań publicznych realizowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych przekazano 

w 2012 24,6 tys. zł., a w 2011 – 26,3 tys. zł. Umowy podpisywane z NGO’s dotyczyły głównie organizacji imprez 

integracyjno - kulturalnych, między innymi Konferencji „Niepełnosprawni – obecni, pełnoprawni, aktywni”, XV Festiwalu 

Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych, spotkania wigilijnego itp.; 

- wydawanie kart parkingowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi oraz kart dla placówek zajmujących się 

opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, będących pod ich opieką; 

 

Tab. 27. Karty parkingowe dla niepełnosprawnych w latach 2011-2012 w szt. 

Wydane karty parkingowe   2011 2012 

Osoby indywidualne  2 302 2 506 
Placówki  2  4 

Razem  2 304 2 510 
 

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

- wydawanie identyfikatorów typu „C” dla osób niepełnosprawnych uprawnionych do parkowania na odcinkach 

ul. Piotrkowskiej; 

- coroczne współorganizowanie imprez integracyjnych „Piramida Dobrej Woli”, „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”, jako 

protestu przeciwko stygmatyzacji środowiskowej; 

- wydawanie informatorów dla osób niepełnosprawnych (w tym: Łódzki informator dla rodziców i opiekunów dzieci słabo 

widzących i niewidomych, Łódzki informator dla osób z orzeczonym znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem 



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

 

 

S
P

O
ŁE

C
Z

E
Ń

S
T

W
O

 I 
K

U
LT

U
R

A
 

     87 

 

niepełnosprawności, Łódzki informator dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, informator dla rodziców dzieci 

w wieku 0-7 lat „Wczesne wspomaganie rozwoju” oraz informator pn. „Dziecko z chorobą nowotworową 

i hematologiczną”); 

 

Tab. 28. Informatory dla niepełnosprawnych oraz środki przeznaczone na ten cel. 

 

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

- wydawanie kalendarzy promujących aktywność artystyczną osób niepełnosprawnych (prace dotyczące Łodzi) – 1 000 

szt. rocznie; 

- udzielanie porad dla osób niepełnosprawnych: osobiste – 7,4 tys., telefonicznie – 9,3 tys., pisemne – 370 i internetowe; 

- opiniowanie wniosków dotyczących przyznawania lokali mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych: 2011 – 141, 

a w 2012 – 132 opinie; 

- przyznanie (w ramach prac Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej) lokali mieszkalnych bez 

barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych: w 2011 r. – 24, a w 2012 r. – 5 lokali; 

- zorganizowanie pokazu wózków akumulatorowych, schodołazów oraz sprzętu elektronicznego dla niewidomych 

(w 2011); 

- obsługa, serwisowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego; prowadzona we współpracy z Łódzkim Sejmikiem Osób 

Niepełnosprawnych; 

- uruchomienie w budynkach UMŁ stanowisk tłumacza języka migowego do kontaktu klienta niesłyszącego z urzędnikiem 

za pomocą komunikatora internetowego (kwiecień 2012 r.); 

- coroczne współorganizowanie konferencji integracyjnej pn.: „Niepełnosprawni – obecni, pełnoprawni, aktywni” dotyczącej 

zatrudniania osób niepełnosprawnych; 

- coroczny udział w Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych „Rehabilitacja”; 

- zbieranie informacji na temat najbardziej pilnych potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących łamania barier 

architektonicznych oraz priorytetowych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowanych przez 

organizacje pozarządowe; 

- zbieranie informacji dotyczących dostępności przestrzeni publicznej Łodzi dla osób niepełnosprawnych, przejść, dojść do 

przystanków komunikacji publicznej (współpraca z Zarządem Dróg i Transportu) – współdziałanie z Politechniką Łódzką 

„Ergonomia Niepełnosprawnym”; 

- udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym w ramach dni otwartych ZUS (dwa razy w roku); 

- propagowanie tematyki związanej z niepełnosprawnością, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby tego środowiska 

(radio/TV/prasa); 

- prowadzenie, w latach 2011 – 2012, warsztatów w XXXIII LO dotyczących działań Miasta i organizacji pozarządowych 

na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach corocznych obchodów „Dnia Osób Niepełnosprawnych”; 

- prowadzenie telefonu zaufania (42 632 70 91, 42 638 45 74) dla osób niepełnosprawnych (5 x w tygodniu  

od 16:00 - 19:30) - 624 porady (w 2012 r.); 

- współpraca i obsługa Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 

- współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

  2011 2012 

Informatory dla osób niepełnosprawnych-nakład  4 500 4 000 
Kwota wydatkowana w tys. zł  10,3 10,0 
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Społecznej, Specjalistyczną Poradnią dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi;  

- współpraca z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Organizacją Pracodawców Osób 

Niepełnosprawnych - udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi –  w 2012 r. 

ponad 300; 

- udział w sympozjach. konferencjach, seminariach, spotkaniach branżowych: pomoc w przygotowaniu Gali z okazji  

X-lecia Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej (listopad 2011 r.); udział w obchodach 

Światowego Dnia Walki z Cukrzycą (2011 r. i 2012 r.); w Międzynarodowym Dniu Osoby Niewidomej  – w obchodach 75-

lecia Polskiego Związku Niewidomych w Łodzi; w XI Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo niechronionych 

uczestników ruchu drogowego Ratownictwo Medyczne" (wrzesień 2012 r.); uczestnictwo w seminarium i grupach 

roboczych Międzynarodowego projektu dotyczącego pracy nad stworzeniem wirtualnego centrum (platformy) dla osób 

niepełnosprawnych umożliwiającego im zdobywanie wykształcenia i dostęp do rynku pracy, zorganizowanie spotkania 

w sprawie aktywizacji osób niepełnosprawnych Fundacji TUS; udział w konferencjach „I Poddębickie spotkania w Krainie 

bez Barier”; „Otwórzmy rynek pracy dla niepełnosprawnych!”; oraz konferencji podsumowującej 2-letni projekt 

„Elastyczne rozwiązania na rynku pracy" (realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  we współpracy z duńskim 

Jobcenter Aarhus); 

- otrzymane wyróżnienia: 

∙ ogólnopolskie wyróżnienie – nagroda specjalna dla Łódzkiego Samorządu Równych Szans 2012 dla Miasta Łódź 

za nowatorskie wprowadzenie w UMŁ obsługi osób niepełnosprawnych (wideotłumacz języka migowego); 

∙ wyróżnienie statuetką „Interserwis” za wieloletnią współpracę w ramach „Targów Rehabilitacja 2012”; 

∙ wyróżnienie statuetką „Złotego Kłosa” 2011 (otrzymana w 2012 r.) – Urzędnik Przyjazny Organizacjom 

Pozarządowym. 

Aktywizacja i poprawa jakości życia seniorów 

Działania na rzecz seniorów realizowane są przy współpracy z uniwersytetami „trzeciego wieku” i Polskim Związkiem 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 
Tab. 29. Charakterystyka działań na rzecz seniorów w latach 2011-2012. 

  2011 2012 

Liczba uczestników  400 400 
Liczba godzin  1 070 1 130 
Koszt w tys. zł  31,1 32,8 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Od 2012 r. Urząd Miasta Łodzi realizuje Program „Aktywizacja 60+” którego celem jest aktywizacja oraz poprawa 

jakości życia osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta Łodzi. Dzięki temu programowi oferta dla osób 

starszych w Łodzi jest coraz bardziej różnorodna, całościowo obejmująca obszar wspierania osób starszych.  

Miejska Rada Seniorów 

Aby wsłuchać się w głos najstarszego pokolenia, w lipcu 2012 r. została powołana Miejska Rada Seniorów. W skład 

Rady weszło łącznie piętnaście osób. Dziewięciu członków zostało wybranych przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych oraz przez przedstawicieli rad osiedli, uniwersytetów 

trzeciego wieku i klubów seniora. W skład Rady weszły również trzy osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz 

trzy osoby wskazane przez Radę Miejską w Łodzi. 

Głównym celem Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. 
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Rada działa w następujących obszarach: 

- zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów; 

- wspieranie aktywności ludzi starszych; 

- mieszkalnictwo dla seniorów; 

- profilaktyka i promocja zdrowia seniorów; 

- przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu; 

- rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury; 

- wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form edukacji seniorów. 

Zespół ds. Seniorów 

W ramach struktury organizacyjnej UMŁ został powołany Zespół ds. Seniorów. Powołanie Zespołu jest pierwszym 

etapem budowy przy UMŁ „Centrum Łódzkiego Seniora”. 

Zakres działania Zespołu ds. Seniorów: 

- prowadzenie działalności w zakresie inicjowania i wspierania inicjatyw senioralnych; 

- prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów; 

- koordynowanie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami seniorskimi; 

- bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, 

realizującymi zadania publiczne we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz seniorów; 

- realizacja analiz potrzeb społecznych środowiska seniorów; 

- podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych; 

- promowanie i wspieranie działań wolontaryjnych seniorów; 

- prowadzenie poradnictwa i rzecznictwa interesów seniorów. 

Dzielnicowe Centra Aktywnego Seniora 

W lutym 2012 r. powołane zostały do życia Dzielnicowe Centra Aktywnego Seniora. Centra te to wieloelementowy, 

interdyscyplinarny projekt o charakterze społeczno-edukacyjnym, którego istotą jest min. kształtowanie wśród seniorów 

nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu czy rozwoju nowych umiejętności. 

Oferta kształcenia i aktywizowania seniorów kierowana jest do szerokiego grona osób. Przy niewielkiej odpłatności, 

codziennie kilkuset seniorów w miejscu swojego zamieszkania może korzystać z Centrów w ramach specjalnie 

przygotowanej dla nich oferty obejmującej takie obszary jak: edukacja, kultura, rekreacja, zdrowie, profilaktyka, poradnictwo, 

informacja. 

Sukcesywnie poszerzana jest oferta Centrów oraz na bieżąco dostosowuje się ją do potrzeb seniorów. 

Projekt Centrów Aktywnego Seniora objęty jest dotacją celową, co pozwala na: 

- rozszerzanie oferty programowej; 

- bardziej efektywne i atrakcyjne konstruowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej; 

- zmniejszenie kosztów realizacji działań, dzięki czemu zminimalizowana zostaje odpłatność za zajęcia. 

Lokalizacje Dzielnicowych Centrów Aktywności Seniora:  

- Bałuty - Bałucki Ośrodek Kultury „RONDO”; 

- Górna - Ośrodek Kultury „Górna” (ul. Siedlecka 1); 

- Polesie - Ośrodek Kultury „Karolew” (ul. Bratysławska 6a); 

- Widzew - Dom Kultury „502” (ul. Gorkiego 16); 

- Śródmieście - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56. 
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Konkursy ofert 

Urząd Miasta Łodzi wspiera organizacje działające na rzecz seniorów. Środki finansowe przyznawane są poprzez 

otwarte konkursy ofert realizowane min. przez Wydział Sportu, Wydział Kultury, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Repatriacja 

Miasto Łódź w ostatnich latach zaprosiło 6 rodzin repatriantów w ramach programu „Rodak”. W grudniu 2012 r. 

przybyły dwie rodziny repatriantów z azjatyckiej części byłego ZSRR. Zaproszenie do osiedlenia się w Łodzi jest kierowane 

przez władze samorządowe do rodzin nieokreślonych imiennie za pośrednictwem bazy danych „Rodak”, prowadzonej 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.  

Współpraca i porozumienie pomiędzy Łodzią i innymi jednostkami samorządu terytorialnego  

Łódź jest członkiem założycielem i siedzibą powstałego w 1993 r. Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. 

Stowarzyszenie skupia 40 miast i gmin aktywnych w lokalnych działaniach prozdrowotnych. Działania Stowarzyszenia: 

- coroczne konferencje Zdrowych Miast – od 1992 r.; w Łodzi odbyły się konferencje w 1992,1999 i 2012 r.; 

- szkolenia koordynatorów lokalnych – 2 razy w roku; 

- coroczne granty – możliwość ubiegania się o dofinansowanie drobnych przedsięwzięć lokalnych; 

- bieżąca współpraca z Biurem WHO w Polsce oraz Biurem Regionu Europejskiego w Kopenhadze - certyfikat 

potwierdzający spełnienie wymogów Światowej Organizacji Zdrowia; 

- realizacja wspólnych projektów wspieranych ze środków zewnętrznych; 

- współpraca z instytucjami centralnymi (np. Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Sportu) i organizacjami 

zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną; 

- biuletyn i strona internetowa www.szmp.pl. 

Od 1993 r. Miasto Łódź jest też członkiem Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia. 

O członkostwie w Sieci decyduje Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie aplikacji składanej przez miasta. 

Podstawowym kryterium jest aktywność w lokalnych działaniach prozdrowotnych uwzględniających różnorodne czynniki 

wpływające na zdrowie (styl życia, czynniki społeczne, środowiskowe). Aktualnie Sieć skupia 98 miast Regionu 

Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia. 

Miasto Łódź uczestniczy również w: 

- przygotowywanym wspólnie z Urzędem Wojewódzkim projekcie unijnym, pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego 

przy ul. Małachowskiego 9 w Łodzi” - zastępstwo inwestycyjne dla Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, który wraz z MSW 

finansuje zadanie inwestycyjne; 

- projekcie pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” jako modelowe podejście 

do rekultywacji zbiorników miejskich” w ramach programu Life+ polegającym na poprawie warunków rekreacyjnych 

i zdrowotnych w mieście; 

- szkoleniu dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika (kadra makroregionu) przy udziale finansowym 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.  

Pomoc środowiskowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Łodzi 

W 2011 r. z pomocy społecznej korzystało ogółem 35 463 osób. Porównując liczbę osób objętych pomocą do liczby 

mieszkańców Łodzi należy stwierdzić, że świadczenia otrzymało 4,9% łodzian. W 2012 r. z systemu świadczeń 

wspomagających skorzystało ogółem 36 654 osób, czyli o 1 191 więcej niż w 2011 r. (wzrost o 3,4%). 

Klientami pomocy społecznej były osoby i rodziny, które przy pomocy własnych zasobów i możliwości nie były 

w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Najliczniejszą grupę klientów, którym udzielono wsparcia były osoby 

samotne lub samotnie gospodarujące, rodziny z dziećmi oraz rodziny emerytów i rencistów. Przyczyną konieczności 

http://www.szmp.pl/
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udzielania pomocy były dysfunkcje wynikające ze złego stanu zdrowia, sytuacji na rynku pracy lub uzależnienia od środków 

psychoaktywnych. W wielu przypadkach dysfunkcje te były ze sobą sprzężone.  

 

Tab. 30. Rozkład dysfunkcji występujących w środowiskach objętych pomocą w latach 2011 – 2012. 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin* Liczba osób w rodzinach 

 2011 2012  2011 2012 

Ubóstwo  15 640 16 342  29 151 29 967 
Sieroctwo  51 33  120 58 
Bezdomność  589 725  741 908 
Potrzeba ochrony macierzyństwa  1 867 1 858  6 850 6 856 
Bezrobocie  13 540 14 368  28 124 29 473 
Niepełnosprawność  9 695 9 834  14 133 14 285 
Długotrwała lub ciężka choroba  12 078 12 027  18 326 17 851 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego 

 4 883 4 566  14 262 12 521 

Przemoc w rodzinie  103 208  279 522 
Alkoholizm  1 136 1 042  1 710 1 482 
Narkomania  73 99  101 125 
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z Zakładu Karnego 

 398 443  546 594 

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia 
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

 72 -  104 - 

Trudności w integracji osób, które otrzymały ochronę 
uzupełniającą  

 3 2  3 2 

Zdarzenia losowe  88 35  184 89 
Sytuacja kryzysowa  30 -  61 - 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

* Liczby rodzin w kolumnach nie należy sumować, ponieważ powodem przyznania pomocy mogła być więcej niż jedna przesłanka. 

 
Najczęstszymi dysfunkcjami występującymi w rodzinach, którym przyznawana jest pomoc było ubóstwo, bezrobocie 

oraz długotrwała lub ciężka choroba.  

Pomoc mieszkańcom miasta udzielana była w formie zasiłków pieniężnych oraz w formie bezgotówkowej, 

polegającej na pokrywaniu kosztów świadczeń bezpośrednio realizatorowi pomocy (np. pokrywaniu kosztów posiłków, leków 

itp.). Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej świadczenia miały charakter stały, okresowy lub celowy (świadczenia 

jednorazowe przyznawane na zaspokojenie określonej potrzeby). 
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Tab. 31. Świadczenia realizowane przez MOPS w latach 2011-2012. 

  2011 2012 

Zasiłki stałe 

Kwota w mln zł w mln zł 20,8  21,5  
Liczba osób 5 810 5 827 
Liczba świadczeń 56 471 56 541 
Średnia wysokość świadczenia w zł 367,92  379,95  

Zasiłki okresowe 

Kwota w mln zł  20,6  26,1  
Liczba osób 14 488 16 087 
Liczba świadczeń 95 423 110 540 
Średnia wysokość świadczenia w zł 215,32  236,17  

Pomoc w formie posiłku 

Kwota w mln zł  4,8  5,2  
Liczba osób 8 208 8 297 
Liczba świadczeń 1 071 605 1 118 394 
Średnia wysokość świadczenia w zł 4,47  4,68  

Zasiłki celowe 

Kwota w mln zł  17,2  16,9  
Liczba osób 17 550 20 838 
Liczba świadczeń 112 402 144 719 
Średnia wysokość świadczenia w zł 153,42  117,05  

Sprawienie pochówku 

Kwota w mln zł  0,86  1,1  
Liczba osób 302 321 
Liczba świadczeń 302 321 
Średnia wysokość świadczenia w zł 2 852,29  3 281,67  

Zasiłki na pokrycie wydatków  
powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego 

Kwota w tys. zł  73  27 
Liczba osób 71 35 
Liczba świadczeń 87 36 
Średnia wysokość świadczenia w zł 837,93  750  

Bilety kredytowane 

Kwota w zł  505  276  
Liczba osób 16 26 
Liczba świadczeń 22 28 
Średnia wysokość świadczenia w zł 22,95  9,86  

Suma 
Kwota w mln zł  64,3  70,9  
Liczba osób 46 445 51 431 
Liczba świadczeń 1 336 312 1 430 579 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

Spośród wypłaconych świadczeń najwięcej środków wydatkowano na zasiłki okresowe. Kolejną pod względem 

wielkości wydatków formą pomocy były zasiłki stałe. Natomiast największa grupa świadczeniobiorców korzystała z zasiłków 

celowych. 

Informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego 

Tab. 32. Informacja o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. 

  Kwota w mln zł Liczba osób 
  2011 2012 2011 2012 

Świadczenie rodzinne  83,83 81,56 76 110 71 721 
Fundusz alimentacyjny  25,18 26,01 6 562 6 556 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Centrum Świadczeń Socjalnych. 

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. stosowano 2 formy pomocy: wydawanie posiłku 

lub wypłata zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą w formie posiłków objęte były dzieci (posiłki 

spożywano w żłobkach, przedszkolach i szkołach) oraz osoby dorosłe (posiłki spożywano w jadłodajniach i kuchniach 
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społecznych). Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznawano w sytuacji braku możliwości zapewnienia posiłku.  

 

Tab. 33. Środki wydatkowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

  2011 2012 

Budżet gminy w mln zł  4,7  4,7  
Budżet państwa w mln zł  13,0  13,2  

Razem w mln zł  17,7  17,9  
Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Pomoc przyznawano w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy i wydane decyzje administracyjne. W przypadku 

dzieci ustawodawca przewidział możliwość objęcia pomocą bez wywiadu (o objęciu dziecka pomocą decydował dyrektor 

placówki oświatowej). 

 

Tab. 34. Świadczenia w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Tab. 35. Świadczenia bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Projekt „Apteka Komunalna 

Projekt „Apteka Komunalna” skierowany jest do najuboższych mieszkańców Łodzi, wymagających pilnego 

zaopatrzenia w niezbędne leki i środki opatrunkowe. W projekcie uczestniczyły przede wszystkim osoby znajdujące się 

w trudnej sytuacji życiowej, kwalifikujące się do pomocy społecznej w formie zasiłku celowego.  

Projektem objęte są leki i materiały opatrunkowe wymienione, w opracowanym przez UMŁ, „Pakiecie 

asortymentowym leków i materiałów opatrunkowych oferowanych przez „Aptekę Komunalną”, finansowanych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi”. Podmiot realizujący zadanie we współpracy z MOPS w Łodzi wyłaniany był zgodnie 

  2011 2012 

Posiłki ogółem 

Kwota w mln zł 4,7  5,1  
Liczba osób 7 837 7 854 
Liczba świadczeń 1 042 452 1 095 634 
Średnia wysokość świadczenia w zł 4,47  4,65  

w tym na posiłki dla dzieci 

Kwota w mln zł 3,7  4,1  
Liczba osób 6 948 7 520 
Liczba świadczeń 821 056 867 254 
Średnia wysokość świadczenia w zł 4,51  4,77  

Zasiłki celowe na zakup posiłku lub 
żywności 

Kwota w mln zł 12,9  12,7  
Liczba osób 14 631 17 249 
Liczba świadczeń 85 457 123 437 
Średnia wysokość świadczenia w zł 150,67  102,53  

Suma 
Kwota w mln zł 17,5  17,8  
Liczba osób 22 468 15 103 
Liczba świadczeń 1 127 909 1 219 071 

  2011 2012 

Kwota w tys. zł  131,4 137,3 
Liczba osób korzystających ze świadczeń  453 526  
Liczba świadczeń  29 153 28 861  
Średnia wysokość świadczenia w zł  4,51 4,76 
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z procedurą przetargową. W 2012 r. 1 330 osób skorzystało ze świadczeń, zaś średnia kwota udzielonej pomocy wyniosła 

225,56 zł. 

Działania na rzecz opieki nad dzieckiem i rodziną 

Ustawodawstwo dopuszcza, aby powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo – wychowawcze, zawierał z powiatem właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków. W tym 

zakresie Miasto Łódź współpracowało w 2012 r.: 

- z 29 powiatami - zawarto 79 porozumień dotyczących 77 dzieci, umieszczonych w łódzkich rodzinnych formach pieczy 

zastępczej; 

- z 71 powiatami - zawarto 198 porozumień dotyczących 198 łódzkich dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy 

zastępczej na terenie innych powiatów; 

- z 23 powiatami - zawarto 16 porozumień dotyczących 16 łódzkich dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych 

powiatów; 

- z 11 powiatami - zawarto 6 porozumień, które dotyczyły 6 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów 

umieszczonych w łódzkich placówkach. 

 

Na terenie Łodzi funkcjonuje 20 placówek opiekuńczo – wychowawczych zapewniających dzieciom pozbawionym 

opieki rodziców, całodobową opiekę i wychowanie, w tym 6 niepublicznych. 

 

Tab. 36. Miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

  2011 2012 

Miejsca w placówkach  580 566 
Dzieci objęte instytucjonalną formą pieczy zastępczej  889 942 
Skierowania do łódzkich placówek  341 352 
Dzieci oczekujące na miejsce w placówce (stan na 31 grudnia)  86 96 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

W 2012 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosiły się 64 rodziny (109 osób) deklarujące chęć bycia 

rodziną zastępczą. Po przeprowadzeniu oceny pod względem spełnienia przez kandydatów warunków formalnych, 

74 kandydatów zostało pozytywnie zweryfikowanych  i skierowanych na szkolenie. 

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, na zlecenie Miasta, 

prowadził podmiot niepubliczny - Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny „Lokomotywa”. W 2012 r., szkolenie 

dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe ukończyło 41 osób, a dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe 

15 osób. 

W 2012 r. zaplanowano utworzenie 15 nowych zawodowych rodzin zastępczych. Zostało zawartych 13 umów 

z rodzinami zawodowymi, w tym: 8 z rodzinami zastępczymi zawodowymi, 4 z rodzinami zastępczymi zawodowymi 

specjalistycznymi, 1 z rodziną zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. 

Podpisano 8 umów z rodzinnymi domami dziecka. Rodziny zastępcze oraz osoby prowadzący rodzinne domy 

dziecka w 2012 r. zostały skierowane na szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności wychowawczych. 

Szkolenie, na zlecenie Miasta, przeprowadziło Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych z siedzibą w Poznaniu. 

Szkolenie ukończyło 55 osób reprezentujących rodzinne formy pieczy zastępczej. 

Zorganizowane zostało również szkolenie „Świadomy opiekun – rozumienie, sukces, radość” skierowane do rodzin 
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zastępczych spokrewnionych i niezawodowych. Szkolenie, na zlecenie Miasta, przeprowadziła  Europejska Grupa 

Konsultingowa  z siedzibą w Łodzi, która wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Szkolenie ukończyło 

56 osób. 

W 2012 r. 118 rodzinom udzielono poradnictwa specjalistycznego (625 porad). Za pomocą testów psychologicznych 

i rozmów przebadano 67 kandydatów na rodziny zastępcze pod kątem oceny ich predyspozycji i motywacji do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej. Wydano 47 opinii psychologicznych o kandydatach na rodzinę zastępczą, a 11 rodzin objętych 

było terapią rodzinną. Z każdą rodziną zastępczą zawodową oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka pracuje specjalista. 

Pedagodzy i psycholodzy służą również wsparciem publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego 

oraz prowadzonym przez Fundację Happy Kids. 

 

Tab. 37. Rodziny zastępcze w 2011 r. 

   2011 

Rodziny zastępcze spokrewnione 
Liczba rodzin  957 
Liczba dzieci objętych opieką  1 175 

Rodziny zastępcze niespokrewnione 
Liczba rodzin  143 
Liczba dzieci objętych opieką  179 

Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny 
zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego 

Liczba rodzin  24 
Liczba dzieci objętych opieką  112 

Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne 
rodziny zastępcze 

Liczba rodzin  15 
Liczba dzieci objętych opieką  70 

Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem 
specjalistyczne rodziny zastępcze 

Liczba rodzin  7 
Liczba dzieci objętych opieką  9 

Razem 
Liczba rodzin  1 146 
Liczba dzieci objętych opieką  1 551 

 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Z uwagi na zmianę od 1 stycznia 2012 r. form rodzinnej pieczy zastępczej, danych liczbowych z 2012 r. nie można 

odnosić do danych z lat poprzednich.  

 

Tab. 38. Rodziny zastępcze w 2012 r. 

 Liczba rodzin Liczba dzieci 

Rodziny zastępcze spokrewnione 746 889 
Rodziny zastępcze niezawodowe 282 294 
Rodziny zastępcze zawodowe 13 43 
Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne 10 14 
Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 23 93 
Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze 7 34 
Rodzinne domy dziecka 8 47 

Razem 1 089 1 414 
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Programy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

- W 2011 r. Miasto Łódź opracowało i wdrożyło do realizacji „Program Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2012 -2014” 

przyjęty przez Radę Miejską w 2012 roku. Adresatami Programu są rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych, bez względu na rodzaj dysfunkcji występujących w rodzinie. Program dotyczy 

stworzenia warunków optymalnego funkcjonowania rodziny oraz uruchomienia mechanizmów przyczyniających się 

do wyrównania występujących w niej dysfunkcji. 

- „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2012 –2014” - podstawowym celem jest realizacja zasady dobra 

dziecka i poszanowania jego podmiotowości, w tym prawa do ustanowienia pieczy zastępczej w razie konieczności 

wychowania dziecka poza rodziną. Program stanowi kontynuację wielu zadań realizowanych w latach 2008-2011 



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

96 

 

w ramach „Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi”. Zakładanym efektem Programu jest 

ograniczenie umieszczania dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej na rzecz form rodzinnych oraz 

przygotowanie młodych ludzi, wzrastających w opiece zastępczej do realiów dorosłego życia, samodzielności 

i odpowiedzialności za własny los. 

W 2012 r. zatrudnionych było 16 asystentów rodziny. Celem ich pracy było udzielanie rodzinie pomocy 

w pokonywaniu bieżących problemów, w nabyciu i doskonaleniu umiejętności społecznych oraz zwiększeniu kompetencji 

rodzicielskich. Wsparciem asystenta rodziny objęto łącznie 267 rodzin, z czego 4 rodziny zostały zobowiązane 

do współpracy z asystentem przez sąd rodzinny.  

Działania asystentów skupione były na wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych oraz odbudowie więzi  i relacji 

rodzinnych oraz umożliwieniu rodzinom aktywnego udziału w życiu kulturalnym Miasta, a dzieciom korzystania z zajęć 

sportowo – rekreacyjnych.  

Asystenci podjęli intensywną współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi, m. in. z: Domami 

Kultury, Klubami Sportowymi, trenerami osiedlowymi, Centrami Zajęć Pozaszkolnych, szkołami, Fundacją „Happy Kids”, 

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Ligą Polskich Kobiet, Caritasem, Kościołem Ewangelickich Chrześcijan. 

Realizując zadania na rzecz rodzin borykających się z problemami opiekuńczymi, pracownicy socjalni oraz 

współpracujący z nimi asystenci rodziny, w 2012 r. skierowali: 

- 88 dzieci, w tym 7 dzieci niepełnosprawnych, do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych; 

- 274 dzieci, w tym 15 niepełnosprawnych, do udziału w zajęciach upowszechniających kulturę i sztukę. 

W 2012 r., asystenci zakończyli współpracę z 64 rodzinami, z czego: 

- w 31 przypadkach asystent rodziny zakończył współpracę z rodziną ze względu na osiągnięcie celów; 

- w 28 przypadkach rodzina odmówiła dalszej współpracy z asystentem; 

- w 5 przypadkach zaprzestano współpracy z powodu braku efektów. 

Mając na względzie zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze dostępu 

do specjalistycznego poradnictwa, zatrudnieni są psycholodzy oraz pedagodzy, łącznie 6 osób. W 2012 r., specjaliści objęli 

oddziaływaniem łącznie 373 rodziny. W ramach wykonywanych zadań: 

- odbyli 514 wizyt w miejscu zamieszkania rodziny, 

- przeprowadzili 537 konsultacji z rodzinami, 

- przeprowadzili 645 konsultacji z innymi instytucjami: szkołami, przedszkolami, poradniami psychologiczno – 

pedagogicznymi, sądem, poradniami leczenia uzależnień, poradniami zdrowia psychicznego. 

 

Kolejną formą wsparcia rodziny są placówki wsparcia dziennego prowadzone przez Miasto (4 placówki oferujące 100 

miejsc. Liczba osób korzystających 162) oraz podmioty niepubliczne (41 placówki oferujące 1 302 miejsc. Liczba osób 

korzystających 1 929). 

W 2012 r., MOPS zlecił 17 organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację zadania polegającego na prowadzeniu 

placówek wsparcia dziennego: 

- w formie opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych) - 27 placówek. Placówki 

prowadzone były na zlecenie Miasta Łodzi, przez 10 podmiotów, z planowaną liczbą 800 miejsc. Funkcjonowały przez 

cały rok we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie. Placówki objęły wsparciem 1200 osób. 

- w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę- funkcjonowały 2 placówki wsparcia dziennego w formie 

pracy podwórkowej, prowadzone na zlecenie Miasta, przez 2 podmioty niepubliczne. Placówki te dysponowały 
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40 miejscami organizacyjnymi. Objęły wsparciem 57 osób. 

- w formie specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – funkcjonowało 16 specjalistycznych 

placówek wsparcia dziennego, dysponujących łącznie 562 miejscami. Miasto Łódź (MOPS) prowadziło 4 placówki, 

dysponujące 100 miejscami organizacyjnymi. Na zlecenie Miasta, 7 podmiotów prowadziło 12 placówek, z planowaną 

liczbą 462 miejsc. Placówki funkcjonowały przez cały rok we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie. 

Placówki objęły wsparciem 834 osoby. 

 

W 2011 r. na terenie miasta prowadzonych było 7 mieszkań chronionych przeznaczonych dla byłych wychowanków 

domów dziecka, dysponujących 24 miejscami. Organizatorami tej formy pomocy były 2 domy dziecka oraz 2 podmioty 

niepubliczne. 

 Dom Dziecka Nr 4 – prowadził 4 mieszkania, mieszczące się przy ul. Wólczańskiej, które dysponowały 8 miejscami 

koedukacyjnymi, 

 Dom Dziecka Nr 5 – prowadził 1 mieszkanie mieszczące się na jego terenie, które dysponowało 8 miejscami 

koedukacyjnymi. 

Podmiot niepubliczny - Fundacja im. Joanny Bednarczyk prowadziła 2 mieszkania chronione z 8 miejscami przy 

Al. Unii – dla dziewcząt i przy ul. Więckowskiego – dla chłopców. 

Od 1 stycznia 2012 r. mieszkania chronione prowadzone przez Miasto podlegają Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej i są to: 

- mieszkanie przy ul. Marysińskiej, które dysponuje 8 miejscami; 

- mieszkanie uruchomione od 1. listopada 2012 r. przy ul. Aleksandrowskiej, które dysponuje 6 miejscami; 

- mieszkanie przy ul. Małachowskiego, które dysponuje 8 miejscami. 

W 2012 r. w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Fundację przebywało 9 pełnoletnich osób 

opuszczających pieczę zastępczą, a w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez podmioty publiczne przebywało 

25 pełnoletnich osób. 

Od 2004 r. funkcjonuje w Łodzi Dom Międzypokoleniowy „Bednarska”, utworzony w ramach projektu „Porozumienie 

i pojednanie z miastami partnerskimi w środkowej i wschodniej Europie”. W jednym budynku funkcjonują równolegle Dom 

Dziecka nr 9, filia Domu Dziennego Pobytu oraz „Dom Pamięci i Przyszłości” prowadzony przez Stowarzyszenie Polaków 

Poszkodowanych przez III Rzeszę. Dom Międzypokoleniowy jest miejscem integracji osób starszych z młodszymi. Stwarza 

warunki do pełnej aktywizacji młodzieży i ludzi starszych, przy jednoczesnym wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych. 

W 2012 r. z oferty Domu Dziennego Pobytu działającego w ramach Domu Międzypokoleniowego „Bednarska” skorzystało 

rotacyjnie 17 osób. 

Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym 

Realizatorami usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych pomocy społecznej 

(niepełnosprawnych z powodu wieku lub choroby) były:  

- Konsorcjum skupiające: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja „Okaż Serce”, Zbór 

Kościoła Chrześcijan Baptystów; 

- Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów.  

Pomoc świadczona była w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej 

przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości utrzymywania kontaktów z otoczeniem. Wymiar czasu świadczonych 

usług uzależniony był od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej podopiecznego. 
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Tab. 39. Usługi opiekuńcze w latach 2011-2012. 

 2011 2012 

Liczba osób, które skorzystały z usług 4 335 4 070 
Liczba godzin świadczonej pomocy 1 303 689 1 206 261 

Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych w mln zł 13,6 12,4 
 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Osoby o obniżonej sprawności psychofizycznej, które z uwagi na zaawansowany wiek, stan zdrowia 

lub skomplikowaną sytuację rodzinną wymagały wsparcia korzystały z Dziennych Domów Pomocy Społecznej. Placówki 

te prowadzone są przez Miasto oraz przez podmiot niepubliczny - Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W strukturach 

organizacyjnych MOPS znajduje się 18. miejskich Domów Dziennego Pobytu. Dysponowały one łącznie 795 miejscami, 

a 2 placówki niepubliczne przeznaczone były dla 100. 

Placówki zapewniały podopiecznym posiłki, zajęcia wspierająco - rehabilitacyjne, pomoc w sprawach osobistych, 

rodzinnych, urzędowych i mieszkaniowych, terapię zajęciową, aktywne formy spędzania czasu, uczestnictwo w kulturze 

itp. Caritas w ramach działalności Domów świadczył również usługi opiekuńcze, organizował opiekę pielęgniarską.  

Przy współudziale MOPS (w ramach Centrum Aktywności Lokalnej) od kilku lat na terenie Osiedla Radogoszcz - 

Wschód funkcjonuje Grupa Wsparcia Matek Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne. W 2011 r. w stałym składzie 

(13 matek i 13 dzieci) członkowie grupy spotykali się regularnie, co dwa tygodnie. Na rzecz Grupy działali wolontariusze 

z Gimnazjum Nr 16 (systematycznie 12 osób), którzy organizowali i prowadzili z dziećmi zajęcia plastyczne i ruchowe. 

Bezpośredni kontakt wolontariuszy i osób niepełnosprawnych dawał obopólne korzyści, uczył młodzież tolerancji wobec 

problemu niepełnosprawności, a osoby niepełnosprawne integrował ze społeczeństwem. Przy wsparciu ze strony MOPS 

działało Koło nr 12 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Tatarak”- liczba zarejestrowanych członków – 53. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje, umieszcza i ustala odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w domach 

pomocy społecznej. W 2012 r. na terenie Łodzi funkcjonowało 15 domów pomocy społecznej o różnym profilu, w tym: 

- 13 prowadzonych przez Miasto Łódź, 

- 2 prowadzone na zlecenia miasta przez podmioty niepubliczne. 

Placówki te przeznaczone były dla 1 990 pensjonariuszy. 
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Tab. 40. Liczba miejsc w domach pomocy społecznej. 

 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W łódzkich domach pomocy społecznej rotacyjnie przebywało w 2011 r. 2 394, a w 2012 r. 2 383 podopiecznych.  

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej to: 

- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; 

- dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego; 

- dofinansowanie do pokrycia kosztów usuwania barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych; 

- dofinansowanie organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych (kosztów 

organizacji zajęć i imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych); 

- finansowanie i nadzór nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej; 

- pilotażowy program „Aktywny samorząd”. 

 

Tab. 41. Wydatki poniesione na rehabilitację społeczną w mln zł. 

  2011 2012 

Budżet miasta   0,5 0,5  
Środki PFRON  8,8 13,1 

Razem  9,3 13,7 
 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Ze świadczeń skorzystało w 2011 r. 6 628 osób, natomiast w 2012 r. 6 776 osób, w tym dofinansowanie otrzymało:  

- 1 555 osób do turnusów rehabilitacyjnych;  

- 4 102 do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych; 

- 147 do kosztów likwidacji barier architektonicznych oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu umożliwiającego 

pokonywanie barier w komunikowaniu się i barier technicznych (zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu 

nagłaśniającego, wymiany kuchenek z gazowych na elektryczne itp.);  

- 27 organizacji otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w imprezach 

kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych; 

- 327 osób uczestniczyło w 9 warsztatach terapii zajęciowej, w tym 41 w warsztatach terapii zajęciowej działających 

na terenie Zgierza i Pabianic;  

- 176 osób otrzymało dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

Typ domu pomocy społecznej 

Liczba 
placówek 

Liczba miejsc 
statutowych 

Liczba osób 
oczekujących 

2011 2012 

dla osób w podeszłym wieku 4 337 388 301 
dla osób przewlekle somatycznie chorych 3 820 666 606 
dla osób w podeszłym wieku  
i osób przewlekle somatycznie chorych 

2 200 - 31 

dla osób przewlekle psychicznie chorych 3 396 330 341 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 2 227 6 3 
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn) 1 10 0 3 
Liczba różnego typu domów pomocy społecznej poza Łodzią, 
z którymi współpracuje Miasto Łódź 

51 - 23 22 

Razem 15 1 990 1 413 1 307 
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W 2012 r. w imprezach kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dofinansowanych przez PFRON uczestniczyło 3 571 

beneficjentów.  

Orzekanie o niepełnosprawności 

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działający przy MOPS decyduje o ustaleniu stopnia 

niepełnosprawności. Posiadanie orzeczenia uprawnia do podjęcia pracy w warunkach chronionych, korzystania 

z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, korzystania 

z zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków z pomocy społecznej o charakterze stałym, otrzymania karty parkingowej. 

 

Tab. 42. Działalność Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w latach 2011-2012. 

  2011 2012 

Liczba wydanych legitymacji  4 409 4 263 
Liczba wydanych orzeczeń ogółem  14 931 14 057 
w tym osoby przed 16 rokiem życia  1 443 1335 
Środki na działalność MZds.OoN w mln zł  1,5 1,3 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Opłacanie składki zdrowotnej 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych MOPS 

opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne określonym grupom klientów, którzy nie podlegali obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, w tym za: osoby pobierające zasiłek stały, dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku 

szkolnego nie przebywające w placówkach, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, osoby pełniące funkcję 

zawodowej rodziny zastępczej, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji 

Społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny. 

 

Tab. 43. Opłacanie składki zdrowotnej ze środków MOPS. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Największą grupę beneficjentów tego świadczenia stanowiły osoby pobierające zasiłek stały (składka skorelowana 

była ze świadczeniem). 

Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. 

Dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

W 2011 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych 

skorzystały 83 osoby, w czasie 29 121 godzin usługowych o wartości 582,4 tys. zł. 

W latach 2011 - 2012 na terenie Łodzi funkcjonowało 5 Środowiskowych Domów Samopomocy oferujących 

187 miejsc prowadzonych przez:  

 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (60 miejsc); 

 Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie (20 miejsc); 

  2011 2012 

Liczba opłaconych składek  58 455 49 626 
Kwota opłaconych składek w mln zł  2,1 1,8 
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 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi (44 miejsca); 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łodzi (45 miejsc); 

 Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST” (18 miejsc). 

Podopieczni przebywający w ŚDS-ach, mieli zapewnioną opiekę medyczną, obejmującą konsultacje i okresowe 

oceny stanu zdrowia psychicznego, psychoterapię, uczestniczyli w różnych formach terapii i zajęciach integracyjnych, 

prowadzonych zajęciach edukacyjnych. Korzystali z pomocy psychologicznej, pomocy w organizacji grup wsparcia. Rodziny 

podopiecznych korzystały z klubów samopomocowych dla rodzin.  

W 2011 r. z usług ŚDS skorzystało 230 osób, natomiast w 2012 r. 247. Wydatki związane z prowadzeniem ŚDS 

wyniosły: w 2011 r. 2 mln zł, a w 2012 r. 2,8 mln zł. 

Osobom z zaburzeniami psychicznymi, bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji umożliwiono pobyt 

w Mieszkaniach Chronionych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych:  

 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczach (20 miejsc); 

 w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego (20 miejsc). 

W czasie pobytu w Mieszkaniach Chronionych podopieczni przygotowywani byli do samodzielnego funkcjonowania 

w środowisku.  

W ramach MOPS działają 2 Domy Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych: 

 przy ul. Rojnej (45 miejsc organizacyjnych), z filią przy ul. Piotrkowskiej (20 miejsc organizacyjnych dla osób powyżej 

18 roku życia), 

 przy ul. Ćwiklińskiej (35 miejsc organizacyjnych). 

Placówki dysponują 100 miejscami organizacyjnymi przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie, z dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa i autyzmem. W wyjątkowych sytuacjach i w miarę 

wolnych miejsc, dopuszcza się pobyt osób w wieku powyżej 35 roku życia. Domy zapewniają podopiecznym opiekę 

medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach 

usprawniania, prowadzą pracę wychowawczo-rewalidacyjną w oparciu o programy przystosowane do indywidualnych 

potrzeb podopiecznych oraz zajęcia szkolne, przedszkolne i indywidualne. Wydatki związane z prowadzeniem tych domów 

wyniosły: w 2011 r. 2,7 mln zł, a w 2012 r. 2,8 mln zł. 

Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

W 2011 r. na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 2 459 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej, natomiast w 2012 r. 2 217. Prawo to przyznano osobom, które nie były ubezpieczone i spełniały kryterium 

dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Wydatki związane z wydaniem decyzji: w 2011 r. 87 tys. zł, 

a w 2012 r. 90 tys. zł. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Prezydent Miasta Łodzi 14 lutego 2012 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszli przedstawiciele 

różnych instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. przedstawiciel MOPS, UMŁ, Centrum 

Służby Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu 

Okręgowego, Prokuratury Okręgowej. 

W 2012 r. procedurę „Niebieskiej Karty” (narzędzie wykorzystywane w pracy z rodziną dotkniętą przemocą) 

zastosowano 527 razy (w 2011 r. 320). Każda „Niebieska Karta” jest dokładnie analizowana w celu powołania grupy 

roboczej, której skład jest ustalany adekwatnie do sytuacji rodziny. Ofiarom przemocy udzielana jest pomoc prawna, 
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psychologiczna, wskazywana jest możliwość skorzystania z różnych form wsparcia oraz podejmowane są inne działania 

właściwe dla danego przypadku. Podejmowane są również działania wobec sprawców przemocy – osoby te kierowane są na 

terapię, pracownicy występują z wnioskiem do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także 

podejmowane są kroki prawne (np. poinformowanie prokuratury). 

Ofiary przemocy mają możliwość korzystania ze schronienia w prowadzonym przez Stowarzyszenie Promocji 

Zdrowia i Psychoterapii, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Stowarzyszenie zapewnia 

ofiarom przemocy schronienie, wyżywienie (w miarę posiadanych środków) oraz pomoc socjalną i terapeutyczną. Ofiarom 

przemocy udzielane są porady medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, prowadzona jest terapia indywidualna, 

grupowa, rodzinna oraz zajęcia socjoterapeutyczne. 

W 2011 r. z pomocy udzielanej w placówce korzystało rotacyjnie 187 osób, w tym 81 kobiet, 2 mężczyzn oraz 

104 dzieci. Wydatki na prowadzenie Ośrodka wyniosły w 2011 r. 313,9 tys. zł. 

 

SSPPOORRTT  

 

Konkursy ofert 

W 2012 r., na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

ogłoszonych i przeprowadzonych zostało 16 konkursów ofert. Konkursy te dotyczyły zadań: 

  „Szkolenie sportowe”, polegające na wsparciu szkolenia sportowego w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach 

olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

  „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”, którego celem jest organizacja współzawodnictwa 

międzyszkolnego w co najmniej 5 dyscyplinach sportowych oraz rywalizacja sportowa uczniów szkolnictwa specjalnego; 

  „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych”, polegające na wsparciu imprez sportowych o zasięgu lokalnym, 

krajowym i międzynarodowym, a także na realizacji różnorodnych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym; 

  „Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa 

na pływalniach i innych akwenach miejskich;  

  „Organizacja aktywności fizycznej osób starszych”, które jest odpowiedzią na zachodzące w społeczeństwie łódzkim 

zmiany demograficzne oraz stanowi element strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

  „Organizacja ogólno łódzkich centrów sportowych”, ukierunkowana na udostępnienie zmodernizowanej przez Miasto 

bazy sportowej jak największej liczbie klubów sportowych, niezależnie od ich siedziby i dotychczasowych miejsc 

treningowych;  

  „Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością”, których głównym celem jest integracja 

osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej oraz poprawa osiąganych wyników 

we współzawodnictwie sportowym; 

  „Wspieranie łódzkiego sportu ligowego i olimpijskiego”, polegające na organizacji szkolenia i udziału łódzkich klubów 

w rozgrywkach i zawodach seniorskich, w najwyższych klasach rozgrywkowych oraz w Igrzyskach Olimpijskich 

i Paraolimpijskich; 

  „Organizacja imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, mająca na celu zapobieganie uzależnieniom alkoholowym, kształtowaniu 

umiejętności współżycia w grupie, a także promowaniu zdrowego i aktywnego trybu życia; 

  „Trener Osiedlowy”, program w ramach którego na obiektach sportowych przy łódzkich placówkach edukacyjnych, pod 
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opieką trenerów osiedlowych, przeprowadzone zostały zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży; 

  „Organizacja imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii”, których celem jest tworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

 
Tab. 44. Działania prowadzone w zakresie realizacji zadań publicznych. 

  2011 2012 

Liczba umów  286 304 
Liczba imprez  145 128 
Kwota w mln zł  13  12,7  
Liczba uczestników  65 300 59 018 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Sportu. 

 

Stypendia i nagrody sportowe 

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także dla zmotywowania 

sportowców do dalszego rozwoju umiejętności oraz dla uhonorowania łódzkich szkoleniowców, których zawodnicy osiągnęli 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w 2011 r. przyznano 535 stypendiów 

i nagród na łączną kwotę 872 tys. zł, a w 2012 r. przyznano 582 stypendia i nagrody na łączną kwotę 860 tys. zł. 

Promocja miasta przez sport 

W ramach działań ukierunkowanych na promocję miasta w 2011 r. przyjęto program pn. „Organizacja 

spektakularnych imprez międzynarodowych (w tym Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej 

Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014)”, polegające na zwiększeniu udziału mieszkańców w  imprezach rangi 

Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy, w których udział biorą łódzcy zawodnicy lub reprezentanci Polski. Wydatkowano 

na ten cel 250 tys. zł.  

Miasto Łódź prowadzi także zadanie „Promocja Miasta poprzez łódzkie kluby sportowe”. W 2011 r. przekazano 

5,7 mln zł dla 9 łódzkich klubów sportowych. W 2012 r. Miasto nie zawierało umów na promocję poprzez łódzkie kluby 

sportowe. Środki zaplanowane w budżecie na realizację tego zadania zostały przeniesione do działania pn. „Wspieranie 

łódzkiego sportu ligowego i olimpijskiego”, realizowanego w formie dotacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Poprawa funkcjonowania istniejącej bazy sportowej 

W ramach poprawy funkcjonowania istniejącej bazy sportowej oraz optymalizacji efektów inwestycji sportowych 

dokonano konserwacji obiektów użytkowanych przez kluby sportowe, a inne zmodernizowano i dostosowano 

do współczesnych potrzeb. W 2011 r. na to działanie wydatkowano 6,2 mln zł, a w 2012 r. 5,9 mln zł. 

Budowa stadionu miejskiego i hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi. 

W 2012 r. rozpoczęto inwestycję, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego oraz 

hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej. W ramach tego zadania ma powstać stadion piłkarski o pojemności 16,5 tys. miejsc 

siedzących, hala sportowa do sportów drużynowych o pojemności 3 tys. miejsc siedzących wraz z zagospodarowaniem 

otaczającego terenu. 

W wyniku postępowania przetargowego w lutym 2012 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm KPBP BUDUS 

S.A. i Mostostal Zabrze Holding S.A.. W kwietniu została wykonana koncepcja wielobranżowa tych obiektów wraz 

z zagospodarowaniem terenu. W czerwcu uzyskano pierwsze pozwolenie na budowę tymczasowych masztów 

oświetleniowych oraz na rozbiórkę istniejących obiektów. W lipcu przekazano wykonawcy plac budowy. Prace projektowe 

zostały zakończone na etapie projektu budowlanego. Uzyskano pozwolenia na budowę stadionu, hali wraz z całą 

infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i usunięciem kolizji. W związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej 

przez spółkę KPBP Budus S.A, w dniu 25 lutego 2013 r. umowa uległa rozwiązaniu. 

Budowa stadionu przy al. Piłsudskiego 138 

Przedsięwzięcie dotyczyło zaprojektowania, wybudowania (w tym dokonaniu niezbędnych rozbiórek istniejących 

obiektów), współfinansowaniu oraz eksploatacji powstałej infrastruktury obejmującej: 

- stadion piłkarski o pojemności minimum 30 tys. miejsc siedzących, spełniający wszystkie standardy zgodnie 

z obowiązującymi wymogami UEFA i PZPN dla obiektów kategorii 3 ; 

- przestrzeń komercyjną; 

- parkingi, zgodnie z obowiązującymi wymogami UEFA i PZPN dla obiektów kategorii 3. 
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Projekt miał być zrealizowany przy współpracy Miasta z partnerem prywatnym, wyłonionym w otwartym 

postępowaniu. 

W 2011 r. przeprowadzono analizy przedrealizacyjne. Pierwsze postępowanie na wybór partnera prywatnego zostało 

ogłoszone 22 marca 2012 r. Wnioski złożyły trzy podmioty. Od czerwca do września 2012 r. trwały negocjacje 

z zainteresowanymi. W związku z wycofaniem się wszystkich firm z postępowania, odwołano postępowanie. W październiku 

firma Hellmich Inwestycje Polska Sp. z o.o. złożyła w Urzędzie Miasta Łodzi skargę na czynność podmiotu publicznego 

w postępowaniu w postaci odwołania postępowania i wniosła o uchylenie zaskarżonej czynności. W listopadzie Wojewódzki 

Sąd Administracyjny oddalił skargę firmy Hellmich. Drugie postępowanie zostało ogłoszone 6 grudnia 2012 r. z terminem 

składania wniosków, który upłynął 24 stycznia 2013 r. Nie zgłosił się żaden kandydat, w związku z tym postępowanie zostało 

odwołane. 

Dostęp do bazy rekreacyjno sportowej 

Szeroki dostęp do równomiernie rozmieszczonej bazy rekreacyjno–sportowej, zapewnia Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. Liczba sprzedanych wejściówek na teren obiektów ORW „Stawy Jana”, ORW ,,Stawy Stefańskiego”, ORW 

,,Arturówek”, pływalnia ,,Wodny Raj”, pływalnia ,,Promienistych”, korty sezonowe „Arturówek” i „Widzewska Górka”, oraz 

lodowiska kryte „Bombonierka” i „Retkinia” w 2011 r. wynosiła 269 895, a w 2012 r. – 330 200. Liczba wejściówek 

sprzedanych na teren lodowisk przenośnych:  „Stawy Jana”, „Wodny Raj”, „Widzewska Górka”, „Promieniści”, „Zarzewianka” 

oraz „Olechów” w zimie 2010/2011 wyniosła 29 095, a w zimie 2011/2012  21 002. 

Ewidencja klubów sportowych  

Liczba uczniowskich klubów sportowych, a także klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej 

oraz klubów i związków sportowych w 2012 r. zwiększyła się o 10 podmiotów, w tym 7 klubów zostało zarejestrowanych 

w prowadzonej przez Wydział Sportu ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi. Trzy stowarzyszenia kultury fizycznej podlegały 

rejestrowi sądowemu. W tym samym okresie zlikwidowano i wykreślono z ewidencji 3 podmioty, w tym 2 kluby uczniowskie 

i 1 klub nieprowadzący działalności gospodarczej. Procesy likwidacji we wszystkich przypadkach podjęte były z inicjatywy 

zarządów klubów. Najczęstszą przyczyną likwidacji były różne trudności organizacyjne i finansowe.  
 

KKUULLTTUURRAA  FFIIZZYYCCZZNNAA  

 

Wykonując zadania miasta dotyczące kultury fizycznej i sportu, a także działania promujące sport i kulturę fizyczną 

wśród mieszkańców: 

- wsparto kilkadziesiąt wydarzeń sportowych ponad 100 pucharami Prezydenta Miasta Łodzi oraz gadżetami 

i publikacjami promującymi łódzkie kluby i sportowców; 

- w ramach akcji „Powitaj Puchar”, przeprowadzonej przed rozpoczęciem UEFA Euro 2012, Wydział Sportu aktywnie 

uczestniczył w organizacji turnieju piłkarskiego z udziałem uczniów 24 łódzkich gimnazjów, rozegranego na rynku 

Manufaktury; 

- na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem a Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na organizację Mistrzostw Świata 

w Piłce Siatkowej 2014, w ramach Mixera Regionalnego 9 Jarmarku Wojewódzkiego, w hali sportowej MOSiR w Łodzi 

zorganizowana została akcja społeczna, podczas której, w licznych konkursach z udziałem siatkarek Budowlanych Łódź 

udział wzięło blisko 3 000 osób; 

- Miasto włączyło się również w realizację wielu wydarzeń o charakterze ogólnopolskim, np. Festiwal Wolontariatu Kontakt 

2012. 
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2. KULTURA U PODSTAW  

Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze dzięki efektywnemu wykorzystaniu potencjału kulturalnego 
i kreatywnego Łodzi. 

 

MMIIEEJJSSKKIIEE  IINNSSTTYYTTUUCCJJEE  KKUULLTTUURRYY  

 

W Łodzi działa 26 miejskich instytucji kultury, w tym: 

- 5 instytucji artystycznych:  

∙ Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka;  

∙ Teatr Powszechny;  

∙ Teatr Muzyczny;  

∙ Teatr „Pinokio”;  

∙ Teatr Lalek „Arlekin”;  

- 4 muzea:  

∙ Muzeum Miasta Łodzi; 

∙ Muzeum Kinematografii;  

∙ Centralne Muzeum Włókiennictwa;  

∙ Muzeum Tradycji Niepodległościowych;  

- Miejska Galeria Sztuki,  

- 9 domów kultury:  

∙ Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych;  

∙ Bałucki Ośrodek Kultury;  

∙ Centrum Kultury Młodych; 

∙ Fabryka Sztuki; 

∙ Ośrodek Kultury „Górna”; 

∙ Ośrodek Kultury „Karolew”; 

∙ Poleski Ośrodek Sztuki; 

∙ Śródmiejskie Forum Kultury; 

∙ Widzewskie Domy Kultury.  

- 2 instytucje określone w klasyfikacji budżetowej jako „pozostałe”: 

∙ Centrum Dialogu im. Marka Edelmana; 

∙ EC-1-Łódź Miasto Kultury. 

- 5 bibliotek:  

∙ Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście; 

∙ Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Polesie; 

∙ Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty; 

∙ Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Górna; 

∙ Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Widzew.  
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Działalność łódzkich teatrów 

O randze łódzkich teatrów miejskich świadczy liczba widzów, która w 2011 r. przekroczyła 250 tys. osób, a w 2012 r. 

wyniosła 297,3 tys. osób. 

 

Tab. 45. Działalność łódzkich teatrów miejskich w latach 2011-2012. 

  2011 2012 

Teatr Nowy im. K. Dejmka 
Liczba premier 7 7 
Liczba przedstawień 276 295 
Liczba widzów 56 578 58 565 

Teatr Powszechny 

Liczba premier 7 8 
Liczba przedstawień 242 241 

Liczba widzów 65 256 65 291 

Teatr Lalek „Arlekin 

Liczba premier 5 3 
Liczba przedstawień 348 396 

Liczba widzów 46 602 55 734 

Teatr „Pinokio” 

Liczba premier 2 3 
Liczba przedstawień 301 353 

Liczba widzów 42 140 38 113 

Teatr Muzyczny 
Liczba premier 1 3 
Liczba przedstawień 88 96 
Liczba widzów 40 458 80 000 

Suma 
Liczba premier 22 24 
Liczba przedstawień 1 255 1 381 
Liczba widzów 251 034 297 703 

 

Źródło: Wydział Kultury. 

W 2011 r. łódzkie teatry przygotowały 22 premiery i odegrały 1 255 przedstawień dla 251 034 widzów. W 2012 r. były 

to 24 premiery i 1 381 przedstawienia dla 297 703 widzów. 

Najważniejsze projekty realizowane przez teatry (zestawienie sporządzone na podstawie wyników badania 

ankietowego skierowanego do miejskich instytucji kultury, marzec 2012 r.): 

- Teatr Nowy im. K. Dejmka: 

∙ Europejski Festiwal Teatru i Tańca Homme@Home;  

∙ XXIX Festiwal Szkół Teatralnych wspólnie z PWSFTviT. 

- Teatr Powszechny: 

∙ wybudowanie w 2012 r. Małej Sceny; 

∙ powołanie do życia oraz rozwinięcie działalności Polskiego Centrum Komedii; 

∙ Ogólnopolski Konkurs „Komediopisanie”; 

∙ Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. 

- Teatr Lalek „Arlekin”: 

∙ Rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi” (zadanie będzie 

realizowane w latach 2012-2014). 

∙ Międzynarodowy Festiwal Solistów Lalkarzy; 

∙ Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej „TrotuArt”. 

- Teatr „Pinokio” 

∙ Teatr Polska - projekt Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie, prezentujący najciekawsze 

spektakle z Polski, w miejscach pozbawionych kontaktu z zawodowym teatrem.; 

∙ Lato w teatrze – półkolonie dla dzieci. 
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- Teatr Muzyczny 

∙ kapitalny remont instytucji zakończony w 2011 r.; 

∙ premiera nigdy w Łodzi nie wystawianego, a drugi raz w Polsce musicalu L. Bernsteina „Wonderful Town” - 

październik 2011 roku. 

Dofinansowanie teatrów w latach 2011 - 2012 

- Teatr Nowy im. K. Dejmka  w 2011 r. uzyskał dofinansowanie na akcję „Dotknij Teatru” z MKiDN w wysokości  

240,5 tys. zł. W 2012 r. Dotknij Teatru – łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru otrzymały dofinansowanie 

z MKiDN, NCK, UMŁ na kwotę 695,4 tys. zł, a Mała Literacka otrzymała dofinansowanie z MKiDN - 34 tys. zł. 

- Teatr Powszechny -  XVIII Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych otrzymał dofinansowanie z MKiDN -  

150 tys. zł oraz z UMŁ - 1 mln zł. Pozyskano również środki od sponsorów: Dalkia – 95 tys. zł, Amcor – 25 tys. zł, Polskie 

Radio – 300 zł. 

- Teatr „Arlekin” w 2011 r. pozyskał z MKiDN środki w wysokości 60 tys. zł na realizację Międzynarodowego Festiwalu 

Solistów Lalkarzy. 

- Teatr „Pinokio” w 2011 r. pozyskał dofinansowanie z Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie na dwa 

projekty: Teatr Polska i Lato w teatrze na łączną kwotę 114 tys. zł. W 2012 r. Teatr otrzymał środki od sponsorów 

w wysokości 3,1 tys. zł. 

- Teatr Muzyczny pozyskał w 2011 r. środki zewnętrzne w kwocie 34,8 tys. zł. 

Działalność łódzkich domów i ośrodków kultury 

W ostatnich latach liczba uczestników rożnych imprez w łódzkich domach i ośrodkach kultury była podobna do liczby 

widzów w teatrach. W latach 2011 - 2012 w imprezach organizowanych przez te instytucje kultury uczestniczyło 423,6 tys. 

osób. 

Tab. 46. Działalność łódzkich domów i ośrodków kultury w latach 2011-2012. 

   2011-2012 

Akademicki Ośrodek Inicjatyw  
Artystycznych 

Liczba imprez  242 
Liczba uczestników  18 458 

Bałucki Ośrodek Kultury Liczba imprez  663 

Liczba uczestników  98 788 

Centrum Kultury Młodych Liczba imprez  233 
Liczba uczestników  61 647 

Ośrodek Kultury „Górna” Liczba imprez  528 
Liczba uczestników  29 985 

Poleski Ośrodek Sztuki Liczba imprez  381 
Liczba uczestników  37 081 

Ośrodek Kultury Karolew Liczba imprez  26 

Liczba uczestników  31 094 

Śródmiejskie Forum Kultury Liczba imprez  310 

Liczba uczestników  33 520 

Widzewskie Domy Kultury Liczba imprez  436 
Liczba uczestników  55 596 

Centrum Dialogu 
Liczba imprez  21 
Liczba uczestników  17 681 

Fabryka Sztuki 
Liczba imprez  92 
Liczba uczestników  37 670 

Suma 
Liczba imprez  3 056 
Liczba uczestników  423 561 

Źródło: opracowanie Biuro Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Kultury. 
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W latach 2011-2012 w łódzkich domach i ośrodkach kultury przygotowano 3 056 imprez.  

Dofinansowanie domów i ośrodków kultury w latach 2011 - 2012 

- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w 2011 r. pozyskał środki na projekty: A kind of magic (Narodowa Agencja 

Młodzież w działaniu FRSE) – 21 131 euro, Grundtvig Identity and Social Change (Komisja Europejska „Uczenie się 

przez całe życie” ) – 18.000 euro. W 2012 r. pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 200,8 tys. zł. 

- Centrum Kultury Młodych w 2011 r. otrzymał na wymianę młodzieży pozaszkolnej środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej 

w wysokości 4,4 tys. zł, a w 2012 r. 42,8 tys. zł. 

- Śródmiejskie Forum Kultury w 2011 r. otrzymało na realizację: V Festiwalu Puls Literatury 51,3 tys. zł z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na wydanie książki „Dedecius – Miłosz. Listy/Briefe 1958-2000” 17 tys. zł 

z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miłosz 2011 – promesa. W 2012 r. pozyskano środki 

zewnętrzne w kwocie 134,4 tys. zł. 

- Widzewskie Domy Kultury w 2011 r. pozyskały środki zewnętrzne na II edycję Wiosny książkomaniaków  z MKiDN 

w wysokości 8,4 tys. zł oraz na projekt Łódź 1911-2011 w malarstwie i na fotografiach z Muzeum Historii Polski 

w wysokości 10 tys. zł, W 2012 r. pozyskano 15,4 tys. zł 

- Bałucki Ośrodek Kultury w 2012 r. pozyskał środki zewnętrzne w wysokości 74,5 tys. zł. 

- Ośrodek Kultury „Górna” w 2012 r. pozyskał 109, 1 tys. zł. 

- Ośrodek Kultury Karolew w 2012 r. pozyskał 31 tys. zł. 

- Centrum Dialogu w 2012 r. otrzymało środki zewnętrzne w wysokości 137,2 tys. zł. 

- Fabryka Sztuki w 2012 r. 34,5 tys. zł. 

- Poleski Ośrodek Sztuki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na: Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” 

w wysokości 76,2 tys. zł, Festiwal Puls Literatury 27,6 tys zł (dodatkowo Festiwal Puls Literatury otrzymał 10 tys. zł 

dofinansowania z NCK), a w ramach programu Kultura 2010 – 2013 - Migration, Creolisation, Creation – Gry 

z Tożsamością 19 tys. zł. 

Działalność łódzkich muzeów i galerii 

Łódzkie muzea i galerie w latach 2011-2012 odwiedziło odpowiednio 314,2 tys. i 238,4 tys. osób. 

 

Tab. 47. Działalność łódzkich muzeów i galerii w latach 2011-2012. 

  2011 2012 

Liczba wystaw stałych  33 30 
Liczba wystaw czasowych  94 129 
Liczba zwiedzających  238 411 314 177 
Dotacja podmiotowa w tys. zł  16 845 16 901 
Przychody własne w tys. zł  1 749 1 233 
w tym środki zewnętrzne w tys. zł  234 584 

 

Źródło: Wydział Kultury. 

 

W 2012 r. w łódzkich muzeach i galeriach przygotowano 30 wystaw stałych oraz 129 wystaw czasowych dla 314 177 

zwiedzających. Dotacja przeznaczona na ten cel wyniosła prawie 17 mln zł. Uzyskano 1,2 mln zł przychodów własnych. 

W 2011 r. przy prawie niezmienionej dotacji przygotowano 33 wystawy stałe i 94 wystawy czasowe dla 238 411 

zwiedzających. 
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Innowacyjne projekty realizowane przez muzea i galerie: 

Centralne Muzeum Włókiennictwa 

- Innowacyjne projekty 

∙ GEYERWERKI to forma aktywnego spędzania czasu w Białej Fabryce, w trakcie której uczestnicy zajęć próbują 

swoich sił w twórczym działaniu. Motywem przewodnim są techniki plastyczne związane z szeroko rozumianą 

sztuką włókna.  

∙ Letnie koncerty GEYER MUSIC FACTORY organizowane są od 2009 r. we współpracy z Q4Q Impresariatem 

artystycznym. W ramach GMF corocznie w miesiącach wakacyjnych odbywa się od 6 do 9 koncertów 

(różnorodnych stylistycznie, od jazzu, muzyki klasycznej po etniczną, soul, gospel lub piosenkę aktorską). 

W 3 edycji GMF wzięło udział łącznie 4820 słuchaczy. W 2011 r. w Urzędzie Patentowym został zarejestrowany 

znak „Geyer Music Factory” jako wspólna własność muzeum i impresariatu. 

 

 

- Zrealizowane działania:  

∙ W 2011 r. – II Nagroda w Konkursie Muzeum Otwarte na Edukację za działania edukacyjne w skansenie 

pn. „Owijamy nie tylko w bawełnę” oraz Wyróżnienie za „Wielkie pranie i farbowanie” w ramach Rodzinnych 

Warsztatów Plastycznych GEYERWERKI.  

Muzeum Miasta Łodzi 

- Innowacyjne projekty: 

∙ PLAC WOLNOŚCI OTWARTY NA KULTURĘ projekt ma na celu przygotowanie wspólnej oferty przez instytucje 

kultury znajdujące się na placu Wolności, Muzeum Kanału „Dętka”, Oddział Muzeum Miasta Łodzi, Oddział Kultur 

i Tradycji Wyznaniowych, Muzeum Farmacji, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne. Główną ideą jest 

zachęcenie do odwiedzania wszystkich muzeów na placu Wolności w ramach jednego biletu, który uprawnia także 
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do zniżek w restauracjach i innych obiektach znajdujących się w pobliżu.  

∙ TRÓJKĄT BERMŁÓDZKI to projekt zakładający symboliczne połączenie trzech obszarów, w których kultura 

odgrywa istotną rolę: Muzeum Miasta Łodzi, placu Wolności (placówki kultury zlokalizowane na placu) oraz 

Miejskiego Punktu Kultury Prexer-UŁ poprzez stworzenie „przewodnika po obszarze” z zaznaczeniem najbardziej 

interesujących atrakcji oraz stworzenie koalicji na rzecz promocji tego obszaru. 

- Zrealizowane działania: 

∙ Rewitalizacja i utworzenie nowej przestrzeni wystawienniczej w bocznym skrzydle pałacu Poznańskiego, na której 

znajduje się wystawa: Galeria Mistrzów Polskich. Utworzenie wystaw stałych w ramach tzw. Panteonu Wielkich 

Łodzian – Gabinetów Karla Dedeciusa, Artura Rubinsteina, Jana Karskiego, Marka Edelmana i Aliny Margolis (tytuł 

wystawy „Życie jest najważniejsze”).  

∙ Realizowany jest program Edukacja przez sztukę, obejmujący cykle zajęć w postaci warsztatów twórczych: Galeria 

Małego Mistrza, Warsztaty twórcze dla rodzin, Ogród Sztuki. 

Muzeum Kinematografii 

- Innowacyjne projekty: 

∙ 2011 r. – zakup i instalacja urządzeń pętli induktofonicznej w sali kinowej i w kasie kina dla podniesienia komfortu 

odbioru przekazu dźwiękowego przez osoby niedosłyszące posługujące się aparatami słuchowymi. 

∙ 2011 r. – zakup i instalacja cyfrowego projektora Full HD pozwalającego na wyświetlanie filmów HD z dysków 

Blue-Ray oraz bezpośredni przekaz obrazu Full HD z internetu lub sieci telewizji kablowej/satelitarnej. 

- Zrealizowane działania: 

∙ Utworzenie największych na świecie kolekcji międzynarodowych plakatów filmowych do obrazów Krzysztofa 

Kieślowskiego, Romana Polańskiego, Poli Negri, Andrzeja Wajdy. 

∙ Prezentacje wystaw własnych na prestiżowych krajowych i zagranicznych festiwalach filmowych(Gdynia, Berlin, 

Toronto, Praga, Miskolc, Londyn, Dublin, Saloniki, Stuttgart) oraz w galeriach (m.in. Bozar w Brukseli, Barbican 

Centre w Londynie, w Tel Awiwie, Jerozolimie, Hajfie, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Singapurze). 

∙ Zakończenie prac remontowo konserwatorskich budynku dawnej stajni w rezydencji Scheiblera, mieszczącego 

obecnie muzealne pracownie, biura i magazyny oraz zainstalowanie klimatyzacji w galerii na poddaszu pałacu 

Scheiblera. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

- Innowacyjne projekty 

∙ Do znaczących nowych rozwiązań należą m.in. stanowiska multimedialne na wystawach, możliwość zwiedzania 

Muzeum przez osoby niepełnosprawne, wprowadzenie interaktywnych form na wystawach, rozszerzenie 

i uatrakcyjnienie propozycji edukacyjnych poprzez wykorzystywanie grup rekonstrukcji historycznej, organizowanie 

warsztatów modelarskich, rozszerzenie oferty wydawniczej Muzeum, wykorzystywanie strony internetowej 

do informacji o działalności Muzeum. 

- Zrealizowane działania: 

∙ Muzeum poszerzyło zakres działalności poprzez zorganizowanie nowego Oddziału „Stacja Radegast” przy Alei 

Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto. 

∙ Przygotowano 3 wystawy stałe: „Historia więzienia przy ul. Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953”, „Drogi do 

Niepodległej 1791 – 1953” oraz „Łódź i ziemia łódzka w okresie wojny i okupacji 1939 – 1945”. 

∙ W budynkach muzeum wykonano: instalacje elektryczne, instalacje p. poż. i antywłamaniowe w obiektach 
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Muzeum, konserwację murów, wymieniono dach i wykonano elewację budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej . 

Miejska Galeria Sztuki 

- Innowacyjne projekty: 

∙ Projekt polimedialny „Cóż po Chopinie” - wystawa inspirująca artystów plastyków, muzyków, filmowców 

do kreowania nowych dzieł w kontekście współczesnej interpretacji muzyki Chopina. „Transtkanina” – połączenie 

w ekspozycji wszystkich dziedzin związanych z projektowaniem tkaniny, ubioru i biżuterii wraz z pokazami mody. 

Wydanie monografii Wojciecha Bruszewskiego wraz z całością dokonań filmowych na płytach DVD. 

Działalność łódzkiej sieci bibliotek 

Sieć łódzkich bibliotek tworzy 5 miejskich jednostek wraz z 79 filiami działającymi na terenie całego miasta.  
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Tab. 48. Działalność łódzkich bibliotek w latach 2011-2012. 

  2011 2012 

Liczba woluminów (książek, czasopism, zbiorów specjalnych)  1 364 966 1 293 545 
Liczba wypożyczeń   3 240 356 3 222 184 
Liczba czytelników  115 889  114 195  
Dotacja podmiotowa  15 522 440  15 382 459  
Przychody własne w tys. zł  753,5  704,5  
w tym środki zewnętrzne w tys. zł  98,2  79,9  

 

Źródło: Wydział Kultury. 

W celu upowszechniania dostępu do kultury oraz zwiększania uczestnictwa mieszkańców w kulturze Miasto 

wykorzystuje również tereny zielone. Służą one rekreacji i realizacji działań kulturalnych przez mieszkańców. Na terenie 

łódzkich parków i zieleńców w 2012 r. odbyło się 30 imprez o charakterze kulturalnym. 

 
Tab. 49. Imprezy kulturalne, które odbyły się na terenie parków i zieleńców łódzkich w 2012 r. 

Lokalizacja Opis imprezy kulturalnej 

Park im. J. Słowackiego Festyn Miłosierdzia „Szlakiem Faustyny” 

Park Staromiejski 

Pokaz pirotechniczny - Światełko do nieba TVP-Łódź - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 
Happening o przesłaniu chrześcijańskim Word of Life Fellowship/International 
Pokaz pirotechniczny – sztuczne ognie Casinos Poland 

Plac Piastowski Akcja artystyczno - edukacyjna Muzeum Sztuki w Łodzi 

Park im. A. Mickiewicza 

Impreza integracyjna „Dzień Dziecka i Dzień Matki” - organizator Fundacja Waldiego „Serce 
na Dłoni” 
Festyn „Jesteśmy Razem-Rodzina się Bawi” - organizator Inicjatywa Rozsądnych Polaków 
Impreza integracyjna „Pożegnanie lata” - organizator Fundacja Waldiego „Serce na Dłoni” 
„Polówka” 10  pokazów filmowych czerwiec - sierpień – organizator „KAKTOOS” Augustyniak  
i Siedlecki Spółka Jawna 

Park Źródliska I 

Plenerowa impreza artystyczna w ramach Letniego Festiwalu Sztuki organizowanego przez 
Śródmiejskie Forum Kultury  
Plenerowa impreza artystyczna w ramach Letniego Festiwalu Sztuki organizowanego przez 
Centrum Kultury Młodych pn. Muzyka w Źródliskach 
Koncert pn. Kantata Majestat Życia organizowany przez Fundację Społeczno – Charytatywną 
„Aktywni w Potrzebie” w Zduńskiej Woli 

Park  
im. gen. M. Zaruskiego 

Festyn Osiedlowy VIII Estakada – Giewont Stoki 2012 organizowany przez Radę Osiedla 
Stoki 

Park Podolski Piknik rodzinny-organizowany przez Marcina Rybickiego 

Park Źródliska II 
„Targowa Film Street” coroczna impreza muzyczna organizowana przez Stowarzyszenie 
Filmowo – Muzyczna Odyseja 

Park im. J. Piłsudskiego 

Festyn Łódzkie Dni Rodziny 
Akcja pomocowa na rzecz Łódzkiego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
Pokazy filmowe „Polówka 
Ale Cyrk 
Piknik artystyczny „Piraci na Zdrowiu” 

Park Sienkiewicza 
Wystawa kwiatów i roślin ozdobnych organizowana przez Związek Ogrodniczy oraz SITO 
Realizacja projektu artystycznego o tematyce piłkarskiej – Stowarzyszenie „Na co dzień  
i od Święta” 

Park Sienkiewicza, 
Pasaż Rubinsteina 

Akcja „GeeenGraffiti” rysunki graficzne – UMŁ 

Pasaż Rubinsteina 

Obchody Dnia Ziemi – Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego Ferso 
Event promocyjno-kulturalny nt.  literatury – Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej Start 
Badania spirometrii – Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 
Festiwal Światła – Fundacja Lux Pro Monumentis 
Event Apel Umarłych Kamienic - Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej Start 
Gra miejska –UMŁ 

Plac Jana Pawła II Zawieszenie dzwonu Serce Łodzi - Caritas 
 

Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej.  
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WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  MMIIĘĘDDZZYY  PPLLAACCÓÓWWKKAAMMII  EEDDUUKKAACCYYJJNNYYMMII,,  IINNSSTTYYTTUUCCJJAAMMII  SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--KKUULLTTUURRAALLNNYYMMII,,  

OORRGGAANNIIZZAACCJJAAMMII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYMMII,,  AARRTTYYSSTTAAMMII  II  NNIIEEZZAALLEEŻŻNNYYMMII  AANNIIMMAATTOORRAAMMII  

 

- Organizacje pozarządowe współpracują z Miastem biorąc udział w różnych otwartych konkursach. W celu usprawnienia 

współpracy UMŁ stopniowo wprowadza modyfikację procedury poprzez stosowanie elektronicznego trybu naboru, 

publikację wzorcowych wniosków, publikację listy uchybień formalnych do uzupełnienia itp. Do wykonywania tych 

czynności stworzono zintegrowany system informatyczny. Program ten stanowić ma nowy kanał komunikacji, 

umożliwiający użytkownikom: mieszkańcom, pracownikom urzędów, organizacjom pozarządowym uzyskanie 

powszechnego, łatwego dostępu do informacji o III sektorze. Program zawiera Elektroniczny Generator. Narzędzie to, 

poprzez interaktywny formularz umożliwia prawidłowe wypełnienie i złożenie oferty konkursowej. Interaktywny Generator 

ma równocześnie pomóc w pozyskiwaniu i aktualizowaniu danych nt. organizacji pozarządowych i realizowanych przez 

nie zadań publicznych. 

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury. Komisje Dialogu 

Obywatelskiego (KDO) to ciała opiniująco-doradcze, które mogą być powoływane przez organizacje pozarządowe 

w danych obszarach życia społecznego (np. niepełnosprawność, edukacja, ekologia). Komórki te umożliwiać mają 

wykorzystanie wiedzy przedstawicieli III sektora, synergię działań Miasta oraz organizacji pozarządowych przy 

kształtowaniu polityk publicznych. Deklaracja o zawiązaniu KDO ds. Kultury została złożona 21 grudnia 2012 r. 

do Prezydent Miasta Łodzi. Obecnie opracowywane jest zarządzenie Prezydent Miasta mające na celu powołanie KDO 

ds. Kultury. 

- Wprowadzenie systemu dotacji na badania sektora kultury - z zakresu uczestnictwa w kulturze, potrzeb kulturalnych, 

a także potencjału ekonomicznego sektora, w tym zwłaszcza przemysłów kultury.  

 

RROOZZWWÓÓJJ  KKAAPPIITTAAŁŁUU  KKUULLTTUURROOWWEEGGOO  II  KKRREEAATTYYWWNNEEGGOO  TTWWOORRZZĄĄCCEEGGOO  AATTRRAAKKCCYYJJNNOOŚŚĆĆ  MMIIAASSTTAA,,  JJAAKKOO  MMIIEEJJSSCCAA  

ZZAAMMIIEESSZZKKAANNIIAA  DDLLAA  NNOOWWYYCCHH  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCÓÓWW    

 

Przemysły kreatywne 

Odbyła się kolejna edycja programu „Kreatywna Piotrkowska” – wynajem lokali na inicjatywy gospodarcze z zakresu 

działalności kreatywnej i niszowej. Przetarg, który odbył się w grudniu 2012 r. był skierowany do określonych grup 

przedsiębiorców działających w sferze tzw. „przemysłów kreatywnych”. Oferta zawierała propozycje wynajęcia czterech lokali 

położonych w centrum Łodzi w obrębie obu stron ulic: Legionów, Zachodnia, al. Kościuszki, al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego, 

Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodnia, Pomorska, oraz na Placu Wolności. Preferowany sposób zagospodarowania lokali 

obejmował prowadzenie działalności handlowej i usługowej dla wszelkiego rodzaju towarów będących wynikiem działalności 

designerskiej i artystycznej, a także galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. W wyniku przetargu rozdysponowano dwa 

lokale. 

Konkurs został zaprojektowany przede wszystkim dla ożywienia podwórek i lokali znajdujących się przy ulicy 

Piotrkowskiej. Przewiduje się szybkie rozszerzanie oferty przetargowej i doprowadzenie do przekroczenia masy krytycznej 

(wynajętych i działających lokali), dzięki czemu dojdzie do wytworzenia i utrwalenia się mody na lokowanie inicjatyw 

gospodarczych o preferowanym profilu w ścisłym centrum Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie Piotrkowskiej. Ma zatem 

charakter działań stałych, w miarę pozyskiwania przez Miasto kolejnych lokali do puli ofertowej i upowszechniania się idei 
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konkursu wśród Łodzian. 

 

Pracownie artystyczne 

Prawo do najmu pracowni przysługuje twórcom, deklarującym wybór Łodzi na miejsce życia i twórczości. 

Przyznawanie pracowni odbywa się w drodze konkursu. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Urzędu Miasta 

Łodzi, Komisji Kultury Rady Miejskiej i Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz przedstawicieli środowisk 

artystycznych.  

 

PPRROOFFEESSJJOONNAALLIIZZAACCJJAA  ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA  KKUULLTTUURRĄĄ  

 

Łączne wydatki na kulturę w 2012 r. wyniosły 71,3 mln zł i były nieznacznie niższe niż rok wcześniej. 

 

Tab. 50. Zestawienie wydatków majątkowych i bieżących w latach 2011-2012. 

 2011 2012 

Wydatki majątkowe na infrastrukturę kultury w mln zł 14  15,1 
Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) dla instytucji kultury w mln zł 74,4 71,3 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Kultury. 

 

Do najważniejszych inwestycji z dziedziny kultury należały modernizacja Teatru Muzycznego i utworzenie Inkubatora 

Kultury  Art.-Inkubator. 
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Tab. 51. Inwestycje z dziedziny kultury latach 2011 – 2012 r. 

Nazwa zadania Okres 
realizacji 

Wartość kosztorysowa w mln zł 

Modernizacja Teatru Muzycznego 2007-2015 54,4 

Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym 2010-2012 
9,2  

(w tym 3,8 dofinansowanie z RPO WŁ) 

Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa 
na cele muzeum interaktywnego 

2010-2012 
12,5 

(w tym 5,1 dofinansowanie z RPO WŁ) 

Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury 
Art-Inkubator 

2011-2014 
31,7 

(w tym 15,9 dofinansowanie z EFRR 
oraz budżetu państwa) 

Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla 
terenów Księżego Młyna 

2012-2014 10 

 

Źródło: Wydział Kultury. 

 

Zintegrowany Program Rewitalizacji Księżego Młyna  

Program powstał w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej. 7 lipca 2010 r. Prezydent Miasta Łodzi powołał 

Zespół ds. rewitalizacji Księżego Młyna pod przewodnictwem Wiceprezydenta Miasta. W ramach prowadzonych zadań 

zakończono postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej 

zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi”. W listopadzie 2012 r. zawarto umowę na prace 

projektowe oraz nadzór autorski. 

 

Zakończono również postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Renowacja i termomodernizacja budynków 

mieszkalnych przy ul. Księży Młyn nr 4 i  nr 6 w Łodzi”. W listopadzie 2012 r. podpisano umowę na roboty budowlane 

na kwotę 2,9 mln zł. W październiku 2012 r. rozpoczęto przygotowania do zasiedlenia lokali zamiennych i przekształcenia 

lokali mieszkalnych w lokale użytkowe. W tym samym czasie zakończono postępowanie przetargowe na zadanie 
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pn. ,,Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych, prac restauratorskich i konserwatorskich 

dla renowacji i termomodernizacji  domów familijnych przy ul. Księży Młyn nr 4 i 6 w Łodzi” i rozpoczęto prace. W styczniu 

2013 r. przeprowadzano nabór wniosków na wynajem lokali przeznaczonych dla twórców na Księżym Młynie.  

 

KKOONNKKUURRSSYY  DDOOTTAACCYYJJNNEE  

 

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury są podstawowym mechanizmem przekazywania 

środków finansowych podmiotom III sektora. Zgodnie z ustawą, zlecanie zadań może odbywać się w dwóch formach: 

wspierania realizacji zadania publicznego (dofinansowania kosztów zadania) oraz powierzania realizacji zadania 

publicznego (sfinansowania całkowitych kosztów zadania). UMŁ corocznie ustala zadania priorytetowe, w ramach których 

zostaje szczegółowo określony zakres tematyczny konkursów. W 2012 r. zorganizowano 5 otwartych konkursów ofert.  

W ramach konkursów określono zadania tematyczne: 

- wspieranie imprez muzyki rozrywkowej; 

- wspieranie imprez muzyki poważnej; 

- wspieranie sztuk wizualnych; 

- wspieranie imprez filmowych; 

- wspieranie imprez łączących różne dziedziny sztuki; 

- wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki; 

- upowszechnianie kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki; 

- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w szczególności promocji dokonań artystycznych; 

- wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+; 

- podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

- wykorzystanie przestrzeni miejskiej dla sztuki; 

- wymiana dorobku, informacji, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury; 

- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników 

zapisu oraz czasopism kulturalnych. 

 

Odbyły się również konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50 tys. zł. Były to: konkurs na wsparcie 

niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią oraz dofinansowania czasopism kulturalnych.  

W 2012 r. na realizację konkursów dotacyjnych przeznaczono 4,4 mln zł. Złożono 283 oferty, na podstawie których 

podpisano 55 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację poszczególnych zdań. Liczba organizacji pozarządowych 

biorących udział w 2012 r. w otwartych konkursach sięgnęła 94. 

W 2011 r. liczba organizacji pozarządowych biorących w udział w konkursach wyniosła 112. Zawarto 72 umowy 

z organizacjami pozarządowymi. 

Festiwale, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów w 2012 r.: 

- Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit – 375 tys. zł; 

- Tansman 2012 – IX Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych – 500 tys. zł; 

- Festiwal Wełna – Bawełna. Śladami potęgi i Świetności Imperium Łódź – 75 tys. zł; 

- Uliczna Galeria Sztuki – 165,8 tys. zł; 
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- FOTOFESTIWAL – Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi – 250 tys. zł; 

- Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła „Light Move Festiwal” – 250 tys. zł; 

- 3 Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej „Kamera Akcja” – 53 tys. zł; 

- Se-ma-for Film Festiwal – 210 tys. zł; 

- Polówka 2012 – 150 tys. zł; 

- Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki Targowa Street Film & Music Festiwal - 540 tys. zł; 

- Festiwal Kultury Chrześcijańskiej – 240 tys. zł; 

- Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi – 310 tys. zł; 

- Festiwal Otwarta Wystawa – 150 tys. zł; 

- Letnia Akademia Jazzu - 310 tys. zł; 

- HIP HOP ARENA Międzynarodowy Festiwal Kultury Hip Hop – 180 tys. zł ; 

- II Międzynarodowy Festiwal Tanga Argentyńskiego w Łodzi – 51 tys. zł; 

- Międzynarodowy Festiwal Szkół Filmowych i Telewizyjnych MEDIASCHOOL - 85 tys. zł; 

- W hołdzie Arturowi Rubinsteinowi. 125 rocznica urodzin i 30 rocznica śmierci- 55 tys.zł. 
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SSTTYYPPEENNDDIIAA  AARRTTYYSSTTYYCCZZNNEE  PPRREEZZYYDDEENNTTAA  MMIIAASSTTAA  ŁŁOODDZZII  

 

Program skierowany jest do osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją 

kultury. Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film, teatr, 

muzyka, taniec, literatura i mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmują realizację stworzonych przez nich 

przedsięwzięć. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Łodzi. O stypendium mogą ubiegać się osoby 

prowadzące działalność twórczą na terenie Łodzi, zwłaszcza te, które nie przekroczyły 35 roku życia. Przyznawane raz 

do roku stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich 

przedsięwzięć. W ubiegłym roku został ogłoszony pierwszy nabór wniosków do programu stypendialnego Prezydenta Miasta 

Łodzi.  W styczniu 2012 r. zostało rozdysponowanych 100 tys. zł. Wyboru 11 stypendystów, spośród 74 zgłoszeń, dokonała 

komisja, w której skład weszli przedstawiciele środowiska artystycznego, naukowego, radni i pracownicy UMŁ.  

 

ŁŁÓÓDDŹŹ  FFIILLMMOOWWAA    

Informacje na temat działalności Łodzi filmowej zostały omówione w Filarze Gospodarka i Infrastruktura w Celu Łódź 

przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna. 
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3. 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 mieszkańców miasta. 

 

DDOOSSTTĘĘPP  DDOO  EEDDUUKKAACCJJII,,  OOPPIIEEKKII  II  WWYYCCHHOOWWAANNIIAA  

 

 

Żłobki 

Miasto Łódź prowadzi 30 gminnych żłobków, tworzących Miejski Zespół Żłobków (MZŻ) w Łodzi. Placówki 

rozmieszczone są na terenie całego miasta. 

 

Rys. 14. Rozmieszczenie i liczba żłobków gminnych w poszczególnych rejonach miasta. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
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Poza żłobkami prowadzonymi przez Miasto działają placówki prywatne – żłobki i kluby dziecięce. Zgodnie z ustawą 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego jest działalnością 

regulowaną i wymaga wpisu do rejestru Prezydenta Miasta, który sprawuje nadzór w zakresie warunków i jakości 

świadczonej opieki.  

 

Tab. 52. Placówki oraz miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. 

 Liczba placówek Liczba miejsc 
 2011 2012 2011 2012 

Żłobki publiczne 30 30 2 000 2 025 
Żłobki niepubliczne 2 3 45 106 
Kluby dziecięce - 1 - 13 

Razem 32 34 2 045 2 144 
 

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 
 

Tab. 53. Dostępność żłobków w latach 2011-2012*. 

  2011 2012 

Liczba dzieci biorących udział w rekrutacji  3 526 3 232 
Liczba dzieci zakwalifikowanych  2 265 2 399 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 

* W rekrutacji ze względu na absencje dzieci dopuszcza się większą od planu miejsc o 25% liczbę dzieci zapisywanych. 

 

Łódzki system oświaty 

System łódzkiej oświaty, w ramach którego Miasto Łódź realizuje zadania zapisane w ustawie z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, obejmuje placówki publiczne, niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby fizyczne 

bądź prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych.  

Według stanu na dzień 1 września 2012 r. Miasto Łódź jest organem prowadzącym dla 361 jednostek 

organizacyjnych, tj. szkół i placówek oświatowych. Prezydent Miasta Łodzi prowadzi również ewidencję szkół i placówek 

niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne niezaliczane do sektora finansów 

publicznych. Zgodnie z ewidencją działa 168 takich placówek. 
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Tab. 54. Jednostki organizacyjne łódzkiej oświaty w roku szkolnym 2011/12 i 2012/13. 

 
Szkoły/placówki 

prowadzone przez 
Miasto 

Szkoły/placówki 
publiczne 

prowadzone przez 
inne podmioty 

Szkoły/placówki 
niepubliczne 

prowadzone przez inne 
podmioty 

 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

Przedszkola miejskie 146 146 5 7 41 47 
Szkoły podstawowe 86 86 1 1 17 18 
Szkoły podstawowe specjalne 2 2 - - 4 4 
Publiczne gimnazja  40 39 2 2 21 23 
Zespoły szkół integracyjnych  1 1 - - - - 
Zespoły szkół specjalnych 8 8 - - - - 
Zespoły szkół ogólnokształcących 6 5 - - - - 
Licea ogólnokształcące 26 24 7 7 62 66 
Zespoły szkół ponadgimnazjalnych 21 18 - - - - 
Zespoły szkół zawodowych specjalnych 1 1 - - - - 
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6 4 - - 1 1 
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 2 - - - - 
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 4 4 - - 1 2 
Centra kształcenia ustawicznego, jednostki 
doskonalenia nauczycieli 2 2 - - - - 
Planetarium i obserwatorium astronomiczne 1 1 - - - - 
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 9 9 - - 5 5 
Placówki wychowania pozaszkolnego 4 4 - - - - 
Bursy szkolne 2 2 1 1 2 2 
Schronisko szkolne 1 1 - - - - 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stop. 1 1 - - - - 
Jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 1 - - - - 

Razem 370 361 16 18 154 168 
 

Źródło: Wydział Edukacji. 

 

Rys. 15. Rozmieszczenie oraz liczba przedszkoli miejskich i szkół podstawowych publicznych w poszczególnych rejonach 

miasta. 

      

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Edukacji. 

 

Zmniejszenie liczby jednostek było podyktowanie koniecznością dostosowania liczby szkól i placówek oświatowych 

do rzeczywistych potrzeb miasta. Na mocy uchwał Rady Miejskiej z dniem 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowano 9 jednostek, 
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w tym: Publiczne Gimnazjum nr 4, XXVIII i XLI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, Zespoły 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8, 11 i 14 oraz Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze nr 2 i nr 5. Ponadto Rada Miejska 

podjęła uchwałę w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Publicznego Gimnazjum nr 45. Rok szkolny 2012/2013 

jest ostatnim funkcjonowania tej szkoły. Rada Miejska podjęła także uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. 

15 liceów profilowanych wchodzących w skład zespołów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Tab. 55. Struktura uczniów placówek miejskich w roku szkolnym 2011/12 i 2012/13. 

 

Źródło: Wydział Edukacji. 
 

 

Tab. 56. Uczniowie szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów  

publicznych. 

 

Źródło: Wydział Edukacji. 

 

Wśród prowadzonych przez Miasto Łódź przedszkoli funkcjonują: 

- Przedszkole Specjalne (6 oddziałów) i Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi (2 oddziały), do których uczęszczało 

54 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności; 

- cztery przedszkola integracyjne (16 oddziałów), do których uczęszczało 316 dzieci, w tym 76 dzieci niepełnosprawnych;  

- trzy przedszkola z oddziałami integracyjnymi (21 oddziałów, w tym 9 integracyjnych), do których uczęszczało 479 dzieci, 

w tym 44 dzieci niepełnosprawnych; 

- dwa przedszkola dla dzieci z cukrzycą oraz dzieci wymagających specjalnych diet żywieniowych; 

- trzy przedszkola wykorzystujące w pracy z dziećmi metodę Marii Montessori. 

W roku szkolnym 2012/2013 wychowaniem przedszkolnym w placówkach miejskich z całej populacji dzieci w wieku 

3-6 (23 776) objętych było 18 808 dzieci. Poziom skolaryzacji wynosi 79,10 % (w roku szkolnym 2011/2012 - 80,40 %). 

 Liczba oddziałów Liczba dzieci Średnia w oddziale 
 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

Przedszkola publiczne 668 691 16 310 17 034 24,42 24,65 
Szkoły podstawowe 1 350 1 343 30 040 29 819 22,25 22,20 
Gimnazja 626 590 14 972 13 986 23,92 23,71 
Licea ogólnokształcące  435 404 12 234 11 159 28,12 27,62 
Licea profilowane 7 2 130 45 18,57 22,50 
Szkoły zawodowe 387 391 8 578 8 716 22,17 22,29 
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. - - 557 562 - - 
CKU 27 25 592 521 21,93 20,84 

Typ placówki 
 Liczba dzieci 
 2011/12 2012/13 

Przedszkola 
publiczne 428 448 
niepubliczne 1 609 2 041 
punkty przedszkolne 111 219 

Szkoły podstawowe 
publiczne 143 148 
niepubliczne 1 516 1 750 

Gimnazja 
publiczne 684 683 
niepubliczne 1 923 1 986 

Licea ogólnokształcące 
publiczne 1 116 1 158 
niepubliczne 4 554 4 721 

Licea profilowane 
publiczne 0 0 
niepubliczne 450 318 

Szkoły zawodowe 
publiczne 1 048 1 220 
niepubliczne 5 865 5 163 
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Rys. 16. Poziom skolaryzacji dzieci w Łodzi. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Edukacji. 

 

Tab. 57. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2011/12 i 2012/13. 

 Populacja 
dzieci 

w wieku  
3-6 

Dzieci uczęszczające 
do przedszkoli 

miejskich 

Dzieci uczęszczające do 
oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 

Dzieci uczęszczające do 
placówek nie 

prowadzonych przez 
Miasto 

Liczba dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

2011/12 22 420 16 310 1 530 185 18 025 
2012/13 23 776 17 034 1 462 312 18 808 

 

Źródło: Wydziału Edukacji. 

 

Miasto zapewniało również ponadstandardową ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, na którą składały 

się:  

- 4 szkoły z 20 oddziałami dwujęzycznymi, w których uczyło się 576 uczniów, 

- 1 szkoła z 2 oddziałami z międzynarodową maturą - 75 uczniów,  

- 6 szkół z 14 oddziałami sportowymi - 283 uczniów, 

- 2 szkoły z 6 oddziałami integracyjnymi – dla 118 uczniów, w tym 27 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,  

- 1 szkoła z 18 oddziałami terapeutycznymi - dla 229 uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno – 

pedagogicznych (w tym 3 oddziały dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi). 

Średnie wyniki egzaminów 

Średnie wyniki sprawdzianu po szóstej klasie uzyskane przez uczniów łódzkich szkół podstawowych są wyższe 

od średnich w kraju oraz w województwie łódzkim. 

 
Tab. 58. Średnie wyniki sprawdzianu po szóstej klasie. 

 m. Łódź woj. łódzkie OKE Łódź Kraj 

2011 26,02 25,36 25,17 25,27 
2012 23,58 22,90 22,70 22,75 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Edukacji. 

Także średnie liczby punktów uzyskane przez uczniów za poszczególne standardy są wyższe od odpowiednich  

średnich uzyskanych w województwie łódzkim. 

 
Tab. 59. Średnie liczby punktów uzyskane przez uczniów szkół podstawowych za poszczególne standardy. 

 
Czytanie Pisanie Rozumowanie 

Korzystanie 
z informacji 

Wykorzystanie 
wiedzy 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Max. l. punktów 10 10 10 10 8 8 4 4 8 8 
Woj. łódzkie 8,32 6,22 5,4 6,07 5,33 4,11 2,29 2,79 4,01 3,72 
Miasto Łódź 8,56 6,5 5,51 6,21 5,47 4,23 2,33 2,88 4,15 3,76 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Edukacji. 

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego, zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej 

uzyskiwane przez uczniów łódzkich gimnazjów w kwietniu 2011 r. są wyższe od średnich wyników w kraju oraz 

województwie łódzkim. W 2012 r. widoczna była poprawa w zakresie standardów pisania i korzystania z informacji. 
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Tab. 60. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011 r. 

 m. Łódź woj. łódzkie OKE Kraj 

Część humanistyczna 25,34 25,16 25,2 25,31 
Część matematyczno-przyrodnicza 24,6 23,81 23,67 23,63 
Język angielski 31,4 28,56 28,1 28,16 
Język niemiecki 30,03 27,86 27,94 27,8 
Język rosyjski 27,00 31,86 30,17 23,65 
Język francuski 33,03 33,03 33,03 33,94 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Edukacji oraz www.komisja.pl. 
 

W związku z nową podstawą programową kształcenia ogólnego od roku szkolnego 2011/12 zmieniono formułę 

egzaminu gimnazjalnego. Nadal składa się on z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka 

obcego nowożytnego, jednak każda z części ma inną strukturę niż w poprzednich egzaminach. Egzamin humanistyczny jest 

podzielony na zadania z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a egzamin 

matematyczno-przyrodniczy na część matematyczną i z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Język obcy uczniowie mogą 

zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Od roku szkolnego 2011/12 wyniki podawane są procentowo. 

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języków 

obcych (angielski, niemiecki) uzyskane przez uczniów łódzkich gimnazjów w kwietniu 2012 r. również są wyższe od średnich 

wyników w województwie łódzkim. 

 

Tab. 61. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2012 r. 

 

Źródło: Wydział Edukacji. 

 

Z roku na rok zmniejsza się liczba maturzystów, co jest spowodowane niżem demograficznym. Zauważalny jest 

także niepokojący fakt, iż część absolwentów liceów ogólnokształcących oraz techników nie przystępuje do egzaminu 

maturalnego. 

 

Tab. 62. Średnie wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w latach 2011-2012 w %. 

 Miasto Łódź woj. łódzkie kraj 
 LO T LO T LO T 

Język polski 

2011 54,85 44,40 57,70 46,20 59 46 
2012 53,05 45,59 58,10 49,10     

Matematyka  

2011 51,43 35,55 57,40 39,30 56 38 
2012 58,50 46,44 66,60 48,00     
 

Źródło: Wydział Edukacji na podstawie strony OKE Łódź. 

 

Ogólnie średnie wyniki procentowe na egzaminie maturalnym z języka polskiego i matematyki są niższe niż średnia 

województwa i krajowa. Jednak wśród 34 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto, 10 osiągnęło średni wynik 

z egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki  wyższy niż w województwie. Ponadto kilka szkół osiągnęło poziom 

wyższy od średniej krajowej. Średni wynik egzaminu maturalnego w technikach jest niższy niż w liceach ogólnokształcących. 

 Część 
humanistyczna 

Część 
matematyczno-

przyrodnicza 
Język angielski 

Język 
niemiecki 

Język rosyjski Język francuski 

 Historia i wiedza o 
społeczeństwie 

Język 
polski 

Przedmioty 
przyrodnicze 

Matematyka PP PR PP PR PP PR PP PR 

M. Łódź 62,7 66 52,2 49,8 68,6 52,4 57,6 34,1 64,1  65,8 56,8 
Woj. łódzkie 61 65,1 50,3 48 63,2 46,3 57,2 31,7 66,7 39,9 60,2 56,1 
Kraj 65 61 50 47 63 46 57 33 65 38 69 63 
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Podobna tendencja występuje w województwie i w kraju. 

 

Rys. 17. Zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2011-2012. 

 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Edukacji. 

 

W latach 2011-2012 zdawalność egzaminu maturalnego była wyższa niż w województwie łódzkim oraz w kraju. 

Zdawalność egzaminów maturalnych jest zdecydowanie wyższa w liceach ogólnokształcących niż w technikach.  

 

Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach jest niższa niż w zasadniczych szkołach zawodowych. W 2012 r. 

wynosiła średnio 54,9% w łódzkich technikach, zaś w zasadniczych szkołach zawodowych – 64,9%. Zauważalna jest 

tendencja, iż niektórzy absolwenci techników przystępują tylko do egzaminu zawodowego, nie przystępują zaś do egzaminu 

maturalnego. W 2012 r. do egzaminu maturalnego przystąpiło ok. 1 140 absolwentów techników zaś do egzaminu 

zawodowego 1 368. 

Tab. 63. Wyniki egzaminu zawodowego w latach 2011-2012. 

 2011 2012 
 T ZSZ T ZSZ 

Uprawnieni do egzaminu 1 160 342 1 368 308 
Zdali 621 219 710 200 
Zdawalność w % 53,5 64,03 54,9 64,9 
 

Źródło: Wydział Edukacji na podstawie strony OKE Łódź. 

 

Projekty edukacyjne i inne projekty unijne realizowane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto. 

Miasto Łódź realizuje projekty edukacyjne z różnych programów, na które w 2012 r. wydatkowano prawie 13,4 mln zł 

(dla porównania w 2011 r. 20,7 mln zł). Projekty realizowane były w ramach: 

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – łącznie 48 projektów, w tym 16 zostało zakończonych, a 18 realizowanych było 

w partnerstwie z innymi podmiotami. W 2013 r. kontynuowane będą 4 projekty, a rozpoczną się 2 nowe; 

- Programu Comenius – placówki oświatowe rozpoczęły 12 projektów, w tym 11 partnerskich i 1 Comenius Regio 

(konsorcjum: Miasto Łódź, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego); 

- Programu Leonardo da Vinci – dwie szkoły ponadgimnazjalne rozpoczęły realizację programu; 

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w 4 przedszkolach dofinansowane zostało 

utworzenie ogródków przedszkolnych, a w 11 szkołach doposażone zostały ekopracownie; 

- Cyfrowa szkoła - w 2012 r. projekt miał charakter pilotażowy dla wieloletniego programu, który stanowi kompleksowe 

przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności cyfrowej oraz rozwijanie kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W projekcie uczestniczą 4 szkoły 
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podstawowe. W 2012 r. zakupiono sprzęt 212 przenośnych komputerów, 5 sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych, 

14 tablic interaktywnych, 12 projektorów multimedialnych oraz 6 ekranów projekcyjnych. 

Dodatkowo realizowany był projekt „Dobry start w matematykę”, którego wartość wyniosła 1,2 mln zł. W ramach 

projektu w 20 Szkołach Podstawowych z Łodzi w klasach II i III wdrożono programy rozwojowe, które dotyczyły kompetencji 

z zakresu nauki matematyki oraz doposażono bazę dydaktyczną szkół w 40 zestawów pomocy dydaktycznych z zakresu 

matematyki. 

Szkolnictwo zawodowe 

Zawody i profile kształcenia zawodowego ustalane są przez dyrektorów szkół zawodowych, w porozumieniu 

z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.  

Do opracowania kompleksowej oferty kształcenia zawodowego wykorzystywane są wyniki analiz rynku pracy 

prowadzone przez różne podmioty: powiatowe urzędy pracy, Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP oraz 

badania prowadzone przez szkoły zawodowe. Wsparciem dla szkół zawodowych, które muszą elastycznie dostosowywać 

ofertę programową do potrzeb rynku pracy jest Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji przy ŁCDNiKP, którego zadaniem 

jest zbieranie, analizowanie danych i informacji dotyczących rynku pracy w celu skorelowania potrzeb rynku z ofertą 

kształcenia oraz wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu.  

Od kilku lat prowadzona jest kampania promująca kształcenie zawodowe, w ramach której organizowane 

są konferencje i seminaria. Na bieżąco prowadzone są także rozmowy z inwestorami w ramach opieki poinwestycyjnej oraz 

zbierane są uwagi od potencjalnych inwestorów zainteresowanych rozwojem działalności w Łodzi dotyczące przygotowania 

kadr dla nowoczesnych branż kluczowych dla rozwoju miasta. 

Oferta kształcenia w roku szkolnym 2011/2012 zawierała 31 zawodów na poziomie technikum i szkoły policealnej 

oraz 27 zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Oferta kształcenia zawodowego jest corocznie aktualizowana 

i uzupełniana o nowe kierunki, w zależności od potrzeb rynku pracy, np. w roku szkolnym 2011/12 utworzony został oddział 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, w którym uczniowie kształcą się w zawodzie technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej.  

Na szczególną uwagę zasługują szkoły zawodowe, które prowadzą intensywne działania promocyjne, uczestniczą 

w procesie przedstawiania Krajowych Ram Kwalifikacji, popularyzują wiedzę o tym jakie kwalifikacje zawodowe mogą być 

osiągnięte w danej szkole oraz ukazują dobre praktyki w kształtowaniu wizerunku szkoły zawodowej jako miejsca osiągania 

tych kwalifikacji. Są to: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, 5, 6, 

12, 15, 17, 21, 22.  

Poszerzona została oferta kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w zawodzie technik obsługi 

turystycznej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w zawodzie technik ekonomista, w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 9 w zawodzie technik energetyki.  

W roku szkolnym 2011/2012 w Łodzi w szkołach zawodowych kształciło się 8 251 uczniów w 54 kierunkach. 
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Tab. 64. Kierunki i liczba uczniów w systemie szkół zawodowych w 2012 roku. 

 

Źródło: Wydział Edukacji 

Nazwa zawodu Liczba uczniów 

Technik poligraf 69 
Technik geodeta 136 
Technik budownictwa 155 
Technik drogownictwa 46 
Technik urządzeń sanitarnych 127 
Technik elektryk 96 
Technik energetyk 85 
Technik elektronik 163 
Technik mechatronik 555 
Technik mechanik 62 
Technik pojazdów samochodowych 200 
Technik cyfrowych procesów graficznych 255 
Technik gazownictwa 173 
Technik technologii drewna 28 
Technik technologii odzieży 86 
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 90 
Technik procesów drukowania 29 
Technik architektury krajobrazu 68 
Technik technologii żywności 95 
Technik żywienia i gospodarstwa domowego 111 
Technik weterynarii 65 
Technik ekonomista 254 
Technik logistyk 446 
Technik spedytor 57 
Technik organizacji reklamy 98 
Technik organizacji usług gastronomicznych 111 
Fotograf 50 
Fototechnik 131 
Technik żywienia i usług gastronomicznych 160 
Technik teleinformatyk 47 
Technik informatyk 609 
Technik obsługi turystycznej 236 
Technik hotelarstwa 245 
Kucharz małej gastronomii 63 
Kucharz 263 
Kelner 32 
Fryzjer 145 
Technik usług fryzjerskich 107 
Technik usług kosmetycznych 16 
Sprzedawca 58 
Technik handlowiec 151 
Ogrodnik 17 
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 39 
Blacharz samochodowy 105 
Mechanik pojazdów samochodowych 88 
Mechanik - monter maszyn i urządzeń 51 
Drukarz 17 
Elektromechanik 16 
Elektromechanik pojazdów samochodowych 149 
Monter - elektronik 15 
Monter mechatronik 83 
Cukiernik 51 
Stolarz 17 
wielospecjalnościowe 1 630 

Razem 8 251 
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Klasy patronackie 

Współpraca szkoły – pracodawcy najczęściej ma charakter bezpośrednich kontaktów wybranych pracodawców 

ze szkołą i dotyczy odbywania praktyk zawodowych, a w przypadku sześciu szkół również zajęć praktycznych. Wiele szkół 

nawiązało ścisłą współpracę z firmami, dzięki której funkcjonują klasy patronackie. Szkoły są wyposażane w nowoczesny 

sprzęt i urządzenia, prowadzone są kursy języka obcego ukierunkowanego zawodowo, absolwenci są zatrudniani przez 

pracodawców współpracujących ze szkołą. Zdarza się wspólne organizowanie staży i praktyk, w tym zagranicznych. W roku 

szkolnym 2012/2013 utworzono klasy patronackie 24 przedsiębiorstw w 7 zespołach szkół ponadgimnazjalnych. Uczy się 

w nich 2 466 uczniów. 

 

Tab. 65. Klasy patronackie w łódzkich zespołach szkół ponadgimnazjalnych. 

Nazwa zawodu Nazwa firmy Liczba uczniów 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 

Zakłady Mięsne Zbyszko Zbigniew Kruk Andrespol 200 
ZWIK Łódź 103 
HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o. 
Wieliczka 

57 

Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Łódź 99 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 5  

PKP PLK S.A. w Warszawie 26 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 9  

Dalkia Łódź S.A. 98 
Engorem Sp. z o.o. 117 
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. 102 
Flextronics Logistics Poland Sp. z o.o. 248 
Compal Europe (Poland) Sp. z o.o. 248 
Gillette Poland International Sp. z o.o. 88 
ASD Sp. z o.o. 25 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 
i Automatyki Politechniki Łódzkiej 

496 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 10 

BSH 95 
ASD 64 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 15  

Mapei Polska Sp. z o. o.  21 
Knauf Polska Sp. z o. o.   59 
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy  91 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 19 

Ariadna S.A. Fabryka Nici 20 
Zakład Włókienniczy Biliński s. j. 20 
PPH „POLEXIM” GmbH 20 
Herkules PC Components  88 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 22 

IPA Region Łódź Górna 81 
P.U.H. Nordyński 0 

Razem  2 466 
 

Źródło: Wydział Edukacji 

 

Kształcenie ustawiczne 

Kształcenie dorosłych na poziomie ponadgimnazjalnym odbywa się w Centrum Kształcenia Ustawicznego (liceum 

ogólnokształcące, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające i szkoła policealna) oraz w dwóch 

zespołach szkół ponadgimnazjalnych i w technikum uzupełniającym. W lutym 2012 r. w szkole policealnej w CKU otworzony 

został oddział o kierunku kształcenia technik gazownictwa, w którym kształci się 33 słuchaczy.  

Działania związane z kształceniem pozaszkolnym prowadzone były także w Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, gdzie została opracowana „Oferta edukacyjna dla dorosłych (np. dla pracowników 
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firm i oferta specjalna dla klientów biur podróży)”. W ramach projektu „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w ŁCDNiKP” 

przeprowadzono cztery kursy dla osób dorosłych z terenu województwa łódzkiego:  

 40-godzinny Programowanie tokarek CNC; 

 30-godzinny Obsługa tokarek CNC;  

 40-godzinny Programowanie frezarek CNC; 

 30-godzinny Obsługa frezarek CNC; 

w których uczestniczyło łącznie 60 osób.  

Ponadto w ŁCDNiKP zaprojektowano i przeprowadzono kursy na zlecenia firm: 

 technologie wytwarzania części maszyn w procesie obróbki skrawaniem (96 godzin) dla 5 pracowników GILLETTE; 

 programowanie tokarek sterowanych numerycznie (80 godzin) dla 7 pracowników ABB.  

Ogółem w roku szkolnym 2011/2012 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego uczestniczyło ok. 2000 osób dorosłych. 

Pozostałe placówki oświatowe 

Placówki oświatowo-wychowawcze odgrywają dużą rolę kulturotwórczą w środowisku lokalnym. Są organizatorami 

dużych imprez kulturalno – oświatowych, koncertów, wystaw, spektakli teatralnych, imprez sportowych, konkursów 

literackich i plastycznych. Prowadzą wymianę zagraniczną, współpracują z miastami partnerskim, realizują projekty 

międzynarodowe, służące rozwojowi kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży. 

W ofercie placówek oświatowo-wychowawczych na wyróżnienie zasługują okresowe działania edukacyjno-kulturalne 

z zakresu edukacji filmowej, żeglarstwa, profilaktyki przeciwdziałania patologiom, zajęcia dla uczniów szkół z edukacji 

ekologicznej i międzykulturowej.  

Bardzo ważnym zadaniem placówek oświatowo-wychowawczych jest wspieranie łódzkich uczniów 

oraz wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych wychowawczo oraz osób 

niepełnosprawnych. Placówki pozaszkolne biorą aktywny udział w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Ich oferta 

cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów i rodziców. 

 

Tab. 66. Udział w zajęciach w placówkach oświatowo-wychowawczych. 

  2010/2011 2011/2012 

Formy stałe 
Liczba zajęć 145 158 
Liczba uczestników 3 624 3 826 

Formy okresowe 
Liczba zajęć 48 77 
Liczba uczestników 5 072 9 085 
Liczba uczestników zajęć leśnych 400/m-c 400/m-c 

Formy okazjonalne Liczba zajęć 142 162 
Liczba uczestników 24 076 30 737 

 

Źródło: Wydział Edukacji 
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Kadra w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto. 

 

Tab. 67. Zatrudnienie nauczycieli według stopnia awansu zawodowego. 

 stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 
 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 

Przedszkola   191   412   459   468   1530 
Szkoły podstawowe 96 110 589 573 1082 1048 1166 1214 2933 2945 
Gimnazja 50 47 319 232 643 523 686 604 1698 1406 
Szkoły ponadgimnazjalne 80 70 396 421 857 885 979 1106 2312 2482 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Edukacji. 

W roku szkolnym 2011/2012 widoczny był wzrost liczby nauczycieli w szkołach podstawowych i szkołach 

ponadgimnazjalnych, natomiast liczba nauczycieli w gimnazjach zmalała. W 2012 r. na podnoszenie kwalifikacji 

i doskonalenie umiejętności nauczycieli przeznaczono 3,9 mln zł (w 2011 r. – 3,7 mln zł). 

Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych 

W roku szkolnym 2010/2011 przyznane zostały stypendia motywacyjne dla 40, w 2011/2012 dla 32 osób. Natomiast 

w bieżącym roku szkolnym dla 38 najlepszych uczniów łódzkich szkół w ramach Miejskiego Programu Wspierania Uczniów 

Szczególnie Uzdolnionych. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy i wynosi 250 zł miesięcznie. O stypendium 

w ramach Programu mogli ubiegać się uczniowie: klas V-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 

którzy osiągnęli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, bardzo 

wysoką średnią ocen na świadectwie oraz mogli poszczycić się innymi działaniami. 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

 

Tab. 68. Działania poradni psychologiczno – pedagogicznych. 

Zadanie 2010/2011 2011/2012 

Współpraca ze szkołami i placówkami „dyżury” psychologów i pedagogów w szkołach 
i placówkach – liczba godzin. 

7 511 8 302 

Diagnozowanie, badania psychologiczno-pedagogiczne – liczba diagnoz i badań. 15 228 14 282 
Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego – liczba orzeczeń. 831 1 001 
Orzecznictwo o potrzebie nauczania indywidualnego – liczba orzeczeń. 724 853 
Opiniowanie – liczba opinii. 7 262 6 083 
Poradnictwo, konsultacje – liczba porad i konsultacji. 14 003 14 937 
Doradztwo zawodowe – liczba godzin z poradnictwa zawodowego. 1 079 1 281 
Działalność terapeutyczna – liczba uczniów objętych terapią logopedyczną. 1 542 1 811 
Działalność terapeutyczna – liczba uczniów objętych terapią psychologiczno – 
pedagogiczną. 

2 523 2 962 

Działalność profilaktyczna – zajęcia grupowe. 2 541 2 397 
Ogółem liczba dzieci i młodzieży objętej różnymi formami pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, 

36 861 38 344 

w tym % dzieci korzystających z więcej niż jednej formy pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej. 

22% 25% 

 

Źródło: Wydział Edukacji. 

Organizowanie czasu wolnego 

W roku szkolnym 2011/2012 Miasto Łódź dofinansowało zajęcia edukacyjne w ramach ponadstandardowej oferty 

szkół w wymiarze 1686,5 h tygodniowo w szkołach podstawowych i 1218 h tygodniowo w gimnazjach. Godziny 

te przeznaczone zostały na: zajęcia w klasach sportowych, rewalidację i zajęcia specjalistyczne dla uczniów w klasach 

integracyjnych, godziny dla nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych oraz przeznaczone na dodatkowe zajęcia 

z etyki i innych religii, dla cudzoziemców podejmujących naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach lub powracających 
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z zagranicy, godziny nauczania indywidualnego, jako uzupełnienia pensum nauczycieli, wokalno-taneczne, gimnastykę 

korekcyjną, innowacje pedagogiczne o charakterze programowym oraz programy własne. 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, w roku szkolnym 2011/2012 nauczyciele dodatkowo odbywali dwie godziny zajęć 

w tygodniu, które przeznaczono na prowadzenie zajęć wyrównawczych, przygotowujących do sprawdzianu, kół 

zainteresowań, zajęć sportowych, opiekuńczo-wychowawczych, zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej (w gimnazjach). W szkołach podstawowych zorganizowano łącznie 5 239 godzin zajęć 

tygodniowo, a w publicznych gimnazjach 2 716. 

W szkołach ponadgimnazjalnych takich zajęć organizowano 1 953 godzin tygodniowo. Przeznaczono 

je na prowadzenie zajęć wyrównujących braki edukacyjne, przygotowanie do egzaminów, rozwijanie zainteresowań uczniów, 

pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zajęć sportowych, opiekuńczo - wychowawczych, zajęć dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych, innych zajęć takich jak wyjazdy integracyjne, udział w programach profilaktycznych, wycieczki 

zawodoznawcze, próbne matury itp. 

W roku szkolnym 2010/2011 Miasto podejmowało wiele działań na rzecz zapewnienia aktywnego spędzenia czasu 

wolnego dla jak największej liczby łódzkich dzieci i młodzieży zarówno w okresie ferii zimowych, jak i wakacji. 

Zimą organizatorami wypoczynku w miejscu zamieszkania, w formie półkolonii (z ciepłym posiłkiem, opieką 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, bazą lokalowo - edukacyjną, sportową oraz ciekawym programem pobytu) i zajęć 

otwartych (bezpłatnych, o różnych profilach zainteresowań, atrakcyjnych pod względem edukacyjnym, artystycznym, 

sportowym, z opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, instruktorskiej lub trenerskiej), były 22 organizacje 

pozarządowe, 27 szkół oraz 4 placówki oświatowo-wychowawcze (Centra Zajęć Pozaszkolnych nr 1, 2, 3 i Pałac Młodzieży). 

Skorzystało z niego ponad 4000 dzieci.   

Latem organizatorami wypoczynku w miejscu zamieszkania, również w formie półkolonii i zajęć otwartych, było 

17 organizacji pozarządowych oraz 4 placówki oświatowo-wychowawcze (Centra Zajęć Pozaszkolnych nr 1, 2, 3 i Pałac 

Młodzieży). Czynne były również wszystkie boiska wybudowane w ramach programu „Moje boisko- ORLIK 2012” i boiska 

wielofunkcyjne. Z tej formy wypoczynku skorzystało ponad 5000 dzieci. W ramach wypoczynku wyjazdowego w okresie 

wakacji, dofinansowywanego co roku przez Miasto, 34 organizacje pozarządowe były organizatorami kolonii 

wypoczynkowych, obozów harcerskich i specjalistycznych, także dla uczniów niepełnosprawnych, z których skorzystało 

ponad 3000 dzieci. Organizacje pozarządowe zorganizowały również kolonie letnie dla 1200 dzieci bez zabezpieczenia 

socjalnego, w tym także dla uczniów niepełnosprawnych. Po raz pierwszy kolonie odbywały się także w Ośrodkach 

Wypoczynkowych w Grotnikach, gdzie 200 dzieci z rodzin bez zabezpieczenia materialnego, uczestniczyło w czterech 

dwutygodniowych turnusach kolonijnych. 

Na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 r. wydano 1,97 mln zł (w 2011 r. – 1,9 mln zł), 

z wypoczynku w 2012 r. skorzystało 8601 uczestników (w 2011 – 8754). 
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ŁŁÓÓDDZZKKIIEE  SSZZKKOOLLNNIICCTTWWOO  WWYYŻŻSSZZEE  

 

Współpraca z uczelniami wyższymi 

W okresie 2011-2012 przyznanych zostało 15 grantów na projekty naukowo-badawcze (w ramach 6 tematów 

przewodnich) na projekty dotyczące Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Wyniki grantów w postaci publikacji zostały 

przedstawione na konferencjach podsumowujących, otwartych dla wszystkich łodzian, jak również przekazane właściwym 

jednostkom merytorycznym UMŁ.  

W ramach konkursu ofert na promocję Łodzi akademickiej, łącznie do dofinansowania wytypowano 113 inicjatyw 

(97 dotyczyło przedsięwzięć promujących Łódź podczas międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencji, sesji, 

seminariów naukowych oraz wyjazdów zagranicznych uczelni).  

Ponadto utworzona została nowa kategoria w corocznych konkursach Miasta - tzw. „Visiting Professors”. Zaproszono 

do Łodzi 11 wybitnych osobistości, których osiągnięcia doceniane są na całym świecie oraz wykorzystano ich wiedzę 

na wykładach i seminariach dla łódzkich studentów i zainteresowanych mieszkańców. Głównym założeniem projektu była 

promocja autorytetów naukowych poprzez organizację w Łodzi wizyt wybitnych naukowców/specjalistów odznaczających się 

twórczymi osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w nauce, sztuce, gospodarce lub polityce. W ramach 

jednego z wniosków Łódź odwiedził Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (za odkrycie procesu degradacji białek 

w komórkach) prof. Aaron Ciechanover. Podczas wizyty profesor otrzymał dwa tytuły doktora honoris causa: Uniwersytetu 

Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego.  

W 2012 r. Miasto udzieliło finansowego wsparcia 54 konferencjom, 11 wykładom wybitnych profesorów, 

12 seminariom zagranicznym w 8 różnych krajach oraz wydaniu 19 publikacji.  

W tym roku odbyła się XII edycja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Współorganizatorami Festiwalu 



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

134 

 

są wszystkie łódzkie uczelnie, Oddział Łódzki PAN i wiele łódzkich instytucji kulturalnych. Celem Festiwalu jest prezentacja 

twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym miasta, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzacja 

i prezentacja osiągnięć naukowych oraz artystycznych, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, 

integrowanie środowiska akademickiego. Imprezy (zgłoszono ok. 300) odbywają się na terenie uczelni, muzeów, teatrów, 

w siedzibie ŁTN, PAN-u, na rynku „Manufaktury”. Łódzkie Towarzystwo Naukowe jest też pomysłodawcą wyróżnienia 

„Łódzkie Eureka” przyznawanego łódzkim naukowcom przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie 

Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne i artystyczne, które zostały dostrzeżone i nagrodzone w kraju 

i za granicą. Statuetki „Łódzkie Eureka” (7) tradycyjnie wręczane są przez Prezydenta Miasta w pierwszym dniu Festiwalu. 

Projekt „Miasto-Biznes-Nauka” ma charakter cyklicznych spotkań. Pierwsze spotkanie zainicjowane przez Urząd 

Miasta pod hasłem „Inicjatywa dla rozwoju kompetencji absolwentów szkół wyższych w Łodzi” odbyło się 16 marca 2012 r. 

w Hotelu Ambasador Centrum. Pod przewodnictwem specjalistów z branży HR reprezentanci Uniwersytetu Łódzkiego 

i Politechniki Łódzkiej wraz z przedstawicielami największych łódzkich przedsiębiorstw dyskutowali w zamkniętych zespołach 

nad kwestiami dostosowania oferty studiów do potrzeb rynku pracy, zdobywania praktycznego doświadczenia przez 

pracowników uczelni oraz podnoszenia kwalifikacji absolwentów w kontekście wyzwań rynku pracy. Wypracowane ustalenia 

zostały następnie poddane szerokiej debacie z udziałem prorektorów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej oraz 

reprezentantów łódzkich firm. 

Miejski program stypendialny ma na celu stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu studiów na kierunkach 

istotnych dla rozwoju Łodzi. W pilotażowej edycji programu (rok akademicki 2011/2012) o stypendium aplikowało 105 osób, 

w tym aż 95 doktorantów. Komisja Stypendialna przyznała stypendia 10 najlepszym kandydatom, w wysokości 1 080 zł 

dla laureatów, 850 zł dla finalistów olimpiad oraz 2 148 zł miesięcznie dla doktorantów. Stypendia wypłacane były przez 

jeden rok akademicki, od listopada 2011 r. do lipca 2012 r.  

W ramach II edycji miejskiego programu stypendialnego o możliwość otrzymania stypendium aplikowało blisko 

70 osób, w tym 50 doktorantów. Po zapoznaniu się ze wszystkimi aplikacjami Komisja Stypendialna przyznała stypendia 

naukowe Miasta Łodzi 17. najlepszym kandydatom w wysokości 1 200 zł dla laureatów, 1 000 zł dla finalistów olimpiad oraz 

2 000 zł miesięcznie dla doktorantów. Stypendia będą wypłacane przez jeden rok akademicki, od listopada 2012 r. do lipca 

2013 r. 

Konkursu „Językowzięci”, w ramach którego otrzymać można było dofinansowanie 3 semestrów nauki jednego 

z dziewięciu języków obcych najbardziej poszukiwanych przez łódzkich pracodawców, a jednocześnie mniej popularnych 

wśród studentów i absolwentów. Są to języki: chorwacki, czeski, duński, fiński, niderlandzki, norweski, portugalski, szwedzki 

oraz węgierski. W konkursie mogą brać udział zameldowani w Łodzi na pobyt stały lub czasowy studenci łódzkich szkół 

wyższych państwowych lub prywatnych, którzy w dniu przystąpienia do konkursu ukończyli co najmniej I rok studiów oraz 

absolwenci łódzkich uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Aktualnie, we współpracy z Politechniką Łódzką 

i Uniwersytetem Medycznym, realizowana jest równolegle I i II edycja projektu. W kursach językowych bierze udział blisko 90 

uczestników. 

Program Młodzi w Łodzi 

W 2012 r. realizowane były następujące inicjatywy programu Młodzi w Łodzi: 

 V edycja programu stypendialnego Młodzi w Łodzi – stypendia dla najlepszych studentów, finansowanie akademików 

oraz dodatkowych lektoratów z języków obcych fundowane przez łódzkich pracodawców. Stypendia przyznawane były 

w wysokości od 600 do 900 złotych brutto miesięcznie. 
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Tab. 69. Program stypendialny Młodzi w Łodzi w latach 2011-2012. 

 2011 2012 

Liczba stypendiów 20 27 
Zwrot kosztów zakwaterowania 3 3 
Roczny bezpłatny lektorat z j. angielskiego 30 14 
Liczba aplikacji 300 500 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 

 

 Portal praktyk i staży www.praktyki.lodz.pl - został stworzony w celu wspierania studentów łódzkich uczelni oraz uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego w trakcie praktyk 

i staży. Z serwisu skorzystało dotychczas 370 pracodawców. W 2012 r. opublikowano ponad 400 ofert  

(2011 – 290 ofert). Stronę odwiedza średnio 5 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie. 

 II edycja programu płatnych staży wakacyjnych Praktykuj w Łodzi! – na 110 płatnych staży wakacyjnych 

(min. 700 zł brutto miesięcznie) u najlepszych łódzkich pracodawców złożono ponad 2000 aplikacji. W pierwszej edycji 

(2011) oferowano 40 płatnych staży, spłynęło ponad 1000 aplikacji, a ponad 37% stażystów otrzymało od swojego 

pracodawcy propozycję zatrudnienia.  

 IV edycja konkursu na najlepszy biznesplan Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biznes. 

 
Tab. 70. Realizacja konkursu Mam Pomysł na Biznes w latach 2011-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 

 

 Bezpłatne szkolenia dla studentów „Twoja Kariera w Twoich Rękach” – zorganizowano 42 bezpłatne szkolenia, 

w których uczestniczyło 750 uczestników. W 2011 r. – 29 bezpłatnych szkoleń, blisko 600 uczestników.  

 Wizyty w łódzkich firmach „Poznaj łódzkich Pracodawców” – w wizytach w 12 łódzkich firmach udział wzięło 

180 studentów. W 2011r., kiedy rozpoczęto realizację inicjatywy, w wizytach w 8 łódzkich firmach udział wzięło prawie 

200 studentów. 

 Konkurs na najlepszy film zachęcający do studiowania w Łodzi – FreeDOM dla Studenta – do konkursu zgłoszonych 

zostało 21 filmów. W 2011 – 26 filmów.  

 Ogólnopolska kampania promocyjna zachęcająca do studiowania w Łodzi odbyła się na przełomie maja i czerwca 

2012 r. Kampania obejmowała przede wszystkim nośniki outdoorowe: 200 billboardów, wallboard, spot wyświetlany 

na ekranie LED na Rynku Manufaktury oraz nośniki internetowe (banery na onet.pl, wp.pl i 8 portalach regionalnych). 

Trafiono też bezpośrednio do maturzystów poprzez unilighty, ekrany LED i plakaty w szkołach ponadgimnazjalnych. 

W telewizji Polsat emitowany był spot reklamowy. Była to jak dotąd najszersza kampania promocyjna zachęcająca 

do studiowania w Łodzi, dzięki której odnotowany został prawie 25% wzrost unikalnych użytkowników strony 

www.mlodziwlodzi.pl. W wybranych miastach, w których eksponowane były nośniki kampanii wzrost ten oscylował 

na poziomie 100%.  

 Strona internetowa www.mlodziwlodzi.pl ma blisko 4 000 zarejestrowanych użytkowników newslettera oraz miesięcznie 

ponad 21 tysięcy niepowtarzalnych użytkowników i ponad 83 tysiące odsłon. Fanpage na Facebooku ma już prawie 

 2011 2012 

Liczba zgłoszonych pomysłów 135 98 
Liczba przeszkolonych osób 28 31 
Liczba profesjonalnie stworzonych biznesplanów 32 27 
Liczba aktywnie prowadzonych działalności 18 9 

http://www.praktyki.lodz.pl/
http://www.mlodziwlodzi.pl/
http://www.mlodziwlodzi.pl/
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2 700 fanów. 

Działania związane z wspieraniem rozwoju strategicznych i konkurencyjnych kierunków kształcenia na łódzkich uczelniach 

Przygotowana została rekomendacja dla Politechniki Łódzkiej w celu utworzenia studiów o profilu „cloud computing”. 

Pośrednicząc w kontaktach Politechniki Łódzkiej z firmą Dell. Inicjowano i wspierano rozmowy o utworzeniu 

specjalistycznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim wspólnie z firmą IBM oraz inicjowano utworzenie 

specjalizacji o roboczej nazwie „BPO” na Uniwersytecie Łódzkim, jednocześnie wspierając kontakty firmy ACCA 

z tą uczelnią. Dodatkowo wielokrotnie pośredniczono w kontaktach firm z łódzkimi uczelniami, co bezpośrednio przekłada się 

na przepływ wiedzy o oczekiwaniach inwestorów i możliwości współpracy nauki i biznesu. 

 

AAKKTTYYWWIIZZAACCJJAA  ZZAAWWOODDOOWWAA  ŁŁOODDZZIIAANN  

 

Informację na temat działań podejmowanych przez Miasto Łódź w celu aktywizacji zawodowej łodzian umieszczono 

w Filarze Gospodarka i Infrastruktura w Celu Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna. 
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PODSUMOWANIE 

Działania podejmowane w filarze mają na celu wzrost poziomu kapitału społecznego i kulturowego dzięki rozwojowi 

edukacji, wzmocnieniu aktywności mieszkańców i zwiększeniu poziomu partycypacji społecznej. W rozdziale opisano 

działania związane z komunikacją społeczną, włączeniem społecznym, profilaktyką i promocją zdrowia oraz działania 

związane z kulturą, edukacją i sportem. 

Główne rezultaty działań: 

- Łódź od wielu lat jest na liście gmin wiodących Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzięki 

szerokiemu ujęciu problemu w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. 

- Miasto utrzymało certyfikat Zdrowego Miasta (jako jedyne polskie miasto nieprzerwanie od 1993 roku).  

- Zdobycie statuetki i tytułu „Samorząd Równych Szans 2012” w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób 

niesłyszących. 

- Zdobycie nagrody „Złotego Kłosa” w 2011 r. oraz nominacji do nagrody „Złotego Kłosa” w 2012 r. - dla urzędnika 

przyjaznego organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim, w ramach V i VI Konkursu „Przełamujemy bariery" 

organizowanego przez Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My", Centrum OPUS oraz Radę Organizacji Pozarządowych 

Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej". 

- Otrzymanie statuetki z okazji „XX Targów REHABILITACJA – Łódź 2012” dla Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. 

- Udział w trzeciej edycji konkursu Komisji Europejskiej „Access City Award 2013”- o przyznanie europejskiej nagrody 

dla dostępnych miast. 

- Otrzymanie ogólnopolskiego wyróżnienia oraz prośby o pomoc ze strony innych samorządów, dotyczących możliwości 

przedrukowania naszych informatorów. 

- Organizacja znaczących, prestiżowych, międzynarodowych imprez sportowych: „Powitaj Puchar Euro 2012”, „Puchar 

Davisa”, „Klubowe Mistrzostwa Europy U-15 Premier Cup 2012” czy „Mistrzostwa Świata FIM SuperEnduro”. 

- Uruchomienie w budynkach urzędowych stanowiska tłumacza migowego zapewniającego kontakt klienta niesłyszącego 

z urzędnikiem m. in. za pomocą komunikatora internetowego. 

- Wprowadzono zintegrowany system informatyczny, nowy kanał komunikacji umożliwiający mieszkańcom, pracownikom 

urzędów, organizacjom pozarządowym, uzyskanie powszechnego dostępu do informacji o III sektorze. 

- Przyjęto program „Kreatywna Piotrkowska” - wynajem lokali na działalność kreatywną i niszową skierowany 

do przedsiębiorców działających w sferze tzw. „przemysłów kreatywnych”. 

- Wzmocniono program stypendiów artystycznych skierowanych do osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz 

upowszechnianiem i animacją kultury. W 2012 r. dokonano wyboru 11 stypendystów. 

- Utworzono Miejską Radę Seniorów. Dziewięciu członków zostało wybranych przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, a po trzech zostało wskazanych przez Prezydenta Miasta Łodzi i Radę Miejską. 

- Utworzono Dzielnicowe Centra Aktywnego Seniora - wieloelementowy, interdyscyplinarny projekt o charakterze 

społeczno-edukacyjnym, którego istotą jest kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego 

spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się 

do realiów obecnego świata. 

- Oferta edukacyjna szkół i placówek kształcenia specjalnego w sposób elastyczny dostosowuje się do potrzeb 

środowiska lokalnego. Działania edukacyjne uzupełniane są bogatą ofertą terapeutyczno – rehabilitacyjną. Wzrasta 

systematycznie liczba Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju, których oferta kierowana jest do rodzin z małym 

niepełnosprawnym dzieckiem od 0 do 6 roku życia. Zaplecze dydaktyczno – terapeutyczne szkół specjalnych skutecznie 
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i efektywnie wykorzystywane jest w pracy z niepełnosprawnym uczniem. Szkoły specjalne są organizatorami licznych 

projektów artystycznych, których głównym celem jest rozwijanie i wzmacnianie mocnych stron u niepełnosprawnych 

uczniów. Szkoły specjalne z dużym powodzeniem organizują szkolenia, dzielą się wiedzą, udostępniają materiały 

specjalistyczne, prezentują swoją pracę podczas otwartych zajęć lekcyjnych i terapeutycznych. 

- Na uwagę zasługuje systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, korzystanie z nowoczesnych technik i metod 

pracy. Zasadnym jest stwierdzenie, że pedagodzy pracujący w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, 

to kompetentni i świadomi swojej roli pedagodzy. 

- Placówki pracy pozaszkolnej wspierają i uzupełniają zadania szkół w zakresie kształtowania i rozwijania zainteresowań 

dzieci i młodzieży. Efektywnie zabezpieczają czas wolny prowadząc stałe zajęcia klubowe, świetlicowe, sportowe, 

artystyczne, ekologiczne, a także z bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

- Mocnymi stronami łódzkiej oświaty są: 

∙ zróżnicowana oferta kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym nowe kierunki i specjalizacje; 

∙ bogata oferta zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych oraz wdrażanie innowacji pedagogicznych; 

∙ dobre przygotowanie do pracy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych; 

∙ wydłużony czas pracy przedszkoli i świetlic szkolnych; 

∙ rozwinięty system działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

∙ zagospodarowane place i miejsca zabaw; 

∙ największa w Polsce liczba boisk przyszkolnych (Orliki) dostępnych dla uczniów i mieszkańców oraz działalność 

animatorów sportu; 

∙ sieć Internet dostępna we wszystkich szkołach; 

∙ nabór elektroniczny do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych; 

∙ łódzki, wyróżniający się na tle innych miast, model doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów; 

∙ system współpracy poradni psychologiczno – pedagogicznych ze szkołami i placówkami oświatowymi; 

∙ dobra współpraca między szkołami i placówkami oraz wieloma instytucjami wspierającymi działania dydaktyczne 

i opiekuńczo – wychowawcze; 

∙ systematyczne wzbogacanie bazy w szkołach specjalnych. 

- Bogata oferta usług specjalistycznych świadczonych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wysoki poziom kwalifikacji zawodowych, ustawiczne doskonalenie zawodowe 

nauczycieli i dyrektorów szkół, umiejętne pozyskiwanie środków pozabudżetowych na statutową działalność 

szkół/placówek oraz doświadczenie znacznej części nauczycieli w stosowaniu technologii informacyjno – komunikacyjnej 

w procesie kształcenia. 

- Duże znaczenie ma również rozwój kompetencji językowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem szkół 

zawodowych, ponieważ rośnie liczba przedsiębiorstw, firm z kapitałem zagranicznym funkcjonujących w naszym 

mieście. 

- Rozpoczęto wiele nowych działań, szczególnie w zakresie wdrażania nowych technologii informatycznych służących 

poprawie jakości zarządzania oraz kształcenia. Ponadto środki finansowe przeznaczane na podnoszenie kompetencji 

zawodowych kadry pedagogicznej pozwoliły na uzyskanie przez tę grupę pracowników kwalifikacji do nauczania dwóch 

lub więcej przedmiotów. Jest to niewątpliwie szansa na poprawę jakości kształcenia. Szansę stanowi również 

wzrastające zainteresowanie pracodawców współpracą ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. 
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FILAR: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

 

Łódź atrakcyjna, bezpieczna i zdrowa – poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu 

atrakcyjności przestrzeni publicznej, rewitalizacji kluczowych obszarów Miasta, wykorzystaniu 

potencjału środowiska przyrodniczego i rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego. 
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1. REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA  

Wzrost poziomu życia łodzian poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnych obszarów miasta, odbudowę 
historycznej tkanki miejskiej przy nadaniu jej nowych funkcji. 

 

ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIEE  GGMMIINNNNYYMM  ZZAASSOOBBEEMM  MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWYYMM  

 

W czerwcu 2012 r. Rada Miejska przyjęła uchwały w sprawie Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu 

mieszkaniowego 2020+, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012 – 

2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  

Osią polityki mieszkaniowej Łodzi 2020+, a zarazem podstawowym warunkiem jej powodzenia, jest rozdzielenie 

obszaru polityki mieszkaniowej wobec zasobu socjalnego od polityki wobec jego pozostałej części. Oznacza 

to zdecydowane wyodrębnienie funkcji komercyjnej zasobu komunalnego od jego funkcji socjalnej.  

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym 

W skład zasobu mieszkaniowego Miasta w latach 2011-2012 wchodziło w 2011 r. - 59 828 lokali, 2012 r. – 57 250 

lokali, a wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły odpowiednio 302,7 mln zł i 325,7 mln zł. 

Od 1 kwietnia 2011 r. nastąpiło przekształcenie 25. nadzorowanych przez Miasto zakładów budżetowych 

(administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej) w jednostki budżetowe. 

Mając na celu dostosowanie zakresu realizowanych zadań przez administracje nieruchomościami 

do obowiązujących w tym zakresie przepisów, w listopadzie 2012 r. podjęto decyzję o wycofaniu się Miasta 

z administrowania częściami wspólnymi nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. Przeprowadzona zmiana umożliwi także 

zmniejszenie kosztów działania administracji. Na 2013 r. założono zmniejszenie tych kosztów o ok. 11 mln zł w stosunku 

do 2012 r. Efekty te będą możliwe dzięki zaplanowanemu programowi reorganizacji zatrudnienia. 

W ramach projektu realizowanego przez Łódzki Ośrodek Geodezyjny zakupiono i wdrożono system Lokalowa 

Informacja Zarządcza (LIZ), zawierający informacje, wraz z możliwością raportowania i analizowania danych, na temat 

nieruchomości, budynków i lokali zarządzanych przez administracje nieruchomości. Rozpoczęto realizację projektu 

mającego na celu stworzenie spójnej, jednolitej bazy nieruchomości w mieście oraz informacji o umowach powiązanych 

z nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa wraz z księgowością niepodatkową. 

Monitorowane i koordynowane są działania windykacyjne, prowadzone przez administracje w stosunku do dłużników 

zalegających z płatnościami za korzystanie z lokali komunalnych. Przeprowadzone kontrole działań windykacyjnych 

(w 2012 r. - 13 kontroli problemowych i blisko 30 kontroli doraźnych) wykazały zaniedbania administracji i dopuszczanie do 

wysokich zaległości czynszowych. W ramach działań naprawczych administracje wystosowały 12,4 tys. wezwań do zapłaty 

zawierających ostrzeżenie o możliwości przekazania informacji do Biura Informacji Gospodarczej i informacji 

o przygotowywanych procedurach sprzedaży długów czynszowych prywatnym podmiotom zajmującym się windykacją 

i odzyskiwaniem należności oraz ponad 5 tys. powiadomień o możliwości skorzystania z ulg i zwolnień. 

W efekcie do większości administracji nieruchomościami wpłynęły wnioski lokatorów o rozłożenie zadłużenia na raty 

oraz o umorzenie zaległości:  

- 197 wniosków o rozłożenie zaległości na raty, podpisano 155 porozumień o ratalnej spłacie zadłużenia na łączną kwotę 

812,4 tys. zł; 

- 136 wniosków o umorzenie zaległości, umorzono 38,8 tys. zł; 
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- kilku dłużników spłaciło zadłużenie na kwotę 37,8 tys. zł, a 2 dłużników złożyło zobowiązania o spłacie wierzytelności 

do 31 grudnia 2012 r. (w jednym przypadku wycofano oświadczenie i podpisano porozumienie o ratalnej spłacie 

zadłużenia). 

Administracje nieruchomościami poprzez podejmowanie działań windykacyjnych odzyskały: 

- w 2011 r. -  30,13 mln zł; 

- w 2012 r. -  30,21 mln zł; 

Średni wskaźnik ściągalności czynszu12 ogółem w 2012 r. (styczeń – wrzesień) wynosił 92,33%, w tym najwyższa 

wartość w lipcu 101,0%, a najniższa 89,3% w sierpniu. 

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. udział najemców i użytkowników lokali mieszkalnych zalegających z opłatami 

wśród użytkowników mieszkań komunalnych wynosi 53%, a udział dłużników lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 

wśród użytkowników takich lokali sięga 65%. 

Problem ściągalności w największym stopniu dotyczy zaległości czynszowych w lokalach mieszkalnych. 

W przypadku 10 Administracji wskaźnik ten (dla lokali mieszkalnych) nie przekracza 90%. 

Do końca listopada 2012 r. wpisano 11 175 dłużników do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., Rejestru  Dłużników 

ERIF BIG S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Na dzień 30 listopada 2012 r. kwota zadłużeń ujawnionych 

w RD wynosiła 87,84 mln zł. Działania te przynoszą coraz lepsze efekty w postaci spłaconych zaległości. Ilość dłużników, 

którzy dokonali chociażby częściowej spłaty zadłużenia wynosi 2 279 osób, z tego 698 osób spłaciło całe zadłużenie. Kwota 

spłaconych zaległości do dnia 30 listopada 2012 r. wyniosła 2,73 mln zł. 

Widoczna jest poprawa skuteczności działań windykacyjnych prowadzonych przez Administracje. 

- Lokale mieszkalne - wartość należności czynszowych (mln zł):  

∙ stan na 31.12.2011 r. – 212,29; 

∙ stan na 30.11.2012 r. – 202,4. 

- Najemcy i użytkownicy (bez tytułu prawnego) gminnych lokali mieszkalnych zalegający z opłatami za mieszkanie: 

∙ stan na 31.12.2011 r. - 35 226; 

∙ stan na 30.11.2012 r. - 29 581. 

- Lokale użytkowe - wartość należności czynszowych (mln zł): 

∙ stan na 31.12.2011 r. - 74,4; 

∙ stan na 30.11.2012 r. - 70,4 mln zł. 

- Najemcy i użytkownicy (bez tytułu prawnego) gminnych lokali użytkowych zalegający z opłatami (osoby):  

∙ stan na 31.12.2011 r. - 5 983; 

∙ stan na 30.11.2012 r. - 5 445. 

 

Tab. 71. Lokale użytkowe należące do gminy – stan na 31 grudnia 2012 r. 

 

Źródło: Wydział Budynków i Lokali. 

                                                 
12 Wskaźnik ściągalności czynszu = wartość przypisu miesięcznego / wartość wpłat w danym miesiącu. 

Rodzaj lokalu Ilość 

Lokale użytkowe, w tym: 5 166 
zajęte 4 129 
wolne 899 

Garaże, w tym: 1 257 
zajęte 1 081 
wolne 176 
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Polityka gospodarowania lokalami użytkowymi 

W 2011 r. zorganizowano 7 przetargów na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, w wyniku których 

wynajęto 190 lokali, natomiast w 2012 r. było 11 przetargów i wynajęto 208 lokali. 

Nie maleje zainteresowanie wynajmem lokali w trybie bezprzetargowym i tak w latach 2011-2012 wynajęto 

282 lokale. 

 

Tab. 72. Wynajmem lokali w trybie bezprzetargowym. 

Stawka czynszu 2011 2012 

100% minimalnej stawki  81 98 
50% minimalnej stawki  26 36 
30% minimalnej stawki  15 26 

 122 160 
 

Źródło: Wydział Budynków i Lokali. 

W przypadku wynajmu w trybie bezprzetargowym zachowana jest preferencja dla osób bezrobotnych, jako element 

polityki przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy. Informacja na temat istniejących możliwości pozyskania 

lokali jest przekazywana podczas szkoleń organizowanych przez Urząd Pracy.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalowym organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, w miarę 

posiadanych zasobów, lokale użytkowe wynajmowane są bezprzetargowo. Z możliwości tej skorzystało w 2011 r. 

16 organizacji natomiast w 2012 - 18.  

W ramach Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata  

2012-2016 przyjęte zostało Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3568/VI/12 w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz 

ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych. Zarządzenie obowiązuje od 1 lutego 2013 roku. Zarządzenie to daje 

możliwość stosowania niższych stawek dla organizacji pozarządowych, które prowadzą terapię i profilaktykę uzależnień 

dzieci i młodzieży oraz zajęcia dla ich najbliższych, organizacji udzielających pomocy osobom niepełnosprawnym, prowadzą 

działalność charytatywną oraz udzielają pomocy osobom w wieku przedemerytalnym, emerytalnym, kombatantom i byłym 

więźniom politycznym. 

Na koniec 2012 r. w zasobie zarządzanym przez administracje nieruchomościami znajdowały się 702 komunalne, 

wolne lokale użytkowe. Większość z nich została wyłączona na stałe lub czasowo z użytkowania, z uwagi na zły stan 

techniczny budynku – 349 obiekty. Część z nich (56) to lokale, które przeznaczone zostały do zbycia, a pozostałe znajdują 

się w ofercie do wynajmu w trybie bezprzetargowym bądź przetargu. 

Utrzymanie zasobu lokalowego 

Urząd Miasta Łodzi nadzoruje techniczne utrzymanie zasobu lokalowego Miasta, planowanie i koordynowanie 

remontów, rozbiórek i inwestycji realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne. 
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Tab. 73. Wydatki remontowe w budynkach miejskich w latach 2011 – 2012 w mln zł. 

Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r.  Dynamika w % 

Wydatki na remonty bieżące, konserwacje i rozbiórki w tym: 28,1 26,1 92,9 
remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia 5,4 4,3 80,2 
rozbiórki budynków 0,4 0,4 98,7 
remonty bieżące 19,5 14,2 72,9 
konserwacje 8,2 7,2 87,9 

 

Źródło: Wydział Budynków i Lokali. 

 

Tab. 74. Najistotniejsze efekty rzeczowe. 

 Ilość 2011 2012 

Remont i naprawa elewacji budynków      15     53 
Ocieplenia budynków budynków       1       5 
Remont lokali przeznaczonych do ponownego zasiedlenia lokali   460          419 
Remont lokali wynajmowanych lokali    60     97 
Remont lokali użytkowych lokali    71     80 
Rozbiórki budynków w tym:    

mieszkalnych 
w obecnej strefie wielkomiejskiej 

budynków 
    8     27 

       3    21 
        7    13 

Roboty dekarskie budynków.   377   239 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej stolarki 1432 1706 
Remont balkonów balkonów       4     11 
Malowanie klatek schodowych klatek      12     10 
Roboty zabezpieczające konstrukcję budynków /ściągi, stemple/ budynków      28    106 
Remont instalacji wewnętrznych /gazowej, elektrycznej, 
Wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania/ 

budynków     372     278 

 

Źródło: Wydział Budynków i Lokali. 

 

Na techniczne utrzymanie zasobu mieszkalnego Miasta wydano w 2012 r. o 7% mniej niż w 2011 roku. 

Pod względem rzeczowym w 2012 r. wykonano więcej niż w latach poprzednich remontów i napraw elewacji 

budynków, robót zabezpieczających konstrukcję budynków i rozbiórek. Do istotnych efektów w tym zakresie należy rozbiórka 

budynków przy ul. Ogrodowej 8 i 10, usytuowanych w istotnej dla Miasta pod względem inwestycyjnym części strefy 

wielkomiejskiej. 

 

Tab. 75. Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2011-2012. 

Nazwa zadania kwota w tys. zł 

2011 
Wykonanie robót instalacyjnych umożliwiających włączenie wykonanej w 2010 r. instalacji zewnętrznej 
do budynków na osiedlu Ziołowa - Podbiałowa i do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 

63,7 

Wykonanie fragmentów zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków 
komunalnych na Osiedlu Trawiasta – Ziołowa niewykonanych w latach ubiegłych  

 753,9 

2012 
Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku ul. Gdańskiej 118 22,1 
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Łąkowej 3/5 13,5 
Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Okulickiego  42,2 
AN Łódź-Górna Południe – Zagospodarowanie terenu na posesji przy ul. Rzgowskiej 151 oraz budowa 
placu zabaw 

69,9 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych z Wydziału Budynków i Lokali 

 

W latach 2011-2012 przeprowadzono kilkadziesiąt tysięcy postępowań dotyczących lokali mieszkalnych, zgodnie 



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

144 

 

z obowiązującymi zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta. Systematycznie 

wzrasta liczba wszczętych postępowań z 9 187 w 2011 r. do 9 719 w 2012 r., spadła natomiast liczba wydanych skierowań. 

 

Tab. 76. Postępowania wszczęte w latach 2011 - 2012 r. 

Tytuł zadania zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/1765/02 
Liczba 
spraw 

Liczba wydanych 
skierowań 

2011 2012 2011 2012 

Wyroki z prawem do lokalu socjalnego 2198 2465 361 292 

Wyroki bez prawa do lokalu socjalnego - pomieszczenia tymczasowe 676 805 39 61 

Lokale socjalne z tytułu niedostatku 1015 1049 103 81 
Przedłużanie umów najmu na lokale socjalne 976 1028 140 65 

Wykwaterowania 534 535 184 223 

Zamiany 206 233 10 11 
Znaczny stopień niepełnosprawności 157 187 86 43 

Lokale przyległe 102 111 14 17 

Domy Dziecka lub Rodziny Zastępcze 218 244 111 60 
Regulacja stanu prawnego do lokalu - po jego opuszczeniu, lub po 
spłacie zadłużenia 

570 645 447 502 

Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy 679 614 353 357 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 581 557 181 202 

Lokale w zmodernizowanych, nowo wybudowanych domach, program 
„Mia100 Kamienic” 

369 93 156 91 

Wynajem lokali mieszkalnych, których remont jest ekonomiczne 
nieopłacalny lub opróżnionych w wyniku realizacji orzeczeń sądu 
o eksmisję 

182 318 11 24 

Lokale mieszkalne przy Placu Wolności i ul. Piotrkowskiej 0 1 0 0 

Lokale mieszkalne przekraczające pow. 80 m2 1 0 5 0 

Techniczne utrzymanie i eksploatacja budynków i lokali 425 418 0 0 

Utrzymanie czystości 50 83 0 0 
Media i spory czynszowe 60 184 0 0 

Ustalanie uprawnień do najmu lokali 154 95 0 0 

Zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności 30 31 0 0 
Kaucje 6 23 0 0 

Razem 9 189 9 719 2 201 2 029 
 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Budynków i Lokali. 

  

RREEWWIITTAALLIIZZAACCJJAA  

Program „Mia100 Kamienic” 

Głównym założeniem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców, zwłaszcza warunków mieszkaniowych 

w kamienicach, w tym doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych do wszystkich mieszkań, poprawa stanu 

technicznego budynków poprzez remonty lub wymianę elementów konstrukcji budynków (dachów, stropów, klatek 

schodowych, odtworzenia balkonów), termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace 

konserwatorskie przywracające dawną świetność kamienic. 

Budżet zadań inwestycyjnych pn. „Mia100 Kamienic”:  

- 2011 - 12,6 mln zł,  

- 2012 - 51,4 mln zł. 
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W ramach programu w 2011 r. wyremontowano 16 nieruchomości, a w roku 2012 zakończono remonty 

w 9 nieruchomościach, na które składa się 15 budynków mieszkalnych. Ponadto wyremontowano 2 nieruchomości, 

w których znajdują się schroniska młodzieżowe nadzorowane przez Wydziału Edukacji, a także zakończono I etap prac 

remontowych w 8 nieruchomościach. 

 

 

Remonty 10 nieruchomości, na które składa się 28 budynków mieszkalnych, będą zakończone do czerwca 

2013 roku. 

W wyniku programu następuje sukcesywna likwidacja lokali socjalnych w strefie wielkomiejskiej i podniesienie 

standardu mieszkań. Łączna liczba budynków nowopodłączonych do miejskiej sieci cieplnej w 2012 r. wyniosła 71, które 

były zlokalizowane w 29 nieruchomościach.  

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono wnioski o dofinansowanie w formie 

pożyczki i dotacji termomodernizacyjnej wytypowanych kamienic, pozyskując dla dziewięciu z nich łącznie 2,83 mln zł.  

Projekt pn. „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego” 

Głównym zadaniem projektu była renowacja i modernizacja zabudowy mieszkaniowej i poprzemysłowej 

z dostosowaniem jej do nowych funkcji gospodarczych, kulturalnych oraz na cele administracji publicznej, rewitalizacja 

istniejących i tworzenie nowych przestrzeni publicznych, poprawa dostępu do wnętrz kwartałów poprzez budowę ulicy wraz 

z budową miejsc parkingowych oraz renowacja zabytkowego parku.  

Ze względu na otrzymanie negatywnej oceny formalnej złożonego do Urzędu Marszałkowskiego wniosku 

o dofinansowanie, projekt nie będzie realizowany. 

Zrealizowano natomiast podprojekt nr 7 pn.: „Renowacja i modernizacja wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej 

na nieruchomości Sienkiewicza 48 wraz z adaptacją jej części na funkcje gospodarcze, a także zagospodarowanie 
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przyległego otoczenia”.  

Dla rewitalizacji Parku Sienkiewicza opracowane zostały kwerenda oraz program funkcjonalno-użytkowy wraz 

ze wstępnymi kosztorysami robót budowlanych i prac projektowych. Dla pozostałych projektów opracowane zostały 

koncepcje wraz z oceną techniczną obiektów pod kątem proponowanych rozwiązań, zawierające program funkcjonalno-

użytkowy oraz częściowe rozwiązania materiałowe wraz ze wstępnymi kosztorysami. Zgromadzone materiały wykorzystane 

będą przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020. Poszukiwane 

są rozwiązania i programy umożliwiające pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów składowych. 

W ramach zadania „Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej” zakończono zagospodarowanie nieruchomości 

przy Sienkiewicza 71 (55 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe).  

 

Tab. 77. Lokale oddane do użytku w nowo wybudowanych i zmodernizowanych budynkach w 2012 r. 

Rok 
Budynek Budownictwo nowe 

 Lokale mieszkalne Lokale użytkowe 

2012 Sienkiewicza 71 55 2 
 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Budynków i Lokali. 

 

Zasób mieszkaniowy Miasta powiększa się także dzięki inwestycjom WTBS. W latach 2011-2012 w ramach tej formy 

budownictwa oddano do użytku 127 mieszkań. 

 

Tab. 78. Liczba oddanych lokali do użytku przez WTBS w latach 2011-2012. 

Rok Budynek Lokale mieszkalne Lokale użytkowe i garaże 

2011 

Billewiczówny 15 52 1 lokal usługowy 

Wodna 28 31 
Garaż wielostanowiskowy – 13 miejsc, 5 garaży 

indywidualnych 

2012 
Nawrot 82 

20 
1 lokal usługowy, 

 8 garaży indywidualnych 
Nawrot 82 A 24 Garaż wielostanowiskowy – 18 miejsc 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Budynków i Lokali. 

 

Ponadto: 

- W ramach programu „Mia100 Kamienic” wdrożony zostanie nowy system zarządzania oparty na programie 

informatycznym MS Project. 

- Przygotowywane jest wdrożenie systemu nadzoru i kontrolingu przedsięwzięć remontowych realizowanych przez 

administracje nieruchomościami – baza danych z możliwością generowania raportów wraz z procedurą jej prowadzenia. 

- Wprowadzono jednolitą procedurę wykwaterowań najemców – wynikającą z zarządzenia Prezydenta Miasta z 3 grudnia 

2012 r. w sprawie procedury zabezpieczania lokali zamiennych dla najemców z nieruchomości stanowiących własność 

Miasta Łodzi, przeznaczonych do rozbiórki, remontu kapitalnego i modernizacji. 

 

W ramach działań rewitalizacyjnych funkcjonują dwa programy: 

- Program pomocy de minimis miasta Łodzi na prace konserwatorskie, restauratorskie, remont i rewitalizację zabytków – 

kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2012 r. wyniosła 61 tys. zł. 

- Program pomocy de minimis miasta Łodzi na remonty elewacji – kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości 

w 2012 r. wyniosła 477,7 tys. zł (w 2011 r. – 360,8 tys. zł). 

Głównym celem programów pomocowych jest wsparcie rewitalizacji budynków zabytkowych będących istotnym 
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elementem tkanki urbanistycznej stanowiącej o tożsamości i historii Miasta. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy 

i osoby fizyczne. 

 

GGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIEE  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCIIAAMMII  

Sprzedaż nieruchomości 

W 2012 r. przygotowano do sprzedaży 171 nieruchomości o wartości 68,7 mln zł. Sprzedano 79 nieruchomości 

za 21,2 mln zł. Rok wcześniej były to odpowiednio 128 i 49 sztuk, a uzyskany dochód sięgnął 16 mln zł. 

 

Rys. 18. Nieruchomości przygotowane i sprzedane w latach 2011-2012 (w szt.). 

 
Źródło: Wydział Majątku Miasta 

 

Rys. 19. Nieruchomości przygotowane i sprzedane w latach 2011-2012 (w mln zł). 

 

 
Źródło: Wydział Majątku Miasta 
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W porównaniu z 2011 r. sprzedano większą liczbę nieruchomości, osiągnięto też wyższy dochód, przekraczający 

21mln zł. Mimo to nie zrealizowano zakładanych planów. 

Charakterystyka sprzedaży nieruchomości 

W 2012 r. do przetargu wystawiono 100 nieruchomości o łącznej wartości 43,2 mln zł, w tym: 

- 33 nieruchomości gospodarcze - 23,2 mln zł; 

- 67 nieruchomości mieszkaniowych - 20 mln zł. 

Sprzedano 45 nieruchomości (w tym 39 z przetargu z 2012 r.) za 15,9 mln zł, w tym: 

- 11 nieruchomości gospodarczych - 10,3 mln zł, 

- 34 nieruchomości mieszkaniowe - 5,6 mln zł. 

Nie było zainteresowanych nabyciem 61 nieruchomości wystawionych do przetargu na kwotę 32,9 mln zł. 

W 2012 r. przygotowano do zbycia w trybie bezprzetargowym 71 nieruchomości o wartości 25,5 mln zł w tym: 

- 56 nieruchomości gospodarczych - 24,9 mln zł; 

- 15 nieruchomości mieszkaniowych - 0,6 mln zł. 

Podpisano akty notarialne dotyczące 34 nieruchomości, w tym na 31 procedowanych w 2012 r. i 3 nieruchomości 

z 2011 na łączną kwotę 5,2 mln zł, w tym:  

- 23 nieruchomości gospodarcze - 4,7 mln zł; 

- 11 nieruchomości mieszkaniowych - 0,5 mln zł. 

Aby ułatwić zainteresowanym przegląd nieruchomości Miasta przeznaczonych do sprzedaży uruchomiono na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Łodzi zakładkę „Oferty sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi”, pod którą znajduje się czytelny, 

krótki opis nieruchomości wraz z mapą wskazującą na lokalizację terenu. Ta forma prezentacji jest skuteczna, dlatego 

będzie kontynuowana i rozwijana. Obecnie na stronie znajdują się oferty 164 nieruchomości. 

Dzierżawy 

Nieruchomości miejskie oraz nieruchomości, których Miasto Łódź jest posiadaczem wydzierżawiane są w formie 

do lat trzech i w formie wieloletniej.  

W 2012 r. planowany dochód z dzierżaw miał wynosić 17,3 mln zł (6,8 mln z dzierżaw wieloletnich), osiągnięto 

dochód w wysokości 16,8 mln zł (7,3 mln zł z dzierżaw wieloletnich). 

 

Rys. 20. Dochody z tytułu dzierżaw wieloletnich (w mln zł). 

 
Źródło: Wydział Majątku Miasta 
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Rys. 21. Dochody z tytułu dzierżaw do lat 3 w mln zł w latach 2011-2012. 

 

Źródło: Wydział Majątku Miasta 

Podjęto decyzję o częstszym organizowaniu przetargów na zbycie nieruchomości przez Miasto (w każdy piątek).  

 

Polityka Miasta Łodzi w zakresie sprzedaży udziałów w nieruchomościach zakłada wychodzenie ze współwłasności. 

W tym celu zmienione zostały przepisy lokalne - współwłaściciele będą mogli zakupić udziały jako pierwsi. Miasto 

ma możliwość sprzedaży udziałów w nieruchomościach, również z większościowym udziałem własnym. Będzie też 

możliwość rozłożenia zapłaty na raty, co spowodowuje większe zainteresowanie nabyciem udziałów. 

Wydzierżawienie nieruchomości 

Miasto weryfikuje wydzierżawione grunty pod kątem poprawy estetyki w celu wyeliminowania ze Strefy 

Wielkomiejskiej pojedynczych obiektów handlowych – kiosków, które nie pasują do przyjętych założeń estetycznych. 

Planowane jest przeniesienie takiego handlu i usług do lokali użytkowych lub na istniejące, w dużej części zmodernizowane, 

targowiska. Działania te przekraczają granice Strefy Wielkomiejskiej. W ramach zachęty dla przedsiębiorców, którzy 

zdecydują się wymienić obiekty na nowe, przygotowano ofertę dłuższych – 9. letnich umów dzierżawy. Wydłużony okres 

obowiązywania umów ma zapewnić amortyzację nakładów poczynionych przez dzierżawców. 

Angażowanie Wspólnot Mieszkaniowych w zagospodarowanie przestrzeni miasta 

Przygotowano ofertę użyczeń terenów gminnych przyległych do budynków wspólnot mieszkaniowych w celu 

zagospodarowania ich zgodnie z potrzebami osób tam zamieszkujących. Miasto zawarło ponad 300 umów oraz wprowadziło 

program „Zielone Podwórka", polegający na udzieleniu wsparcia finansowego wspólnotom, które poprawią infrastrukturę 

i estetykę terenu użyczonego lub wydzierżawionego od Miasta wokół swoich budynków (nasadzenia roślinne, budowa 

placów zabaw, zakup i montaż urządzeń małej architektury). W 2012 r. z programu skorzystało 9 Wspólnot Mieszkaniowych. 

Wspomaganie lokalnych przedsiębiorców 

Miasto wspiera małych i średnich przedsiębiorców poprzez udzielanie im pomocy publicznej w formie rozłożenia 

na raty należności z tytułu czynszu dzierżawnego bądź bezumownego korzystania z gruntu. W zeszłym roku z tego sposobu 

wsparcia skorzystało 20 przedsiębiorców.  
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W ramach poprawy jakości przestrzeni miejskiej: 

- opracowano wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Łodzi 

ograniczonego ulicami: 

∙ Kościuszki, Zachodnią, Ogrodową, Północną, Wschodnią, Narutowicza, Sienkiewicza, Tuwima i Struga;  

∙ Kościuszki, Piłsudskiego, Struga, Tuwima, Kilińskiego, Targową, Abramowskiego, Brzeźną i Radwańską;  

∙ Narutowicza, Lindleya, Wodną, Tuwima i Sienkiewicza; 

∙ Ogrodową, Zachodnią, Legionów i Cmentarną; 

∙ Piotrkowską, Czerwoną, Wólczańską, Radwańską, Brzeźną, Abramowskiego, Kilińskiego, Tylną, Sienkiewicza, 

Tymienieckiego;  

∙ Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej. 

Zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami  

Porozumienie Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta z 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź 

prowadzenia niektórych spraw, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znacząco 

zwiększyło kompetencje Miasta w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

Realizacja zadań została powierzona Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, pełniącemu funkcję zastępcy dyrektora 

Biura Architekta Miasta. W ciągu roku do Miejskiego Konserwatora Zabytków wpłynęło 2035 pism o charakterze 

merytorycznym, co stanowiło wzrost o blisko 100 procent w stosunku do roku 2011. W okresie objętym sprawozdaniem 

wydane zostały 303 postanowienia, w tym 76 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 

oraz 9 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pozostałe dotyczyły uzgodnienia dokumentacji projektowej 

na etapie pozwolenia na budowę. W stosunku do 8 postanowień strony złożyły zażalenia, co stanowi zaledwie 

2,6% wydanych. Zażalenia zostały przekazane do rozpatrzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dnia 

dzisiejszego rozstrzygnięcie zapadło tylko w jednej sprawie – postanowienie zostało uchylone i przekazane do ponownego 

rozpatrzenia. 

Wydano także 39 decyzji administracyjnych, dotyczących przede wszystkim pozwoleń na prowadzenie prac przy 

obiekcie zabytkowym, umieszczania na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, a także podziału 

nieruchomości zabytkowych. W stosunku do żadnej z nich nie zostało złożone odwołanie. 

Na mocy Porozumienia powierzeniu podlegały także uprawnienia związane z nadzorem konserwatorskim. W ramach 

tego nadzoru w 2012 r. rozpoczęte zostały trzy kontrole przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami. Wszystkie są jeszcze w toku. Zostały także złożone dwa zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa. Wszystkie wymienione sprawy dotyczyły zespołu architektoniczno-urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej oraz 

budynków zabytkowych przy niej usytuowanych. 

Także w odniesieniu do ulicy Piotrkowskiej rozpoczęto działania zmierzające do poprawy estetyki reklam i szyldów. 

W 2012 r. wysłane zostały wezwania do usunięcia nieprawidłowości do 66 właścicieli 36 obiektów na odcinku ograniczonym 

ulicami Struga i Tuwima oraz alejami Mickiewicza i Piłsudskiego. Ponadto przygotowane zostały kolejne wezwania 

do właścicieli budynków na odcinku między placem Wolności a ulicami Próchnika i Rewolucji 1905 r. Ponadto 

przeprowadzono wizje lokalne - przegląd estetyczny przestrzeni publicznej, czyli urządzeń reklamowych (dokumentacja 

fotograficzna). 
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W efekcie najemcy lokali na ulicy Piotrkowskiej zaczynają stosować procedurę umieszczania urządzeń reklamowych, 

zgodną z przepisami ustawy. 

 

W ramach rewitalizacji Księżego Młyna podjęto szereg działań: 

- współpraca przy konkursie dla studentów łódzkich uczelni na koncepcję zagospodarowania przestrzeni osiedla; 

- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu zespołu domów robotniczych; 

- współorganizacja konsultacji społecznych - prezentacje koncepcji i dyskusja z mieszkańcami na temat 

zagospodarowania przestrzeni Księżego Młyna; 

w efekcie został przyjęty przez Radę Miejską 4 lipca 2012 r. Zintegrowany Program Rewitalizacji Księżego Młyna 

i rozpoczęto prace budowlane na terenie osiedla. 

 

Ponadto opracowano materiały pomocnicze do strategicznych dokumentów i decyzji dotyczących ochrony i opieki 

nad zabytkami: 

- Gminny Program Opieki nad Zabytkami; 

- Strategia Rozwoju Przestrzennego Łodzi 2020+ (określenie granic strefy miejskiej i wielkomiejskiej z punktu widzenia 

konserwatorskiego oraz opracowanie założeń  strategii ochrony  zabytków); 

- Nowe Centrum Łodzi (konsultacje dotyczące NCŁ w kwestii przeniesienia Dworca Łódź- Fabryczna, opracowanie 

wytycznych konserwatorskich do rozbiórki i sposobu przeniesienia i wykorzystania bryły historycznego dworca); 

- Program „Strych”-  przygotowanie wytycznych konserwatorskich do projektów decyzji o warunkach zabudowy. 

Prowadzono gminną ewidencję zabytków, w tym weryfikację i uzupełnianie bazy danych, wykonywanie dokumentacji 

fotograficznej, archiwalnej i architektonicznej oraz opracowanie i założenie kart adresowych zabytków nieruchomych 

z terenu miasta. W efekcie ukończono gminną ewidencję zabytków oraz udostępniono ją zainteresowanym podmiotom. 

W 2012 r. udzielono dotacji na łączną kwotę 3,69 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
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budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi. 

 

Działania te umożliwiły: 

- zakończenie kompleksowej renowacji elewacji, wnętrz oraz cennych elementów wystroju i wyposażenia Bazyliki 

Archikatedralnej p.w. św. Stanisława Kostki; 

- zahamowanie procesu zagrożenia konstrukcyjnego pomnika nagrobnego rodziny Roberta Moenke na części 

ewangelickiej Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej; 

- zaawansowanie prac przy innych świątyniach (p.w. Wniebowzięcia NMP, św. Józefa Oblubieńca NMP, Kościele 

Rektoralnym Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, cerkwi św. Olgi), kaplicach i mauzoleach 

cmentarnych (Karola Scheiblera na części ewangelickiej Starego Cmentarza, Heinzlów na części katolickiej Starego 

Cmentarza, Silbersteinów na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej), kamienicach, willach oraz budynku fabrycznym; 

- stymulowanie wzrostu zaangażowania finansowego właścicieli zabytków do prac objętych dotacjami; 

Wydano publikacje: 

- „PROREVITA 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych” - 

zbiór referatów prezentowanych podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w 2010 roku w ramach cyklu 

PROREVITA. 

- Poradnik dla właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych w Łodzi - napisany przez pracowników miejskich służb 

konserwatorskich w celu ułatwienia potencjalnym inwestorom oraz właścicielom budynków zabytkowych planowania 

prac remontowych, wskazanie możliwości pozyskiwania funduszy na ratowanie i odnawianie zabytków. 

 

W 2012 r. pod nadzorem służb konserwatorskich podległych Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków zostały 

wykonane prace budowlano – konserwatorskie w obiektach zabytkowych za 1,1 mln zł, obejmujące: 

- przebudowę i remont konserwatorski frontowej elewacji kamienicy przy ul. Narutowicza 4 (rozpoczęcie 2011 r.); 

- przebudowę i remont konserwatorski frontowej elewacji kamienicy przy ul. Wysokiej 8 (rozpoczęcie 2011 r.);  

- renowację zabytkowych witraży w Pałacu Lurkensa przy al. Kościuszki 33/35;  

- remont konserwatorski frontowej elewacji zabytkowego budynku Esplanady przy ul. Piotrkowskiej 100a (zakończenie 

2013 r.);  

- remont konserwatorski elewacji  zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Sterlinga 24 (zakończenie 

2014 r.). 

W 2012 r. zostały przeprowadzone postępowania przetargowe dotyczące wybrania wykonawców dokumentacji 

projektowo-kosztorysowych remontów konserwatorskich elewacji zabytkowych budynków, usytuowanych przy 

ul. 6 Sierpnia 5 i ul. Piotrkowskiej 272. Wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z zawartych umów. Wadliwie wykonane 

projekty nie zostały odebrane i zapłacone przez służby MKZ, zaś Miasto Łódź odstąpiło od zawartych umów. 

Służby Miejskiego Konserwatora Zabytków w trosce o stan zachowania i zabezpieczenia obiektów zabytkowych 

wszczęły postępowania zmierzające do przeprowadzenia kontroli nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, 

zlokalizowanych przy ul. Próchnika 2, ul. Piotrkowskiej 98, ul. Piotrkowskiej 96 i u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza. 

Przebudowa ulicy Piotrkowskiej 

Konsekwentnie realizowano założenia wynikające z przyjętej w 2009 roku „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej 

na lata 2009-2020”. 
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W listopadzie 2012 r. rozpoczęła się przebudowa ulicy. Po przebudowie Piotrkowska zmieni wygląd. Modernizacja 

obejmuje zmianę materiału oraz geometrii posadzki ulicy Piotrkowskiej, system informacji miejskiej, zieleń miejską, 

oświetlenie uliczne, nowe meble miejskie i kioski. Podstawą dla wyboru form zagospodarowania ulicy stały się projekty 

przygotowane w konkursie „Piotrkowska Obiecana”, który został rozstrzygnięty w czerwcu 2011 roku. Całkowity koszt 

przebudowy wyniesie 48,5 mln zł. 

Oświetlenie świąteczne ulicy Piotrkowskiej  

W iluminacji świątecznej zamontowanej na ul. Piotrkowskiej w 2012 r. zastosowano przyjazną dla środowiska 

i energooszczędną technologię LED. Jeden komplet przewieszek stanowiły sanie oraz para reniferów. Dodatkowo wzdłuż 

ulicy montowane były ażurowe choinki. Łącznie zamontowano 8 kompletów sań oraz 77 choinek. Iluminacja zdobiła ulicę 

od 6 grudnia 2012 r. do 12 lutego 2013 r. Koszty iluminacji wyniosły w 2012 r. 386,7 tys. zł Oświetlenie świąteczne 

wyposażone zostało w system sterowania drogą radiową, umożliwiający włączanie i wyłączanie, ściemnianie oraz 

rozjaśnianie, uruchamianie animacji dynamicznej oraz kontrolę stanu pracy.  
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Porządkowanie przestrzeni ulicy 

Status ulicy Piotrkowskiej od dnia 28 września 2011 r. został zmieniony z drogi publicznej na drogę wewnętrzną – 

strefę ruchu. Zmiana ta znacząco wpłynęła na sposób zarządzania przestrzenią, zwiększając zasób narzędzi zarządczych 

Miasta. 

Przyjęto regulamin funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie ulicy Piotrkowskiej (zarówno 

obowiązujący do czasu przebudowy ulicy, jak również zapisów, które wejdą w życie wraz z jej przebudową). Przyjęcie było 

poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych.  

Regulamin uporządkował nierozstrzygnięte od wielu lat kwestie kształtu ogródków gastronomicznych. Jego 

zastosowanie pozwoli dostosować kształt nowych ogródków do nowej przestrzeni ulicy (węższy pas jezdni oraz szersze 

chodniki). Zmiana zapisów przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznej. Nowy regulamin zakłada wydłużenie 

sezonu ogródkowego od 1 kwietnia do 31 października.  

W celu prowadzenia stałej, systematycznej kontroli stanu estetycznego oraz podejmowania działań na rzecz jego 

poprawy powołano Zespół ds. porządkowych i estetycznych ulicy Piotrkowskiej. 

W trakcie opracowania jest „Program poprawy jakości przestrzeni publicznych”, który ma na celu aktywizację 

lokalnych społeczności, wzrost świadomości przestrzeni miejskiej wśród mieszkańców Łodzi, współudział mieszkańców 

w kreowaniu przestrzeni publicznych, zmianę jej jakości oraz wzbogacenie funkcji. 

Zespół Obsługi Piotrkowskiej pełni funkcję „pierwszego kontaktu” we wszystkich kwestiach dotyczących ulicy, 

koordynuje i usprawnia kontakty organizacji pozarządowych z Urzędem, wspierając w tym Pełnomocnika Prezydenta Miasta 

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wspólnie z Pełnomocnikiem Zespół przygotował ułatwienie prawne 

dla działań organizacji pozarządowych na Piotrkowskiej (i na drogach wewnętrznych) – umożliwienie użyczenia terenu dróg 

wewnętrznych dla organizacji pozarządowych w związku z realizacją działań pożytku publicznego.  
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Ponadto urząd miasta współpracował z: 

- Fundacją Ulicy Piotrkowskiej (organizacja Gwiazdki z Piotrkowską oraz Urodzin Tuwima, konkursu Potęga Łodzi – 

Power of Łódź); 

- Fundacją Lux Pro Monumentis (współpraca przy organizacji Light Move Festival – Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła); 

- Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego współpraca przy organizacji Jarmarku Wojewódzkiego oraz przy 

organizacji Święta Łodzi i happeningu – śpiewania „Prząśniczki”. 

W 2012 r. we współpracy z innymi podmiotami popularyzowano dobre zachowania prowadzące do poprawy stanu 

ulicy oraz aktywizacji jej mieszkańców Straż Miejska w Łodzi zorganizowała I edycję konkursu na najczystszą elewację, 

podwórko i witrynę na ul. Piotrkowskiej.  

Estetyka przestrzeni publicznej 

W ramach poprawy estetyki przestrzeni publicznej zakończono w 2012 r. 737 spraw (w 2011 r. 866). Były to między 

innymi: 

- opracowanie wytycznych do planów miejscowych dotyczące możliwości umieszczania reklam, Katalogu Mebli Miejskich 

dla Miasta, dotyczące wyglądu wiat przystankowych, projektów budowlanych dla przebudowy ul. Pomorskiej, stacji 

transformatorowych przy al. Piłsudskiego; 

- opiniowano wnioski dotyczące projektów reklam, kolorystyk elewacji budynków, ogródków gastronomicznych, małej 

architektury oraz innych zagadnień plastycznych; 

- opracowano koncepcyjne projekty architektoniczne pawilonów handlowo-usługowych o pow. 20-100m² dla Miasta Łodzi; 

- opracowano paletę kolorystyczną do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Piotrkowskiej oraz 

dla budynków historycznych objętych innymi projektami planów miejscowych; 

- realizowano program malowania parterów elewacji budynków miejskich; 

- konkurs pn. „Najlepsze Wnętrze Roku” przeznaczony dla projektantów wnętrz celem położenia szczególnego nacisku 

na estetykę oraz poszanowanie kulturowych walorów w twórczym procesie projektowania w budynkach powstałych 

do 1945 r. występujących w obrębie historycznego centrum Miasta. 

Program atrakcyjne przestrzenie miejskie 

Dobrze zagospodarowana i utrzymana przestrzeń publiczna jest jednym z ważniejszych mierników jakości miasta. 

Aby była odpowiednio ukształtowana musi być zdefiniowana przestrzennie za pomocą pierzei budynków, które wchodzą 

w dialog z przestrzenią, którą wyznaczają oraz za pomocą usług znajdujących się w parterach. W popularnym ujęciu 

przestrzenią publiczną są place, ulice, aleje i pasaże oraz parki i skwery, a także targowiska i place zabaw.  

Miarą jakości przestrzeni publicznych jest przede wszystkim sposób ich użytkowania - ilość i jakość aktywności ludzi 

w niej się pojawiających - oraz szeroko rozumiane uwarunkowania estetyczne. Zasadą porządkowania istniejących 

i wprowadzania nowych przestrzeni jest umożliwianie zaistnienia funkcji aktywizujących „życie miedzy budynkami” oraz 

czytelny podział na przestrzeń publiczną - dostępną dla wszystkich oraz prywatną - dostępną w zależności od woli 

właściciela. 

Głównymi celami programu będącego w fazie opracowania są: 

- tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do interakcji społecznej; 

- budowanie poczucia tożsamości i dumy z miasta; 

- tworzenie społeczności lokalnej współodpowiedzialnej za miasto; 

- stymulowanie aktywności i rozwoju centrum Łodzi. 
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2. ZIELONA, UPORZĄDKOWANA ŁÓDŹ 

Poprawa jakości życia łodzian i zwiększenie atrakcyjności miasta dzięki wykorzystaniu potencjału środowiska 
przyrodniczego, zachowaniu i porządkowaniu przestrzeni aktywnej biologicznie i obszarów służących rekreacji 
i budowaniu zdrowego stylu życia. 

 

Działania związane z tym celem realizowane były w obszarze polityki przestrzennej oraz polityki komunalnej 

i ochrony środowiska. W listopadzie 2012 r. zostały opracowane i złożone w Radzie Miejskiej projekty uchwał dotyczące 

przyjęcia „Polityki komunalnej i ochrony środowiska Miasta Łodzi 2020+” oraz „Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 

2020+”. Dokumenty te wyznaczają cele rozwoju, wskaźniki ich osiągnięcia, najważniejsze działania w opisywanym obszarze 

w perspektywie 2020 roku. Wymienione polityki sektorowe zostały uchwalone 16 stycznia 2013 roku. 

 

PPLLAANNOOWWAANNIIEE  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEE  --  MMIIEEJJSSCCOOWWEE  PPLLAANNYY  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  

 

Na koniec grudnia 2012 r. na terenie Łodzi obowiązywało 56 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Procent pokrycia powierzchni miasta planami wynosił 5,4%. 

Prace nad projektowaniem kolejnych planów w 2012 r. roku prowadzone były zgodnie z harmonogramem 

sporządzania mpzp na lata 2011-2014, ustalonym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 listopada 2011 r. oraz 

12 kwietnia i 17 września 2012 roku. 

Harmonogram sporządzania planów miejscowych został sformułowany według poniższych priorytetów: 

- Umożliwianie strategicznie i tożsamościowo ważnych dla Łodzi inwestycji oraz uporządkowanie obszarów centralnych 

miasta. 

- Ochrona zabytków urbanistyki oraz zespołów fabrycznych. 

- Ochrona terenów niezurbanizowanych i zatrzymanie rozprzestrzeniania się zabudowy miasta. 

- Przygotowanie terenów inwestycyjnych poza ścisłym centrum na potrzeby przemysłu, zabudowy rezydencjonalnej, 

funkcji magazynowej i centrów związanych z podłączeniami do autostrad. 

- Zakończenie zaawansowanych w realizacji planów. 

 

Tab. 79. Zaawansowanie prac nad przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

 (stan na koniec grudnia 2012 r.). 

Zakres informacji 
Liczba 

dokumentów 
Powierzchnia ogółem 

[ha] 

% udział 
w powierzchni 

miasta 

Powierzchnia obowiązujących mpzp 56 1 583 5,40 
Uchwalone mpzp w 2012 r. 5 25 0,08 
Przystąpienia do sporządzenia mpzp w 2012 r. 16     3 651,9 12,41 
Mpzp w przygotowaniu.  43  6 582 22,39 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 

 

W 2012 r. zintensyfikowano prace nad przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Przystąpiono do sporządzenia 16 planów na obszar obejmujący 12,4% powierzchni miasta (ponad dwukrotnie więcej niż 

obecnie). W 2014 r., po ukończeniu w terminie 43 opracowywanych obecnie planów powinno być nimi pokryte prawie 

27% powierzchni Łodzi. 
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Rys. 22. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

 

Źródło: www.mpu.lodz.pl 
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Rys. 23. Harmonogram sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi 

na lata 2011-2014. 

 

Źródło: Zarządzenie nr 2990/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 września 2012 r. 
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W 2012 r. Rada Miejska uchwaliła 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

- dla obszaru dawnej fabryki Zygmunta Richtera położonego przy ulicach Radwańskiej 30 i prof. Bohdana 

Stefanowskiego; 

- dla obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Stefana Jaracza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta 

Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza; 

- dla obszaru zespołu sześciu domów robotniczych dawnej Łódzkiej Manufaktury Nicianej położonego przy ulicy 

Czechosłowackiej 5; 

- dla obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic Karolewskiej i Wileńskiej oraz alei ks. bp. Władysława Bandurskiego; 

- dla obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej. 

Przyjęte plany objęły obszar 25 ha (0,08% powierzchni miasta), głównie obiekty zabytkowe, zespoły pofabryczne, 

zwarte zespoły urbanistyczne, gdyż ich celem była ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków urbanistyki i zespołów 

pofabrycznych.  

 

Ponadto w 2012 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała analizy zasadności, zakończone przyjęciem 

przez Radę Miejską uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia 16 planów miejscowych (pow. 36 519 ha, udział 

w pow. miasta 12,41%): 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr Stefana 

Kopcińskiego oraz terenów kolejowych (108)13; 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, 

Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej (109); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie alei: Ofiar Terroryzmu 11 Września i Cezarego Józefiaka oraz ulic: 

Rokicińskiej, Hetmańskiej, Zakładowej i Jędrzejowskiej do projektowanej autostrady A1 (110); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej (111); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie alei Politechniki oraz ulic: W. Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. S. Skrzywana 

(112); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, 

Grabińskiej i Byszewskiej – obszar centrum osiedla Nowosolna (113); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie ulic: J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej – północnej części osiedla 

Nowosolna (114); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej – zachodniej części osiedla Nowosolna 

(115); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie ulic: Pomorskiej, Wiączyńskiej i Brzezińskiej – wschodniej części osiedla 

Nowosolna (116); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, 

E. Abramowskiego, J. Kilińskiego, Tylnej, H. Sienkiewicza i ks. bp. W. Tymienieckiego (117); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. W. Tymienieckiego, J. Kilińskiego i Milionowej (118); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Sieradzkiej, Wólczańskiej, Czerwonej, Milionowej 

i S. Przybyszewskiego (119); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie ulic: Ikara i Sanitariuszek (120); 

                                                 
13 Numery w nawiasie wskazują numer planu na rys. 23. 
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- dla obszaru miasta położonego w rejonie alei: Unii Lubelskiej i ks. bp. Wł. Bandurskiego oraz ulic: Krzemienieckiej, 

Wygodnej, gen. H. Dembińskiego i Maratońskiej (121); 

- dla obszaru miasta położonego w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej (122); 

- dla obszaru miasta obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie: Okólnej i Wycieczkowej (123). 

 

W 2012 r. dla 9 miejscowych planów zagospodarowania (powierzchnia 561 ha, udział w powierzchni miasta 1,93%) 

prowadzono zaawansowane prace projektowe oraz czynności proceduralne: 

- Projekty planów po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej: 

∙ dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: dr. Adama Próchnika, Zachodniej, płk. dr Stanisława 

Więckowskiego i Wólczańskiej (66); 

∙ dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: płk. dr Stanisława Więckowskiego, Zachodniej, Zielonej 

i Wólczańskiej (68). 

- Projekty planów przygotowane do opiniowania wewnętrznego: 

∙ dla części obszaru miasta Łodzi w rejonie ulic: Jugosłowiańskiej, Goździkowej i Majowej (54); 

∙ dla obszaru Starego Złotna (28). 

- Projekty planów w trakcie przygotowania do ponownych uzgodnień: 

∙ dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego (71); 

∙ dla terenu osiedla Stoki i Dolina Łódki w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, Giewont, 

Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej (33). 

- Projekty planów miejscowych po uzgodnieniach zewnętrznych – obecnie wstrzymane do czasu wyboru przebiegu 

projektowanej ulicy Targowej: 

∙ dla obszaru dawnej fabryki Zygmunta Jarocińskiego położonego przy ul. Targowej 28/30 (57); 

∙ dla obszaru dawnego browaru Gustawa Keilicha z budynkiem mieszkalnym położonego przy ul. Orlej 25 (58). 

∙ dla terenów położonych w Łodzi w sąsiedztwie Pomnika Zagłady – Stacji Radegast i Cmentarza Żydowskiego (15), 

projekt planu miejscowego po zakończonym wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpatrzeniu uwag – wstrzymany 

do czasu zmiany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków granicy wpisu obszarowego Cmentarza 

Żydowskiego do Rejestru Zabytków. 

Uchwalenie tych planów powinno nastąpić w 2013 roku. 

 

Prace projektowe prowadzono nad następującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: 

- dla priorytetowych obszarów centrum miasta (3 plany, pow. 160 ha, udział w pow. miasta 0,54%): 

∙ dla części miasta położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana 

Tuwima i Henryka Sienkiewicza (91); 

∙ w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód 

od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej (56); 

∙ dla części miasta położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, 

Wschodniej Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga (93); 

- dla terenów zabytkowych miasta (4 plany, pow. 160 ha, udział w pow. miasta 0,5%): 

∙ dla części miasta położonej w rejonie ulic Andrzeja Struga i Łąkowej (59); 

∙ dla części miasta położonej w rejonie ulic: Marii Skłodowskiej – Curie, Wólczańskiej, Mikołaja Kopernika 
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i Gdańskiej (67); 

∙ dla części miasta położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 

oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego i Targowej (97); 

∙ dla części miasta położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej (111); 

- ochrona otuliny Lasu Łagiewnickiego i PKWŁ (1 plan, powierzchnia 73 ha, udział w pow. miasta 0,25%): 

∙ dla części miasta położonej  w rejonie ulic: Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do granicy Lasu Łagiewnickiego 

(76); 

- ochrona rzeki Ner i lasu Ruda – Popioły (2 plany, pow. 355 ha, udział w pow. miasta 1,2%): 

∙ dla części miasta obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej 

na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta (106);  

∙ dla części miasta położonej w rejonie ulic: Rudzkiej, Scaleniowej i Tabelowej oraz południowej granicy miasta 

(107); 

-  przygotowanie terenów inwestycyjnych (6 planów, pow. 1479,2 ha, udział w pow. miasta 5,02%): 

∙ dla części obszaru miasta w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej i Łaskowice oraz ulicy bez nazwy, będącej 

przedłużeniem ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach i południowej granicy miasta (43); 

∙ dla części miasta położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych 

(103); 

∙ dla części miasta położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów 

kolejowych (104); 

∙ dla części miasta położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr Stefana 

Kopcińskiego oraz terenów kolejowych (108); 

∙ dla części miasta położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, 

Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej (109); 

∙ dla części miasta położonej w rejonie alei: Ofiar Terroryzmu 11 Września i Cezarego Józefiaka oraz ulic: 

Rokicińskiej, Hetmańskiej, Zakładowej i Jędrzejowskiej do projektowanej autostrady A1 (110). 

Dla następujących planów przygotowywano materiały wyjściowe, analizy i inwentaryzacje urbanistyczne, zebrano 

wnioski do planów (13 planów, pow. 2 930,7 ha, udział w pow. miasta 9,97%): 

- dla części miasta położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic:  A. Struga, 

J. Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej (94); 

- dla części miasta położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: W. Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. S. Skrzywana 

(112); 

- dla części miasta położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, 

Grabińskiej i Byszewskiej – obszar centrum osiedla Nowosolna (113); 

- dla części miasta położonej w rejonie ulic: J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej (114); 

- dla części miasta położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej – zachodniej części osiedla Nowosolna (115); 

- dla części miasta położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, Wiączyńskiej i Brzezińskiej (116); 

- dla części miasta położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, 

E. Abramowskiego, J. Kilińskiego, Tylnej, H. Sienkiewicza i ks. bp. W. Tymienieckiego (117); 

- dla części miasta położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. W. Tymienieckiego, J. Kilińskiego i Milionowej (118); 

- dla części miasta położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Sieradzkiej, Wólczańskiej, Czerwonej, Milionowej 
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i S. Przybyszewskiego (119); 

- dla części miasta położonej w rejonie ulic: Ikara i Sanitariuszek (120); 

- dla części miasta położonej w rejonie alei: Unii Lubelskiej i ks. bp. Wł. Bandurskiego oraz ulic: Krzemienieckiej, 

Wygodnej, gen. H. Dembińskiego i Maratońskiej (121); 

- dla części miasta położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej (122); 

- dla części miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie: Okólnej i Wycieczkowej (123). 

 

Ponadto procedowano projekty mpzp opracowywane przez podmioty zewnętrzne dla terenów położonych 

w następujących rejonach Łodzi: 

- W dolinie rzeki Sokołówki obejmującej południową część osiedla Sokołów. Projekt został drugi raz wyłożony 

do publicznego wglądu, wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnienia części uwag, a następnie projekt planu 

poddano procesowi opiniowania i uzgodnień (20). 

- W dolinie rzeki Sokołówki: obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz. Projekt został drugi raz wyłożony 

do publicznego wglądu, rozpatrzono uwagi i w dniu 15 października 2012 r. skierowano projekt do Rady Miejskiej celem 

uchwalenia (18). 

- W dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów. Projekt został drugi raz wyłożony 

do publicznego wglądu, wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnienia części uwag, a następnie projekt planu 

poddano procesowi opiniowania i uzgodnień (21). 

- Na terenie osiedla Stoki w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej do terenu 

kolejowego. Projekt został drugi raz wyłożony do publicznego wglądu, wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnienia 

części uwag, projekt planu poddano procesowi opiniowania i uzgodnień i przygotowano do trzeciego wyłożenia (35). 

- W rejonie ulic Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, 

Wólczańskiej, Sieradzkiej, Piotrkowskiej oraz pl. Reymonta (46). Opracowano projekt planu, poddano go procesowi 

opiniowania i uzgodnień z organami, na które wskazują przepisy prawa oraz przygotowano do wyłożenia do publicznego 

wglądu. 

- W grudniu 2012 r. podpisano umowy na wykonanie 2 projektów mpzp dla rejonu ulic: Ikara i Sanitar iuszek oraz w rejonie 

ul. Łagiewnickiej. 

Planowane jest ukończenie opisanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy 

bezproblemowym przebiegu procedury planistycznej, do końca 2014 roku. Szacowany procent powierzchni miasta, która 

będzie pokryta i planami po uchwaleniu dokumentów będących w opracowaniu wynosi 22,39%. 

Ponadto na potrzeby opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2012 r. Miejska 

Pracownia Urbanistyczna realizowała zlecenia zewnętrzne dotyczące: opracowań eksperckich w zakresie ochrony 

konserwatorskiej i zabytków, w zakresie ochrony środowiska, analiz zagrożeń powodziowych oraz analiz walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych, opracowań ekofizjograficznych.  

 

W 2012 r. sporządzonoo również koncepcje i inne opracowania związane z zagospodarowaniem przestrzennym 

Łodzi: 

- Publikacja „Profilu Miasta Łodzi” (w języku polskim i niemieckim, wspólne przedsięwzięcie Berlina, Łodzi i Poznania). 

- Opracowano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zabudowy i sposobu użytkowania w oparciu 

o ortofotomapę z 2009 r. i 2011 r. (detekcja budynków i użytków gruntowych).  

-  „Wielowariantowa koncepcja projektowanej ulicy Nowotargowej w Łodzi na odcinku od ul. Tuwima do al. Piłsudskiego 
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z przedłużeniem w kierunku południowym do włączenia w ul. Kilińskiego". 

-  „Piotrkowska Obiecana” - folder pokonkursowy. 

- Organizacja konkursu „Przystanek Piotrkowska – Centrum”. 

- Organizacja konkursu "Kiosk dla Łodzi”. 

- Sporządzanie koncepcji i innych opracowań komunikacyjnych: 

∙ „Koncepcja urbanistyczno-przestrzenna pierzei ulic: Kościuszki – Zachodnia”; 

∙ „Uproszczona koncepcja komunikacyjna przedłużenia al. Kościuszki w ul. Wólczańską”; 

∙ „Uproszczona koncepcja rozwiązania skrzyżowania Wojska Polskiego z ul. Zachodnią i powiązań z istniejącym 

układem drogowym w tym obszarze”; 

∙ opracowanie planszy graficznej z lokalizacją kamienic przewidzianych w społecznym projekcie Łódzki Program 

Remontowy na lata 2011 – 2023 „100 kamienic dla Łodzi”. 

- Opracowanie koncepcji: 

∙ zagospodarowania i/lub podziału w kwartałach ulic Krótka-Zachodnia-Zgierska, Popiełuszki-Łyżwiarska- 

Gimnastyczna-Żużlowa-Pływacka, Zagłoby-Ketlinga-Jurada-Hetmańska oraz pod adresem Tymienieckiego 60 

i terenu przy ul. Szklanej 7-19; 

∙ zagospodarowania i/lub podziału nieruchomości w kwartale ulic: Świtezianki-Zgierska-Okoniowa, Młynek – 

Wełniana, przy ul. Felińskiego 9/9a – Leśmiana; 

∙ lokalizacji budownictwa socjalnego w Łodzi. 

 

OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  

 

Zachowanie stabilności ekologicznej miasta i ochrona lokalnej różnorodności biologicznej. 

Łódź jest miastem o dużym udziale terenów zielonych. Lasy zajmują ok. 9,5 % powierzchni miasta, w tym największy 

las miejski w Polsce administrowany przez Miasto – Las Łagiewnicki. Ogólnie dostępne tereny zieleni urządzonej (parki, 

zieleńce i obiekty MOSiR) to 2,36% powierzchni, co stanowi ok. 0,96 ha terenu zielonego na 1000 mieszkańców. Na terenie 

miasta znajduje się 36 parków, z czego 12 wpisanych jest do rejestru zabytków. Powierzchnia wszystkich terenów zielonych 

w mieście, parków, zieleńców, zieleni przydrożnej, Ogrodu Zoologicznego i Botanicznego, terenu byłego poligonu na Brusie 

oraz cmentarzy, wynosi 1873,68 ha, czyli 6,4% powierzchni miasta. 
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Tab. 80. Lasy w Łodzi (w % pow. miasta). 

Wyszczególnienie  2011 2012 

Lasy komunalne  5,14 5,14 
Lasy państwowe   0,68 0,68 
Lasy niepubliczne  3,71 3,63 

Razem  9,53 9,45 
 

Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej. 

 

Udział lasów w powierzchni miasta pozostaje na podobnym poziomie. W niewielkim stopniu zmniejszeniu uległa 

powierzchnia lasów niepublicznych.  

Ochrona lokalnej różnorodności biologicznej odbywa się poprzez zachowanie reliktów naturalnej przyrody i korytarzy 

ekologicznych łączących tereny zieleni urządzonej, ośrodki różnorodności biologicznej na obszarze zurbanizowanym miasta 

i w jego strefie peryferyjnej, w ramach obszarowych form ochrony przyrody. Udział terenów objętych obszarowymi formami 

ochrony przyrody w powierzchni miasta wynosi 9,2% i nie zmienia się od lat. 

W 2012 r. zostały zrealizowane następujące działania dotyczące ochrony środowiska: 

- przeprowadzenie korekty granic 2 użytków ekologicznych: Mokradeł przy Pomorskiej i Stawów w Mileszkach, 

wynikającej z uwarunkowań przyrodniczych i społecznych; 

- waloryzacja obszaru byłego poligonu na Brusie pod kątem możliwości jego wykorzystania rekreacyjnego; 

- waloryzacja i opracowanie mapy numerycznej alei klonów srebrzystych wzdłuż drogi krajowej nr 71 (tzw. trakt 

strykowski); 

- weryfikacja wniosków o utworzenie 19 nowych pomników przyrody; 

- kontrola stanu zachowania walorów przyrodniczych obszarowych form ochrony przyrody i stanu pomników przyrody oraz 

przeciwdziałanie zagrożeniom, w związku z roszczeniami odszkodowawczymi właścicieli. 
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Podejmowano działania związane z ograniczaniem powierzchni biologicznie czynnej, zwłaszcza w centralnym 

obszarze miasta. Ochrona tych terenów odbywa się za pomocą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz decyzji ustalających warunki zabudowy. W 2012 r. Urząd Miasta Łodzi wnioskował w odniesieniu do zapisów 

45 projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i 22 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto opiniowano 6 projektów planów w zakresie dbałości o zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

projektowanych obszarów chronionego krajobrazu. 

Utrzymanie zieleni miejskiej 

W 2012 r. wykonano przedsięwzięcia dotyczące utrzymania i rozwoju terenów zieleni:  

- Urządzenie placu zabaw w Pasażu Abramowskiego.  

- Zagospodarowanie placu zabaw pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego. 

- Wybudowanie przejść dla pieszych w kierunku osiedla mieszkaniowego – Park nad Jasieniem. 

- Doposażenie terenu Ogrodu Botanicznego w elementy małej architektury. 

- Remont alejek w Parku im. M. Zaruskiego i Parku Podolskim. 

- Remont murku otaczającego fontannę i plac zabaw na Skwerze H. Dubaniewicza. 

- Remont ogrodzenia i schodów w Parku Helenów. 

- Remont ogrodzenia oraz murku oporowego na zieleńcu u zbiegu ul. Kopernika i ul. Gdańskiej. 

- Pomalowanie deszczochronu w Parku Poniatowskiego.  

- Nasadzenie 7 039. krzewów róż na terenach zieleni wraz z wymianą podłoża na powierzchni 1 162 m2 . 

- Doposażenie parków i zieleńców w 450 koszy na śmieci. 

- Pomalowanie 1 046 ławek i 1 100 koszy na śmieci. 

- Dokonano obsadzeń kwietników sezonowych i gazonów kwietnikowych roślinami jednorocznymi w ilości 121 120.  

- Założenie opasek lepowych na pnie 796 drzew kasztanowca białego w celu ochrony przed szrotówkiem 

kasztanowcowiaczkiem – szkodnikiem żerującym w liściach. 

- Na terenie lasów komunalnych przeprowadzono: 

∙ prace odnowieniowo-zalesieniowe; 

∙ zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie leśnym na powierzchni 124,17 ha; 

∙ wywieszanie nowych skrzynek lęgowych, naprawę i konserwację starych budek lęgowych, dokarmianie ptaków; 

∙ odnawianie pasów przeciwpożarowych oraz porządkowanie lasów położonych w sąsiedztwie ścieżek 

spacerowych; 

∙ remonty dróg, mostów, przepustów; 

∙ dostawienie nowych elementów zagospodarowania turystycznego oraz remonty istniejących. 

 

Efektem podjętych działań i inwestycji na terenach zielonych było zwiększenie walorów estetycznych obiektów, ilości 

miejsc rekreacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, zapewnienie lepszych warunków komunikacyjnych dla pieszych. 

 

Ponadto w 2012 r. wykonano następujące dokumentacje projektowe: 

- aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej obiektów rekreacyjnych w Parku Osiedlowym nad Nerem wraz z jej 

uzupełnieniem na podstawie wcześniej opracowanej koncepcji; 

- opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rewitalizację zabytkowego parku Źródliska I; 

- opracowanie projektu zagospodarowania Parku „Armii Łódź”; 
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- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację muszli koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza; 

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Parku Źródła Olechówki. 

Ponadto realizowano działania związane z pielęgnacją, wycinką i nasadzeniami drzew na terenie parków, zieleńców, 

obiektów MOSiR oraz w pasach drogowych.  

 

Tab. 81. Liczba nowych nasadzeń, wyciętych oraz poddanych pielęgnacji drzew w parkach i zieleńcach, obiektach MOSiR 

oraz w pasach drogowych dróg publicznych. 

  2011 2012 

Drzewa poddane pielęgnacji  8 411 2 910 
Nowe nasadzenia drzew  253 1 153 
Wycięte drzewa  1 044 1 207 
 

Źródło: Opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Zarządu Zieleni Miejskiej. 

 

W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. znacząco wrosła liczba nowych nasadzeń drzew, przy zmniejszeniu ilości drzew 

poddanych pielęgnacji. Wrosła też liczba drzew wyciętych. Duże zmniejszenie ilości drzew poddanych pielęgnacji wynika 

ze znacznego ograniczenia tej czynności w pasach dróg publicznych (2011 r. - 6872 szt., 2012 r. – 1 200 szt.), gdzie większy 

nacisk położono na uzupełnienia w ramach nasadzeń zamiennych za wycięte drzewa. W przypadku parków i zieleńców 

wystąpił wzrost ilości drzew poddanych pielęgnacji wzrosła (2011 r. – 1539 szt., 2012 r. – 1710 szt.). Znaczący wzrost liczby 

posadzonych drzew jest związany z nasadzeniami zastępczymi. Natomiast wzrost ilości wyciętych drzew to efekt ich 

zamierania związanego z chorobami fizjologicznymi i grzybowymi, osiągnięciem maksymalnego wieku biologicznego, 

obniżeniem się lustra wód gruntowych. Inną przyczyną jest konieczność usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu 

przechodniów wskutek zaburzenia statyki po gwałtownych zjawiskach atmosferycznych  (burze, wichury, intensywne opady 

mokrego śniegu). 

Tereny zielone są również miejscami służącymi rekreacji i realizacji działań kulturalnych. Na terenie łódzkich parków 

i zieleńców w 2012 r. odbyło się 26 imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 30 o charakterze kulturalnym. 

Na prace realizowane na terenie parków i zieleńców miejskich w 2012 r. wydatkowano 10,15 mln zł, w tym 

na inwestycje 0,37 mln zł, na bieżące utrzymanie terenów zieleni ok. 9,78 mln zł (prace remontowe, prace ogrodnicze 

i porządkowe, zakup elementów małej architektury). Natomiast na prace w pasach drogowych wydano 1,78 mln zł, 

na zadania z zakresu ochrony środowiska w Leśnictwie Miejskim 1,7 mln zł., na prace w Ogrodzie Botanicznym 0,56 mln zł. 

Ochrona zwierząt 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. Urząd Miasta Łodzi zapewnia opiekę zwierzętom 

bezdomnym, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt, opiekę kotom wolno żyjącym, całodobową opiekę 

weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów, poszukiwanie nowych 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt i fakultatywnie znakowanie zwierząt. W Łodzi zadania te wynikają z corocznie 

uchwalanego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”. 

Wypełniając obowiązki ustawowe: 

- w Schronisku dla Zwierząt zabezpieczone są miejsca i przeprowadzane są adopcje bezdomnych psów i kotów; 

- realizację usług weterynaryjnych zleca się podmiotom zewnętrznym; 

- w ramach działania Leśnictwa Miejskiego - Łódź udziela się pomocy zwierzętom wolno żyjącym. 
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Tab. 82. Miejskie Schronisko dla Zwierząt. 

  2011 2012 

Liczba przyjętych psów   2 308 2 385 
Liczba przyjętych kotów   715 751 
Liczba wydanych psów   2 130 2 176 
Liczba wydanych kotów   592 575 
Liczba zaczipowanych psów właścicielskich  547 570 
Liczba wysterylizowanych kotów  1 233 1 612 
 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Rośnie liczba zwierząt przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt, a liczba oddawanych do adopcji pozostaje 

na podobnym poziomie.  

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt   

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt udziela pomocy zwierzętom rannym w kolizjach drogowych, zbłąkanym, 

chorym, zwiększając ich szansę na przeżycie i powrót do ich naturalnego środowiska. W ramach działalności Ośrodka 

od lipca 2012 r. prowadzono leczenie, rehabilitację i udzielono pomocy oraz opieki 493 zwierzętom, w tym 311 będącym 

pod ochroną gatunkową. 

Miejski Ogród Zoologiczny 

W 2012 r. na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wybudowano:  

- pawilon dla tapirów; 

- wolierę dla sępów; 

- system nawadniania roślin przy wybiegu jeleniowatych; 

- nawierzchnie amortyzujące pod istniejącymi urządzeniami zabawowymi na placu zabaw; 

- rozpoczęto realizację systemu monitoringu, w ramach którego urządzono punkt centralny - serwerownię wraz 

z monitorowaniem; 

- doposażono laboratorium lecznicy w aparat do narkozy dla zwierząt.  

Na inwestycje na terenie MOZ w 2012 r. wydatkowano ok. 2,2 mln zł. 
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Edukacja ekologiczna 

Działania podjęte w zakresie edukacji ekologicznej prowadzące do wzrostu poziomu wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska, pogłębiania świadomości ekologicznej i budujące postawy proekologiczne w 2012 r.: 

- na terenie Zoo odbyły się 334 zajęcia dydaktyczne, w których uczestniczyło 46 368 osób. Poza Ogrodem zorganizowano 

87 zajęć edukacyjnych, w których uczestniczyło 52 118 osób; 

- Ogród Botaniczny  zorganizował m. in.: 23 wystawy przyrodnicze, 25 prelekcji, wystaw i spotkań oraz 40 warsztatów;  

- prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej przez Leśnictwo Miejskie, w tym:  

∙ udział w Regionalnych Obchodach Światowego Dnia Turystyki; 

∙ w Jarmarku Wojewódzkim – stoisko edukacyjne; 

∙ konkurs edukacyjno – plastyczny „Leśny Świat”. 

W zajęciach wzięło udział 7 912 osób, głównie dzieci, z przedszkoli (2 303) i szkół podstawowych (3 488); 

- akcja „Sprzątanie Świata” organizowana przez Leśnictwo Miejskie. W sprzątaniu terenów leśnych uczestniczyło 

1 220 osób, głównie dzieci i młodzieży z łódzkich szkół. Zebrano 45 m3 śmieci; 

- instruktaże dla właścicieli lasów prywatnych. Przeprowadzono 70 instruktaży dla właścicieli lasów niepaństwowych 

znajdujących się na terenie miasta Łodzi; 

- popularyzacja walorów przyrody naturalnej Łodzi, poprzez: 

∙ udział w redakcji albumu prezentującego pomniki przyrody Łodzi i województwa łódzkiego; 

∙ udział w przygotowaniu prezentacji „Mocarze czasu – pomnikowe drzewa a człowiek”; 

∙ udział w realizacji projektu ekologicznego „W zgodzie z przyrodą - wspieranie środowiska rodzinnego i lokalnego 

w podejmowaniu działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska naturalnego”; 

∙ opiniowanie projektów ekologicznych realizowanych przez organizacje społeczne i przyrodniczych programów TV. 

 

GGOOSSPPOODDAARRKKAA  WWOODDNNOO--KKAANNAALLIIZZAACCYYJJNNAA  

 

Na koniec I półrocza 2012 r. długość sieci kanalizacyjnych w Łodzi wyniosła: 

- sieć sanitarna - 674,8 km; 

- sieć ogólnospławna - 408,9 km; 

- sieć deszczowa - 512,6 km; 

- przyłącza do nieruchomości - 366,5 km. 

Natomiast długość sieci wodociągowej wyniosła: 

- sieć rozdzielcza i magistrale - 1594 km; 

- przyłącza - 525,7 km. 

Na koniec 2011 r. 99,4 % gospodarstw domowych korzystało z sieci wodociągowej, a 97,4 % z sieci kanalizacji 

sanitarnej. Do końca I półrocza 2012 r. wykonano 217 nowych przyłączy do sieci wodociągowej i 588 do kanalizacyjnej.  

 

W 2012 r. w zakresie gospodarki-wodnokanalizacyjnej: 

- zakupiono część przyłączy, które Łódzka Spółka Infrastrukturalna wybudowała do nieruchomości miejskich. Koszt 

292 000 zł; 

- w latach 2011 - 2012 zbudowano w pełni zautomatyzowaną i nowoczesną stację zlewną nieczystości ciekłych przy 
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ul. Sanitariuszek. Jest to obecnie jedyna stacja zlewna w Łodzi. Efektem inwestycji jest scentralizowanie odbioru 

ścieków, umożliwienie segregacji, rozcieńczania, identyfikacji i rozliczenia dostawców ścieków ze względu na stopień 

zanieczyszczenia. Koszt całkowity 4,88 mln zł, w tym w 2012 r. 2,34 mln zł; 

- wybudowano osadnik w rejonie ulicy Pabianickiej, na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Ner - brzeg północny.  

Efektem inwestycji jest wyłapanie zawiesiny ze ścieków deszczowych i zdeponowanie jej w części osadowej. Wpłynie 

to na zredukowanie stężenia zawiesin dopływających do istniejącego separatora oraz, w przypadku deszczy nawalnych, 

odprowadzenie do rzeki nadmiaru ścieków deszczowych z pominięciem separatora, nie dopuszczając do jego 

uszkodzenia. Koszt 136,2 tys. zł; 

- w ramach utrzymania kanalizacji deszczowej wykonano czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie 

i konserwacje separatorów, naprawy, operaty wodno - prawne na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników, 

badania jakości wód deszczowych. Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, 

Miasto dzierżawi od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej nowowytworzoną w ramach projektu unijnego pn. „Wodociągi 

i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” kanalizację deszczową i ponosi koszty jej utrzymania. Czynsz dzierżawny należny 

ŁSI wyniósł 7,46 mln zł; 

- wybudowano zbiornik retencyjny „Staw Wasiaka” na rzece Sokołówce. Zbiornik wraz z systemem kanalizacji deszczowej 

ma przechwytywać nadmiar wód opadowych z górnej części zlewni i zmniejszać natężenie przepływu na odcinku między 

projektowanym zbiornikiem, a stawami w parku im. A. Mickiewicza. Wyrównanie przepływu ma korzystny wpływ 

na skuteczność oczyszczania wód deszczowych w zbiorniku - osadniku „Folwarczna”, usytuowanym powyżej górnego 

stawu parkowego, a pośrednio wpływa na jakość wody w zbiornikach „Zgierska” i „Teresy”, co ma istotne znaczenie dla 

planowanej renaturyzacji rzeki Sokołówki. Obrzeża oraz czasza zbiornika, zarówno w części dolnej jak i górnej, mogą 

być wykorzystywane jako spacerowo - rekreacyjne tereny zielone. Koszt w latach 2009 – 2012 wyniósł 2,46 mln zł. 

Gospodarka odpadami 

W 2012 r. podjęto intensywne prace związane z wprowadzeniem w Łodzi nowych zasad gospodarki odpadami 

komunalnymi, które zaczną funkcjonować od dnia 1 lipca 2013 r. Zorganizowano odpowiedni system pod względem 

formalno-prawnym i przyjęto uchwały: 

- 4 lipca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Miasto Łódź odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Są to między innymi placówki 

oświatowe, handlowe, zdrowotne, urzędy itp. W tego rodzaju obiektach wytwarzanych jest około 20% wszystkich 

odpadów komunalnych.  

- 4 lipca 2012 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Łodzi na sektory odbierania odpadów komunalnych. Miasto 

podzielone zostało na następujące sektory: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście oraz Widzew. Sektory odpowiadają 

obszarom działania dawnych delegatur UMŁ. Taki podział pozwolił wykorzystać informacje związane z dawnym 

podziałem administracyjnym miasta oraz ograniczyć koszty związane z tworzeniem od podstaw nowych struktur 

terytorialnych. 

- 5 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi. Metodę opłaty zależną od liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość zaproponowano Radzie na podstawie jednoznacznych wyników konsultacji 

społecznych oraz badań opinii publicznej, które Wydział Gospodarki Komunalnej przeprowadził w październiku 2012 r. 

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona została we współpracy ze specjalistami, 

na podstawie bilansów uwzględniających wszystkie elementy gospodarki odpadami komunalnymi. 
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- 5 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości. 

- 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

- 5 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W uchwale określone zostały ilości 

odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości w zależności od typu nieruchomości, częstotliwości 

odbierania odpadów - w zależności od ich rodzaju, zakres świadczenia usług przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych oraz inne punkty odbioru. 

- 5 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”. 

Celem uchwały było dostosowanie regulaminu do nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, główne 

zmiany dotyczyły zasad prowadzenia na terenie miasta oraz przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, a także wielkości średnich ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. 

Wyżej wymienione uchwały stanowią całość rozwiązań prawnych umożliwiających wprowadzenie nowych zasad 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

 

W Łodzi trwają również prace nad budową regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Planuje 

się wybudowanie w rejonie EC IV przy ul. Jadzi Andrzejewskiej instalacji termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych o wydajności ok. 200 tys. ton/rok, w której będzie odzyskiwana energia cieplna i elektryczna z odpadów 

komunalnych. Inwestycja powstanie w ramach projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II”. Przewiduje 

się realizację projektu we współpracy z partnerem prywatnym, który będzie współfinansował inwestycję.  

W ramach realizacji zadania w 2012 r. podpisana została umowa na Pomoc Techniczną. Wykonawcą zostało 

Konsorcjum Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. oraz SALANS D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k. Zadaniem 

Wykonawcy jest doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyboru partnera prywatnego, doradztwo w przygotowaniu 

i przeprowadzeniu wyboru pełnomocnika zamawiającego (Inżyniera) oraz opracowanie wniosku (dokumentacji aplikacyjnej) 

o dofinansowanie inwestycji. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, złożony został również 

wniosek aplikacyjny dla projektu, w ramach którego realizowana będzie inwestycja.  

 

EENNEERRGGEETTYYKKAA  MMIIEEJJSSKKAA  

 

W obszarze energetyki miejskiej w 2012 r. prowadzono działania związane z termomodernizacją obiektów 

użyteczności publicznej. Celem termomodernizacji jest obniżenie kosztów ogrzewania oraz poprawa estetyki 

i funkcjonalności budynków. Realizowana jest ona poprzez ocieplanie ścian, dachów, stropodachów, wymianę okien, 

modernizację instalacji centralnego ogrzewania (kotłów lub węzłów). Do końca 2012 r. zostały przeprowadzone 

termomodernizacje w 18 obiektach edukacyjnych o wartości 14,9 mln złotych.  

W 2012 r. zrealizowano następujące programy: 

- Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi. Objął on 3 przedszkola 

miejskie, 3 szkoły podstawowe, 4 publiczne gimnazja, 3 licea ogólnokształcące, specjalny ośrodek szkolno - 

wychowawczy oraz zespół szkół gastronomicznych (razem 15 obiektów). Prace w obiektach dofinansowano z NFOŚiGW 

w 30% na łączną kwotę 3,4 mln zł oraz w formie pożyczki o wartości 2,5 mln zł i dotacji 2,5 mln zł z WFOŚiGW. 
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- Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi dla - Szkół Podstawowych 

nr 36, nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10. Prace w obiektach szkolnych były dofinansowane 

z Regionalnego Programu Operacyjnego w 85%, (wartość 3,1 mln zł). 

W ramach wymienionych programów: 

- docieplono 53 768 m2 ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów; 

- wymieniono 2 014 sztuk zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej; 

- wymieniono  2 513 grzejników; 

- wymieniono 19 034 mb instalacji centralnego ogrzewania; 

- zmodernizowano  2 kotłownie lokalne. 

Przewidywane roczne oszczędności dla termomodernizowanych 18 obiektów wynikające z mniejszego zużycia 

energii cieplnej będą się kształtowały na poziomie 1,13 mln zł (dane z audytów energetycznych). Prace poprawiają również 

estetykę i funkcjonalność budynków, z których codziennie korzysta ponad 7 tys. osób. Oprócz efektu energetycznego oraz 

korzyści ekonomicznych realizacja prac termomodernizacyjnych wiąże się z osiągnięciem wymiernego efektu ekologicznego 

w postaci obniżenia (od 74 do 80% w zależności od budynku) emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. 

W 2012 r. prowadzono prace mające na celu montaż baterii kondensatorów w placówkach edukacyjnych w celu 

ograniczenia mocy biernej. Zainstalowano baterie w 3 szkołach podstawowych, w zespole szkół ogólnokształcących, 

w zespole szkół ponadgimnazjalnych oraz w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima. Koszt baterii z montażem wyniósł 

73,4 tys. zł. Roczne oszczędności z tego tytułu wyniosły 117 tys. zł. 

Inteligentne sieci energetyczne. 

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w czerwcu 2012 r. 

pierwszym konkursem programu priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)” Miasto Łódź wraz z PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto i innymi partnerami planuje realizację szeregu działań, które będą wpisywały się 

w założenia konkursu. 

Na terenie pilotażowego osiedla Retkinia powstanie inteligentna sieć energetyczna integrująca wszystkich 

przyłączonych do niej użytkowników, zarówno odbiorców jak i wytwórców. Dzięki niej wszyscy będą mogli samodzielnie, 

czy też wspólnie wpływać na optymalizację dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, cieplnej i ciepłej wody użytkowej. 

Celem priorytetowym wszystkich działań jest ograniczenie lub też uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym 

emisji CO2. 

W ramach prac, które ma przeprowadzić Miasto Łódź, planuje się instalację ogniw fotowoltaicznych pozwalających 

na produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej na budynkach 16 placówek edukacyjnych. Szacunkowy koszt prac 

to 5,1 mln zł. Zwrot kosztów inwestycji szacuje się na 8 lat, co przy żywotności paneli fotowoltaicznych, która wynosi 

ok. 20 lat pozwala na prognozowanie przyszłych dużych oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej. 

Miasto Łódź planuje również w ramach projektu wybudować stację szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. 

Koszt takiej inwestycji to ok. 0,4 mln zł. Całkowity budżet projektu wynosi około 33 mln zł, w tym wkład własny Miasta będzie 

wynosił 2,75 mln zł. 
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3. MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ KOMUNIKACJI  

Wzrost jakości życia i atrakcyjności gospodarczej miasta dzięki rozwojowi przyjaznego i zrównoważonego 
systemu komunikacji publicznej, zintegrowanego w skali Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

 

Największe inwestycje i działania w obszarze transportu realizowane w 2012 r. dotyczyły zapewnienia prawidłowej 

dostępności i obsługi komunikacyjnej multimodalnego dworca Łódź Fabryczna i obszaru Nowego Centrum Łodzi. Ponadto 

zapewnienia dobrej dostępności miasta do powstającej sieci autostrad i dróg ekspresowych, w tym budowy Trasy Górna. 

Celowi temu służyły również zawierane porozumienia z gminami Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego w ramach 

świadczenia przez Miasto Łódź usług transportu zbiorowego.  

Działania związane z rozwojem zrównoważonej komunikacji w Łodzi realizowane były w obszarze transportu 

zbiorowego, transportu drogowego, parkingów oraz transportu rowerowego.  

 

TTRRAANNSSPPOORRTT  ZZBBIIOORROOWWYY  

 

Transportem zbiorowym w Łodzi zarządza Zarząd Dróg i Transportu, natomiast usługę komunikacyjną realizuje 

na podstawie umowy powierzenia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. 

 

Aktualnie w Łodzi funkcjonuje 60 linii autobusowych (długość tras 456, km) oraz 19 linii tramwajowych (długość tras 

119,6 km). Zgodnie z danymi z 2011 r. rocznie autobusami podróżuje 94,96 mln osób, zaś tramwajami 129,84 mln osób.  

W 2012 r. praca autobusów i tramwajów obsługujących wszystkie trasy osiągnęła 52,38 mln wozokilometrów. Było 

to o prawie 10 tys. wozokilometrów więcej niż w roku 2011. Przede wszystkim zmniejszona była praca autobusów, przy 

niewielkim wzroście liczby wozokilometrów wykorzystanych dla prac tramwajów. 
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Tab. 83. Praca transportu tramwajowego i autobusowego w latach 2011 – 2012. 

Lata Autobusy (wzkm) Tramwaje (wzkm) Razem (wzkm) 

2011 27 610 955,6 24 757 764,3 52 368 719,9 
2012 27 255 368,2 25 122 990,1 52 378 358,3 

 

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu. 

 

Rosną przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, rosną również wydatki w zakresie transportu 

zbiorowego, które wyniosły w 2012 r. odpowiednio 142,9 mln i 368,1 mln zł.  Wzrasta również samofinansowanie 

komunikacji zbiorowej, gdyż w 2012 r. wpływy z biletów pokryły 39% wydatków na komunikację zbiorową. Jest to już prawie 

poziom zakładany w założeniach budżetowych (minimum 40%) pokazujący, że działania w obszarze transportu publicznego 

zaczynają przynosić efekty ekonomiczne. 

 

 

Tab. 84. Przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i wydatki w zakresie transportu zbiorowego  

w latach 2011-2012 (w mln zł). 

Lata Przychody z biletów 
Wydatki w zakresie 

transportu zbiorowego 
Udział przychodów 
w wydatkach. 

2011 129,94 353,68 37% 
2012 142,91 368,05 39% 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Zarządu Dróg i Transportu. 

 

Od 1 marca 2012 r. obowiązuje nowa taryfa cen biletów komunikacji miejskiej. Obniżono ceny biletów okresowych 

sieciowych imiennych, zastąpiono bilet okresowy trasowany biletem okresowym liniowym, który jest ważny na dwóch liniach 

wybranych przez pasażera. Zmieniono ofertę biletów jednorazowych, wprowadzając nowe odcinki czasowe: bilet 

do 20 minut, do 40 minut oraz do 60 minut. Nowa taryfa wprowadziła również nowy produkt w postaci biletu 90 – dniowego. 

Z uwagi na istniejące porozumienia komunalne podzielono obszar, na którym bilety obowiązują na dwie strefy: 

miejską - Miasto Łódź w granicach administracyjnych oraz aglomeracyjną - do granic administracyjnych poszczególnych 

gmin. Konsekwencją podziału na dwie strefy było wprowadzenie biletów aglomeracyjnych. 

Usprawnienia komunikacji publicznej 

W celu usprawnienia funkcjonowanie komunikacji miejskiej wprowadzono następujące rozwiązania: 

- wydzielanie pasów ruchu, wspólnych dla trakcji tramwajowej i autobusowej, umożliwiających zwiększenie prędkości 

eksploatacyjnej pojazdów; 

- wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe, które pozwalają na wymianę pasażerów w obrębie jednej platformy 

przystankowej; 

- sygnalizacje świetlne wyposażone w systemy detekcji pojazdów komunikacji miejskiej i nadające im priorytet w ruchu 

drogowym; 

- przy pracach uwzględnia się tworzenie nowych węzłów multimodalnych (np. dworzec Łódź-Fabryczna, dworzec  

Łódź-Kaliska, oraz Przystanek Piotrkowska Centrum na trasie W-Z). 

W 2012 r. wprowadzono następujące szczegółowe rozwiązania w zakresie uprzywilejowania transportu zbiorowego 

i ekologicznego: 

- zmiana sposobu uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniu ul. Zgierska – ul. Pojezierska - wydzielenie dodatkowej 

podfazy tramwajowej zezwalającej na przejazd pojazdu szynowego 2 razy w ciągu cyklu; 
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- zmiana programów pracy sygnalizacji na skrzyżowaniach ul. Zgierska – ul. Ogrodowa, ul. Pabianicka – ul. Dubois, 

ul. Zgierska – ul. Pojezierska - dodanie podfaz umożliwiających sterowanie wlotami; 

- zmiany programowe na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną wyposażonych w przejazdy rowerowe, 

usprawniające ruch rowerowy;  

- wydzielenie podfazy tramwajowej na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego – ul. Narutowicza; 

- ciągłe prace nad poprawą pracy skrzyżowań z sygnalizacją świetlną objętych systemem; 

- budowa trzech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na ul. Łagiewnickiej wraz z podłączeniem do Obszarowego Systemu 

Sterowania Ruchem SCATS. Skrzyżowania koordynowane acyklicznie z pełną akomodacją, sterowane centralnie wraz 

z uprzywilejowaniem pojazdów komunikacji miejskiej; 

- zainstalowanie 6 tablic informacji pasażerskiej na multimodalnych peronach tramwajowych i autobusowych, 

wyświetlających w czasie rzeczywistym godziny przyjazdu pojazdów komunikacji miejskiej, mających możliwość 

wyświetlania dowolnych komunikatów tekstowych przez operatora; 

- podłączenie do Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem SCATS istniejących skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 

wraz z uruchomieniem priorytetu dla pojazdów szynowych na skrzyżowaniach: ul. Zgierska – al. Włókniarzy (rondo 

Biłyka), ul. Pabianicka – Port Łódź (zmiana sposobu uprzywilejowania). 

Jakość świadczenia usług 

Celem poprawy funkcjonowania komunikacji w 2012 r. przeprowadzono „Badanie w zakresie stopnia zadowolenia 

pasażerów z obsługi komunikacją zbiorową”. Badanie przeprowadzono wykorzystując  metodę CATI, tzn. dzwoniąc 

do losowo wybranej, reprezentatywnej próby 1087 łodzian. Średnie zadowolenie łodzian z obsługi komunikacji zbiorowej 

sytuowało się na poziomie 49,55%. Było to zadowolenie wyższe o 1,25% niż zadowolenie deklarowane w analogicznym 

badaniu przeprowadzanym w roku 2011.  

Rośnie punktualność komunikacji zbiorowej. W 2012 r. 91% przejazdów tramwajów, 88% autobusów 

i 87% Łódzkiego Tramwaju Regionalnego odbyło się zgodnie z rozkładami jazdy. 

 

Tab. 85. Punktualność komunikacji zbiorowej w latach 2011-2012. 

 2011* 2012* 
 Tramwaje Autobusy Łącznie Tramwaje Autobusy Łącznie 

Skontrolowanych 12 591 10 124 22 715 12 516 10 346 22 862 
Przyspieszone przyjazdy 71 47 118 94 95 189 
Liczba przyspieszeń 184 107 291 95 64 159 
Opóźnienia 813 903 1716 851 776 1627 
Braki 160 307 467 143 317 460 
Odsetek pozytywnych 90,25 86,53 88,59 90,55 87,90 89,35 

 

Źródło: Zarządu Dróg i Transportu. 

 

Tab. 86. Punktualność Łódzkiego Tramwaju Regionalnego w latach 2011-2012. 

     2011 2012 

Skontrolowanych     1 390 1 260 
Liczba przyspieszeń     6 20 
Opóźnienia     176 132 
Braki     22 16 
Odsetek pozytywnych     85,32 86,67 

 

Źródło: Zarządu Dróg i Transportu. 
* Od lutego 2011 r., od czasu podpisania umowy powierzenia usług obowiązują inne kryteria oceny jakości świadczonych usług. 
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W 2012 r. MPK - Łódź wprowadziło wiele nowych rozwiązań mających poprawić jakość obsługi pasażerów. 

Najważniejsze dotyczyły ułatwień w zakupie biletów. Pierwsza połowa roku to wdrażanie systemu elektronicznej migawki. 

Wprawdzie wnioski o jej wydanie zaczęto przyjmować w połowie listopada 2011 r., a pierwsze egzemplarze wydano 

w następnym miesiącu, to jednak wymiana migawek papierowych na elektroniczne odbywała się głównie w pierwszym 

półroczu 2012 roku.  

W maju migawki elektroniczne posiadało ponad 100 tys. pasażerów. Na nośniku, który przypomina kartę płatniczą, 

można zakodować każdy z wielu dostępnych rodzajów biletów okresowych. Wielką zaletą nowej karty jest możliwość 

odtworzenia kupionego biletu w przypadku kradzieży lub zagubienia. System opracowano tak, by mógł współpracować 

z innymi nośnikami. Pozwoliło to na podpisanie umowy z Uniwersytetem Łódzkim, który dzięki temu stał się pierwszą 

uczelnią z migawką na legitymacji studenckiej. Umowę zawarto 16 października 2012 r. Od tego czasu możliwe jest 

kodowanie na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich (ELS) studentów UŁ, elektronicznych biletów okresowych 

uprawniających do podróżowania komunikacją miejską w Łodzi i okolicach. 

Wcześniej MPK-Łódź wprowadziło nowatorski system opłaty za przejazdy. Od 12 kwietnia 2012 r. pasażerowie 

mogą w prosty sposób kupować bilety komunikacji miejskiej korzystając z telefonów komórkowych. Spółka, we współpracy 

z pięcioma firmami umożliwiającymi mobilne płatności, wyszła w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. Wszystkie 

systemy umożliwiają zakup biletów czasowych (20, 40 i 60-minutowych) normalnych i ulgowych, a także miejskich 

i aglomeracyjnych (24-godzinnych) oraz jednoprzejazdowych. 

MPK-Łódź położyło również duży nacisk na dostępność tradycyjnych biletów. Jest to efekt umowy podpisanej 

z Mennicą Polską, która została operatorem nowych punktów sprzedaży. Łącznie otwarto ich 20. Razem z dotychczasowymi 

punktami, na koniec czerwca 2012 r. w Łodzi i okolicach istniało już 30 miejsc, gdzie można było kupić bilet lub kupić 

i zakodować migawkę.  

Spółka zadbała o poprawę komunikacji z pasażerami. Po kilku miesiącach przygotowań, 13 grudnia 2012 r. ruszyła 

nowa strona internetowa MPK-Łódź. Wprowadzono nowe możliwości, głównie w zakresie przeglądania rozkładów jazdy. 

Poprawie komunikacji pasażerskiej ma służyć także wyposażanie przystanków w elektroniczne tablice. W 2012 r. 

przystanki przebudowywane przy okazji inwestycji torowo-sieciowych wyposażone zostały w takie urządzenia. Elektroniczne 

tablice informujące o godzinach odjazdu tramwajów pojawiły się na ul. Puszkina i ul. Łagiewnickiej. 

Dzięki zmianom organizacyjnym, w 2012 r. poprawiła się również dostępność do tramwajów niskopodłogowych. 

Od listopada Cityrunnery kursujące na linii 16A, zostały skierowane do obsługi linii 15. 

W 2012 r. zostały przebudowane lub postawione nowe wiaty przestankowe w następujących lokalizacjach: 

- ul. Biegunowa/ul.Krakowska; 

- ul. Solec przy cmentarzu Mania; 

- ul. Srebrzyńska przy cmentarzu Mania; 

- ul. Srebrzyńska/ul. Solec; 

- ul. Srebrzyńska/ul. Jarzynowa (przystanek w obu kierunkach); 

- ul. Srebrzyńska/Al. Unii Lubelskiej (przystanek w obu kierunkach); 

- ul. Siewna/ul. Krakowska; 

- Al. Unii Lubelskiej/ul. Krakowska; 

- ul. Niciarniana 49/54 (przystanek w obu kierunkach); 

- ul. Niciarniana 41 (przystanek w obu kierunkach); 

- ul. Niciarniana/al. Piłsudskiego. 
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TTAABBOORR  AAUUTTOOBBUUSSOOWWYY  II  TTRRAAMMWWAAJJOOWWYY  

Stan taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji: 

W 2012 r. tabor autobusowy liczył 383 pojazdy, w tym 343 niskopodłogowe, a tabor tramwajowy 476 wagonów, 

w tym 428 wagonów typu 805 Na (154 zmodernizowane), 15 pociągów Cityrunner, 10 pociągów Pesa typ 122N. 

 

Na koniec 2012 r. blisko 3/4 taboru tramwajowego MPK-Łódź przekroczyło wiek 25 lat, w tym ponad 1/3 ponad 

30 lat. Do 2014 r. z uwagi na zaawansowany wiek i zużycie techniczne Spółka powinna wycofać z eksploatacji 

ok. 30 wagonów i poddać modernizacji 15 dalszych.  

Inwestycje w zakresie poprawy stanu taboru tramwajowego: 

- modernizacja 28 wagonów typu 805 Na; 

- w 2012 r. rozpoczęto procedurę przetargową na zakup używanych tramwajów dwukierunkowych. 

Inwestycje w zakresie poprawy stanu taboru autobusowego: 

- 2011 r. zakup 45 szt. autobusów, w tym 30 autobusów jednoczłonowych Solaris Urbino 12 i 15 autobusów 

przegubowych Solaris Urbino 18. 

Torowiska 

Dzięki procesom inwestycyjnym i remontom liczba torowisk wymagających wymiany uległa w ostatnich latach 

zmniejszeniu. 

W ramach działań zmierzających do poprawy stanu torowisk w 2012 zostały wykonane: 

- przebudowa torowiska ul. Dolna/ul. Łagiewnicka do wysokości Inflanckiej (przebudowa od 2011 r.); 

- ul. Puszkina (remont rozpoczęty w 2011 r.); 

- przebudowa sieci i trakcji w ul. Północnej od ul. Zachodniej do ul. Kilińskiego wraz z remontem węzła torowego 

Północna/Franciszkańska/Kilińskiego; 
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- remont węzła torowego w skrzyżowaniu ul. Rzgowska/Paderewskiego; 

- remont węzła torowego w skrzyżowaniu ul. Kopernika/ul. Gdańska; 

- rozpoczęcie przebudowy torowiska na ul. Przybyszewskiego (wiadukt – al. Rydza Śmigłego); 

- remont sieci trakcyjnej w ulicy Telefonicznej wraz z pętlą Stoki; 

- remont sieci trakcyjnej w ul. Kopcińskiego na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Narutowicza. 

Największą inwestycją związaną z zapewnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej i poprawy jakości 

jej funkcjonowania na rzecz zmniejszenia udziału w przewozach transportu samochodowego, jest realizacja 

projektu „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem 

zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”. Inwestycja ma obejmować: 

- przebudowę istniejącej trasy linii nr 10 Retkinia- Augustów; 

- dobudowę nowego torowiska od istniejącej krańcówki Augustów do Rokicińskiej/Hetmańskiej i do Al. Ofiar Terroryzmu 

11-go Września; 

- modernizację i budowę sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych; 

- modernizację  i budowę przystanków; 

- system informacji przystankowej zmiennej treści; 

- system obszarowego sterowania ruchem w całej śródmiejskiej części Miasta i na trasie W-Z; 

- rozwiązania wielopoziomowe w środkowej części trasy. 

Dla ułatwienia przesiadek z linii tramwajowej Łódzkiego Tramwaju Regionalnego przewidziano 

dobudowę dla tej trasy torowiska w ul. Piotrkowskiej na długości około 400 m i dobudowę torów wzdłuż trasy W-Z 

od ul. Piotrkowskiej do al. Kościuszki na długości około 160 m, tworząc centrum przesiadkowe dla linii tramwajowych 

biegnących wzdłuż osi wschód-zachód i północ-południe miasta. 

Na fragmentach linii tramwajowej w torowisko skierowany będzie ruch autobusów dla zapewnienia bezpośrednich 

przesiadek oraz dla ułatwienia relacji skrętnych autobusów na skrzyżowaniach. 

W lipcu 2012 r. rozpisano przetarg na budowę trasy. Jednak przedstawione oferty były znacznie wyższe od wartości 

kosztorysowej projektu, dlatego postanowiono rozpisać go ponownie. Został on rozstrzygnięty w lutym 2013 roku. 

Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano w III kwartale 2013 r., a zakończenie na czerwiec 2015 r. Kosztorysowa wartość  

inwestycji przekracza 651 mln zł, a przewidywane dofinansowanie z UE wynosi 332 mln zł. 

  

TTRRAANNSSPPOORRTT  DDRROOGGOOWWYY  

 

Sieć dróg na terenie miasta obejmuje 1 381,3 km bieżących. Drogi te, z uwagi na przeznaczenie, podzielono 

na drogi publiczne (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) oraz wewnętrzne (spoza katalogu dróg publicznych). 

Jednak z punktu widzenia problemów utrzymania nawierzchni są one podzielone na drogi o nawierzchniach utwardzonych 

(asfaltowe, betonowe) i drogi o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowe, tłuczniowe, z materiałów odzyskowych i inne).  
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Tab. 87. Drogi w podziale na kategorie w 2012 r. 

Kategoria dróg 
Długość dróg 
ogółem (kmb) 

Rodzaj nawierzchni (kmb) Stan dróg 1) 
na 2012 r. (A,B,C)2) 

w % 
asfaltowe 

betonowe, 
kamienne 

nieulepszone 

krajowe 64 64 0 0 
A-55  
C-45 

wojewódzkie  15,3 15,3 0 0 
A-55 
C-45  

powiatowe 405,9 369,9 19,2 13,1 
A-30 
B-30  
C-40  

gminne  549,1 270,8 103,6 200,5 
A-11 
B-20 
C-69 

wewnętrzne 347  159,6 52,1 135,3 
A-10  
B-25  
C-65 

Razem 1 381,3 879 601 194 025 348 952 
A-19  
B-23  
C-58 

 

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu. 
1)  Stan techniczny nawierzchni drogowych określono % w stosunku do długości dróg  
2) A – drogi o właściwych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, 
   B – drogi, których stan wymaga robót konserwacyjnych, 
   C – drogi wymagające wykonania robót przywracających. 

 
 

Stan dróg w mieście zależy głównie od nakładów przeznaczonych na ich utrzymanie i rozwój, od sprawności 

zarządzania, od dynamiki przyrostu liczby pojazdów i wzrostu obciążenia ruchem dróg, a także od innych czynników 

lokalnych, jak np. jakość podłoża gruntowego, stanu urządzeń i sieci podziemnych.   

Nawierzchnie bitumiczne są obiektami o niewielkiej trwałości określanej na 8 – 10 lat użytkowania. Po upływie tego 

terminu winny być poddane zabiegom odnowy, w przeciwnym wypadku ich właściwości użytkowe gwałtownie maleją, 

a nakłady na ich utrzymanie, naprawy ubytków i likwidację kolein przekraczają często nakłady na ich odnowę.   

Duża część nawierzchni bitumicznych na terenie miasta powstała ponad 30 lat temu i nigdy nie była odnawiana. 

Ograniczenie wykonywania podstawowych zabiegów utrzymaniowych skutkuje tym, że po każdym sezonie zimowym 

nawierzchnie dróg są w bardzo złym stanie technicznym. Jednocześnie znaczna część konstrukcji dróg z uwagi 

na ich przeciążenie wymaga gruntownej przebudowy. Wzmocnienie (poprawa nośności) w warunkach miejskich 

z konieczności musi sprowadzać się do wymiany istniejącej konstrukcji drogi na nową. Zakres robót na drogach publicznych 

gminnych, ze względu na uzyskiwane w chwili obecnej uzbrojenie, jest jeszcze większy. 

Kolejnym problemem jest istnienie ponad 340 km dróg o nawierzchniach gruntowych i innych nieulepszonych. 

Aby zapewnić ich przejezdność są kilkakrotnie w roku równane i w miarę potrzeb naprawiane tłuczniem lub pozyskiwanymi 

z remontowanych nawierzchni bitumicznych destruktami asfaltowymi. W okresach niekorzystnych warunków 

atmosferycznych drogi ulegają niszczeniu w stopniu uniemożliwiającym ich bezpieczne użytkowanie. Utrzymanie takiego 

stanu uzasadnione było brakiem pełnego uzbrojenia podziemnego. W ramach programów realizowanych przez Łódzką 

Spółkę Infrastrukturalną większość tych ulic pozyska niezbędne uzbrojenie, powstaje potrzeba budowy docelowych  

nawierzchni drogowych również na tych drogach.  

Odrębną grupę stanowią ciągi piesze. W istniejących pasach drogowych powierzchnia chodników wynosi ponad  

4,05 mln m2.  

W celu poprawy jakości infrastruktury drogowej w 2012 r. zrealizowano inwestycje o wartości 52,15 mln zł. 



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

 

 

P
R

Z
E

S
T

R
Z

E
Ń

 I 
Ś

R
O

D
O

W
IS

K
O

 

     
179 

 

Tab. 88. Inwestycje drogowe w 2012 r. (mln zł). 

Inwestycja koszt* 

Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od ul. Pabianickiej do pik. 2907,7 22,58 
Rozbudowa ul. Zjazdowej na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Budy w Łodzi wraz z budową kanału 
deszczowego na odcinku od wlotu do rzeki Łódki do ul. Zjazdowej. 

10,25 

Rozbudowa ul. Zjazdowej na odcinku od ul. Budy do ul. Opolskiej.  4,16 
Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. od ul. Tymienieckiego do ul. Milionowej 2,87 
Przebudowa układu drogowego ul. Nowych Józefów  na odc. od fabryki Gilette do posesji nr 25** 1,77 
Rozbudowa ul. Rudzkiej na odcinku od pik. 2.907,70 do granicy Miasta  1,22 
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Maratońska-Wróblewskiego wraz z niezbędną korektą 
układu drogowego skrzyżowanie ulic Maratońska-Wróblewskiego 

1,21 

Przebudowa ul. Atutowej na odcinkach: od pos. nr 19 do pos. nr 29/31, Atutowa -Przestrzenna, od pos. 29/31 
do ul. Tabelowej (część I) 

1,16 

Przebudowa ul. Darniowej na odc. Świętojańska do ul. Prądzyńskiego 1,09 
Przebudowa ul. Astrów na odc. Świętojańska do ul. Prądzyńskiego** 1,07 
Przebudowa ul. Chochoła na odc. Kujawskiej do ul. Kłosowej 0,80 
Przebudowa ul. Lirycznej na odc. od ul. Arktycznej do rej. ul. Liściastej 0,71 
Przebudowa ul. Farbiarskiej na odc. od ul. Milionowej do ul. Przybyszewskiego 0,57 
Przebudowa ul. Kaczej na odc. od ul. Strusiej do ul. Kasztelańskiej 0,48 
Przebudowa ul. Planetarnej na odc. od ul. Arktycznej do ul. Bliskiej 0,43 
Przebudowa ul. Miarki na odcinku od ul. Okopowej do ul. Kolińskiego. 0,42 
Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego 0,32 
Przebudowa  ul. Arktycznej na odc. od ul. Lirycznej do ul. Planetarnej oraz od Lirycznej do pos. Nr 9/11 0,23 
Przebudowa ul. Juliusza na odc. od ul. Wersalskiej do ul. Ludowej 0,21 
Przebudowa ul. Janosika – zatoka parkingowa – miejsca postojowe dla 40 samochodów pomiędzy 
ul. Wyżynną i Spartakusa. 

0,19 

Przebudowa ul. Bliskiej na odc. od ul. Lirycznej do końca (plac do zawracania) 0,18 
Budowa chodnika w  ul. Przestrzennej na odcinku od ulicy Kwaterunkowej do ulicy Bulwarowej  0,15 
Budowa chodnika w  ul. Kolumny  na odcinku od ulicy Nad Stawem do ulicy Kalinowskiego  0,09 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Zarządu Dróg i Transportu. 

* wartość inwestycji według faktycznych kosztów, czyli na podstawie podpisanych umów. 
** Inwestycja zostanie ukończona w 2013 roku. 

 

Oprócz inwestycji drogowych podejmowano działania związane z bieżącym utrzymaniem układu drogowego:  

- naprawiono ubytki w nawierzchniach dróg o łącznej powierzchni - 57 887 m²; 

- wyremontowano chodniki o łącznej powierzchni– 47 500 m²; 

- wyremontowano 15 880 mb o łącznej powierzchni 145 320 m² dróg (w tym remonty odtworzeniowe - 11 500 mb 

i modernizacje – 4380 mb ), w tym:  

∙ modernizacje nawierzchni ulic Wólczańskiej, Niciarnianej, Okólnej, Przędzalnianej i Rolniczej; 

∙ remonty nawierzchni ulic: Aleksandrowskiej, Malowniczej, Rojnej, Gojawiczyńskiej, Łagiewnickiej/Sikorskiego 9, 

Wschodniej, Srebrzyńskiej, Felińskiego, Wieczność, Biegunowej, Konstantynowskiej, Bartoka/Haśka i Siewnej. 

Całkowity koszt wszystkich remontów w 2012 r. wzniósł 48,38 mln zł (planowane wykonanie, łącznie 

z modernizacjami). 

Zmniejsza się liczba roszczeń mieszkańców związanych ze zgłoszeniem szkody komunikacyjnej, co może świadczyć 

o systematycznie poprawiającym się stanie dróg w mieście. 

 

Tab. 89. Zgłoszenia szkody komunikacyjnej w latach 2011-2012. 

   Ilości wniosków 

2011   3 050 
2012   1 897 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Zarządu Dróg i Transportu. 
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Ponadto zakończono prace związane z I etapem Programu ochrony stanu technicznego poprzez budowę Systemu 

Ważenia Pojazdów. W ramach programu montowane są wagi, dzięki którym sprawdza się, czy samochody ciężarowe 

nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. W 2012 r. zamontowano urządzenie preselekcyjnego ważenia 

pojazdów na ul. Zgierskiej, a także wagę stacjonarną na al. Włókniarzy. W 2013 r. zaplanowano oddanie do użytku wagi 

preselekcyjnej na ul. Pabianickiej oraz wagi stacjonarnej w rejonie skrzyżowania ul. Papiernicza – ul. Lodowa. 

 

Uspokojenie ruchu  

Na terenie Łodzi zlokalizowanych jest 47 parkingów administrowanych przez Miasto, na których znajduje się 5 280 

miejsc parkingowych. W strefie płatnego parkowania na obszarze Łodzi na koniec 2012 r. zlokalizowanych było 4 418 miejsc 

parkingowych.  
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Rys. 24. Strefa Płatnego Parkowania w Łodzi 2012 r. 

 

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu. 

 

W 2012 r. uległy zmianie zasady parkowania w Strefie Płatnego Parkowania. W związku z licznymi sygnałami 

napływającymi od kierowców korzystających z miejsc parkingowych dotyczących trudności w znalezieniu wolnego miejsca, 

podjęto kroki zmierzające do zwiększenia rotacji parkujących pojazdów. Uszczelniono przepisy i ograniczono liczbę osób 

uprawnionych do otrzymania abonamentów na preferencyjnych warunkach cenowych, zostały również zmienione ceny 

biletów i abonamentów parkingowych, ograniczono zakres stosowania abonamentu dla mieszkańców Strefy (wyłącznie 

do Sektora Strefy, w obrębie którego mieszkaniec jest zameldowany) oraz wprowadzono dla osób niepełnosprawnych 

wymóg łącznego korzystania z abonamentu parkingowego i karty parkingowej. Powiększono również obszar Strefy, 

zwiększając o ok. 1 500 liczbę miejsc parkingowych.  

Całkowite wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania (łącznie z wpływami z opłat dodatkowych) w 2012 r. wyniosły 

7,2 mln zł. 

W 2012 r. został wybudowany parking przy skrzyżowaniu ul. Srebrzyńskiej i ul. Biegunowej dla 160 pojazdów. 

Ponadto wykonano przebudowę ul. Janosika wraz z zatoką parkingową dla 40 samochodów osobowych pomiędzy 

ul. Wyżynną i ul. Spartakusa. Ponadto budowę nowych miejsc parkingowych uwzględnia się przy rozbudowie/przebudowie 

dróg.  

Podejmowano również działania związane z budową parkingów wielopoziomowych. W wyniku prac Zespołu 

do spraw realizacji zadań związanych z budową parkingów wielopoziomowych wytypowano siedem lokalizacji. W ramach 

prac analitycznych ujawniono, że każda z wyznaczonych lokalizacji posiada istotne wady, które praktycznie wykluczają 
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możliwość wszczęcia postępowania o udzielenie koncesji. Dotyczyły one nieuregulowanych stosunków własnościowych 

nieruchomości, jak również zastrzeżeń ze strony Architekta Miasta lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie 

rozważane są, przy współudziale Biura Architekta Miasta i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, nowe lokalizacje w tzw. ciągu 

ul. Piotrkowskiej (pomiędzy ulicami Sienkiewicza oraz Zachodnią i al. Kościuszki). Brany jest pod uwagę wariant 

wybudowania na tym obszarze automatycznych, bezobsługowych, wielopoziomowych parkingów modułowych. Ponadto, 

przy obowiązującym do niedawna zasięgu strefy płatnego parkowania oraz taryfikacji opłat, było niezmiernie trudno 

skutecznie zainteresować potencjalnych koncesjonariuszy podjęciem współpracy przy budowie parkingów 

wielopoziomowych.  

 

TTRRAANNSSPPOORRTT  RROOWWEERROOWWYY  

 

Miasto 7 stycznia 2012 r. podpisało Kartę Brukselską, zakładającą zwiększenie do roku 2020 do 15% udziału 

komunikacji rowerowej w systemie transportowym Łodzi. Miasto wspiera rozwój transportu rowerowego, dzięki czemu 

systematycznie rośnie długość dróg rowerowych, która obecnie wynosi 76,4 km, a w 2011 r. wynosiła 70,7 km. 
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W 2012 r. wybudowano 10 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości 5,74 km. 

 

Tab. 90. Ścieżki rowerowe wybudowane w 2012 r. 

Ulica Odcinek Długość w km 

Rudzka (DDR*) Farna - granica miasta (Raduńska) 1,60 
Niciarniana (DDR) Piłsudskiego - (przed) Przybyszewskiego 1,24 
Karolewska (CPR*) Włókniarzy - wschodni wiadukt „kolejowy" 0,15 

Krzemieniecka - Bandurskiego (CPR) 
Kowieńska - parking pod wiaduktem al. Unii 
Lubelskiej 

0,73 

Kilińskiego (PRDR) Wigury - Abramowskiego (Tylna) 0,59 
Żeligowskiego (PRDR) 6 Sierpnia - Struga 0,58 
Zamenhofa - Kościuszki (PRDR) Piotrkowska - Mickiewicza 0,41 
POW (PRDR) Narutowicza - Jaracza 0,22 
Sterlinga (PRDR) skrzyżowanie z Rewolucji 1905 r. 0,13 
Piotrkowska (PRDR*) skrzyżowanie z al. Piłsudskiego 0,09 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Zarządu Dróg i Transportu. 

*Wyznaczone - pasy ruchu dla rowerów (PRDR), ciągi pieszo-rowerowe (CPR), wybudowane - wydzielone drogi dla rowerów (DDR). 

 

 

Ponadto rozpoczęto budowę ścieżek rowerowych na ul. Piłsudzkiego/Rokicińskiej oraz Aleksandrowskiej. 

W latach 2011-2012 wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące transportu rowerowego: 

- stojaki rowerowe tzw. u-kształtne (w pełni funkcjonalne): 

∙ 2011 r. - 677 stojaków (1354 miejsca postojowe); 

∙ 2012 r. - 998 stojaków (1996 miejsc postojowych); 

- pasy ruchu dla rowerów: 

∙ 2011 r. - 0,64 km; 

∙ 2012 r. - 2,67 km; 

- śluzy rowerowe od 2012 r. - 3 sztuki; 
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- podpórki przy sygnalizatorach: 

∙ 2011 r. - 50 sztuk; 

∙ 2012 r. - 100 sztuk; 

- wideo detektory przy sygnalizatorach (tylko w 2011 r.) - 80 sztuk; 

- prowadnice na schodach w przejściach podziemnych (w 2012 r.) - 12 sztuk w 4 przejściach podziemnych. 
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4. MIASTO BEZPIECZNE  

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa porządku publicznego, czystości i estetyki miasta. 

 

PPRRZZEESSTTĘĘPPCCZZOOŚŚĆĆ1144  

 

W 2012 r. w porównaniu do roku poprzedniego, na terenie Łodzi nastąpił spadek ilości przestępstw. Tendencja taka 

utrzymuje się w ostatnich latach. W 2012 r. stwierdzono 25 716 przestępstw, z czego wykryto 11 600, co daje wskaźnik 

na poziomie 44,1%. Analogicznie w 2011 – stwierdzono 28 524 przestępstw, wykryto 14 908, wskaźnik 50,8%. Ilość 

przestępstw w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców (dane GUS na koniec III kw. 2012 r. – 720 737 mieszkańców), 

wyniosła 35,7.  

Poza przestępstwami, w latach 2011 – 2012, na terenie miasta odnotowano 185 507 czynów zabronionych 

stanowiących wykroczenie (2011 – 100 491 i 2012 – 85 016).  

 

Rys. 25. Poziom bezpieczeństwa w latach 2011-2012. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. 

Odnosząc się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a tym samym do liczby wypadków drogowych, w 2012 r. 

odnotowano ich spadek (2011 – 1 826 i 2012 – 1 666) w stosunku do roku poprzedniego.  

W omawianym okresie w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi odnotowano podobną tendencję w odniesieniu 

do zgłoszeń obywateli dotyczących prośby o interwencję Policji. W poszczególnych latach wyglądało to następująco:  

2011 – 155 269; 2012 – 136 424 zgłoszenia. 

W 2012 r. ujawniono 1 039 nieletnich sprawców czynu karalnego, którzy dopuścili się popełnienia 2 045 przestępstw. 

Najbardziej zagrożonym przestępczością dniem tygodnia pozostaje piątek, a niezmiennie najbardziej zagrożoną porą 

dnia są godziny popołudniowo-późnowieczorne.  

Dzielnicą Łodzi, na terenie której odnotowano największą ilość przestępstw były Bałuty, następnie Górna, natomiast 

najmniej zdarzeń o charakterze przestępczym wydarzyło się na Widzewie. 

                                                 
14 Dane pochodzą z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 
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SSTTRRAAŻŻ  MMIIEEJJSSKKAA  

 

Fundamentem działań łódzkiej Straży Miejskiej jest spełnienie oczekiwań społeczności lokalnej ukierunkowanych 

na poprawę ładu i porządku w mieście oraz stanu sanitarno-porządkowego. Szczególny nacisk położono na piętnowanie 

zachowań, które godzą w wizerunek Łodzi, tj.: nielegalny handel, spożywanie alkoholu w miejscach niewyznaczonych, 

palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazami oraz zaniedbania w utrzymaniu nieruchomości we właściwym 

stanie porządkowym. 

Drugi nurt to działania SM w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (niestosowanie się przez kierujących 

do przepisów ruchu drogowego, nieprawidłowe parkowanie pojazdów, w tym na tzw. „kopertach”). Działania obejmowały 

również najmłodszych uczestników ruchu drogowego.  

 

Rys. 26. Wystawione mandaty, pouczenia i sporządzone notatki w latach 2011-2012. 

 

Źródło: Straż Miejska w Łodzi. 

W latach 2011-2012 wystawiono rocznie 47- 49 tys. mandatów, prawie o połowę mniej (27 – 28 tys.) pouczeń 

i sporządzono 2-3 tys. notatek. 

Interwencje 

W 2012 r. do Straży Miejskiej wpłynęło 63,1 tys. zgłoszeń interwencyjnych. W porównaniu do 2011 r. oznacza 

to wzrost o 5% (Tabela 92). 

 

Tab. 91. Interwencje w latach 2011-2012. 

Typ interwencji  2011 2012 

zakłócanie porządku  21 316 22 169 
drogowe  14 045 14 667 
sanitarno - porządkowe  7 480 8 291 
inne  5 203 5 276 
niszczenie zieleni  3 530 3 014 
spożywanie alkoholu  3 178 2 722 
handel  2 969 2 326 
bezdomny  2 673 3 347 
zwierzęta  b.d 1 284 

Razem:  60 394 63 096 
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Źródło: Straż Miejska w Łodzi. 

Legitymowani 

W 2012 r. strażnicy miejscy wylegitymowali 92 024 osoby, z czego 523 to nieletni. To znacznie mniej niż  

w 2011 r. - 100 684. Jednocześnie zmniejszyła się w ostatnich latach liczba legitymowanych nieletnich w 2011 – 783. 

Rezultatem podjęcia interwencji przez Straż Miejską są również przewozy do: Miejskiego Centrum Zdrowia 

Publicznego, schroniska dla bezdomnych, innych placówek medycznych, Policji lub miejsca zamieszkania. Łącznie 

przeprowadzono 12 940 takich interwencji. W stosunku do 2011 roku jest to wzrost o 8,5%. 

Podejmowane są również interwencje w stosunku do bezpańskich zwierząt. W 2012 r. do schroniska dla zwierząt 

strażnicy miejscy przewieźli 733 zwierzęta. 

Kontrole 

Podczas działań prewencyjnych strażnicy miejscy przeprowadzili łącznie 76 894 kontrole. Głównie dotyczyły one 

terenów zielonych, pojazdów, placówek z alkoholem, rejonów szkół, dworców, kąpielisk i lotniska. 

Zabezpieczenia zdarzeń 

W 2012 roku strażnicy uczestniczyli w zabezpieczaniu 756 zdarzeń (w stosunku do 2011 r. wzrost o 4%). 

Niezachowanie wymogów związanych z utrzymaniem zwierząt  

W ramach interwencji związanych z niezachowaniem wymogów związanych z utrzymaniem zwierząt wystawiono 

w 2012 r. 147 mandatów, 260 pouczeń i sporządzono 13 notatek. Analogicznie w 2011 r. 232 mandaty, 252 pouczenia 

i 16 notatek. 

Alkohol 

W 2012 r. mieszkańcy miasta zgłosili 2 722 interwencje, dotyczące spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych. Za to wykroczenie strażnicy nałożyli 1 841 mandatów karnych. To znaczny spadek w stosunku do roku 

ubiegłego (2011 – 2771 mandatów). W ramach profilaktyki antyalkoholowej strażnicy w 2012 r. przeprowadzili  

15 189 kontroli placówek sprzedających napoje alkoholowe, w 2011 r. – 17 301. 

Wulgaryzmy 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej reagowali na wykroczenia związane z używaniem w miejscach publicznych słów 

ogólnie uznanych za nieprzyzwoite (art. 141 kw.). Zjawisko to najczęściej występuje łącznie ze spożywaniem alkoholu. 

W wyniku podjętych interwencji dotyczących wulgaryzmów w 2012 r. wystawiono 141 mandatów (2011 r. - 164), 

430 pouczeń (2011 r. – 241) i sporządzono 24 notatki urzędowe, stanowiące podstawę do sporządzenia wniosku o ukaranie 

kierowanego do sądu (w 2011 r. – 36). 

Palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem 

W 2012 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej egzekwowali przestrzeganie zapisów określonych w Uchwale Rady 

Miejskiej z 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych miasta Łodzi miejsc przeznaczonych 

do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego. W 2012 r. wystawiono 451 mandatów za nieprzestrzeganie 

tych zapisów (2011 – 704). 
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Plakatowanie 

W ramach prowadzonych kontroli w zakresie umieszczania plakatów, ulotek w miejscu do tego nieprzeznaczonym 

wystawiono w 2012 r. 78 mandatów (2011 r. – 93), 22 pouczenia (2011 r. – 35) i 3 wnioski skierowane do sądu. 

Kontrola handlu 

Istotne miejsce w działalności Straży Miejskiej zajmują interwencje podejmowane wobec osób prowadzących 

działalność handlową w miejscach do tego celu niewyznaczonych.  

 

Tab. 92. Rezultaty interwencji dotyczących kontroli handlu w latach 2011-2012. 

Rok Mandaty Pouczenia Wnioski 

Interwencje 
zgłoszone przez 

mieszkańców na tel. 
alarmowy SM 

2011 9 042 1 224 419 2 969 
2012 3 811 689 297 2 326 

 

Źródło: Straż Miejska w Łodzi. 

 

Stan sanitarno – porządkowy miasta 

Działania podejmowane na rzecz utrzymania właściwego stanu sanitarno – porządkowego na terenie Łodzi to przede 

wszystkim kontrole miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów, a także kontrole czystości i porządku posesji oraz 

terenów do nich przyległych.  

 

Tab. 93. Interwencje na rzecz utrzymania właściwego stanu sanitarno – porządkowego. 

Rok Działania 
Administracja 
nieruchomości 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

Prywatne Inne Ogółem 

2012 
Kontrola posesji 47 389 20 505 26 082 8 162 102 648 
Wystawione pisemne polecenia i nakazy 3 452 665 648 255 4 987 

2011 
Kontrola posesji 65 174 32 992 33 497 13 028 144 691 
Wystawione pisemne polecenia i nakazy  6 603 1 954 1 321 913 10 791 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Straży Miejska w Łodzi. 

 

W latach 2011 – 2012 prawie o 1/3 spadła liczba kontroli posesji (z 144,7 tys. w 2011 r. do 102,6 tys. w 2012 r.). 

Jednocześnie w tym samym okresie prawie o połowę zmniejszyła się liczba wystawionych pisemnych poleceń i nakazów 

administracyjnych do przywrócenia właściwego stanu (z 10,8 tys. w 2011 r. do 4,9 tys. w 2012 r.). 

Kontrola ruchu drogowego 

W 2012 r. w kontrola ruchu drogowego obejmowała w głównej mierze parkowanie pojazdów oraz korzystanie 

z miejsc wydzielonych.  
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Rys. 27. Kontrole ruchu drogowego w latach 2011 – 2012. 

  
Źródło: Straż Miejska w Łodzi 

Fotoradar 

W związku z prowadzonymi w 2012 r. kontrolami przestrzegania przepisów ruchu drogowego przy użyciu urządzenia 

rejestrującego przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 

6 185 mandatów, 302 pouczenia i 841 wniosków. Dla porównania w 2011 r. było to 2 494 mandaty, 50 pouczeń 

i 750 wniosków. 

Konwojowanie 

W omawianym roku Sekcja Konwojów, której zadaniem jest przewóz dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz 

wartości pieniężnych na potrzeby Miasta wykonała 309 profesjonalnych konwojów wartości pieniężnych, zleconych przez 

Miasto. Dla porównania w 2011 r. było ich 439. 

Akcje, projekty i programy profilaktyczne 

Jednym z podstawowych zadań Straży Miejskiej jest inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu 

zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. 

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią, łódzka Straż Miejska traktuje 

czynności w tym zakresie jako priorytet. Prowadzi działania informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców 

i nauczycieli, organizuje alternatywne formy oddziaływań takie jak: gry, zabawy, konkursy, festyny, półkolonie letnie 

i zimowe, a także przeprowadza w szkołach kontrole z psem mające na celu odnalezienie osób posiadających substancje 

narkotyczne. 

Programy zostały dostosowane do wieku poszczególnych grup odbiorców i są to:  

- „Przedszkolak i pies” - program dla dzieci w wieku przedszkolnym, którego ogólnym celem jest uświadomienie dzieciom 

zagrożeń wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się ze zwierzętami. 

- „Bezpiecznie w domu, w szkole i na podwórku” - program dla dzieci klas I-V szkoły podstawowej, cel ogólny 

to uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz wyposażenie 

dzieci w umiejętności prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu. 

- „Warto wiedzieć” - odpowiedzialność prawna osób nieletnich - program prowadzony od klasy VI szkoły podstawowej, 

poprzez klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne, mający na celu uświadomienie pojęcia prawa, odpowiedzialności 

i konsekwencji wynikających z jego łamania i nieprzestrzegania.  

- „Dziecko i ruch drogowy” – program dla dzieci z klas 0, I-III, IV mający za zadanie przygotować najmłodszych 

do prawidłowego i samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym. 
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- „Bezpieczeństwo w sieci” – adresaci to uczniowie kl. V, którzy mają zostać wyposażeni w umiejętności i wiedzę, 

pozwalającą na efektywne oraz bezpieczne korzystanie z sieci internetowej. 

- „Czy mam problem” - dwugodzinne warsztaty dot. problematyki uzależnień, przeznaczone dla młodzieży ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

- „Młodzi przeciw przemocy” – warsztaty dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których głównym 

celem jest uświadomienie pojęcia prawa i odpowiedzialności, a także przedstawienie konsekwencji wynikających z jego 

łamania. Pokazanie, czym może zakończyć się przemoc, jakie są jej skutki w sytuacji, kiedy nikt nie zareaguje 

w odpowiednim czasie. 

- „Stop narkomanii” – warsztaty prowadzone w kinie dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

dostarczające rzetelnych informacji o substancjach szkodliwych dla zdrowia, ich działaniu na organizm, a także 

o społecznych, psychologicznych i fizycznych konsekwencjach ich stosowania. 

- „Stop agresji” - warsztaty prowadzone w kinie dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

uświadamiające pojęcie prawa, odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z jego łamania. 

- „Przeciwdziałanie prostytucji i handel ludźmi” – odbiorcy to młodzież od III klas szkoły gimnazjalnej, program prowadzony 

w formie warsztatów, poruszający problematykę handlu ludźmi, zapoznający z zagadnieniem, wskazujący konsekwencje 

prawne, społeczne i zdrowotne prostytuowania się. 

- „Bezpieczna szkoła” - w ramach akcji funkcjonariusze dokonywali penetracji terenu wokół łódzkich placówek 

oświatowych. Celem tych działań było wyeliminowanie istniejących na danym terenie zagrożeń. 

- „Narkomanii STOP” - w ramach programu przeprowadzono kontrole w placówkach oświatowych przy użyciu specjalnie 

wyszkolonych psów do wykrywania narkotyków. 

- Edukacja przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych – przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w szkołach 

podstawowych i innych placówkach oświatowych, które wystąpiły z taką prośbą do Straży Miejskiej. 

Edukacja uczniów szkół ponadpodstawowych 

Prowadzono zajęcia w szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych, do których zaproszono 

Straż Miejską z powodu zauważenia istniejących zagrożeń lokalnych. (wzrost liczby kontroli o 130% w stosunku 

do 2011 roku).  

 

ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIEE  KKRRYYZZYYSSOOWWEE  

 

Miasto Łódź realizuje zadania dotyczące zarządzania kryzysowego w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 

obronności w rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń 

oraz profilaktyki zagrożeń, w tym pożarowych. 

W 2012 r. opracowano plan zarządzania kryzysowego Miasta zawierający ocenę zagrożenia, mapę ryzyka, siatkę 

bezpieczeństwa i procedury postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w uzgodnieniu z przewidywanymi 

do użycia służbami, strażami, inspekcjami i instytucjami. Wprowadzono do specjalistycznej aplikacji cyfrowej obsługującej 

wszystkie administracje województwa łódzkiego „Arcus 2005” grupy danych niezbędnych do zabezpieczenia logistycznego 

działań kryzysowych. 

Dopracowano procedury koordynacji działań kryzysowych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego w nowych 

uwarunkowaniach administracyjnych Miasta (likwidacja delegatur UMŁ). 



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

 

 

P
R

Z
E

S
T

R
Z

E
Ń

 I 
Ś

R
O

D
O

W
IS

K
O

 

     
191 

 

W zakresie obrony cywilnej 

Zasadniczym celem działań w 2012 r. było doskonalenie funkcjonowania systemu ochrony ludności poprzez 

poprawę organizacyjnego przygotowania administracji do sprawnego i skutecznego działania w przypadku wystąpienia 

sytuacji nadzwyczajnej, a także doskonalenie systemu ostrzegania ludności. Powyższe cele realizowano poprzez:  

- rozbudowę jednolitego systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach; 

- kontynuowanie doskonalenia organizacji ewakuacji mieszkańców miasta w zakresie II i III stopnia poprzez opracowanie 

planów ewakuacji wynikających z wymogów zawartych w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody 

Łódzkiego; 

- szkolenia w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności; 

- kontynuowanie procesu przebudowy obrony cywilnej pod kątem nowych założeń wynikających z wytycznych Szefa 

Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Łódzkiego; 

- dokonanie oceny zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 

Ponadto: 

- opracowano zarządzenia w sprawie wprowadzenia:  

∙ planu działania w zakresie obrony cywilnej oraz planu działania w zakresie zarządzania kryzysowego, profilaktyki 

pożarowej i bezpieczeństwa publicznego na 2012 r.; 

∙ wytycznych do opracowania planów ewakuacji I stopnia przez publiczne i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 

z terenu miasta; 

∙ wytycznych do opracowania planów ewakuacji II i III stopnia na wypadek masowego zagrożenia; 

∙ wytycznych do opracowania planu obrony cywilnej Łodzi oraz kart realizacji zadań obrony cywilnej przez miejskie 

jednostki organizacyjne, instytucje, przedsiębiorców, inne jednostki organizacyjne i społeczne organizacje 

ratownicze; 

- opracowano, uzgodniono i zatwierdzono plany: 

∙ ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II i III stopnia miasta Łodzi na wypadek masowego zagrożenia; 

∙ obrony cywilnej miasta Łodzi; 

- doposażono w sprzęt magazyn przeciwpowodziowy; 

- prowadzono prace serwisowe syren alarmowych i całego systemu alarmowania miasta; 

- dokonano aktualizacji „Miejskiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” 

na podstawie przesłanych zmian jakie nastąpiły w planach „Ochrony zabytków…” w jednostkach organizacyjnych 

posiadających zabytki; 

- dokonano uzgodnienia 111 planów ewakuacji I stopnia w placówkach oświatowych oraz kart realizacji zadań 

w 30 jednostkach organizacyjnych realizujących zadania Obrony Cywilnej; 

- dokonano weryfikacji formacji obrony cywilnej w podmiotach gospodarczych miasta; 

- zakończono powoływanie sekcji łączności i alarmowania wchodzących w skład Miejskiego Systemu Wykrywania 

i Alarmowania; 

- dokonano aktualizacji danych dotyczących Rejonów Ewakuacji Poszkodowanych dla potrzeb ewakuacji mieszkańców 

miasta Łodzi dla ewakuacji II stopnia; 

- zakończono powoływanie w jednostkach realizujących zadania w zakresie ewakuacji ludności (administracje 

zarządzające budynkami mieszkalnymi) nowych elementów organizacyjnych zabezpieczających ewakuację według 

„Instrukcji w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia”; 
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- przeprowadzono inwentaryzację sprzętu Obrony Cywilnej w magazynach zakładów pracy z terenu Łodzi; 

- prowadzono bieżącą analizę wydatków w ramach zadań własnych gminy i powiatu oraz zleconych gminie - wykonano 

obowiązujące sprawozdania w tym zakresie; 

- wykonano ocenę i analizę w zakresie zaopatrzenia i stanu technicznego oraz przydatności sprzętu oraz umundurowania 

Obrony Cywilnej; 

- przeprowadzono w marcu 2012 r. naradę szkoleniowo – instruktażową z przedstawicielami podmiotów gospodarczych 

realizujących zadania obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych na temat realizacji planu działania 

na rok 2012, w której uczestniczyło, w dwóch grupach szkoleniowych 157 osób; 

- przeprowadzono w 8 łódzkich instytucjach szkolenia dla struktur i formacji OC w zakresie obrony cywilnej i ochrony 

ludności. 

PPRROOFFIILLAAKKTTYYKKAA  ZZAAGGRROOŻŻEEŃŃ  

Kontrole 

Przeprowadzono 23 kontrole (w tym 8 kontroli problemowych i 17 sprawdzających, 1 problemową doraźną). 

W wyniku kontroli problemowych stwierdzono 128 uchybień i wydano 47 zaleceń dotyczących ich usunięcia. Po  kontrolach 

sprawdzających stwierdzono, że zrealizowano około 65% zaleceń. 

W wyniku kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych z lat wcześniejszych stwierdzono, że usunięto 

niezgodności dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, których występowanie powoduje uznanie użytkowanego 

budynku za zagrażający życiu ludzi. W Domach Pomocy Społecznej przy ul. Przyrodniczej i ul. 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich i Gimnazjum 44 dostosowano obiekty do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 

Współpraca i finansowanie ochotniczych straży pożarnych w 2012 r. 

- Utworzono bazę danych sprzętu ratowniczo-gaśniczego znajdującego się w posiadaniu OSP.  

- Wypłacono ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach 

i ćwiczeniach (141,9 tys. zł). 

- Wypłacono członkom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalent za konserwację i utrzymanie sprzętu w pełnej 

sprawności  technicznej (68,8 tys. zł). 

- Na utrzymanie i konserwację obiektów strażnic ochotniczych straży pożarnych oraz inne wydatki bieżące przeznaczono 

(456 tys. zł). 

- Dofinansowano zakup motopompy dla OSP Łaskowice (22,3 tys. zł). 

- Przeprowadzono konkurs na najlepszych łódzkich strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych - „Strażak 

Roku” i ufundowano nagrody w wysokości 13 tys. zł. 

- Nagrody rzeczowe dla zwycięzców eliminacji miejskich XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”. 

Łódzkie OSP otrzymały dofinansowanie: 

- 2011 r. – 1,6 mln zł, w tym majątkowe 0,8 mln zł, 

- 2012 r.  – 0,7 mln zł, nie było wydatków majątkowych . 

W zakresie działań edukacyjnych i profilaktycznych 

- Zlecono druk broszury edukacyjnej dla dzieci słabo widzących i słabo słyszących pt. „Co pokazują znaki”. 

- TVP Łódź wyemitowała na zlecenie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa trzy filmy edukacyjne; 
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„Ewakuacja II”, „Ewakuacja III” oraz „Przeżyć pożar”. 

- W ramach kontynuacji programu wyposażania mieszkań w zasobach komunalnych, za zgodą lokatorów, zakupiono 

358 czujek dymu oraz 11 czujników tlenku węgla. Ogółem w czujki dymu wyposażono 110 mieszkań w budynkach 

drewnianych oraz 248 mieszkań zlokalizowanych na strychach o konstrukcji drewnianej. Ponadto 5 autonomicznych 

czujek dymu przekazano dla Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych oraz 1 dla indywidualnego odbiorcy. Podopiecznym 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, których mieszkania ogrzewane są piecami węglowymi przekazano 

108 czujników tlenku węgla. 

- Przekazano dla dzieci i młodzieży w celach edukacyjnych 1410 egz. broszur edukacyjnych pt. „Pożar”, „Szkoła 

przeżycia”, „Przeżyć pożar”, „Twoje bezpieczeństwo. Ewakuacja”, „Zasady ewakuacji”. Przekazano również 1885 egz. 

książeczki edukacyjnej pt. „Nie igraj z …”. 

 

Miasto dofinansowało również:: 

- Komendę Miejskiej Policji w Łodzi w 2011 r. 5 mln zł, a w 2012 r. 1,9 mln zł; 

- Komendę Miejskiej PSP w Łodzi w 2011 r. 4,1 mln zł, a w 2012 r. 2,7 mln zł. 
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PODSUMOWANIE 

Działania podejmowane w filarze mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu atrakcyjności 

przestrzeni publicznej, rewitalizacji kluczowych obszarów Miasta, wykorzystaniu potencjału środowiska przyrodniczego 

i rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego. W rozdziale opisano działania związane z przestrzenią miasta, 

komunikacją miejską, rewitalizacją, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem. 

 

Do głównych rezultatów opisywanych działań zaliczono: 

- Przyjęcie Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+, realizującej ideę rozwoju Miasta „do wewnątrz” – zmieniającej 

optykę rozwoju na realne uwarunkowania. 

- Przygotowanie do sprzedaży i sprzedaż największej ilości nieruchomości od 2009 roku.  

- Wprowadzenie nowych rozwiązań w celu zwiększenia sprzedaży nieruchomości miejskich.  

- Zinwentaryzowanie zawartych przez Miasto umów dzierżaw. 

- Z sukcesem przeprowadzenie konkursu na modernizację podwórek przy budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach 

Programu „Zielone Podwórka”. 

- Przygotowanie dużej ilości nieruchomości mniejszych powierzchniowo cieszących się zainteresowaniem drobnych 

inwestorów. 

- Zaawansowanie prac nad kilkoma ważnymi dla Miasta terenami inwestycyjnym (Rydza – Śmigłego/Piłsudskiego/ 

Zbiorcza, Zachodnia/Ogrodowa/ Nowomiejska, Ogrodowa 16). 

- Rozpoczęcie przebudowy ul. Piotrkowskiej (w listopadzie 2012 r.), jak również zakończenie większych inwestycji 

i remontów drogowych, tj. prac na ul. Łagiewnickiej, ul. Zjazdowej, ul. Niciarnianej, ul. Konstantynowskiej, 

ul. Aleksandrowskiej, ul. Przędzalnianej, ul. Rudzkiej, ul. Wólczańskiej, i ul. Wschodniej (remont chodników).  

- Odbiór łódzkiego odcinka drogi ekspresowej S 14. 

- Zakończenie prac związanych z I etapem Programu ochrony stanu technicznego poprzez budowę Systemu Ważenia 

Pojazdów. 

-  Wejście do finału w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku 2011 zadanie pn. „Remont elewacji frontowej, 

półszczytów i przejazdu bramowego łącznie z wykonaniem instalacji oświetlenia iluminacyjnego elewacji kamienicy przy 

ul. Piotrkowskiej 86” w kategorii najlepiej przeprowadzonych renowacji obiektów zabytkowych. 

- Zintensyfikowanie działań dotyczących ulicy Piotrkowskiej (rozpoczęcie przebudowy, zmiana statusu ulicy, uruchomienie 

strony internetowej). 

- Otrzymanie nagrody w plebiscycie „Łódź sukcesu” w 2012 roku za nową iluminację świąteczną ulicy. 

- Konsekwentnie są egzekwowane przez najemców lokali na ulicy Piotrkowskiej zasady dotyczące umieszczania urządzeń 

reklamowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

- Przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna. 

- Opracowanie koncepcji oraz zasad i systematycznego monitoringu i dokumentacji stanu form ochrony przyrody oraz 

rozpoczęcie jej realizacji. 

- Opracowanie koncepcji oraz zasad inwentaryzacji pomnikowych drzew nieobjętych dotąd ochroną oraz rozpoczęcie 

jej realizacji. 

- Opracowanie koncepcji oraz zasad inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszarowych form ochrony przyrody. 

- Podjęcie działań mających na celu ustanowienie nowych form ochrony przyrody. 

- Opracowanie danych dotyczących form ochrony przyrody do strony internetowej „Zielona Łódź”. 
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- Wprowadzenie narzędzi gis do monitorowania i dokumentowania stanu i zagrożeń form ochrony przyrody. 

- Zapewnienie niezbędnych środków finansowych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt, zorganizowanie wydawania i wykładania karmy dla kotów wolnożyjących. 

Opracowanie koncepcji opieki nad bezdomnymi zwierzętami egzotycznymi oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej 

na budowę schroniska dla zwierząt w nowej lokalizacji, uwzględniającej obowiązujące normy i standardy. 

- Rozpoczęcie procesu modernizacji miejskiego ogrodu zoologicznego. 

- Osiągnięcie 99,5% oczyszczenia mechanicznego w okresie pogody mokrej ścieków dopływających do Grupowej 

Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (ponad połowa ścieków województwa łódzkiego). 

- Rozpoczęcie akcji monitowania prywatnych właścicieli posesji, którzy nie podłączyli posesji do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej. Monity wysłano do właścicieli posesji, którym upłynął wyznaczony dwuletni termin. Wysłano  

ok. 2 350 monitów. Efekty działania będą możliwe do określenia w końcu 2013 roku. Istotną barierą jest tu zła sytuacja 

materialna części właścicieli nieruchomości. Dla tych właścicieli opracowywane są oferty specjalnego sfinansowania 

kosztów przyłączeń. 

- Poprawa kontaktów Straży Miejskiej z mieszkańcami (uczestnictwo w Radach Osiedli, spotkaniach, piknikach, 

organizowanie zajęć sportowych dla trudnej młodzieży, kursów samoobrony dla seniorów, utworzenie strony 

na facebooku, otwarty telefon do Komendanta, dzień interesanta). 

- Wyeliminowanie tzw. „handlu pudełkowego”,  

- Zabezpieczanie niezakłóconego przebiegu imprez masowych przy wykorzystaniu profesjonalnie wyszkolonej sekcji 

konnej. 
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FUNDAMENT 

 

Łódź efektywna i przyjazna – wprowadzenie nowych standardów usług publicznych, pełne 

wykorzystanie atutów miasta, racjonalizacja zarządzania majątkiem komunalnym. 
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ŁÓDŹ SPRAWNIE ZARZĄDZANA, OSZCZĘDNA I GOSPODARNA  

Racjonalizacja zarządzania majątkiem i zasobami, podniesienie jakości świadczonych usług publicznych. 

 

FFUUNNDDAAMMEENNTT  JJAAKKOO  IINNTTEEGGRRAALLNNAA  CCZZĘĘŚŚĆĆ  SSTTRRAATTEEGGIIII  ZZIINNTTEEGGRROOWWAANNEEGGOO  RROOZZWWOOJJUU  ŁŁOODDZZII  22002200++    

 

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ buduje pierwszy w historii Łodzi synergicznie działający system 

zarządzania strategicznego Miastem. Jej bezinwestycyjne oraz partycypacyjne opracowanie i uchwalenie w pierwszej 

połowie 2012 r. bezpośrednio poprzedziło prace nad politykami sektorowymi stanowiącymi główny element Fundamentu, 

zawierającymi wskaźniki oraz działania umożliwiające realizację celów stanowiących treść jej Filarów. 

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ wśród głównych wyzwań stojących przed Łodzią wymienia sprawne 

zarządzanie Miastem. 

Budowa optymalnie zarządzanego, czyli oszczędnego i efektywnego Miasta oznacza należyte wykorzystanie 

posiadanych zasobów oraz znajdowanie rezerw umożliwiających wygospodarowanie środków na pokonywanie wyzwań 

i realizację projektów rozwojowych. Efektywność z kolei oznacza racjonalizację zarządzania majątkiem i zasobami, 

oszczędności oraz podniesienie jakości usług publicznych, rozumianej jako stopień spełnienia oczekiwań i zaspokojenia 

zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców. 

 

Trzy z pięciu podstawowych horyzontalnych zasad Strategii, którym podporządkowane są działania Miasta to: 

- zasada rozwoju inteligentnego, oznaczająca twórcze, kreatywne podejście do problemów, wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w gospodarce miejskiej oraz wykorzystywanie nowoczesnych technik 

przetwarzania danych przy realizacji usług publicznych; 

- zasada skuteczności i gospodarności oznaczająca dążenie do maksymalizacji efektów działań przy minimalizacji 

nakładów. Zgodnie z nią Miasto powinno stale poprawiać skuteczność, odpowiedzialnie gospodarując ograniczonymi 

zasobami. W ramach tych samych środków powinno osiągać lepsze rezultaty wykorzystując mniejsze środki;  

- zasada koncentracji działań, polegająca na skupieniu działań na najważniejszych wyzwaniach w konkretnej przestrzeni 

miasta. Wiąże się to z koniecznością dokonywania wyboru dotyczącego działań priorytetowych.  

Zarówno Wizja Strategii 2020+, jak i wynikające z diagnozy strategicznej Łodzi wyzwania dla Miasta, a także zasady 

realizacji strategii rozwoju znalazły odbicie w Fundamencie. Głównym celem Fundamentu jest Łódź efektywna i przyjazna  – 

wprowadzenie nowych standardów usług publicznych, pełne wykorzystanie atutów miasta, racjonalizacja zarządzania 

majątkiem komunalnym.  

 

Cel ten ma być zrealizowany poprzez : 

- szybkie wdrożenie wysokich standardów świadczenia usług publicznych z uwzględnieniem systemu czytelnych dla 

łodzian wskaźników obejmujących całość życia w mieście; 

- zmianę sposobu zarządzania majątkiem gminy poprzez racjonalizację struktury i optymalizację działania; 

- ponadto w sferze zarządzania majątkiem gminy - strategiczne decyzje w zakresie prywatyzacji mienia publicznego mają 

być poprzedzone wykonywaniem wielowariantowej analizy kosztów i korzyści oraz poddawane konsultacjom 

społecznym. 
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PPOOLLIITTYYKKII  SSEEKKTTOORROOWWEE  SSTTRRAATTEEGGIIII  22002200++..  

 

Polityka sektorowa wyznacza w kompleksowy sposób kierunki rozwoju określonego obszaru aktywności miasta 

i stanowi program realizacyjny Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Polityka sektorowa identyfikuje szczegółowe 

cele o charakterze operacyjnym, wypracowane w oparciu o materiał diagnostyczny. Zawiera mierzalne wskaźniki odniesione 

do jednostek czasu, wartości, czynników jakościowych. Ujęte w celach polityk zadania, działania i programy opisane 

są w sposób szczegółowy, odnoszący je do budżetu, WPF, Planu Rozwoju Lokalnego ze wskazaniem źródeł finansowania. 

Narzędzie to ma umożliwić oszacowanie nakładów w określonym obszarze aktywności społeczno - gospodarczej, 

umożliwiając jednocześnie czytelną identyfikację rezultatów, ich monitoring i ewaluację. 

 

Polityki sektorowe zawarte w Fundamencie Strategii 2020+ integrują ją z zarządzaniem operacyjnym oraz 

wyznaczają standardy realizacji usług publicznych w Łodzi. Cel strategiczny Fundamentu jest realizowany przede wszystkim 

poprzez następujące polityki sektorowe: 

- politykę mieszkaniową obejmującą aktywne zarządzanie zasobem mieszkań socjalnych oraz komunalnych, docelowo 

także prywatyzację części tych mieszkań, a także działania dotyczące restrukturyzacji zadłużenia mieszkańców oraz 

programy osłonowe dla najuboższych lokatorów (m.in. odpracowanie zadłużenia), mieszkania chronione dla osób 

niepełnosprawnych itd.; 

- politykę komunalną i ochrony środowiska zapewniającą pełne bezpieczeństwo zaopatrzenia łodzian w media komunalne, 

spełniającą rosnące wymogi zrównoważonego rozwoju (aspekt środowiskowy) i zaostrzających się przepisów 

ekologicznych. Jej realizacja ma doprowadzić również do poprawy estetyki i czystości miasta; 

- politykę przestrzenną, kształtującą przestrzeń miasta na miarę współczesnych wyzwań demograficznych, gospodarczych 

i środowiskowych. Realizacja tej polityki ma sprostać rosnącym wymaganiom mieszkańców, co do jakości życia 

w mieście, równocześnie zapobiec niekontrolowanemu rozpływaniu się zabudowy miejskiej; 

- politykę rozwoju transportu i komunikacji, która koordynuje różne rodzaje transportu na terenie aglomeracji, przez co 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu, z zachowaniem zasad zrównoważonego transportu, 

ze szczególnym uwzględnieniem transportu alternatywnego; 

- politykę rozwoju kultury, poszukującą inspiracji w tożsamości i tradycji, pozwalającą wspierać między innymi najlepsze 

projekty filmowe, sztuki współczesnej, mody, „dziedzictwa rewolucji przemysłowej”, budującą łódzki kapitał społeczny, 

przyciągającą najszerszy krąg odbiorców. Polityka ta określa nowoczesne modele organizacji sektora kultury; 

- politykę edukacji, która dostosowuje strukturę edukacji do współczesnych wymagań społeczno – gospodarczych, nauki 

przez całe życie. Elastycznie reagując na potrzeby łódzkiego rynku pracy (szkolnictwo zawodowe), sprosta wyzwaniom 

demograficznym i przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich;  

- politykę sportu mającą na celu popularyzację sportu wśród wszystkich łodzian, wzrost poziomu osiągnięć sportowych 

oraz zapewniającą rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej; 

- politykę zdrowia obejmującą obszar zdrowia i opieki społeczny służącej wyrównywaniu szans społecznych i tworzeniu 

warunków sprzyjających przeciwdziałaniu marginalizacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wynikające 

z niej działania umożliwią skuteczną profilaktykę i lepszy dostęp do opieki medycznej i pomocy społecznej; 

- politykę włączenia społecznego obejmującą programy wychodzenia z biedy i programy wyrównujące szanse ubogich 

i bezrobotnych  mieszkańców, zwłaszcza z łódzkich enklaw biedy. 
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Do połowy grudnia 2012 r. właściwe merytorycznie wydziały UMŁ, przy wsparciu metodologicznym i merytorycznym 

Biura Strategii Miasta w Departamencie Prezydenta, opracowały siedem z ośmiu przewidzianych w Strategii 2020+ polityk 

sektorowych. Polityki te zostały skierowane pod obrady Rady Miejskiej Łodzi. 

Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+ i Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012 – 2016  

Pierwszym krokiem do jej przygotowania było opracowanie przez grupę ekspercką pod kierunkiem prof. Ewy 

Kucharskiej Stasiak (Uniwersytet Łódzki) studium pt. „Stan gospodarki mieszkaniowej w Gminie Łódź. Pożądane kierunki 

zmian". Następnie, dzięki konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach 10-24 kwietnia 2012 r., zespół przyjął uwagi 

zgodne ze Strategią 2020+. Na ich podstawie został zredagowany jednolity projekt Polityki, a w tym samym czasie powstał 

projekt Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-2016. 

W rezultacie wszystkie dokumenty wchodzące do pakietu „konstytucji mieszkaniowej” Łodzi (cztery dokumenty 

programowe – oprócz wymienionych także uchwała dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, 

na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, 

stanowiących własność gminy, a także uchwała regulująca zasady wynajmowania lokali wchodzących do mieszkaniowego 

zasobu gminy) zostały skierowane pod obrady Rady Miejskiej. Ich uchwalenie nastąpiło 29 czerwca 2012 roku. 

Polityka komunalna i ochrony środowiska Miasta Łodzi 2020+ 

Założenia do tej Polityki zostały opracowane w UMŁ w połowie 2012 roku. Zespół opracował projekt do września 

2012. W dniach 21-31 lipca i 9-18 października 2012 r. projekt został poddany dwuetapowym konsultacjom społecznym, 

a po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas konsultacji, został złożony w Radzie Miejskiej. Polityka została uchwalona 

16 stycznia 2013 roku. 

Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ 

Dokument został opracowany wstępnie w pierwszej połowie 2012 r. przez zespół pod kierownictwem Architekta 

Łodzi, przy współpracy komórek merytorycznych Urzędu Miasta Łodzi. W dniach 5 - 13 lipca 2012 r. projekt poddano 

konsultacjom społecznym. Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ została przyjęta przez Radę Miejską 16 stycznia 

2013 roku. Wprowadza ona podstawowe pojęcia dla zrównoważonego kształtowania przestrzennego Łodzi. Zawierają się 

one w celu głównym „Zrównoważone miasto kompaktowe”, czyli „rozwój Miasta do wewnątrz”, a także w filarach Strategii: 

rozkwit centrum miasta; ograniczenie zjawiska „rozlewania się miasta”; świadome, identyfikujące się z Łodzią 

społeczeństwo. Oznacza to koncentrację wszelkich działań z zakresu inwestycyjno-przestrzennego, społecznego, poprawy 

jakości życia oraz ekonomicznego w Strefie Wielkomiejskiej. 

Polityka rozwoju kultury dla Miasta Łodzi 2020+ 

Jej założenia przygotowane zostały w połowie 2012 roku. W pierwszym etapie opracowano raport o stanie kultury 

w Łodzi. Zawarto w nim rozdział dotyczący finansowania sektora kultury oraz analizę SWOT. Powyższe opracowanie stało 

się podstawą do stworzenia dokumentu polityki sektorowej. Założenia Polityki poddano konsultacjom społecznym trwającym 

od 16 do 25 czerwca 2012 roku. Zgłoszone uwagi i opinie uwzględniono w kolejnej wersji polityki, która została ponownie 

poddana pod konsultacje opinii społecznej w dniach 9 - 17 października 2012 roku. W trakcie konsultacji, w różnych 

formach, zebrano łącznie ponad 493 propozycje i opinie. Dokument polityki omawiany był również podczas spotkania 

z doradcami Prezydenta Miasta Łodzi 15 stycznia 2013 r. odbyła się prezentacja dokumentu podczas posiedzenia Komisji 

Kultury Rady Miejskiej. Polityka została uchwalona 27 marca 2013 roku. 
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Polityka Zdrowia 2020+ dla Miasta Łodzi  

Projekt polityki zdrowia powstał w połowie 2012 r., a od 9 do 17 października poddany był konsultacjom społecznym. 

Polityka Zdrowia 2020+ wraz z innymi politykami sektorowymi została złożona w Radzie Miejskiej, a jej pierwsze czytanie 

odbyło się 4 lutego 2013 roku. Polityka została uchwalona 27 marca 2013 roku. 

Polityka Rozwoju Sportu dla Miasta Łodzi 2020+ 

Zespół do spraw opracowania projektu polityki rozwoju sportu powołano w lutym 2012 r. Do połowy marca 

zgromadzone zostały wszystkie materiały i zestawienia danych potrzebne do skonstruowania projektu, a w pierwszej połowie 

maja 2012 r. powstała pierwsza wersja dokumentu. Pomiędzy 22 a 29 czerwca przeprowadzono konsultacje społeczne 

projektu Polityki. W ich trakcie zebrano 41 propozycji, uwag i opinii. 23 listopada 2012 r. projekt uchwały przekazano 

pod obrady Rady Miejskiej. Spotkanie z klubami sportowymi (ponad 100 uczestników z prawie wszystkich współpracujących 

z Miastem klubów), podczas którego omówiono zagadnienia dotyczące zasad realizacji i rozliczania działań ujętych 

w Polityce odbyło się w Urzędzie Miasta Łodzi 27 listopada. Zyskała ona poparcie klubów oraz pozytywną opinię Łódzkiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. Projekt trafił do Rady Miejskiej 29 października 2012 r., a pierwsze czytanie odbyło 

się 4 lutego 2013 roku. 

Polityka Rozwoju Edukacji Miasta Lodzi 2020+ 

Projekt tej polityki sektorowej opracował zespół, w którego skład wchodzili urzędnicy wydziałów merytorycznych oraz 

wspomagający ich metodologicznie pracownicy Biura Strategii Miasta. Projekt powstawał latem 2012 r., a prace nad nim 

zakończyły się w październiku. W dniach 18 – 30 października 2012 r. poddano go konsultacjom społecznym, do Rady 

Miejskiej trafił 29 października 2012 roku. Pierwsze czytanie odbyło się 4 lutego 2013 roku. 

Program rozwoju transportu i komunikacji zbiorowej 2020+ dla Miasta Łodzi 

W 2012 r. powstał Zespół do spraw opracowania projektu programu rozwoju transportu i komunikacji zbiorowej 

2020+ dla Miasta Łodzi, który ma przedstawić efekty swojej pracy Prezydentowi Miasta Łodzi do końca roku 2013.  

 

OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIEE  UURRZZĘĘDDUU    

DDOO  WWDDRROOŻŻEENNIIAA  II  RREEAALLIIZZAACCJJII  ZZAADDAAŃŃ  WW  OOPPAARRCCIIUU  OO  CCEELLEE  II  RREEZZUULLTTAATTYY  

 

Reorganizacja Urzędu Miasta Łodzi 

Pierwszy etap 

Podstawowym narzędziem służącym wdrażaniu wysokich standardów świadczenia usług publicznych jest sprawny 

Urząd. Doskonalenie pracy Urzędu Miasta Łodzi trwa konsekwentnie od sierpnia 2011 roku. Rozpoczęło je utworzenie 

siedmiu departamentów: Prezydenta; Strategii i Rozwoju; Infrastruktury i Lokali; Gospodarowania Majątkiem; Spraw 

Społecznych; Obsługi i Administracji oraz Finansów Publicznych. W skład departamentów wchodzą wydziały, biura oraz 

samodzielne komórki organizacyjne realizujące zadania o określonej tematyce. Nową organizację Prezydent Miasta Łodzi 

wprowadził 8 sierpnia 2011 roku. Pracami departamentów kierują dyrektorzy, za wyjątkiem Departamentu Obsługi 

i Administracji, którego pracami kieruje Sekretarz Miasta oraz Departamentu Finansów Publicznych kierowanego przez 

Skarbnika Miasta. Utworzenie departamentów miało poprawić efektywność działania Urzędu Miasta, w tym oddzielić bieżącą, 
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operacyjną działalność od opracowywania i realizacji projektów strategicznych. Pracę dyrektorów departamentów nadzorują 

Prezydent Miasta oraz Wiceprezydenci, natomiast dyrektorzy poszczególnych wydziałów podlegają bezpośrednio 

właściwemu dyrektorowi departamentu, Sekretarzowi lub Skarbnikowi. 

Kolejną istotną zmianą była likwidacja delegatur i utworzenie w ich miejsce pięciu centrów obsługi mieszkańców jako 

wewnętrznych komórek organizacyjnych w nowoutworzonym Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami. Nowa 

struktura miała na celu wypracowanie spójnych standardów pracy we wszystkich pięciu centrach, ujednolicenie sposobu 

obsługi mieszkańców oraz zwiększenie udziału spraw załatwianych drogą elektroniczną, minimalizując konieczność kontaktu 

z pracownikami merytorycznymi.  

Wydziałowi Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami powierzono także prowadzenie Kancelarii Urzędu (wcześniej 

w Wydziale Obsługi Administracyjnej), organizowanie przyjęć interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków 

do prezydenta i wiceprezydentów (dotychczas w Biurze Kontroli i Skarg) oraz koordynację udostępniania informacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej (dotychczas w Biurze Polityki Bezpieczeństwa Informacji). 

Ponadto: 

- zlikwidowano Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji oraz Wydział Gospodarowania Majątkiem i utworzono 

w ich miejsce: Wydział Geodezji, Wydział Majątku Miasta, Wydział Skarbu Państwa oraz Biuro Nadzoru 

Właścicielskiego; 

- zlikwidowano Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora oraz Biuro ds. Promocji Zatrudnienia i utworzono 

w ich miejsce: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy (w strukturę którego włączono Oddział ds. Wychowania 

w Trzeźwości dotychczas funkcjonujący w Wydziale Edukacji) oraz Biuro Obsługi Inwestora; 

- zlikwidowano Wydział Spraw Społecznych i Wydział Zdrowia Publicznego i utworzono w ich miejsce: Wydział Spraw 

Obywatelskich i Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych; z tym że: 

∙ prowadzenie spraw dotyczących współpracy z jednostki pomocniczymi miasta oraz przygotowywaniem 

i przeprowadzaniem wyborów do rad tych jednostek przeniesiono, wraz z Oddziałem ds. Jednostek Pomocniczych 

Miasta, do Biura Rady Miejskiej; 

∙ prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych oraz koordynowanie zadań wynikających 

z ustawy Prawo działalności gospodarczej, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, a także prowadzenie czynności związanych z wyborem ławników do sądów powszechnych 

dotychczas realizowane przez Oddział ds. Działalności Gospodarczej i Zbiórek przeniesiono do Zespołu 

ds. Działalności Gospodarczej i Zbiórek w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy; 

- zlikwidowano Biuro Partnerstwa i Funduszy, a jego zadania zostały przejęte przez nowoutworzone Biuro Strategii, 

Partnerstwa i Funduszy. Biuro przejęło również z innych komórek organizacyjnych zadania dotyczące działań na rzecz 

strategicznego rozwoju gospodarczego miasta i projekty współfinansowane z funduszy zewnętrznych 

- zlikwidowano Biuro Kontroli i Skarg, z tym że: 

∙ sprawy kontroli przejął Wydział Organizacyjny, w którym utworzono Oddział Kontroli; 

∙ sprawy skarg przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, w którym utworzono Zespół 

Skarg; 

- funkcjonujący dotychczas jako samodzielna komórka organizacyjna Oddział Audytu Wewnętrznego został włączony 

w strukturę Wydziału Organizacyjnego jako Zespół ds. Audytu Wewnętrznego; 

- funkcjonujący dotychczas jako samodzielna komórka organizacyjna Oddział Obsługi Piotrkowskiej został włączony 

w strukturę Biura Prezydenta; 
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- zlikwidowano Biuro ds. Polityki Bezpieczeństwa Informacji, z tym że: 

∙ Oddział Ochrony Informacji Niejawnych został włączony w strukturę Biura Prezydenta, 

∙ Oddział ds. BIP został włączony w strukturę nowoutworzonego Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, 

∙ zlikwidowano Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Samodzielne Stanowisko ds. Oświadczeń 

Majątkowych, a ich zadania przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego; 

- Oddział ds. Elektronicznego Urzędu, funkcjonujący dotychczas w strukturze Wydziału Informatyki, przeniesiono 

do Wydziału Organizacyjnego; 

- w strukturze Wydziału Organizacyjnego utworzono Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich, który przejął zadania 

zlikwidowanego Oddziału ds. Szkoleń. Podstawowym celem nowo utworzonego Oddziału ma być stworzenie 

pracownikom Urzędu możliwości rozwoju zawodowego i osobistego; 

- funkcjonujące dotychczas w ramach delegatur trzy urzędy stanu cywilnego (Łódź-Bałuty, Łódź-Górna i Łódź-Centrum) 

stały się samodzielnymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w ramach Departamentu Obsługi i Administracji; 

- Od 1 listopada 2011 r. weszła w życie uchwała w sprawie nadania statutu Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji. Zgodnie 

ze statutem Ośrodek, oprócz dotychczasowych zadań Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Łodzi realizuje zadania dotychczas wykonywane przez Wydział Geodezji (podziały nieruchomości, klasyfikacja 

gleboznawcza gruntów, rozgraniczenia nieruchomości, monitoring rynku nieruchomości, bazy danych nieruchomościowych) 

oraz prowadzi bazy danych terenów strategicznych dla miasta. Łódzki Ośrodek Geodezji przejął również część 

pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji. 

W związku z powyższym niezbędne było dokonanie zmian w strukturze i zadaniach Urzędu Miasta Łodzi obejmujących: 

∙ przekształcenie dotychczasowego Wydziału Geodezji w Wydział Praw do Nieruchomości; 

∙ przypisanie Wydziałowi Praw do Nieruchomości zadań byłego Wydziału Geodezji, z wyłączeniem zadań 

przekazanych Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji; 

∙ likwidacja Oddziału Baz Danych, Oddziału Geodezji, Oddziału Koordynacji i Nadzoru oraz Oddziału Monitoringu 

Rynku Nieruchomości i utworzenie w ich miejsce dwóch oddziałów Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego oraz 

Oddziału Przygotowania Przetargów i Wycen. 

- Wojewoda Łódzki rozporządzeniem Nr 4/2011 z 8 grudnia 2011 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie utworzenia 

urzędów stanu cywilnego na obszarze miasta Łodzi zlikwidował funkcjonujące dotychczas trzy urzędy stanu cywilnego: 

Łódź-Bałuty, Łódź-Górna i Łódź-Centrum. Tym samym od 1 stycznia 2012 r. na terenie Łodzi funkcjonuje jeden Urząd 

Stanu Cywilnego obejmujący swą właściwością całe miasto. W związku z czym, w Departamencie Obsługi i Administracji 

konieczne było utworzenie nowej komórki organizacyjnej – wydziału pn. Urząd Stanu Cywilnego. Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego jest jednocześnie dyrektorem wydziału. 

- w związku z rozszerzeniem od 1 stycznia 2012 r. zakresu zadań Zarządu Dróg i Transportu o obowiązki zarządcy terenu 

w zakresie dróg wewnętrznych, zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez miasto (uchwały Rady Miejskiej 

z 16 listopada 2011 r.): konieczne było dokonanie korekty zadań wykonywanych przez referaty komunalne w Centrach 

Obsługi Mieszkańców. W ten sposób wszystkie zagadnienia związane z zarządzaniem drogami znalazły się w jednej 

jednostce organizacyjnej Zarządzie Dróg i Transportu, co ma przyczynić się do efektywniejszego przygotowania 

i nadzorowania budowy, przebudowy i remontów dróg. 

Jednocześnie Wydział Gospodarki Komunalnej przejął z Zarządu Dróg i Transportu oraz z referatów komunalnych 

w Centrach Obsługi Mieszkańców utrzymanie czystości na drogach i terenach niezabudowanych stanowiących własność 

miasta. W strukturze Wydziału utworzono dwie wewnętrzne komórki organizacyjne. Oddział Utrzymania Czystości 
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na Terenach Gminnych oraz Zespół Utrzymania Czystości na Drogach Publicznych. Zadania dotyczące utrzymania zieleni 

przydrożnej oraz zadania zarządcy dróg związane z ochroną środowiska zostały przydzielone Wydziałowi Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa, w którym został utworzony Oddział Utrzymania Zieleni w Pasach Drogowych. 

Drugi etap 

Zmiany w strukturze Urzędu Miasta Łodzi (od 29 marca 2012 r.). Prezydent Miasta 21 marca 2012 r. nadał regulamin 

organizacyjny Urzędowi Miasta Łodzi rozpoczynając drugi etap reorganizacji: 

- zlikwidowano Centra Obsługi Mieszkańców (COM). Zadania referatów wykonywane przez dotychczasowe COM-y 

zostały przejęte przez poszczególne wydziały Urzędu, np. Wydział Urbanistyki i Architektury przejął zadania referatów 

urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej, Wydział Spraw Obywatelskich zadania referatów spraw 

społecznych i rejestracji, Wydział Budynków i Lokali zadania referatów budynków i lokali; Wydział Majątku M iasta 

dzierżawy i użyczenia z referatów komunalnych, Wydział Finansowy i Wydział Księgowości zadania z referatów 

finansowych. Zadania referatów ogólnych zostały przejęte przez wydziały nadzorujące dotychczas ich wykonywanie 

tj. Wydział Obsługi Administracyjnej, Wydział Organizacyjny, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; 

- dokonano reorganizacji Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Strategii i Rozwoju. 

W strukturze Biura utworzono m.in. Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej, który przejął zadania realizowane 

przez referaty handlu i usług w COM oraz Oddział Koncesji i Zezwoleń, który oprócz dotychczas wydawanych zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych, wydaje również licencje na krajowy drogowy transport rzeczy powyżej 3,5 tony 

(zadania dotychczas realizowane przez Referaty Handlu i Usług w poszczególnych Delegaturach Urzędu Miasta Łodzi), 

licencje na transport drogowy taksówką oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (zadania 

dotychczas realizowane przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów). Skumulowanie zadań w Biurze Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy pozwoli na kompleksową obsługę przedsiębiorców, bez konieczności odsyłania ich 

do różnych komórek organizacyjnych. Zapewni też właściwe wywiązanie się z nowych zadań wynikających z przepisów 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, obowiązującej od 1 lipca 2011 r. dotyczące Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli 

i przedsiębiorców; 

- utworzono w strukturze Departamentu Prezydenta samodzielne komórki organizacyjne w randze wydziału: 

∙ Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta, które realizuje zadania dotychczas przypisane Oddziałowi 

ds. Jednostek Pomocniczych Miasta w Biurze Rady Miejskiej oraz referatom ogólnym i referatom finansowym; 

∙ Biuro Strategii Miasta, które realizuje zadania dotychczas przypisane Biuru Strategii, Partnerstwa i Funduszy 

w Departamencie Strategii i Rozwoju; 

- w związku z utworzeniem Biura Strategii Miasta dotychczasowe Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy przekształciło 

się w Biuro Funduszy Europejskich. Jednocześnie zmianie uległa nazwa dotychczasowego Departamentu Strategii 

i Rozwoju na Departament Architektury i Rozwoju; 

- w strukturze Departamentu Finansów Publicznych utworzono nową komórkę organizacyjną Biuro Egzekucji 

Administracyjnej i Windykacji, które realizuje zadania wykonywane dotychczas przez Wydział Finansowy i referaty 

finansowe;  

- przeniesiono Oddział ds. BIP z Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami do Wydziału Organizacyjnego; 

- zlikwidowano Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu i utworzono w ich miejsce Samodzielne Stanowiska 

ds. Administracyjno-Organizacyjnych lub Zespoły ds. Administracyjno-Organizacyjnych (np. w Wydziale Spraw 

Obywatelskich) bądź włączono do innych wewnętrznych komórek organizacyjnych (np. do Oddziału Ekonomiczno-
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Administracyjnego w Wydziale Praw do Nieruchomości); 

- utworzono Biuro ds. Zarządzania Kadrami - 31 maja 2012 r. ze struktury Wydziału Organizacyjnego w Departamencie 

Obsługi i Administracji wyodrębniono komórkę organizacyjną w randze wydziału pn. Biuro ds. Zarządzania Kadrami 

w Departamencie Prezydenta. Nowe Biuro realizuje zadania dotychczas wykonywane przez Oddział Rozwoju Zasobów 

Ludzkich i Oddział Spraw Osobowych w Wydziale Organizacyjnym, z wyłączeniem prowadzenia spraw dotyczących 

oświadczeń majątkowych, które realizuje nowoutworzony w Wydziale Organizacyjnym Zespół ds. Oświadczeń Majątkowych 

oraz przez Wydział Budżetu w zakresie planowanie i gospodarowanie funduszem wynagrodzeń pracowników urzędu. 

Utworzenie wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej do spraw kadr ma na celu wdrożenie polityki personalnej, która 

umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych oraz zapewni ich optymalny rozwój. 

 

W celu poprawy efektywności pracy, szybszego podejmowanie decyzji oraz uproszczenia procedury związanej 

z przepływem informacji, 1 sierpnia 2012 r. ze struktury Biura Informacji i Komunikacji Społecznej w Departamencie Prezydenta 

wydzielono wewnętrzną komórkę organizacyjną pn. Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta i utworzono samodzielną komórkę 

organizacyjną pn. Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta. Nowoutworzona komórka organizacyjna przejęła część 

zadań realizowanych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej tj. politykę informacyjną, obsługę prezydenta 

i wiceprezydentów w zakresie kontaktów z mediami oraz obsługę internetowych portali społecznościowych. 
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SSYYSSTTEEMM  MMIIEERRNNIIKKÓÓWW  AAKKTTYYWWNNOOŚŚCCII  

 

Do pomiaru aktywności UMŁ wybrano mierniki z różnych zakresów tematycznych uwzględniających zasadę 

zrównoważonego rozwoju. Ta horyzontalna zasada wprowadzona w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ oznacza 

dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców, trwałego rozwoju gospodarki oraz odpowiedzialnego korzystania z zasobów 

środowiska przy uwzględnieniu skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Wskaźniki oparte o zasadę zrównoważonego rozwoju zostały pogrupowane według trzech ładów. W ramach każdego z nich 

wyróżniono: 

- Ład środowiskowo-przestrzenny: 

∙ Ekologizacja planowania przestrzennego. 

∙ Ochrona przyrody i krajobrazu. 

∙ Ochrona wód, powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego. 

- Ład gospodarczy: 

∙ Przedsiębiorczość (podmioty gospodarcze i pracujący). 

∙ Poziom i struktura zatrudnienia. 

∙ Infrastruktura techniczna. 

- Ład społeczny: 

∙ Edukacja.  

∙ Zdrowie. 

∙ Bezpieczeństwo publiczne. 

∙ Mieszkalnictwo. 

∙ Kultura, sport i rekreacja (styl życia), ale także konferencje, kongresy. 

∙ Aktywność na rynku pracy. 

Uwzględniono mierniki określające wybrane statystyki pracy Urzędu Miasta Łodzi w okresach miesięcznych poczynając 

od kwietnia 2012 roku. 

Ład środowiskowo-przestrzenny 

Analiza i porównanie ilości złożonych wniosków zarówno o WZiZT, jak i o pozwolenie na budowę są utrudnione 

ze względu na indywidualny czas procedowania danego wniosku. Wnioski mogą być niepełne, może brakować dodatkowych 

wyjaśnień, dokumentów etc. Stąd interpretacja może być ilościowa. Interpretację jakościową można zastosować do takich 

mierników jak przeciętna liczba dni potrzebnych na wydanie decyzji WZiZT, liczba wniosków o pozwolenie na budowę 

złożonych – oczekujących czy też liczba wniosków o WZiZT oczekujących dłużej niż ustawowy termin. 

Czas oczekiwania na wydanie decyzji pozwolenie na budowę w 2012 r. jest krótszy od terminu wskazywanego przez 

ustawę i za wyjątkiem lipca, ma tendencję do skracania. Czas oczekiwania na WZiZT ma tendencje do skracania, lecz ciągle 

jeszcze jest na poziomie ok. 143 dni, czyli prawie 5 miesięcy (średnia z 9 miesięcy).  
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Rys. 28. Przeciętny czas potrzebny na wydanie decyzji w okresach miesięcznych 2012 roku.15 

 
Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta. 

 

Ład gospodarczy 

W ramach ładu gospodarczego przeanalizowano obszary: infrastruktura miasta – architektura i zasoby mieszkaniowe, 

Infrastruktura Miasta – infrastruktura drogowa i transportowa oraz rynek pracy.  

 

Rys. 29. Remonty budynków będących własnością lub współwłasnością Miasta. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta. 

 

Wykres przedstawia liczbę budynków będących własnością lub współwłasnością Miasta objętych remontem. Dane 

wskazują na stabilną realizację planu zakładającego remonty na poziomie 40 budynków. Widoczna jest także tendencja 

wzrostowa jeśli chodzi o liczbę budynków remontowanych. Naturalnym zjawiskiem jest spadek liczby remontów w miesiącach 

„zimowych” i wzrastająca liczba budynków po zakończonym remoncie w ostatnim kwartale roku.  

  

                                                 
15 O ile nie podano inaczej – źródłem wszystkich wykresów jest opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych pochodzących z raportów 

miesięcznych jednostek organizacyjnych i komórek UMŁ  
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Zaległości czynszowe wobec Miasta z wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i socjalnych utrzymują się 

na poziomie ok. 270 mln złotych. Udział odzyskanych zaległości w stosunku do całości zaległości kształtuje się na poziomie 

1,4 – 1,7% . Udział najemców niepłacących czynszu w ogólnej liczbie najemców uwzględnia zarówno najemców, którzy nie 

płacą długotrwale jak i najemców, którzy spóźnili się z opłatą czynszu choćby o kilka dni. Udział ten utrzymuje się 

na poziomie 60 - 70% z nieznaczną tendencją malejącą pod koniec roku.  

 

Ogólna liczba podpisywanych z Miastem umów najmu ma lekką tendencję wzrostową. Dotyczy ona umów na lokale 

mieszkalne przy jednoczesnym utrzymywaniu na stałym poziomie umów na lokale użytkowe i spadkową tendencję dla umów 

na lokale socjalne. 

Rys. 30. Liczba nowych umów najmu. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta. 

 

Mierniki raportowane przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów pozwalają ocenić jakość infrastruktury 

drogowej i transportowej miasta. Zarówno liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdem, jak i liczba dokonanych 

rejestracji ma odzwierciedlenie w natężeniu ruchu pojazdów. Raportowane mierniki wykazują tendencje sezonowe 

(np. liczba rejestracji ma maksymalną intensywność w lipcu, a wartości w pozostałych miesiącach są podobne i zbliżone 

do średnich rocznych). Średniomiesięczna wartość mierników jest względnie na stałym poziomie ok. 861 wydanych 

uprawnień do kierowania pojazdem i ok. 4 767 dokonanych rejestracji pojazdów. 

Ład społeczny 

Interpretacja wskaźników odnoszących się zarówno do obszaru bezpieczeństwo, jak i obszaru estetyka, czystość 

miasta wskazuje, że comiesięczne wartości wskaźników są do siebie zbliżone. Trudno z nich wyczytać tendencje 

(wzrost/spadek) nawet w odniesieniu do sezonów w roku i zdarzeń w mieście. Wskazuje to na zaplanowane w cyklu 

rocznym działania dopasowane do posiadanych zasobów ludzkich (każdy strażnik może uczestniczyć w skończonej liczbie 

patroli) oraz do zaplanowanego budżetu.  

 

Liczba wystawionych wniosków o ukaranie i mandatów w sprawach dotyczących zakazu wprowadzania psów, 

programu „Czysta elewacja” i usuwania psich odchodów stanowi 1% wszystkich wniosków o ukaranie i mandatów. 

Odniesienie do średnich lub rocznych wartości liczby wystawionych wniosków o ukaranie i mandatów oraz liczby patroli 
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i interwencji pozwala na ilościowe zobrazowanie aktywności Straży Miejskiej w poszczególnych obszarach jej działań. 

Oznacza to, że np. miesięcznie (średnia z 9 m-cy) liczba wniosków o ukaranie i mandatów wystawianych przez Straż 

Miejską w przypadku ruchu drogowego jest na poziomie 2 257, w przypadku ochrony spokoju i porządku w miejscach 

publicznych stanowi poziom 4 211. 

 

Rys. 31. Liczba wystawionych wniosków o ukaranie i mandatów. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta 

 

Rys. 32. Liczba patroli i interwencji Straży Miejskiej. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta 

 

Zarówno w przypadku Wydziału Kultury jak i Wydziału Sportu przedstawione mierniki za 2012 r. wykazują 

zróżnicowane tendencje, uwzględniające tzw. sezony „wyciszone”. Dotyczy to w szczególności sezonu urlopowego letniego 

(sierpień), kiedy obserwuje się spadek liczby organizowanych imprez z udziałem Miasta.  

Postępowanie administracyjne 

Liczba skarg na działanie jednostek UMŁ utrzymuje się na zbliżonym poziomie ok. 64 skarg (średnia z 9 miesięcy) 

w poszczególnych miesiącach. Przedstawiony wykres wskazuje nawet na pewną tendencję obniżania się liczby skarg. 
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Rys. 33. Skargi złożone w jednostkach i komórkach UMŁ. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta 

 

W przypadku mierników obszaru: jakość pracy urzędu, szczegółowa analiza wskazuje na sezonowość części usług 

świadczonych na rzecz mieszkańców. Analiza takich wskaźników jak liczba zameldowań/wymeldowań, liczba narodzin etc. 

pozwala też na pewne interpretacje demograficzne. Przykładem sezonowości usług może być rejestracja liczby „usług” 

rejestrowanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Do postępowania administracyjnego należy zaliczyć także mierniki 

raportowane przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. 

 
Rys. 34. Liczba wystawianych dokumentów przez Urząd Stanu Cywilnego. 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta 

  

GGOOSSPPOODDAARRKKAA  FFIINNAANNSSOOWWAA  MMIIAASSTTAA  WW  22001122  RROOKKUU  

 

Jednym z najważniejszych zadań łódzkiego samorządu jest kontynuowanie działań zmierzających 

do poprawy wyników finansowych, co polega na:  

- pełnej realizacji dochodów założonych w budżecie; 

- zwiększeniu wydatków na inwestycje; 

- utrzymaniu niskiego deficytu ogólnego; 

- sukcesywnym zwiększaniu nadwyżki operacyjnej; 

- zmniejszeniu tempa akumulacji długu.  
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Tab. 94. Realizacja budżetu Miasta w 2012 r. 

   % planu 
Dochody ogółem w mln zł  3 030,3 96,2 
- na 1 mieszkańca w zł  4 209  
Wydatki ogółem w mln zł  3 322,6 94,7 
- na 1 mieszkańca w zł    
Udział wydatków majątkowych w wyd. ogółem  16 %  
Wielkość nadwyżki operacyjnej w mln zł  27,6 25,4 
Dochód z podatku PIT w mln  742,5 97,3 
Dochód z podatku CIT w mln  65,6 82 

 

Źródło: Wydział Budżetu. 

W 2012 r. dochody Miasta ogółem wyniosły 3 030,3 mln zł, co stanowi 96,2% kwoty zaplanowanej w budżecie. 

W porównaniu do 2011 roku wzrosły o 282,2 mln zł, czyli o 10,3%. Utrzymano zatem zapoczątkowaną w 2011 r. tendencję 

wzrostową. 

 

 

Rys. 35. Dochody Miasta ogółem w latach 2011-2012 w mln zł. 

 

Źródło: Wydział Budżetu. 

 

 

Rys. 36. Dochody Miasta z PIT w mln zł. 

 
 

Źródło: Wydział Budżetu 
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Rys. 37. Dochody Miasta z CIT w mln zł. 

 
 

Źródło: Wydział Budżetu 

 

 

Niewykonanie dochodów w 2012 r. wynika z mniejszych niż planowano wpływów z: 

- środków z Unii Europejskiej; 

- czynszów realizowanych przez administracje nieruchomościami; 

- dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.  

Pomimo niezrealizowania zakładanych wielkości, środki uzyskane  z UE zdecydowanie wzrosły o 80 mln zł.  

 

Tab. 95. Dochody i wydatki majątkowe na zadania współfinansowane środkami UE w latach 2011-2012. 

 Wydatki w mln zł Dochody w mln zł 
2011 88 17 
2012 240 97 

Razem 328 114 
 

Źródło: Wydział Budżetu. 

W zestawieniach nie uwzględniono wydatków i dochodów jednostek, które same ubiegały się o dofinansowanie. 

Omawiając mniejsze niż planowano dochody ze sprzedaży mienia należy zauważyć, że w 2012 r. Wydział Majątku 

Miasta przygotował do sprzedaży 171 nieruchomości o wartości 68,7 mln zł. Niestety, zastój na rynku nieruchomości 

spowodował, iż sprzedano tylko 79, zasilając budżet kwotą ponad 21,2 mln zł (kwota dotyczy sprzedaży i nie uwzględniono 

w niej spłat rat i sądowych zniesień współwłasności). Mimo wszystko od 2009 r. to największa ilość sprzedanych 

nieruchomości i najwyższy dochód z tego tytułu.  

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej oraz ze strefy płatnego parkowania wykazywały tendencję 

wzrostową.  
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Rys. 38. Przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w latach 2011 - 2012 w mln zł. 

 
Źródło. Zarząd Dróg i Transportu 

Całkowite wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania (łącznie z wpływami z opłat dodatkowych) sięgnęły w 2011 r. 

7,16 mln zł, a w 2012 r. 7,19 mln zł. 

Wydatki  

W 2012 r. wydatki Miasta ogółem wyniosły 3 322 mln zł i podobnie jak w 2011 r. wykazują tendencję wzrostową. 

Dynamika przyrostu wydatków wynosi 109,1%, podczas gdy dynamika przyrostu dochodów 110,26%, co oznacza, 

że w minionym roku dochody rosły szybciej niż wydatki.  

 

Rys. 39. Wydatki Miasta ogółem w latach 2011-2012 w mln zł. 

 

Źródło: Wydział Budżetu. 

 

 

Rys. 40. Wydatki w zakresie transportu zbiorowego w latach 2011-2012 w mln zł. 

 
Źródło: Wydział Budżetu. 
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W 2012 r. na wydatki majątkowe w budżecie uchwalonym zaplanowano 812 mln zł, po zmianach na koniec roku 

653,2 mln zł, a wykonanie wyniosło 531,6 mln zł.  

 

Rys. 41. Wydatki na inwestycje w latach 2011-2012 w mln zł. 

 

Źródło: Wydział Budżetu. 

 

Wzrost wydatków majątkowych jest priorytetem, czego dowodem jest zaplanowanie w 2013 r., po raz pierwszy 

w historii Łodzi, ponad miliarda złotych na inwestycje. 

Najważniejsze z nich to: 

- Mia100 Kamienic; 

- Dworzec Łódź Fabryczna; 

- ul. Piotrkowska; 

- Trasa W-Z; 

- Trasa Górna; 

- Nowe Centrum Łodzi; 

- EC-1; 

- Księży Młyn; 

- Teatr Arlekin i Miejska Galeria Sztuki;  

- Art. Inkubator; 

- Centrum Dialogu.  

- Drogi rowerowe; 

Wydatki inwestycyjne na budowę dróg w 2011 r. wyniosły 128,5 mln zł, a w 2012 r. 185,58 mln zł. Ponadto na wykup 

lub wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg, ZDiT w ostatnich dwóch latach wydał 

31,34 mln zł.  

Mając na celu zwiększenie wynoszącej 27,6 mln zł nadwyżki operacyjnej, ustalone zostały stosowne procedury 

i podjęto działania oszczędnościowe. Realizowanie nadwyżki operacyjnej oznacza, że Miasto jest w stanie bieżące wydatki 

pokryć bieżącymi dochodami, a tym samym, że zaciągane kredyty wykorzystywane są na finansowanie wydatków 

inwestycyjnych.  

O poprawie stanu finansów może świadczyć zmniejszenie poziomu zobowiązań wymagalnych jednostek 

budżetowych. Zobowiązania te na koniec 2012 r. wynosiły 8 mln zł. Dla porównania na koniec 2011 r. była to kwota 

15 mln zł.  

Realizacja budżetu w 2012 r. ukierunkowana była również na działania, które pozwoliły na utrzymanie wskaźników 
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ostrożnościowych, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na bezpiecznym dla miasta 

poziomie, gwarantującym dalszy jego rozwój. Wskaźnik zadłużenia (max. 60% dochodów ogółem) po dokonanych 

wyłączeniach ukształtował się na poziomie 57,56%.  

 

Rys. 42. Wskaźnik zadłużenia Miasta w latach 2011-2012 w %. 

 

Źródło: Wydział Budżetu. 

 

Przyrost zadłużenia z tytułu zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek w 2012 r. wyniósł 240  mln zł.  

Prowadzone przez Miasto działania optymalizujące wraz z programem restrukturyzacji zadłużenia pozwolą 

w przyszłości na wzmocnienie płynności finansowej Miasta i jego zdolności do samofinansowania.  

 
Rys. 43. Przyrost zadłużenia Miasta wynikający z zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek w latach 2011-2012 

w mln zł. 

 

Źródło: Wydział Budżetu. 
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∙ zaciągniętych w PLN - 306,1 mln zł; 

∙ zaciągniętych w EUR (wg kursu 4,0882) - 150,9 mln zł; 

- zobowiązania zaciągnięte z tytułu obligacji - 421,3 mln zł. 

Razem zobowiązania miasta z tytułu kredytów i pożyczek (bez odsetek) - 1 827,3 mln zł. 

Ocena wiarygodności kredytowej Miasta Łodzi 

Pozytywne efekty prowadzonej polityki finansowej widoczne są również w cyklicznych ocenach agencji ratingowych. 

W 2012 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s utrzymała wysoką ocenę ratigową Miasta Łodzi na poziomie BBB+ 

z prognozą stabilną. W historii samorządu łódzkiego Miasto nie miało wyższej oceny ratingowej. 

Wpływ na podtrzymanie wysokiej oceny miał fakt, iż Łódź stosuje działania mające na celu ograniczenie kosztów, 

przy czym działania te powinny – zdaniem agencji - umożliwić uzyskanie lepszych wyników w latach 2012-2014, zgodnie 

z wcześniejszymi oczekiwaniami.  

Jednocześnie przewiduje się, że deficyt po wydatkach inwestycyjnych oraz poziom obciążenia kredytowego Miasta 

zostanie zwiększony w celu realizacji możliwie największej liczby projektów finansowanych przez UE na przestrzeni 

kolejnych trzech lat.  

Stabilna prognoza natomiast odzwierciedla założenie agencji, że prowadzone przez miasto działania konsolidacyjne 

oraz program refinansowania zadłużenia pozwolą na wzmocnienie płynności finansowej miasta i jego zdolności 

do samofinansowania, przy jednoczesnej minimalizacji stopniowego, lecz stałego, wzrostu zadłużenia spłacanego 

z podatków.  

Budżet partycypacyjny 

W 2012 r. wprowadzono elementy budżetu partycypacyjnego jako narzędzia współdecydowania mieszkańców 

o kształcie inwestycji lokalnych. Zasady funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego omówione zostały w Filarze 

Społeczeństwo i Kultura Celu Miasto – dobro wspólne. 

Sytuacja ekonomiczna spółek z udziałem Miasta Łodzi 

Działania zmierzające do poprawy wyników finansowych, założenie wzrostu inwestycji, potrzeba zdobycia środków 

na wkład własny w te, które mają szansę na dofinansowanie środkami Unii Europejskiej oraz zapowiedziana przez Miasto 

zmiana sposobu zarządzania własnością i współwłasnością wymaga działań prywatyzacyjnych.  

Łódź ma udziały w 20 spółkach prowadzących działalność oraz 3 spółki nieprowadzące działalności. W 2012 roku 

zakończono kluczowe inwestycje w spółkach miejskich i tak:  

- W spółce Międzynarodowe Targi Łódzkie (obecnie Centrum Wystawienniczo-Targowe MTŁ Sp. z o.o.) oddano do użytku 

nową halę wystawienniczo-targową o łącznej powierzchni całego kompleksu 13 117 m2, w tym powierzchnię 

wystawienniczo-ekspozycyjną stanowiącą 5 700 m2. Łączny koszt budowy Centrum wyniósł 52,4 mln zł. Program był 

finansowany z emisji obligacji 39,93 mln zł i środków unijnych 9,4 mln zł.  

- W spółce Port Lotniczy im. W. Reymonta w czerwcu 2012 r. oddano do użytku Terminal Pasażerski Nr 3. Łączne 

nakłady na jego budowę wyniosły 161,3 mln zł netto, z tego 74,8 mln zł to dofinansowanie ze środków RPO WŁ, 

a pozostałe środki pochodzą z emisji obligacji. Łącznie koszt terminala wraz z wyposażeniem wyniósł 176 mln zł netto. 

Program rozbudowy Portu obejmuje 11 zadań na łączną kwotę 339 mln zł netto. Wspólnicy Spółki, w tym Miasto 

posiadające 94,47% udziałów, zabezpieczyli środki na spłatę obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie 

programu. 
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- W spółce Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny w październiku, rok przed planowanym terminem, oddany 

został do użytku budynek Bionanoparku. Szacowany koszt inwestycji wynosi 76,7 mln zł brutto (62,9 mln zł netto)  w tym 

85% kosztów kwalifikowanych pokryła dotacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pozostałe 15% wspólnicy. 

Wartość wkładu Miasta to 6,86 mln zł. Dotychczasowe nakłady na tę inwestycje wyniosły 41 mln zł. Spółka jest w trakcie 

zakupu sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia. 

Podwyższono kapitał zakładowy spółek miejskich przez wniesienie wkładu pieniężnego (22,6 mln zł łącznie) 

do 4 spółek:  

- na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji: 

∙ 2 mln zł do Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta; 

∙ 6,56 mln zł do Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ; 

∙ 5,54 mln zł do MPK-Łódź; 

- 8,5 mln zł do Aqua Park Łódź Sp. z o.o. na spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę 

na sfinansowanie budowy parku wodnego; 

- wniesiono 2,27 mln zł wkładu niepieniężnego do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi w postaci prawa własności 

środków trwałych służących do wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych i eksploatacją 

obiektu oczyszczalni.  

Zmiany w portfelu posiadanych spółek  

- sprzedaż udziałów/akcji  

∙ w styczniu 2012 r. podpisano umowę zbycia udziałów Miasta (0,51% udziałów) w ZPP „LENORA” (83 udziały zbyte 

za 8 300 zł), 

∙ w lipcu 2012 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania akcji lub udziałów Miasta 

w następujących spółkach: Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Aqua Park Łódź, MPO – Łódź, ŁRH „Zjazdowa” 

S.A. i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. co pozwoliło na podjęcie odpowiednich działań;  

∙ ŁARR S.A. - finalizowane są rozmowy w zakresie nabycia akcji przez Województwo Łódzkie, przewidywany termin 

zbycia I półrocze 2013 roku; 

∙ ŁFPK – w 2012 roku wykonano analizę przedprywatyzacyjną Spółki i opublikowano ogłoszenie zapraszające 

do nabycia 100% udziałów po cenie nominalnej, termin zgłoszeń 28 stycznia 2013 roku; 

∙ MPO – Łódź Sp. z o.o.– w listopadzie 2012 r. wykonana została analiza przedprywatyzacyjna Spółki, 9 listopada 

2012 r. ukazało się zaproszenie do negocjacji w celu nabycia udziałów. Do 30 listopada wpłynęły trzy oferty, 

z których do dalszego etapu zostały zakwalifikowane dwie.  

∙ ŁRH „Zjazdowa” S.A. bez rezultatów prowadzone były poszukiwania nabywcy akcji wśród dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki;  

∙ Aqua Park Łódź - w 2012 r. Zarząd Spółki prowadził niewielkie inwestycje na terenie obiektów w celu uatrakcyjnienia 

oferty usługowej oraz poprawy wizerunku przed planowanym w 2013 roku zaoferowaniem udziałów do zbycia.  

- likwidacja: 

∙ Spółka PERS w likwidacji - 27 styczniu 2012 r. zakończone zostało postępowanie likwidacyjne i Spółka, w której 

Miasto posiadało 100% udziałów, wykreślona została z rejestru. Udziały przejęte zostały w drodze spadku po osobie 

fizycznej, spółka nie posiadała majątku. 

∙ Spółka Tramwaje Podmiejskie - 1 lutego 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o jej 

rozwiązaniu i postawieniu w stan likwidacji. Planowany termin zakończenia likwidacji II kw. 2013 roku. 
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∙ Międzygminna Komunikacja Tramwajowa w likwidacji – 30 marca 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

podjęło uchwałę o rozwiązaniu i postawieniu w stan likwidacji, której zakończenie planowane jest w II kw. 2013 r.  

∙ Likwidacja Camerimage Łódź Center Sp. z o.o. w likwidacji - 9 stycznia 2012 r. działając na podstawie art. 270 

pkt 1 k.s.h. w związku z § 28 ust. 2 umowy spółki, Miasto Łódź zwróciło się do Zarządu Spółki z żądaniem jej 

rozwiązania. W wyniku sądowego postępowania przymuszającego, 29 października 2012 r. w Krajowym Rejestrze 

Sądowym została wpisana likwidacja Spółki z dniem 25 stycznia 2012 roku. Obecnie Miasto zażądało od Likwidatora 

zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w celu przedstawienia planu likwidacji oraz formalnego 

zatwierdzenia sprawozdań finansowych zarówno na dzień otwarcia likwidacji jak i na dzień poprzedzający otwarcie 

likwidacji. 

- powoływanie i przystępowanie do nowych spółek: 

∙ MTŁ - w styczniu 2012 r. nastąpił podział Spółki na dwie jednoosobowe Spółki Miasta Łodzi: Centrum Konferencyjno-

Wystawiennicze MTŁ Sp. z o.o. (spółka majątkowa) i MTŁ Spółka Targowa Sp. z o.o. (spółka usługowa).  

∙ Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o. - 6 czerwca 2012 r Rada Miejska wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie 

od Skarbu Państwa 100% udziałów ŁCF, w czerwcu skierowany został formalny wniosek do Ministra Skarbu 

Państwa. Podpisanie umowy nieodpłatnego przejęcia udziałów Spółki nastąpiło 3 stycznia 2013 roku.  

 

Wyniki spółek na koniec 2012 r. w porównaniu z rokiem 2011:  

Ogólny przewidywany wynik brutto wypracowany przez spółki z udziałem Miasta Łodzi w 2012 to strata wynosząca 

37 mln zł. Złożyły się na nią zyski w wysokości 22,6 mln zł i straty sięgające 59,7 mln zł. Przekazane przez spółki przybliżone 

kwoty zawierają dane przed badaniem biegłych i mogą ulec zmianie. 

Z 20 spółek tylko 8 przyniosło zyski brutto w tym najwyższe: 

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 9,57 mln zł; 

- Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – 5,87 mln zł; 

- Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi – 2,68 mln zł; 

- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – 2,04 mln zł; 

- Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. – 1,65 mln zł; 

Najwyższe straty wystąpiły w spółkach: 

- Port Lotniczy - Łódź  im. W. Reymonta – 32,96 mln zł; 

- MPK – Łódź – 8,7 mln zł; 

- Łódzka Spółka Infrastrukturalna – 5,69 mln zł; 

- Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze MTŁ – 4,26 mln zł; 

- Miejska Arena Kultury i Sportu – 4,2 mln zł; 

- Zakład Drogownictwa i Inżynierii – 1,48 mln zł; 

- Aqua Park Łódź Sp. z o.o. – 1,06 mln zł; 

- MTŁ Spółka Targowa – 0,89 mln zł; 

- Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny – 0,38 mln zł. 

Istotny wzrost zysku brutto w porównaniu do 2011 r., zanotował ZWiK (z 4,98 mln zł do 9,57 mln zł). Zmniejszyły się 

znacznie zyski ŁSSE (z 6,29 mln zł do 5,87 mln zł), MPO (z 5,04 mln zł do 2,04 mln zł), GOŚ (z 2,96 mln zł do 2,68 mln zł) 

i ŁRH Zjazdowa (z 2,48 mln zł do 1,65 mln zł). 

Po oddaniu do użytku nowego terminala znacznie wyższą stratę zanotował Port Lotniczy – Łódź (między innymi 
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z uwagi na wzrost kosztów amortyzacji z 20,84 mln zł do 32,96 mln zł). 

MPK-Łódź, które w 2011 r. wypracowało zysk 3,57 mln zł. zakończyło 2012 r. stratą w wysokości 8,7 mln zł. Strata ta 

znacznie odbiega od planowanego zysku (154 tys. zł). Główne jej przyczyny to wzrost kosztów z tytułu dokonania odpisów 

na udziały (10,14 mln zł) i należności (1,7 mln zł) spółek zależnych. 

Po podziale i oddaniu do użytku nowej hali wystawienniczo-targowej zysk MTŁ (0,90 mln zł) zamienił się na straty 

(CKW MTŁ – 4,26 mln zł, MTŁ Spółka Targowa – 0,89 mln zł). 

Wysoka amortyzacja i koszty kredytowe wynikające z zakończonej inwestycji kanalizacyjnej stały się przyczyną 

straty (5,69 mln zł) w ŁSI (w 2011 r. - zysk brutto 5,94 mln zł). 

Niewielkiej zmianie uległa strata generowana przez MAKiS (wzrost z 3,99 mln zł do 4,2 mln zł), co wynika 

z wycofania się organizatorów z kilku imprez planowanych w 2012 r., a utrzymaniu kosztów na dotychczasowym poziomie. 

Strata ŁRPN-T zmniejszyła się z 0,95 mln zł do 0,38 mln zł.  
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Tab. 96. Wyniki finansowe spółek w latach 2011-2012 

 
2011 plan 2012 r. 

przewidywane 
wykonanie 2012 

 Zysk brutto w 
mln zł 

Strata brutto w mln zł 
Zysk netto 
w mln zł* 

Strata netto 
w mln zł* 

Zysk brutto 
w mln zł 

Strata 
brutto 

w mln zł 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. 

4,98  5,0  9,57  

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. 

3,57  0,15   -8,70 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o. 

5,04  2,95  2,04  

Widzewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o. 

0,37  0,03  0,33  

Zakład Drogownictwa i Inżynierii 
Sp. z o.o. 

 -3,11  -2,0  -1,48 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna 
Sp. z o.o. 

5,94   -10,0  -5,69 

Łódzki Fundusz Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o.o. 

 -0,03  -0,03  -0,02 

Miejska Arena Kultury i Sportu 
Sp. z o.o. 

 -3,99  -3,98  -4,20 

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.  - 11,29  -3,12  -1,06 

Centrum Konferencyjno-
Wystawiennicze MTŁ Sp. z o.o. 

0,9   -4,50  -4,26 

MTŁ Spółka Targowa Sp. z o.o.    -1,07  -0,89 

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków 
w Łodzi Sp. z o.o. 

2,96  1,30  2,68  

Port Lotniczy Łódź im. 
Władysława Reymonta Sp. z o.o. 

 - 20,84  -29,64  -32,96 

Łódzki Regionalny Park 
Naukowo-Technologiczny Sp. z 
o.o. 

 - 0,95  -0,53  -0,38 

Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. 

6,29  5,61  5,87  

Łódzki Rynek Hurtowy 
“ZJAZDOWA” S.A. 

2,48  1,80  1,65  

Łódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

 - 0,55 0,40  0,31  

Międzygminna Komunikacja 
Tramwajowa Sp. z o.o. 
w likwidacji 

0,1  0  0,19  

Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o. 
w likwidacji 

0,05  0,02    

CAMERIMAGE Łódź Center Sp. 
z o.o. w likwidacji 

 - 0,67  -0,63   

Ogółem 32,67 - 41,44 17,26 -55,49 22,64 -59,65 

Ogółem wynik - 8,76 -38,23 -37,01 
 

Źródło: Biuro Nadzoru Właścicielskiego. 

* Zysk netto podany na podstawie informacji od spółek  

 

Plan dochodów Biura Nadzoru Właścicielskiego, na które składają się :  

- dywidendy od trzech spółek: ZWiK, GOŚ i MPO-Łódź Sp. z o.o.  zostały osiągnięte w 100 % w wysokości 7,8 mln zł; 

- wydatki majątkowe zrealizowano w 63,65%, niższe wykonanie wynika z wydłużenia terminu realizacji programu 

inwestycyjnego w Porcie Lotniczym, nie zakończył się w 2012 roku i emisja obligacji trwa nadal;  
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- wydatki bieżące zrealizowano w 98,4% na kwotę 20,4 mln zł, w tym 20,1 mln zł wyniosły dopłaty do 3 spółek: Portu 

Lotniczego, Łódzkiego Regionalno Parku Naukowo-Technologicznego oraz Miejskiej Areny Kultury i Sportu, a zatem 

dopłaty zrealizowano w 100%, wydatki związane z funkcjonowaniem Biura wyniosły 309 tys  zł, co stanowi 48,76 % 

planu, w tym około 261 tys. zł  kosztowały analizy i opinie prawne, co stanowi 84,64% kosztów funkcjonowania Biura.  

W 2012 r. nie udało się zrealizować przychodów ze sprzedaży udziałów i akcji w trzech spółkach z kapitałowym 

udziałem Miasta ŁFPK, akcji ŁARR i ŁRH „Zjazdowa”. – planowane przychody z prywatyzacji mają się kształtować 

na poziomie 5,7 mln zł.  

 

Niebagatelne znaczenie dla rozwoju gospodarki lokalnej mają programy pomocowe omówione w filarach 

Gospodarka i Infrastruktura oraz Przestrzeń i Środowisko 

Wartość majątku  

Tab. 97. Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi w latach 2011-2012 

 2011 2012 Różnica 
Dynamika 

przyrostu w % 

Majątek ogółem w mln zł     
brutto 16 890,8 15 109,1 -1 781,7 89,46 
netto 14 469,2 12 566,0 1 903,2 86,85 

Majątek ogółem w mln zł bez wartości gruntów     
brutto 7 925,0 8 437,7 512,7 106,47 
netto 5 503,3 5 894,6 391,3 107,11 

Liczba mieszkańców 737 098 722 000   

Wartość majątku na jednego mieszkańca w zł     
brutto 10 751,95 11 686,65 934,70 108,7 
netto 7 466,21 8 164,34 698,13 109,35 

Procentowy udział wartości netto w wartości brutto 69,44 69,86   
 

Źródło: Wydział Księgowości. 

 

Wartość brutto majątku Miasta Łódź wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 15 109,1 mln zł i zmniejszyła się 

w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. o kwotę 1 781,7 zł. Nie biorąc pod uwagę szacunkowej wartości gruntów 

wartość majątku Miasta z tytułu przeznaczenia środków z budżetu na wydatki majątkowe przedstawia się następująco: 

- wartość brutto 8 437,7 mln zł (wzrost o 512,7 mln zł, tj. 106,47%); 

- wartość netto 5 894,6 mln zł (wzrost o 391,3 mln zł, tj. 107,11%). 

Natomiast wartość majątku przypadająca na 1 mieszkańca: 

- wartość brutto 11 686,65 zł (wzrost o 934,70 zł, tj. 108,7%); 

- wartość netto 8 164,34 zł (wzrost o 698,13 zł, tj. 109,35%). 

Wzrost nastąpił przede wszystkim w wyniku: 

- poniesionych dalszych nakładów na kontynuację inwestycji bieżących i z lat poprzednich; 

- zakupu gotowych środków trwałych, 

- dalszych nakładów poniesionych przez Zarząd Dróg i Transportu na budowę i modernizację dróg wewnętrznych, 

gminnych i powiatowych; 

- nabycia majątku w drodze zakupu, zamiany, z mocy prawa za odszkodowania oraz z tytułu darowizn. 

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenia majątku w wyniku: 

- sprzedaży; 

- zamiany; 
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- likwidacji majątku; 

- odpisów w ciężar funduszu nakładów bez efektu ekonomicznego; 

- niedoborów. 

Poza wydatkami, w wyniku których powstają nowe składniki majątku, bądź zwiększa się wartość użytkowanych 

środków trwałych Miasto przeznacza corocznie znaczne środki finansowe na remonty posiadanego majątku. Wydatki te nie 

mają wpływu na wzrost wartości początkowej, jednak zwiększa się jego użyteczność. Ponadto w istotny sposób zostaje 

powstrzymany proces jego degradacji. 

W 2012 r. wydatki te stanowiły kwotę 81,8 mln zł i zostały poniesione między innymi na: 

- renowacje kamienic (1,1 mln zł); 

- remonty i konserwacje budynków komunalnych, sieci cieplnej, wodociągowej i kanalizacyjnej (37,6 mln zł); 

- remonty środków transportu, urządzeń i innego sprzętu (6,1 mln zł); 

- remonty cząstkowe, odtworzeniowe dróg nawierzchni bitumicznej dróg szlakowo-gruntowych i chodników (38,1 mln zł)16. 

 

                                                 
16 Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. 
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ZZMMIIAANNYY  PPOOPPRRAAWWIIAAJJĄĄCCEE  SSTTAANNDDAARRDDYY  JJAAKKOOŚŚCCII  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  II  ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA  PPOOWWIIEERRZZOONNYYMM  MMAAJJĄĄTTKKIIEEMM,,  

WWPPRROOWWAADDZZOONNEE  PPRRZZEEZZ  JJEEDDNNOOSSTTKKII  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE  UURRZZĘĘDDUU  MMIIAASSTTAA  ŁŁOODDZZII  WW  22001122  RROOKKUU..  

 

DEPARTAMENT ARCHITEKTURY I ROZWOJU 

 

Biuro Architekta Miasta – do 27 października 2012 r. opracowano w Biurze sektorową politykę przestrzenną. Rada Miejska 

Łodzi przyjęła ją 16 stycznia 2013 r. pod tytułem „Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+”. Dla poprawnej realizacji 

Strategii oraz jej programu szczegółowego (atrakcyjne przestrzenie miejskie) został utworzony Zespół Obsługi Piotrkowskiej 

i Strefy Wielkomiejskiej, który ma za zadanie koordynować działania przestrzenne oraz częściowo społeczno - gospodarcze 

dotyczące Strefy Wielkomiejskiej, oraz szczególnie ulicy Piotrkowskiej. Pozostałe zadania prowadzone przez Biuro zostały 

opisane w Filarze Przestrzeń i Środowisko. 

 

Biuro Funduszy Europejskich – w 2012 r. podejmowano następujące działania: 

- Program NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi. Projekt 

o wartości 762,5 tys. zł był realizowany do 31 marca 2012 roku. Celem głównym była poprawa jakości usług publicznych 

administracji miast partnerskich. W ramach projektu podniesiono kompetencje pracowników UMŁ (łącznie 214 osób) 

między innymi z zakresu usprawnienia procesu wydawania decyzji administracyjnych, finansów, pomocy publicznej, 

komunikacji, konsultacji społecznych, partnerstwa publiczno – prywatnego, podwyższenia kwalifikacji zawodowych, 

także w zakresie obsługi programów komputerowych oraz znajomości języków obcych. Dodatkowo pracownicy kadry 

kierowniczej mogli zapoznać się z innowacyjnymi technikami zarządzania zespołem. W ramach usprawnienia procedury 

udzielania zamówień publicznych podmiotom III. sektora utworzono portal informacyjny, Mapę Aktywności organizacji 

pozarządowych (OP) oraz Generator Wniosków OP. W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy wdrożony 

został system monitorowania poziomu satysfakcji klientów, w obszarze obsługi inwestora, dzięki któremu możliwa będzie 

ocena świadczonych usług, poznanie oczekiwań klientów oraz stałe monitorowanie standardów obsługi. Powstał zbiór 

dobrych praktyk obsługi klienta, stanowiący procedurę, z którą będą zapoznawani wszyscy pracownicy nowozatrudnieni 

jak i już pracujący. Wypracowany system umożliwia samodzielne cykliczne przeprowadzanie badań poziomu satysfakcji 

klienta. Dzięki współpracy miast partnerskich został opracowany i wydany Podręcznik Dobrych Praktyk, zawierający 

doświadczenia miast w zakresie obszarów objętych projektem. 

- Wzmocnienie monitoringu wybranych projektów dofinansowanych z UE. W szczególności dotyczy projektów: Łódzkie 

Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne, Metropolitalna sieć 

szerokopasmowego dostępu do Internetu, Centrum Dialogu, projekty termomodernizacyjne.  

- Rozpoczęto badania ankietowe niezbędne do przygotowania diagnozy sytuacji na rynku pracy (element konieczny 

wniosków o dofinansowanie) zarówno wśród bezrobotnych, jak i pracujących. Celem badania jest poznanie oczekiwań, 

potrzeb i barier różnych grup wyróżnionych z punktu widzenia płci, wieku, wykształcenia oraz statusu aktywności 

zawodowej. 

- Wprowadzono regulamin aplikowania Miasta Łodzi o środki unijne z EFS (10 września 2012 r.). Przestrzeganie zapisów 

regulaminu związane jest z oceną formalną przedkładanych do Biura (głównie przez Wydział Edukacji oraz Łódzkie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) wniosków o wyrażenie zgody na aplikowanie oraz 

wniosków aplikacyjnych. 
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- Realizacja projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostały opisane 

w Filarze Gospodarka i Infrastruktura w Celu Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna (PWP „Wspólnie Aktywni – 

Model Pracowni Aktywizacji Osób 45+”, „Bizneska”, „Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku 

pracy”, „Perspektywa”) oraz w Filarze Społeczeństwo i Kultura w Celu Łódź ucząca się („Dobry start w matematykę”). 

- Zawiązanie partnerstwa do projektu ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych 

węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast. Jego realizacja pomoże opracować najlepsze rozwiązania związane 

z budową węzła multimodalnego w Łodzi, które uwzględniać będą te stosowane w miastach partnerskich projektu.  

- Zawiązanie partnerstwa i rozpoczęcie realizacji projektu Creative Poland. Głównym celem projektu jest zwiększenie 

dynamiki rozwoju przedsiębiorstw z sektora przemysłów kreatywnych poprzez stworzenie warunków do podnoszenia 

zarówno jakości współpracy wielosektorowej, jak i kompetencji samych przedsiębiorców oraz instytucji publicznych 

stanowiących wsparcie dla tego sektora.  

- Rozpoczęcie prac przygotowawczych do nowej perspektywy finansowej UE. 

- Działania Sekcji Miasta Łodzi w Brukseli (działania samodzielne): 

∙ udział w Pierwszym Forum Miast (Urban Forum) - 16 lutego 2012 r.; 

∙ V Szczyt Miast i Regionów w Kopenhadze - 22 - 23 marca 2012 r.; 

∙ Dzień Otwartych Drzwi w Instytucjach Europejskich - 7 maja 2012 r.; 

∙ opracowanie magazynu Metropolitans we współpracy z telewizją Euronews i Komitetem Regionów 

(50% dofinansowania z Komitetu Regionów); 

∙ przygotowanie informacji dla Biura Prawnego na temat systemów gospodarki komunalnej w miastach 

europejskich; 

∙ współorganizowanie Open Days - 8 - 11 października 2012 oku; 

∙ przygotowanie podpisania listu intencyjnego w Brukseli o współpracy Bioparków w obecności Prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego; 

∙ przygotowanie konferencji „Strategiczne zarządzanie w miastach w kontekście nowej perspektywy finansowej 

2014 – 2020” – wydarzenie lokalne Open Days (7 grudnia 2012 r.) (przy współudziale Biura Strategii Miasta); 

∙ przygotowanie pierwszego Newslettera Sekcji Miasta Łodzi Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego 

w Brukseli; 

∙ działania Sekcji Miasta Łodzi w Brukseli w ramach zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim 

o wspólnym prowadzeniu i finansowaniu Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli („Matriks 

Kobiecości”, Polak Roku w Belgii, wydarzenie w ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii „Energy Week” - 

„Inteligentna Energia: Ludzie, Pomysły, Miejsca. Innowacyjne rozwiązania z Regionu i Miasta Łodzi”, Wizyta 

studyjna nt. nowej perspektywy finansowej na okres programowania 2014 – 2020 oraz Spotkanie „Tu narodziła się 

wolność” w Domu Łódzkim w Brukseli); 

∙ stworzenie we współpracy z biurem Poseł do Parlamentu Europejskiego Joanny Skrzydlewskiej programu dla 

studentów dającego możliwości obserwacji pracy instytucji europejskich oraz doskonalenia umiejętności 

językowych – 3 miesiące w Sekcji Miasta Łodzi oraz 1 miesiąc w Parlamencie Europejskim). 

 

Główne działania: 

- Zakończenie realizacji oraz rozliczenie projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

NOVUS, Perspektywa, Dobry start w matematykę, BiznesKa, Szansa. 
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- Dzięki uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu „Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego 

terenów inwestycyjnych położonych przy ulicy Wersalskiej w Łodzi”, firma ABB podjęła ostateczną decyzję 

o rozszerzeniu działalności w Łodzi budowę fabryki o wartości 30 mln USD. Pracę w niej ma znaleźć ok. 140 osób. 

- Wprowadzenie Regulaminu aplikowania Miasta Łodzi o środki unijne z EFS.  

- Stworzenie konglomeratu Be SMART - Think CITY! 

- Podpisanie listu intencyjnego o współpracy Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo – Technologicznego z Bioparkiem 

Charleroi Brussels South w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

- Rozpoczęcie cyklu konferencji „Strategiczne zarządzanie w miastach w kontekście nowej perspektywy finansowej  

2014 – 2020. W ramach działań przewidziane jest również organizacja szkoleń dla pracowników UMŁ. 

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – działania prowadzone przez Biuro zostały opisane w Fundamencie w części Gospodarka 

Finansowa Miasta. 

 

Biuro Obsługi Inwestora – działania prowadzone przez Biuro zostały opisane w Filarze Gospodarka i Infrastruktura w Celu 

Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna. 

 

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy – działania prowadzone przez Biuro zostały opisane w Filarze Gospodarka 

i Infrastruktura w Celu Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna oraz w Filarze Społeczeństwo i Kultura w Celu Łódź 

ucząca się. 

 

Biuro ds. Inwestycji – podejmowało w 2012 r. następujące działania: 

- opracowanie materiału z zakresu zintegrowanej rewitalizacji obszarów centralnych, który został włączony w politykę 

sektorową dotyczącą rozwoju przestrzennego 2020+ , 

- rozpoczęcie prac nad modyfikacją kompleksowego monitorowania zadań inwestycyjnych wpisanych do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej i zadań jednorocznych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 

zadanie realizowane wspólnie z Biurem Strategii Miasta i Biurem Funduszy Europejskich. 

Pozostałe zadania Biura zostały opisane w Filarze Gospodarka i Infrastruktura oraz w Filarze Społeczeństwo 

i Kultura. 

 

Wydział Urbanistyki i Architektury – w wyniku reorganizacji dokonanej w marcu 2012 r., Referaty Urbanistyki i Administracji 

Architektoniczno – Budowlanej z COM zostały wcielone do Wydziału.  

Scentralizowanie w jednej komórce organizacyjnej zadań dotychczasowych referatów wpłynęło korzystnie 

na usprawnienie procedur administracyjnych przynosząc wymierne efekty takie jak: podniesienie jakości rozpatrywania  

spraw, skrócenie czasu ich załatwiania, umożliwienie dostępu interesantów do informacji nie tylko od urzędników, ale także 

od kadry kierowniczej wyższego szczebla (dyrektorów), sprawującej nadzór merytoryczny. 

Obecnie wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zajmują się 42 osoby, 

a wydawaniem pozwoleń na budowę 23 osoby. 
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Tab. 98. Liczba wniosków i decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego i pozwolenia na budowę. 

Rodzaj decyzji 2011 2012 

Wnioski o warunki zabudowy 2 229 2 007 
Wydane decyzje o warunkach zabudowy 2 254 1 976 
Wnioski o inwestycje celu publicznego 278 371 
Wydane decyzje celu publicznego 275 377 
Wnioski o pozwolenie na budowę 3 446 3 226 
Wydane pozwolenia na budowę 3 506 3 508 

 

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury. 

 

Miejska Pracowania Urbanistyczna – działania prowadzone przez Pracownię zostały opisane w Filarze Przestrzeń 

i Środowisko w Celu Zielona, uporządkowana Łódź. 
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DEPARTAMENT INFRASTRUKTRY I LOKALI 

 
Wydział Budynków i Lokali - działania podejmowane w 2012 r.: 

- Przygotowanie projektu Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+ oraz, stosownie 

do wymogów wynikających z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

kodeksu cywilnego, projekty Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 

2012 – 2016 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. Projekty zostały 

przyjęte przez Radę Miejską 29 czerwca 2012 r. Polityka mieszkaniowa weszła w życie z dniem podjęcia natomiast 

Program i Zasady w sierpniu 2012 r.  

- Na podstawie uchwał Rady Miejskiej z 3 listopada 2010 r., 1 kwietnia 2011 r. nastąpiło przekształcenie 

25 nadzorowanych przez Wydział zakładów budżetowych (administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki 

mieszkaniowej) w jednostki budżetowe. 

- Mając na celu dostosowanie zakresu zadań administracji nieruchomości do obowiązujących przepisów prawa, podjęto 

w listopadzie 2012 r. decyzję o wycofaniu się Miasta z administrowania częściami wspólnymi nieruchomości wspólnot 

mieszkaniowych. Poza względami formalno-prawnymi, przeprowadzona zmiana umożliwi także zmniejszenie kosztów 

działania. W budżecie Miasta na 2013 r. założono zmniejszenie kosztów działania Administracji o ok. 11 mln zł 

w stosunku do 2012 r. Efekty te będą możliwe m.in. dzięki zaplanowanemu na początek 2013 r. programowi 

reorganizacji zatrudnienia. 

- Od 29 marca 2012 r. Wydział przejął zadania wykonywane przez ówczesne Referaty Budynków i Lokali w Centrach 

Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami. Na ich bazie powstały w strukturze 

Wydziału Oddziały ds. Najmu, Eksploatacji i Remontów Lokali Mieszkalnych, w dotychczasowych lokalizacjach byłych 

Referatów. Do ich zadań należy obsługa mieszkańców miasta w zakresie spraw lokalowych. W kwietniu 2012 r. Wydział 

zmienił siedzibę z ul. Piotrkowskiej 104 na ul. Piotrkowską 153. 

- Wydział Budynków i Lokali nadzoruje także sprawy z zakresu technicznego utrzymania zasobu lokalowego Miasta, 

planowania i koordynowania remontów, rozbiórek i inwestycji realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne. 

- Oddział ds. Najmu, Eksploatacji i Remontów Lokali Mieszkalnych (dawniej – Referaty) przeprowadził w latach 2011-2012 

kilkadziesiąt tysięcy postępowań związanych z administrowaniem lokalami komunalnymi. 

 

Liczba lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Łodzi w 2011  wynosiła 59 828 

lokali, a w 2012 r. – 55 844 lokale. W prognozie przyjętej do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-2016, zasób mieszkaniowy Łodzi na koniec 2012 r. określono na poziomie 57 144 lokali. 

Natomiast wydatki na gospodarkę mieszkaniową we wskazanym okresie wyniosły: 

- - w 2011 - ok. 302,7 mln zł, 

- - w 2012 - ok. 325,7 mln zł. 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej – działania Wydziału zostały opisane w Filarze Przestrzeń i Środowisko w Celu Zielona, 

uporządkowana Łódź. 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - (od 1 października 2012 r. wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej) uczestniczył 

w opracowaniu Polityki komunalnej i ochrony środowiska Miasta Łodzi 2020+. Opracowywał diagnozę, analizę SWOT, 
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programy i zadania oraz wskaźniki odnoszącą się do szeroko rozumianej ochrony przyrody – ochrony różnorodności 

biologicznej, zapobiegania bezdomności zwierząt, utrzymywania zieleni urządzonej. Pozostałe działania zostały opisane 

w Celu Zielona i uporządkowana Łódź w filarze Przestrzeń i środowisko.  

 

Zarząd Dróg i Transportu – w 2012 r. powstał Zespół do spraw opracowywania projektu polityki rozwoju transportu 

i komunikacji zbiorowej 2020+ dla Miasta Łodzi, który ma Prezydentowi Miasta Łodzi przedstawić efekty pracy do końca 

2013 roku. W drugiej połowie 2012 r. ZDiT odstąpił od umowy z firmą SYSTRA na opracowanie Studium systemu 

transportowego dla miasta Łodzi, z powodu nie wywiązywania się Wykonawcy z jej zapisów. Planuje się wykonanie tego 

zadania w roku 2013. W 2013 r. zostanie powtórnie zlecone opracowanie aktualizacji studium systemu transportowego dla 

miasta Łodzi – dokumentu mającego stanowić podstawę do określenia programu realizacji zadań inwestycyjnych 

w kolejnych latach. Wynik końcowy tego opracowania będzie stanowić bazę do sporządzenia polityki sektorowej wchodzącej 

do Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. 

W wyniku reorganizacji i przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakładu Drogownictwa i Inżynierii 

Sp. z o.o. wyodrębniły się dwie komórki organizacyjne: 

- Wydział Sygnalizacji Świetlnej i Systemów Sterowania, do zadań którego należy w szczególności: 

∙ utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz systemów sterowania ruchem; 

∙ realizacja wprowadzanych czasowych lub stałych zmian w zakresie sygnalizacji świetlnych;  

∙ wykonywanie prac budowlano - remontowych w zakresie sygnalizacji świetlnej; 

∙ wycena uszkodzonych urządzeń sygnalizacji świetlnej na skutek kolizji i wypadków;  

∙ prowadzenie spraw związanych z kontrolą nośności pojazdów. 

- Wydział Badań Drogowych, do którego zadań należy: 

∙ ocena stanu istniejących konstrukcji dróg; 

∙ określanie nośności nawierzchni i podłoża gruntowego; 

∙ projektowanie składu stabilizacji, mieszanek mineralno–bitumicznych oraz betonu; 

∙ przeprowadzanie badań konstrukcji betonowych; 

∙ pomiar cech eksploatacyjnych nawierzchni. 

Zakup przedsiębiorstwa był uzasadniony pod względem ekonomicznym i merytorycznym. Posiadanie laboratorium 

pozwala na wykonywanie na bieżąco badań niezbędnych na każdym etapie prowadzenia remontów dróg i inwestycji 

drogowych, uniezależniając ZDiT od firm zewnętrznych.  

Prawidłowe funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej jest zadaniem strategicznym dla Miasta, bowiem wpływa ono 

na bezpieczeństwo użytkowników dróg zarówno pieszych, jak i pojazdów. Przejęcie zadania zmniejszy wydatki ponoszone 

dotychczas na utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej w należytym stanie oraz usprawni nadzór nad wykonywanymi 

remontami i inwestycjami drogowymi. 

W celu sprawniejszej realizacji powierzonych zadań w grudniu 2012 r. nastąpił podział na Wydział Projektów 

Kluczowych, który zajmuje się priorytetowymi inwestycjami współfinansowanymi z UE (np. budowa dworca Łódź-Fabryczna, 

trasa W-Z czy Trasa Górna) oraz Wydział Inwestycji, który przygotowuje i realizuje pozostałe inwestycje. 
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Tab. 99. Wydane decyzje administracyjne oraz złożone i rozpoznane odwołania w 2012 r. 

  Razem 

Ogółem wydane decyzje administracyjne  16 470 
Złożone odwołania (zażalenia)  67 
Rozpatrzone odwołania (zażalenia)  63 
Decyzje uchylone lub zmienione  206 
Stwierdzenia nieważności  0 

 

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu 

 

Ponadto w 2012 r. do ZDiT wpłynęło 101 skarg i 26 347 wniosków. 

Zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych, ZDiT przeprowadził w 2011 r. 137, a w 2012 r. – 124 

(w tym jedynie 3 odwołania znalazły finał w Krajowej Izbie Odwoławczej) postępowań przetargowych: 

Pozostałe działania Zarządu zostały opisane w Filarze Przestrzeń i Środowisko w Celu Miasto zrównoważonej 

komunikacji. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej – powołany 1 października 2012 r. w celu skoordynowania działań utrzymania i rozwoju ogólnie 

dostępnych terenów zieleni miejskiej, prowadzenia gospodarki leśnej, ogrodów dydaktycznych, edukacji przyrodniczej oraz 

popularyzowania aktywnych form wypoczynku. W skład nowoutworzonej jednostki weszły: Leśnictwo Miejskie Łódź, Ogród 

Botaniczny, Miejski Ogród Zoologiczny oraz część Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Stworzenie nowej jednostki pozwala na przepływ środków finansowych i zasobów ludzkich pomiędzy jednostkami, 

które weszły w skład Zarządu w zależności od potrzeb, racjonalizując realizację zadań. 

W 2012 r. zainicjowano w ZZM (wykraczające poza stałe zadania ustawowe) prace zmierzające w 2013 r. do: 

- opracowania nowej strategii inwestycyjnej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz poprawy jego wizerunku; 

- stworzenia studium dla „Strefy rekreacyjno-wypoczynkowej Łódź-Zachód”, obejmującej Miejski Ogród Zoologiczny, 

Ogród Botaniczny, Park im. J. Piłsudskiego, poligon na Brusie oraz tzw. Górkę Retkińską; 

- stworzenia portalu komunikacyjnego „Zielona Łódź” oraz kreowanie pojęcia „Zielonej Łodzi” jako marki Miasta; 

- opracowania uproszczonego planu urządzania lasu wraz z programem ochrony przyrody dla lasów komunalnych; 

- rozpoczęcia opracowania dokumentacji urządzenia lasów niepaństwowych – niepublicznych na terenie Miasta Łodzi. 

Pozostałe działania Zarządu zostały opisane w Filarze Przestrzeń i Środowisko w Celu Zielona, uporządkowana 

Łódź. 
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DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI 

 

Biuro Prawne - celem intensywnej modernizacji Biura jest wykorzystanie istniejącego potencjału w kierunku 

przeorganizowania go w największą w regionie wielospecjalistyczną kancelarię prawną, działającą według standardów 

profesjonalizmu oraz nastawienia na rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb klienta wewnętrznego.  

Specyfika Biura polega na tym, że jego kontakt z klientem zewnętrznym polega najczęściej na prowadzeniu sporów 

prawnych, rzadziej zaś na udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw. Sytuuje to Biuro Prawne w roli „adwersarza 

dla mieszkańca”, dbającego o interes Miasta jako całości. Ponadto Biuro Prawne działa w większości w sposób reaktywny – 

nie programuje samodzielnie polityki Miasta, a jedynie zapewnia dla takiego programowania zaplecze. Ogranicza to rolę 

Biura w procesie planowania.  

W Biurze zatrudnione są 43 osoby (w 2011 - 46). Przy tym rośnie liczba korespondencji wpływającej do Biura 

Prawnego. W 2011 r. było to 16 314, a w 2012 r. 19 257. 

Podobnie szybko wzrasta liczba spraw sądowych (nowe sprawy – przeciwko Miastu, z udziałem Miasta albo 

finansowe z powództwa Miasta; statystyka nie uwzględnia postępowań sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych i innych, 

np. przed KIO, karnych i in.): 

- 2011– 2 169 spraw; 

- 2012 r. – 2 394 sprawy. 

Przy czym: 

- Spośród 2 169 spraw wszczętych w 2011 r. – na dzień 31 grudnia 2012 r. w toku pozostają 242. 

- Spośród 2 394 spraw wszczętych w 2012 r. - na dzień 31 grudnia 2012 r. w toku pozostaje 2 069. 

Łącznie w 2012 r. prowadzono 2 821 spraw przed sądami powszechnymi z lat 2011-2012 oraz kilkaset spraw z lat 

poprzedzających (przed 2011 r.), ponadto kilkaset postępowań egzekucyjnych oraz inne postępowania. Powyższe oznacza, 

że średnia liczba prowadzonych spraw przed sądami powszechnymi (a więc bez sądów administracyjnych i innych 

organów), przypadających na jednego radcę prawnego, wszczętych w latach 2011-2012, wynosiła w 2012 r. ponad 76.  

Liczba opinii prawnych zarejestrowanych przez sekretariat (większość opinii jest przekazywana ustnie albo drogą 

elektroniczną i nie są one wykazywane w statystyce, wyniosła odpowiednio, w kolejnych latach: 108 i 356. 

Liczba nowych spraw przed sądami powszechnymi, przypadających na 1 radcę prawnego Biura Prawnego wynosiła 

w 2011 r. – 62, a w 2012 r. – 65. 

Ponadto w zakresie usprawnienia organizacji wewnętrznej pracy wprowadzono: 

- newsletter prawny dostępny dla wszystkich jednostek UMŁ (aktualizacja wiedzy o nowych przepisach, 

przygotowywanych przepisach i orzecznictwie); 

- elektroniczne repertorium „Kancelaria” (wprowadzenie instrumentów kontroli jakości i ilości pracy radców prawnych, 

zapewnienie dostępu do informacji o prowadzonych czynnościach i postępowaniach również pod nieobecność 

referenta); 

- wprowadzenie wzoru opinii prawnej (zwiększenie przejrzystości opinii przygotowywanych przez Biuro Prawne). 

 

Wydział Informatyki - w ramach zadań statutowych Wydział Informatyki w 2012 r. prowadził informatyzację Urzędu Miasta 

oraz koordynował informatyzację miejskich jednostek organizacyjnych, a także realizował projekt MSSDI wraz z sześcioma 

gminami ościennymi. 
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Zadania obejmowały: 

- pilotowanie zakupu i wdrożenia centralnego systemu planowania budżetu dla jednostek oświatowych; 

- opracowanie projektu technicznych warunków zasilania dla węzłów szkieletowych i dostępowych w zakresie przyłączy 

energetycznych dla obiektów objętych MSSDI oraz przeprowadzenie testów urządzeń; 

- przeprowadzenie projektu rozbudowy i modernizacji łącz (wymiana kabla światłowodowego relacji Piotrkowska 105 - 

153, sieć strukturalna w siedzibie UMŁ przy ul. Wierzbowej 49); 

- zakup serwerów typu BLADE, co zwiększyło bezpieczeństwo i umożliwiło dalszy rozwój usług w systemie 

teleinformatycznym UMŁ, oprogramowania narzędziowego, biurowego i aplikacyjnego, oprogramowania kancelaria 

prawna Gold dla potrzeb Biura Prawnego oraz kalkulator windykacyjny, dzięki czemu UMŁ otrzymał oprogramowanie 

przeznaczone dla służb prowadzących egzekucję i windykację oraz 6 palmtopów umożliwiających pracę w terenie; 

- zakup oprogramowania systemu wieloletniej prognozy finansowej dla Wydziału Budżetu; 

- zakup licencji oprogramowania systemu Edytor Tekstów Jednolitych ETJ XML; 

- koordynacja działań związanych z informatyzacją jednostek organizacyjnych miasta;  

- wykonanie prac analitycznych, związanych z przygotowaniami nowych projektów informatycznych, a w szczególności 

informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia, określenia otoczenia projektu, oszacowania wartości projektu 

oraz jego organizacji i niezbędnych zasobów; 

- wykonanie prac analitycznych mających na celu unowocześnienie, optymalizację i standaryzację działań Wydziału 

Informatyki, z wykorzystaniem nowych metodyk (własny projekt innowacyjny); 

- administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, sieciowymi systemami operacyjnymi, sprzętem sieciowym oraz 

głównymi bazami danych UMŁ, zarządzanie domeną ad 2500 użytkowników; 

- paszportyzacja sieci światłowodowej (zapewnienie wymaganej sprawozdawczości do Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej; 

- nadawanie, modyfikacja i odbieranie uprawnień użytkownikom usług teleinformatycznych. 

W ramach przeprowadzonych działań opracowano wstępną koncepcję wdrażania architektury korporacyjnej 

IT w oparciu o język modelowania ArchiMate 2.0. Wybrany sposób modelowania najpełniej opisuje podział zadań przy 

opracowywaniu nowoczesnej architektury teleinformatycznej i udział pracowników merytorycznych (biznesu) w kształtowaniu 

efektywnych systemów teleinformatycznych. 

 

Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych: 

- wdrożenie oprogramowania zapewniającego internetową kontrolę treści; 

- wdrożenie oprogramowania zapewniającego ochronę antywirusową; 

- udział w przygotowaniu prowadzeniu dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w UMŁ; 

- wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemów i danych, zgodnie z polityką bezpieczeństwa przyjętą 27 sierpnia 2012 

roku; 

- rozbudowa bezpiecznych przestrzeni dyskowych na dane urzędu - rozbudowa sieci SAN, co zwiększyło bezpieczeństwo 

danych i systemów poprzez zapewnienie możliwości duplikowania danych; 

- utworzenie serwerowni podstawowej i zapasowej (do wykonania zostały prace związane z instalacją i konfiguracją 

nowych urządzeń); 

- utrzymanie bieżącej sprawności sieci teleinformatycznej Urzędu; 

- nadzór nad realizacją serwisów i asysty technicznej dla oprogramowania aplikacyjnego, zakup serwerów, zakup 
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urządzeń peryferyjnych (drukarki i czytniki kodów kreskowych, drukarek), modernizacja urządzeń komputerowych, zakup 

notebooków i tabletów, zakup asysty technicznej Systemu LOG do wspierania działań związanych z ewidencją sprzętu 

i oprogramowania teleinformatycznego w UMŁ. W wyniku wdrożenia systemu istnieje możliwość zdalnej inwentaryzacji 

sprzętu i zainstalowanego oprogramowania, co w znacznym stopniu usprawni działania związane z programowaniem 

zakupów, jak również z realizacją zgłoszeń użytkowników; 

- zakup serwisów i asysty technicznej dla oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego oraz nadzór 

nad ich funkcjonowaniem; 

- rozwój oprogramowania Menage Engine Service Desk wspierającego obsługę użytkowników, pod kątem planu 

wdrożenia katalogu usług informatycznych w UMŁ - elementu ITIL (Information Technology Infrastructure Library); 

- zakup usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej. Dzięki stałemu monitorowaniu kosztów ponoszonych na każdy 

numer abonencki udało się uzyskać oszczędności i nową umowę na stawkę - 1gr. za minutę (około 29 lokalizacji, 

wykupiony plan numeracyjny od operatora obejmuje 3 000 numerów abonenckich); 

- zakup usług dostępu do Internetu - sieć LODMAN; 

- mobilny dostęp do Internetu wykorzystują pracownicy UMŁ. Dwie Rady Osiedli finansują go ze środków własnych 

(Koziny i Chojny). 

 

Wydział Obsługi Administracyjnej - w ramach zabezpieczenia stanowisk pracy w artykuły i usługi niezbędne do prawidłowej 

realizacji zadań kontynuowane są umowy zawarte w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, przeprowadzane jest 

rozpoznanie rynku w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert. W 2012 r. Wydział skonsolidował zamówienia publiczne 

w zakresie zakupu: artykułów biurowych, spożywczych, świadczeń medycznych, pieczątek, papieru firmowego, wizytówek, 

wody mineralnej i napojów gazowanych oraz usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów 

lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych. Ponadto zajmował się 

organizowaniem podróży służbowych za granicę kraju poprzez ustalanie i rezerwację środka transportu oraz miejsca 

noclegowego. 

Reorganizacja wprowadzona w UMŁ spowodowała potrzebę przejęcia magazynów po zlikwidowanych COM-ach 

w 5 obiektach i wprowadzenia w ewidencji mienia 2 155 dokumentów OT, PT, MT, LT itp. na kwotę 31,4 mln zł. W ramach 

obsługi finansowo-księgowej Wydział rozliczał umowy-zlecenia i delegacje, zmodyfikował plany budżetowe po przejęciu 

budżetów zlikwidowanych COM i USC oraz monitorował rozliczanie podatku od towarów i usług. W wyniku reorganizacji 

Urzędu Wydział przejął w administrowanie budynki byłych COM wraz z  budynkami USC oraz zapewnił ich obsługę 

gospodarczo – techniczną. W efekcie Wydział rozliczał w sumie 180  obowiązujących umów dotyczących energii 

elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, wywozu śmieci, konserwacji urządzeń dźwigowych i systemów alarmowych.  

Prowadzona była ewidencja oraz publikowanie na tablicach ogłoszeń UMŁ obwieszczeń, decyzji i informacji 

o charakterze urzędowym, wpływających od Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Sądów Rejonowych oraz 

ewidencja i wystawianie zezwoleń na parkowanie samochodów na terenie parkingów urzędu.  

W ramach poprawy i zapewnienia właściwych warunków BHP zamontowano żaluzje i rolety przeciwsłoneczne 

w pomieszczeniach biurowych oraz zapewniono dystrybucję w okresie letnim wody mineralnej dla pracowników urzędu, 

a także opracowano instrukcje bezpieczeństwa pożarowego z planami ewakuacji dla budynków COM. 

W ramach prac remontowych dokonano przebudowy pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami 

w budynku przy ul. Piotrkowskiej 110 wraz z  Call Center przy ul. Piotrkowskiej 106. Przebudowano hol, drzwi i schody 

w budynku „B” przy ul. Piotrkowskiej 104. Przeprowadzone zostały remonty i naprawy bieżące w budynkach UMŁ oraz 

wykonano przeglądy budowlane roczne i 5-letnie w 19 administrowanych budynkach.  
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Wydział opracował dokumentację techniczno-projektową na budowę dwóch przyłączy wodociągowych do budynków 

przy ul. Piotrkowskiej 104, modernizację oświetlenia elektrycznego stanowisk pracy w budynkach UMŁ oraz audyty 

energetyczne dla budynków przy ul. Urzędniczej 45 i Sienkiewicza 5.  

W ramach bieżącej obsługi UMŁ oraz Biura Rady Miejskiej w powielarni urzędu wykonane zostały kopie dokumentów 

w ilości 1,5 mln szt. w formacie A4 oraz 4 000 mb w formacie A0 (kopiarka inżynierska). 

Wydział zabezpieczył stałą obsługę transportową dla Kierownictwa oraz pozostałych komórek organizacyjnych 

Urzędu.  

W ramach prowadzonych działań Archiwum Zakładowe wprowadziło pobieranie opłaty skarbowej za wydawanie 

uwierzytelnionych kserokopii akt (oprócz kserokopii dokumentów do celów emerytalno-rentowych oraz stosunku pracy). 

Rozpoczęte zostały prace związane z uporządkowaniem i przekazaniem akt uwłaszczeniowych nie przekazanych wcześniej 

do Archiwum Państwowego w Łodzi.  

Przeprowadzono szkolenia z obsługi programu ARCHSYS. Opracowano jednolite procedury obsługi klienta 

w zakresie udostępniania i wydawania kserokopii dokumentów przechowywanych w Archiwum. W 2012 r. do Archiwum 

przyjęto 630 mb akt, wybrakowano 726 mb dokumentacji nie archiwalnej kat. B oraz udostępniono 2550 jednostek 

archiwalnych oraz przeprowadzono 500 kwerend. Sukcesem zakończyła się organizacja pracy w siedmiu punktach 

Archiwum na terenie Miasta. 

 

Wydział Organizacyjny - działania podejmowane w 2012 r.: 

- Obsługa protokolarna Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi. 

- Obsługa sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

- Obsługa uczestnictwa Łodzi w Unii Metropolii Polskich; Związku Miast Polskich; Związku Powiatów Polskich; 

Stowarzyszeniu Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz uczestnictwa Prezydenta Miasta Łodzi w pracach 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

- Udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi informacji publicznych w tym oświadczeń 

majątkowych, pozostających w posiadaniu Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych. 

- Zarządzanie elektroniczną skrzynką podawczą Urzędu Miasta Łodzi na elektronicznej Platformie Usług Administracji 

Publicznej – ePUAP. 

- Zarządzanie Podsystemem Obiegu Dokumentów, pełniącego rolę systemu EZD (z wyłączeniem spraw technicznych) 

w Urzędzie. 

Główne działania: 

- udostępnienie kolejnych usług elektronicznych dla mieszkańców, przedsiębiorców; 

- uzyskano zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji na realizację przez Prezydenta Miasta Łodzi zadań punktu 

potwierdzającego profil zaufany ePUAP; 

- wprowadzono możliwość automatycznego przekazania wniosku elektronicznego przesłanego przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą (ESP) Urzędu Miasta Łodzi na platformie ePUAP na stanowisko merytorycznego pracownika 

prowadzącego sprawę, oraz możliwość udzielenia odpowiedzi bezpośrednio z poziomu Podsystemu Obiegu 

Dokumentów (POD); 

- dokonano integracji Podsystemu Obiegu Dokumentów z platformą ePUAP. 

 

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów - realizuje zadania określone w ustawie z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym związane przede wszystkim z obsługą mieszkańców Miasta Łodzi dotyczącą wydawania uprawnień 



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

 

 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
 

     
233 

 

do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów oraz wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

(do 29 marca 2012 r.). Łącznie w 2012 r. rozpatrzono 270 tys. spraw. 

W zakresie poprawy organizacji pracy oraz obsługi mieszkańców podjęto następujące działania: 

- Wdrożono elektroniczny systemu kolejkowania. W efekcie pozwoliło to na skrócenie średniego czasu obsługi 

w sprawach: 

∙ rejestracji pojazdów – z 30 do 21 min.; 

∙ wymiany pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny –  z 10 do 8 min.; 

∙ innych czynności np.: wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na badanie techniczne, zmiany 

danych w dowodzie rejestracyjnym –  z 15 na 12 min. 

- Kontynuowano powiadamianie o możliwości odbioru prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego za pomocą sms lub e-mail. 

Ogółem wysłano 65 900 informacji. 

- Odnotowano 9 skarg, z czego 7 na pracę Wydziału (2011 r. – 11). 

- Uzyskano dochody na poziomie 11,7 mln zł. (91,6% w stosunku do planu) oraz wydatki bieżące na poziomie 4,5 mln zł. 

(90,1% w stosunku do planu).  

- Mając na względzie, iż 19 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, która 

nakłada na starostów szereg nowych zadań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz 

sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodek szkolenia kierowców, podjęto działania 

zmierzające do ich realizacji. Obejmowały one usunięcie z ewidencji osób bez uprawnień oraz osób, którym zatrzymano 

prawa jazdy bądź cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, tych kierowców, którym wystawiono akt zgonu, 

a następnie wpisanie do systemu informatycznego „Kierowca” danych o tych osobach. 
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Tab. 100. Sprawy prowadzone w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów wg ich rodzaju. 

Sprawa wg rodzaju 2011 2012 

Liczba załatwionych spraw - 206 061 
Liczba złożonych wniosków o rejestrację - 57 746 

Liczba dokonanych rejestracji pojazdów - 57 207 

Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych 71 387 65 677 
Liczba wydanych pozwoleń czasowych 68 937 64 553 

Liczba wydanych tablic rejestracyjnych 41 871 39 298 

Liczba wyrejestrowanych pojazdów - 6 829 
Liczba skarg 8 3 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 24 747 24 314 

Liczba wydanych praw jazdy 20 375 20 188 

Liczba wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych o podjęcie czynności zmierzających do 
zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 

898 637 

Liczba otrzymanych skierowań od organów kontroli ruchu drogowego o skierowaniu osób 
kierujących pojazdami na badania lekarskie bądź psychologiczne mające na celu stwierdzenie 
istnienia bądź braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami 

2 952 1 761 

Liczba otrzymanych wniosków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o skierowanie 
kierującego pojazdem na kontrolny egzamin 

353 259 

Liczba nadesłanych wyroków orzekających  zakazy prowadzenia pojazdów celem ich wykonania 1 753 1 610 

Liczba nadesłanych przez WORD  dokumentów kandydatów na kierowców, którzy w ciągu 
ostatniego roku nie przystąpili do egzaminu państwowego 

2 072 2 092 

Liczba przesłanych na wniosek kandydata na kierowcę  dokumentów do WORD celem 
przystąpienia do egzaminu państwowego    

1 749 1 552 

Liczba wydanych zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki 
szkolenia kierowców 

50 33 

Liczba wydanych zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje 
kontroli pojazdów 

10 11 

Liczba wydanych uprawnień - instruktor nauki jazdy 63 75 

Liczba wydanych uprawnień - diagnosta 11 6 

Liczba rozpatrzonych wniosków 215 467 
Liczba wydanych decyzji administracyjnych 185 281 

Liczba przeprowadzonych kontroli 151 143 
 

Źródło: Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. 

 

Według stanu na koniec 2012 r. na terenie Łodzi zarejestrowanych było 417 632 pojazdów, z czego 324 779 

stanowiły samochody osobowe. Wobec powyższego przy założeniu, iż na dzień 31 grudnia 2011 r. liczba mieszkańców 

Łodzi wynosiła 725 055, na 1 000 mieszkańców przypadało około 448 samochodów osobowych lub 576 pojazdów.  

 

Wydział Spraw Obywatelskich – podjęte działania: 

- wprowadzenie możliwości umawiania się na wizytę - kalendarz dla osób składających wnioski o wydanie dowodu 

osobistego; 

- rozpoczęcie akcji informacyjnej o terminie ważności dowodu osobistego (wymiana ustawowa) poprzez zamieszczenie 

banera w serwisie internetowym UMŁ i rozsyłanie informacji bezpośrednio do mieszkańców; 

- rozpoczęcie prac w zakresie zmiany konfiguracji infrastruktury sieciowej polegającej na połączeniu pięciu dotychczas 

działających sieci SWDO przeznaczonych do obsługi dowodów osobistych w jedną; 

- opracowanie jednolitych procedur obsługi klienta; 

- podjęcie prac związanych z opracowaniem nowej geografii wyborczej: wyodrębniono obwody głosowania w granicach 

jednostek pomocniczych miasta, sporządzono wykaz ulic w systemie ELUD_Otago, obliczono liczbę mieszkańców 

w poszczególnych obwodach; 
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- wdrożenie formularza wniosku o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy 

na ePUAP; 

- po raz pierwszy w historii samorządu łódzkiego przyjęto „Wieloletni Program Współpracy Miasta z Organizacjami 

Pozarządowymi na lata 2013-2015”; 

- utworzenie przy wydziale dwóch Komisji Dialogu Obywatelskiego – wspólnych zespołów o charakterze inicjatywno – 

doradczym; 

- wpisanie zadań dotyczących Łódzkiego Centrum Obywatelskiego i wolontariatu do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

- uruchomienie portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (stworzenie treści dla ok. 10 podstron); 

- wprowadzenie ujednoliconych procedur konkursowych dla organizacji pozarządowych w całym urzędzie; 

- wsparcie kampanii „1% dla łódzkiego” 2012; 

- aktualizacja bazy mailingowej dla organizacji pozarządowych i uruchomienie comiesięcznego newslettera; 

- opracowanie wraz z zespołem roboczym ds. polityki lokalowej Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

rekomendacji wobec zasad użyczeń lokali dla organizacji pozarządowych; 

- po konsultacjach ze stroną społeczną przyjęcie nowego Regulaminu Konsultacji Społecznych; 

- wprowadzenie procedur określające zasady i tryb współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez komórki 

organizacyjne UMŁ i miejskie jednostki organizacyjne. Łącznie w 2012 r. przeprowadzono 32 konsultacje społeczne 

(w 2011 r. – 5 konsultacji); 

- przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.; 

- uruchomienie możliwości załatwiania spraw związanych z wyrobieniem oraz odbiorem dowodu osobistego przez 

mieszkańców w soboty; 

- umożliwienie przyjmowania wniosków dowodowych niezależnie od miejsca zamieszkania klienta; 

- wypracowanie rekomendacji dotyczące zasad i trybu wdrażania partycypacyjnego Budżetu Obywatelskiego 

i przygotowanie projektów zarządzeń stanowiących jego oprzyrządowanie prawne; 

- przygotowanie do wdrożenia Funduszu Innowacji Społecznych dla organizacji pozarządowych we współpracy z Łódzką 

Federacją Organizacji Pozarządowych i UNDP oraz ogłoszenie konkursu pilotażowego. 

 

Wydział Zamówień Publicznych podjął w 2012 r. działania mające na celu wdrożenie innowacyjnego systemu 

do planowania, zarządzania i optymalizacji zakupów w Urzędzie Miasta. Powyższy program umożliwi integrację systemu 

z innymi programami wykorzystywanymi w Urzędzie. 

 

Tab. 101. Postępowania przeprowadzone w latach 2011 - 2012, zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem 

umowy ramowej **. 

Rodzaj zamówienia 
Liczba postępowań zakończonych udzieleniem 

zamówienia albo zawarciem umowy ramowej 
Wartość netto w mln zł 

2011 2012 2011 2012 

Dostawy 62 43 10,15 19,18 
Usługi* 151 122 191,7 89,02 
Roboty budowlane 81 30 57,13 199,51 

Razem 294 195 258,99 307,71 
 

Źródło: Wydział Zamówień Publicznych. 

* w tym w zakresie usług: w 2011 roku zawarto jedną umowę ramową  na kwotę 427,7 tys. zł netto,  
w 2012 roku zawarto jedną umowę ramową na kwotę 596,4 tys.zł netto 
** Zestawienie nie zawiera postępowań przeprowadzonych w latach 2011 i 2012, które nie zakończyły się udzieleniem 
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zamówienia.  
Postępowania, w których dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę, potraktowano 
(zgodnie z wytycznymi UZP) jako jedno postępowanie i na potrzeby określenia wartości umów zsumowano ceny netto 
określone w zawartych umowach częściowych. 
Powyższe dane sporządzono na podstawie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych 
przekazywanych do Urzędu Zamówień Publicznych. 
 

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - w 2012 r. realizacja zadań obejmowała: 

- obsługę bezpośrednią w 5 centrach obsługi mieszkańców (po dawnych Delegaturach) oraz w dwóch Furtkach Miejskich 

zewnętrznych (CH M1, ul. Brzezińska, Hipermarket E. Leclerc, ul Inflancka); 

- obsługę informacyjną przez telefon (rozpoczętą 12 listopada 2012 r.) wydziałów: 

∙ Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów; 

∙ Spraw Obywatelskich; 

∙ Urzędu Stanu Cywilnego; 

∙ Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy; 

- obsługę spotkań mieszkańców z Prezydentem, Wiceprezydentami oraz Dyrektorami Departamentów. Łącznie 

w spotkaniach uczestniczyło 163 mieszkańców; 

- obsługę kancelaryjną Urzędu Miasta: 

∙ ilość przyjętej korespondencji - 711 245 szt.; 

∙ ilość wysłanej korespondencji - 990 401 szt. 

Łącznie udzielono 6 098 informacji telefonicznych oraz przyjęto 63 skargi i 31 wniosków.  

Wielokanałowa platforma świadczenia usług publicznych do 31 grudnia 2012 r. (która jako projekt pn. Łódzkie 

Centrum Kontaktu z Mieszkańcami jest finansowany ze środków unijnych), nie została zrealizowana. 

 

Urząd Stanu Cywilnego - będąc jednostką organizacyjną realizującą zadania zlecone administracji rządowej, zajmuje się 

rejestracją stanu cywilnego ściśle według przepisów prawa. W 2012 r. liczba rejestrowanych zdarzeń wykazywała tendencje 

wzrostową. Wpływ na to miało również zwiększenie liczby przysposobień i oświadczeń o uznaniu ojcostwa składanych przez 

biologicznych ojców. 

Od kilku lat ustawodawca powierza kierownikom USC kolejne zadania, jak rozstrzyganie o skuteczności orzeczeń 

sądów zagranicznych w sprawach rodzinnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i kwestię ich wykonania w polskich 

aktach stanu cywilnego (co było  wcześniej w kompetencji sądów okręgowych).  

Liczba sporządzanych aktów nie była jedynym miernikiem natężenia pracy USC. Trafiający do Urzędu interesanci 

oczekiwali coraz częściej nie tylko prostej informacji, ale również porad daleko wykraczających poza zakres zagadnień, 

których dotyczy ich wizyta. 

 

Tab. 102. Zadania realizowane przez USC w 2012 r. 

Sprawa wg rodzaju   

Akty stanu cywilnego:   
- urodzenia wg faktycznego miejsca zdarzenia  11 282 
- małżeństwa  3 425 
- zgony  10 648 
Odpisy z archiwum i rejestracje bieżące  180 000 
Przyjęte oświadczenia  4 419 
Wydane decyzje i zaświadczenia   4 792 
Zmiany w aktach na podstawie postanowień sądu, decyzji administracyjnych, oświadczeń  4 285 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego 
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DEPARTAMENT PREZYDENTA 

 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej – w ramach codziennego monitoringu mediów dokonywany jest przegląd 9 tytułów 

wydawniczych: „Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Wyborcza - Łódź”, „Fakt”, „Super 

Express”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik” oraz „Puls Biznesu”. Łącznie w 2012 r. wykonano 304 analizy prasowe, z których 

wynika, iż opublikowano 2 760 artykułów mówiących o Łodzi. 

W 2012 r. ramach monitoringu mediów prowadzono również badania wydźwięku oraz wartości reklamowej 

głównych wydarzeń promocyjnych. Łącznie opublikowano 10 187 publikacji, z czego 63 miało wydźwięk negatywny, 

7 870 neutralny, a 2 254 pozytywny. Wartość reklamowa publikacji to łącznie 16,98 mln zł, na którą składało się 112,3 tys. zł 

z publikacji negatywnych, 9,08 mln zł z publikacji neutralnych oraz 7,79 mln zł z publikacji pozytywnych. 

Pozostałe działania zostały opisane w Filarze Społeczeństwo i kultura w Celu Miasto - dobro wspólne. 

 

Biuro Prezydenta – działania podejmowane w 2012 r.: 

- budowanie relacji z opartej na partnerskiej współpracy z urzędami, instytucjami publicznymi oraz Radą Miejską w Łodzi; 

prowadzenie bieżącego nadzoru nad kluczowymi projektami dla Miasta, w tym nad projektem remontowym Mia100 

Kamienic; 

- organizacja spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami; 

- bieżąca obsługa asystencka Prezydenta i Wiceprezydentów; 

- bieżąca współpraca z Biurem Rzecznika Prasowego. 

 

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą – działania prowadzone przez Biuro zostały opisane w Filarze 

Gospodarka i Infrastruktura w Celu Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna. 

 

Biuro Rady Miejskiej – bierze aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości organizowanych przez Radę Miejską w Łodzi 

oraz obsługuje Komisje i Sesje Rady Miejskiej. 
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Tab. 103. Działalność Biura Rady Miejskiej w latach 2011-2012. 

Działanie 2011 2012 

Działalność Rzecznika Rady Miejskiej 
Notatki prasowe 507 675 
Prasówka bieżąca (teczki) 24 24 
Prasówka archiwizowana (teczki) 16 87 
Pisma i przemówienia brak danych 51* 
Porządki do BIP - sprawdzone 310   246 
Notatki do BIP - sprawdzone  324  301 
Porządki do BIP - zamieszczone 50 15 
Notatki do BIP - zamieszczone 50 15 
Protokoły do BIP - zamieszczone 1 1 

Liczba posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 
Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej  28 21 
Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej  36 24 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  23 30 
Komisja Inwentaryzacyjna 9 7 
Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta  15 16 
Komisja Kultury  23 17 
Komisja Ładu Społeczno – Prawnego  15 12 
Komisja Nagród i Odznaczeń  7 3 
Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska  12 14 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej  23 18  
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury  22 23 
Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej  17 12 
Komisja Rewizyjna 23 24 
Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej  23 17 
Komisja Sportu i Rekreacji  17 17 
Komisja Statutowa 19 16 
Doraźna Komisja Antykryzysowa 1 - 
Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego - 1 
Doraźna Komisja ds. Nowego Centrum Łodzi 1 9 
Doraźna Komisja ds. Rodziny 7 3 

Łącznie liczba posiedzeń wszystkich komisji 321 284 

Działalność Zespołu Obsługi Sesji Rady Miejskiej 
Liczba sesji Rady Miejskiej (w tym nadzwyczajnych)  25 (7) 
Liczba uroczystości wręczenia Odznak „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” i Nagród Miasta 
Łodzi 

 2  

Liczba podjętych uchwał  611 
Liczba projektów wpływających do Biura Rady Miejskiej  480 
w tym kierowanych przez Prezydenta Miasta  270 
przez Radę Miejską  210 
umieszczonych  w BIP       407 
Liczba uchwał kierowanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego 

 204 

Liczba interpelacji  696 
Liczba zapytań radnych  3  
Liczba protokołów sporządzonych z sesji Rady Miejskiej w latach 2011 – 2012  54 

 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta na podstawie danych Biura Rady Miejskiej. 
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Tab. 104. Liczba projektów uchwał Rady Miejskiej, przygotowanych i opiniowanych przez Komisje w latach 2011-2012 

Działanie 
Projekty 
opiniowane 
przez Komisje 

Projekty 
przygotowane 
przez Komisje 

2011 2012 2011 2012 

Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej  115 143 4 1 
Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej  204 211 1 0 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  56 73 11 19 
Komisja Inwentaryzacyjna 4 4 1 0 
Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta  12 11 1 36 
Komisja Kultury  50 58 4 0 
Komisja Ładu Społeczno – Prawnego  29 10 1 1 
Komisja Nagród i Odznaczeń  4 2 3 3 
Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska  15 24 0 2 
Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej  52 93 10 4 
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury  68 85 5 2 
Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej  9 9 - - 
Komisja Rewizyjna - - 23 26 
Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej  57 75 2 2 
Komisja Sportu i Rekreacji  16 12 - - 
Komisja Statutowa 43 112 13 0 
Doraźna Komisja Antykryzysowa - - - - 
Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego - - - - 
Doraźna Komisja ds. Nowego Centrum Łodzi 0 8 - - 
Doraźna Komisja ds. Rodziny 3 1 3 0 

 

Źródło: Biuro Rady Miejskiej. 
 

Pozostała działalność Biura Rady Miejskiej w latach 2011-2012: 

- Przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej (czerwiec- październik 2012). 

- Wyposażenie na początku bieżącej kadencji samorządowej wszystkich Sekretarzy w cyfrowe dyktafony oraz urządzenia 

transkrypcyjne. 

- Wprowadzenie systemu powiadamiania o posiedzeniach Komisji radnych oraz zapraszanych gości drogą elektroniczną. 

- Usprawnienie pracy poprzez transmisję obrad Rady Miejskiej za pośrednictwem Internet.  

- Rozpoczęcie zamieszczania wszystkich projektów uchwał Rady Miejskiej na stronie internetowej UMŁ w BIP. 

- Doprowadzenie wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej do bezkosztowej, dźwiękowej transmisji obrad Rady Miejskiej 

przez stronę internetową UMŁ. 

- O jakości pracy Rady Miejskiej świadczy niewielka liczba rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Łódzkiego, RIO oraz 

WSA stwierdzających nieważność uchwał.  

 

Biuro Strategii Miasta – podejmuje działania na rzecz strategicznego rozwoju miasta, związane z budową nowoczesnego 

zintegrowanego systemu planowania strategicznego Miasta Łodzi. 

Podejmowane działania w 2012: 

- opracowanie i wdrożenie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ wraz z przeprowadzeniem konsultacji 

społecznych oraz prezentowaniem jej założeń różnym gremiom; 

- nadzorowanie procesu przygotowania systemu polityk sektorowych (udział merytoryczny); 

- skuteczne wdrożenie w Urzędzie procesu nowoczesnych konsultacji społecznych wyznaczającego wysoki standard 

jakościowy przy konsultowaniu dokumentów miejskich; 

- wprowadzenie sprawozdawczości działań na rzecz strategicznego rozwoju miasta (monitoring dokumentów 
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strategicznych, mierniki aktywności miasta, monitoring WPF); 

- przeprowadzenie badań jakości życia i usług publicznych w Łodzi; 

- koordynacja procesu nadawania ratingu Łodzi przez firmę Standard&Poor’s oraz bieżąca współpraca 

z przedstawicielami agencji; 

- przygotowanie opracowania stanowiącego koncepcję diagnostyczno-programową współpracy metropolitalnej; 

- współpraca z innymi jednostkami UMŁ w zakresie działań strategicznych, w tym: 

∙ współorganizacja konsultacji społecznych budżetu Miasta Łodzi na rok 2013; 

∙ współudział w pracach dotyczących budowania współpracy w ramach aglomeracji łódzkiej – (doprowadzenie 

do podpisania listu intencyjnego jst ŁOM, współprzygotowanie wniosku do MRR z POPT w zakresie opracowania 

Strategii Rozwoju ŁOM); 

∙ przygotowanie projektów uchwał dotyczących zmiany programu NCŁ i powołania jednostki budżetowej ZNCŁ; 

∙ sporządzanie uwag i opinii do dokumentów o problematyce planistycznej w zakresie spójności ze Strategią; 

∙ wkład merytoryczny, organizacyjny i redakcyjny w opracowanie licznych materiałów o charakterze informacyjno-

analityczno-promocyjnym miasta  

∙ merytoryczny udział w projekcie Rail Baltica Growth Corridor oraz współpraca przy organizacji międzynarodowej 

konferencji RBGC w Łodzi; 

∙ merytoryczne zaangażowanie w projekt z obszaru transportu i logistyki „Enter.hub”; 

- przygotowywanie opinii, dokumentów i stanowisk dotyczących zewnętrznych dokumentów o tematyce rozwojowej (ŚSRK 

2020, Polska dla Biznesu (PwC), Zielona Księga Obszarów metropolitalnych, Polska 2030, Strategia Rozwoju 

Województwa Łódzkiego, polityka miejska, polityka transportowa, udział w opracowaniu KPZK w ramach prac 

Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, Janosikowego, 

analizy w zakresie propozycji rozporządzeń KE dla PE i RE dotyczących rewizji sieci TEN-T); 

- reprezentowanie Łodzi w Eurocities (w tym prace forum gospodarczego Eurocities); 

- zrealizowanie projektu GPPinfoNET (zielone zamówienia publiczne), zakończonego przygotowaniem przez partnerów 

zagranicznych materiałów (m.in. z logiem Łodzi jako partnera – bezkosztowe dla Miasta) rozpropagowanych za granicą, 

w tym w Brukseli, przy KE; 

- przygotowanie aplikacji projektu Łódzkiego Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna do konkursu Regio 

Stars 2013 – uzyskanie listu poparcia od wiceministra rozwoju regionalnego, zakwalifikowanie do konkursu – 

potwierdzone stosowną elektroniczną afirmacją kandydowania. 

Głównym rezultatem działalności BSM w 2012 r. było przygotowanie „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 

2020+”, pierwszej od 1994 roku strategii zbudowanej na podstawie wnikliwej diagnozy eksperckiej i bezprecedensowych 

w skali Łodzi konsultacji społecznych. W procesie tworzenia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+” udało się 

przeprowadzić jedne z największych, najbardziej efektywnych konsultacji społecznych. Pokazano, iż konsultacje takie mogą 

być narzędziem istotnych wskazań dla lokalnej polityki, a także możliwością wsłuchania się w głos łodzian. Proces 

konsultacji społecznych został zamieszczony w Bazie dobrych praktyk partycypacji stworzonej i prowadzonej przez Fundację 

Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w ramach projektu „Decydujmy razem” (www.decydujmyrazem.pl/) oraz uznany 

za dobrą praktykę i opublikowany w „Witrynie Obywatelskiej” prowadzonej przez Kancelarię Prezydenta RP 

(www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/).  

 

Biuro ds. Partycypacji Społecznej – od 15 sierpnia 2011 r. do 29 marca 2012 r. jako Oddział ds. Jednostek Pomocniczych 
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wchodził w skład Biura Rady Miejskiej, od 30 marca 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. funkcjonował jako Biuro ds. Jednostek 

Pomocniczych Miasta, a z dniem 9 stycznia 2013 r. funkcjonuje jako Biuro ds. Partycypacji Społecznej. 

Działania w roku 2012: 

- Przygotowanie 39 projektów uchwał Rady Miejskiej: 

∙ zmieniających uchwały w sprawie nadania statutów osiedlom (36); 

∙ zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań statutowych 

jednostek pomocniczych Miasta; 

∙ w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych Miasta na 2013 r.; 

∙ zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych  

lub remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta. 

- Przygotowanie 11 projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi, między innymi w sprawie: 

∙ zadań inwestycyjnych lub remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta; 

∙ konsultacji społecznych propozycji zmian granic: Osiedla Bałuty-Centrum, Osiedla Bałuty-Doły, Osiedla Lublinek-

Pienista, Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, Osiedla Rokicie, Osiedla Andrzejów i Osiedla Nr 33; 

∙ powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia VII edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez 

jednostki pomocnicze Miasta Łodzi – osiedla (2 zarządzenia); 

∙ powołania Zespołu ds. opracowania zasad planowania zadań inwestycyjnych lub remontowych zgłaszanych przez 

jednostki pomocnicze Miasta Łodzi - osiedla oraz finansowania tych zadań. 

- Przygotowanie 56 projektów uchwał Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych Miasta w sprawie zmian 

w składach osobowych rad osiedli. 

- Przeprowadzenie konsultacji społecznych propozycji zmian granic osiedli. 

- Rozpoczęcie cyklu spotkań jednostek pomocniczych z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji dotyczących zagadnień 

bezpieczeństwa w osiedlach. 

- Rozpoczęcie cyklu szkoleń dla członków rad osiedli w zakresie prawnych zasad funkcjonowania jednostek 

pomocniczych Miasta oraz realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Biuro ds. Zarządzania Kadrami – powstało 1 czerwca 2012 roku. Wdrożono następujące rozwiązania poprawiające 

standardy funkcjonowania UMŁ: 

- przejęto fundusz wynagrodzeń, co umożliwiło bieżące monitorowanie wykorzystania środków na wynagrodzenia 

pracowników, a co za tym idzie możliwość podejmowania decyzji kadrowych zgodnie z możliwościami finansowymi; 

- wprowadzono regulacje mające na celu podniesienie standardów pracy w Urzędzie Miasta Łodzi: 

∙ ustalono limit etatów w urzędzie miasta, co daje możliwość kontroli stanu zatrudnienia, umożliwia weryfikację 

i ułatwia podjęcie decyzji w sprawie wniosków kierowników komórek organizacyjnych o wszczęcie procedury 

naboru na stanowiska urzędnicze oraz innych wniosków o zatrudnienie, kontynuację zatrudnienia, zwiększenie 

wymiaru czasu pracy itp.; 

∙ wprowadzony w sierpniu 2012 r. limit etatów zmniejszał poziom zatrudnienia o 84 etaty do 1929 etatów (limit nie 

uwzględnia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz projektów w całości 

finansowanych ze środków unijnych); 

∙ wprowadzono nowy regulamin pracy w urzędzie miasta. W celu usprawnienia pracy Urzędu oraz zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców wprowadzono zmiany w regulaminie:  
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˚ Wydział Gospodarki Komunalnej: umożliwienie pracy części osób w równoważnym systemie czasu pracy 

w okresie od 15 października do 31 marca każdego roku. 

˚ Wydział Spraw Obywatelskich: w związku z przewidywanym spiętrzeniem spraw związanych z wymianą 

dowodów osobistych wystąpił o dokonanie zapisu umożliwiającego pracę pracowników Oddziału Dowodów 

Osobistych w soboty. 

˚ Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami: zapewnienia całodobowej obsługi mieszkańców w Oddziale 

Call Center oraz zmiana godzin pracy w Oddziale ds. Obsługi Mieszkańców, który pracuje od poniedziałku 

do piątku w godz. 800 – 1900 oraz w soboty w godz. od 900 do 1300. 

∙ wprowadzono zasady przeciwdziałania mobbingowi w Urzędzie Miasta Łodzi; 

∙ wprowadzono Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta Łodzi (1 października 2012 r.); 

∙ powołano Komisję ds. Naboru oraz wprowadzono procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 

i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; 

∙ wprowadzono (8 sierpnia 2012 r.) Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta; 

∙ wprowadzono procedurę okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Łodzi (2 lipca 2012 r.). 

Najistotniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w procesie oceny okresowej to: 

˚ uwzględnienie w procesie oceny planów indywidualnych pracownika; 

˚ rozbudowanie arkusza oceny pracownika o część dotyczącą wyników pracy; 

˚ zmiana terminu przeprowadzania oceny. 

∙ wprowadzono zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników (30 sierpnia 2012 r.). 

W 2012 r. skierowano 325 pracowników na 193 szkolenia indywidualne, a 288 na 15 szkoleń grupowych; 

∙ w celu wsparcia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zawarto z PUP w Łodzi 

25 porozumień. Liczba zatrudnionych w UMŁ w ten sposób  utrzymywała się na poziomie 131 osób średnio 

miesięcznie. Ponadto 96 osobom umożliwiono odbycie staży na podstawie 28 porozumień z Powiatowymi 

Urzędami Pracy, jak również umożliwiono odbycie praktyk zawodowych i studenckich 75 osobom; 

∙ w celu odmłodzenia kadry w Urzędzie zachęcono, przy użyciu instrumentów finansowych, do odejścia z pracy 

osoby, które posiadają uprawnienia emerytalne. W wyniku zastosowania tych instrumentów w 2012 r. odeszło 

z pracy 80 osób; 

∙ wygospodarowano i przekazano do dyspozycji Dyrektorów Departamentów środki w ramach funduszu 

wynagrodzeń oraz ustalono zasady ich podziału, w tym zwiększania wynagrodzeń pracowników najmniej 

zarabiających; 

∙ opracowano system zarządzania środkami funduszu wynagrodzeń oparty na efektywnym zarządzaniu zasobami 

ludzkimi, który daje kierownikom komórek organizacyjnych możliwość zwiększenia wynagrodzenia pracownikom 

także z uwzględnieniem bieżącej realizacji wniosków. 

- zarządzanie środkami z powstałych wakatów, umożliwiające zmniejszenie dysproporcji w wynagrodzeniach; 

- przyjęcie jasnych zasad zastępowania długotrwale nieobecnych pracowników; 

- utworzenie rezerwy w funduszu wynagrodzeń, która została przekazana dyrektorom departamentów i przeznaczona 

na jednorazowe nagrody dla pracowników; 

- ustalenie nowych zasad przyznania „nagrody rocznej” wypłaconej w grudniu, opartych na faktycznym wkładzie pracy. 
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Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - realizuje zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych. 

Zadania te dotyczą zarządzania kryzysowego, obronności w rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, 

bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń oraz profilaktyki zagrożeń, w tym pożarowych. 

W 2012 roku: 

- Zaktualizowano dokumentację planistyczną dotyczącą organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru. Realizowano 

zadania związane z nakładaniem obowiązku świadczeń na rzecz obrony. Do wydziału wpłynęło 41 wniosków w sprawie 

świadczeń na podstawie, których wydano 397 decyzji na świadczenia osobiste i rzeczowe oraz wystawiono 166 wezwań 

do wykonania świadczeń. 

- Opracowano plany świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych. 

- Zaktualizowano dokumentację Punktu Kontaktowego HNS oraz obsadę punktu. 

- Przygotowano i przeprowadzono (04.04 – 22.06. 2012 r.), kwalifikację wojskową. 

- Prowadzono ewidencję pracowników UMŁ podlegających obowiązkowi służby wojskowej. 

- Prowadzono sprawy budżetowe zespołu. 

Pozostałe działania zostały opisane w Filarze „Przestrzeń i środowisko” w Celu „Miasto bezpieczne”. 

 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - do zadań rzecznika konsumentów należy zapewnienie konsumentom ochrony 

praw i interesów w indywidualnych sporach z przedsiębiorcami ze stosunków zobowiązaniowych z zakresu szeroko 

rozumianego prawa cywilnego. Potrzeba zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej konsumentom znajduje swoje 

uzasadnienie w tym, że są to „spory amatorów z profesjonalistami”, a art. 76 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza, 

że „władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, 

prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”. 

Rzecznik konsumentów nie posiada kompetencji do władczego i jednostronnego rozstrzygania indywidualnych 

sporów między konsumentami i przedsiębiorcami w sposób wiążący dla stron sporu. Podstawowym instrumentem prawnym 

pozostającym w jego dyspozycji jest prawo do występowania do przedsiębiorców. Nieudzielanie odpowiedzi rzecznikowi jest 

wykroczeniem zagrożonym karą grzywny. W 2012 r. odnotowano 859 spraw, w których interwencje rzecznika (często 

wielokrotne) dokonywane były w tym trybie. W kilkudziesięciu przypadkach możliwe było podjęcie wobec przedsiębiorców 

skutecznej interwencji bez potrzeby składania pisemnych wystąpień w rezultacie działań mediacyjnych podejmowanych 

telefonicznie lub w wyniku działań mediacyjnych z udziałem obu stron. 

Załatwianie przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów spraw konsumenckich w 2012 r. odbywało się przede 

wszystkim w formie udzielania konsumentom porad i informacji prawnych (w sumie 8 tys. porad i informacji). Opracowano 

i zamieszczono na stronie internetowej UMŁ dokument pn. „Informacja o zasadach i trybie załatwiania przez Miejskiego 

Rzecznika Konsumentów w Łodzi indywidualnych spraw konsumentów”. 

W 2012 r. Rzecznik uczestniczył w postępowaniu sądowym, które w II. instancji zakończyło się pozytywnie dla 

Konsumentki. Sporządzono dla konsumentów 84 pozwy i inne pisma procesowe. 

 

Zadania w zakresie edukacji konsumenckiej w 2012 roku rzecznik konsumentów realizował poprzez: 

- udzielanie konsumentom porad prawnych i informacji przy załatwianiu indywidualnych spraw konsumenckich; 

- organizację konkursów wiedzy konsumenckiej; 

- umieszczanie na stronie internetowej UMŁ informacji o sprawach prowadzonych przez Biuro Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów, a także o zadaniach, rodzaju i formach pomocy w sprawach konsumenckich; 

- liczne wypowiedzi dla prasy w artykułach o tematyce konsumenckiej (Gazeta Wyborcza, Express Ilustrowany), udział 
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w audycjach radiowych i telewizyjnych (TV Toya, Radio Łódź, Radio Parada, TVP 3); 

- współdziałał przy realizacji zadań z innymi organami i instytucjami, których celem jest ochrona praw i interesów 

konsumentów. Były to: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Rzecznik Odbiorców Paliw 

i Energii, Rzecznik Ubezpieczonych, Arbiter Bankowy. Współdziałanie to ma przede wszystkim formę konsultacji 

w kwestiach wymagających wiedzy specjalistycznej oraz przekazywania spraw konsumenckich tym organom zgodnie 

z ich właściwością. 

Rzecznik współdziałał również z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Łodzi, korzystając z opinii 

rzeczoznawców tej instytucji przy redagowaniu wystąpień skierowanych do przedsiębiorców.  

Szczególną formą współdziałania z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów był udział Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów w pracach Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. 

 

Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta - realizuje zadania Miasta, w tym obsługę Prezydenta, Wiceprezydentów 

oraz Urzędu Miasta Łodzi w zakresie kontaktów z mediami, organizację konferencji prasowych, briefingów, wystąpień 

w prasie, radiu telewizji i Internecie. Działalność Biura: 

- udzielanie informacji mediom z zakresu działań prezydenta, wiceprezydentów oraz Urzędu, autoryzacja wywiadów oraz 

sprostowania do mediów kiedy treść artykułu nie jest zgodna z prawdą; 

- ustalenie planów dotyczących organizacji konferencji, eventów oraz informacji dla dziennikarzy; 

- wysyłanie komunikatów do mediów dotyczących działalności Urzędu oraz miasta; 

- informowanie o najważniejszych sprawach  Miasta na Tweeterze oraz Facebooku. 

 

Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  

Tab. 105. Działania Oddziału BHP w latach 2011-2012. 

Opis zadania 
2011  

(liczba osób) 
2012 

 (liczba osób) 

Wskaźnik 
realizacji 

zadania % 

Szkolenia wstępne w zakresie bhp  622 696  100 
Szkolenia okresowe  289 360  około 70 
Szkolenia  pracowników z zakresu pierwszej pomocy 

- 
90 100 

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w UMŁ 
- 

Wszystkie 
stanowiska  

100 

Przeprowadzanie kontroli problemowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 36 35 100 
Kontrole problemowe w zakresie bhp w komórkach organizacyjnych urzędu - 2 100 
Analizy roczne: 

1. stanu bhp w UMŁ 
2. przeglądów Komisji BHP 
3. stanu bhp w miejskich jednostkach organizacyjnych 
4. kontroli problemowych w zakresie bhp 
5. wypadków przy pracy w urzędzie 
6. wypadków uczniów w miejskich placówkach oświatowych 

6 

6 100 

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników urzędu 12 19  95 
Sporządzanie dokumentacji wypadków w drodze do i z  pracy 23 12 100 
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy osób nie będących 
pracownikami Urzędu 

2 
1 100 

Przeglądy warunków pracy w urzędzie dokonywane przez Komisję BHP 12 12 100 
Przeprowadzanie kontroli stanowisk pracy 

- 
około 2100 
stanowisk 

10 

 

Źródło: Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
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Ponadto: 

- Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 

uciążliwych. 

- Udział w opracowywaniu planów modernizacji i remontów Urzędu oraz przedstawianie propozycji dotyczących rozwiązań 

techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów i urządzeń mających 

wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracowników. 

- Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami urzędu. 

- Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz organizacjami związkowymi działającymi w Urzędzie mające na celu 

przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz w celu podejmowanych przedsięwzięć dotyczących poprawy warunków 

pracy. 

- Udzielanie merytorycznej pomocy jednostkom organizacyjnym nadzorowanym przez samorząd przy wykonywaniu zadań 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie postępowania powypadkowego dotyczącego wypadków uczniów.  

- Na wniosek Wydziału Edukacji uczestniczenie w pracach zespołu powypadkowego w szkołach i placówkach 

oświatowych. 

 

Straż Miejska – realizacja misji Straży Miejskiej opiera się na nadrzędności działań prewencyjnych, profilaktycznych, 

zaradczych w stosunku do działań represyjnych. Ponadto rozszerzenie katalogu spraw, będących w kompetencjach 

funkcjonariuszy, korespondujące ze skuteczną, szybką i zgodną z oczekiwaniami społecznymi reakcją na stwierdzone 

nieprawidłowości, bezsprzecznie przyczynia się do poprawy porządku w mieście, jak również ma niebagatelny wpływa 

na wizerunek formacji. 

Działania Straży Miejskiej:  

- W grudniu 2011 r. wprowadzono w Straży Miejskiej Kartę Audytu Wewnętrznego i Księgę procedur audytu 

wewnętrznego. 

- Wprowadzono Politykę zapobiegania i wykrywania oszustw.  

- Wprowadzono Program Doskonalenia Zawodowego dla strażników miejskich oraz wydzielono Sekcję Szkoleń w ramach 

Referatu Kadr i Organizacji. Dodatkowym atutem wprowadzenia programu są znaczne korzyści finansowe, wynikające 

z przeprowadzenia szkoleń we własnym zakresie dla grupy ponad 400 strażników rocznie. 

- Jednym z ważnych składników systemu motywacyjnego stał się specjalnie opracowany Program menedżerski 

przygotowujący przyszłą kadrę zarządzającą i oferujący alternatywę dla tradycyjnej ścieżki kariery – stopniowego 

awansowania w hierarchii firmy. Jego głównym założeniem stało się przygotowanie szeregowych pracowników 

do pełnienia funkcji menedżerskiej w oparciu o metodę „case studies” – „rozwiązywanie konkretnych problemów, zadań”. 

Strażnicy uczestniczący w programie menedżerskim rozwiązując kolejne „studia przypadku” - mają realny wpływ 

na zarządzanie Strażą Miejską, a ich pomysły wdraża kierownictwo jednostki. 

- Wprowadzono program strażnik/strażniczka – asystent Komendanta. Aby wzajemnie lepiej poznać swoją pracę, 

Komendant Straży Miejskiej zarządził, iż w roli asystenta towarzyszyć będzie, co dzień, inny pracownik. Pełna realizacja 

projektu autorskiego Komendanta Straży Miejskiej potrwa około dwóch lat, biorąc pod uwagę, iż każdy pracownik 

weźmie w nim udział. Program ma zapewnić poprawę relacji między pracownikiem a kierownictwem, oraz zapoznać 

strażników z misją Straży Miejskiej i jej celami strategicznymi. Na koniec dnia pracownicy wypełniają ankietę, wpisując 

co chcieliby zmienić w Straży Miejskiej i jak widzą siebie za 5 lat. 
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Organizacyjnym osiągnięciem w 2012 r. było ułatwienie dostępu i kontaktu mieszkańców ze Strażą Miejską poprzez: 

- utworzenie strony na facebooku (1 638 fanów); 

- otwarty telefon do Komendanta; 

- dzień interesanta. 

 

Zarząd Nowego Centrum Łodzi – przedmiotem działalności Zarządu NCŁ jest opracowywanie szczegółowych założeń 

i planów wykonania Programu Nowe Centrum Łodzi, koordynacja realizacji programu oraz wykonywanie powierzonych 

zadań związanych z jego realizacją. Działania prowadzone przez Zarząd zostały opisane w Filarze Gospodarka 

i Infrastruktura w Celu Nowe Centrum Łodzi. 
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DEPARTAMENT FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji - celem działania Biura jest windykacja sądowych tytułów wykonawczych 

(obejmujących należności pieniężne i obowiązki „niepieniężne”). Biuro jest także koordynatorem współpracy jednostek 

organizacyjnych miasta (administracje nieruchomościami, ZDiT, CŚS, MOPS i komórki Departamentu Finansów 

Publicznych) z biurami informacji gospodarczych, czyli rejestrami dłużników.  

Umieszczanie w rejestrach dłużników zobowiązanych odbywa się w oparciu o podpisane umowy z Biurami Informacji 

Gospodarczych KRD, Infomonitor i ERIF. 

W dniu powołania 29 marca 2012 r. Biuro przejęło z Wydziału Finansowego: 

- 117 081 - administracyjnych tytułów wykonawczych (w trakcie egzekucji); 

- 1 872  - sądowe tytuły egzekucyjne (w trakcie prowadzonej windykacji). 

do 31 grudnia 2012 r.: 

- wpłynęło 27 895 administracyjnych tytułów wykonawczych na kwotę zaległości 28,5 mln zł; 

- zrealizowano (m.in. pobranie całkowite, pobranie częściowe, zastosowanie środka egzekucyjnego, zwrot tytułu, 

umorzenie postępowania), po zastosowaniu czynności egzekucyjnych, 25 103 tytuły, z czego zamkniętych w wyniku 

całkowitego zapłacenia zostało 10 815 spraw na kwotę należności głównej 7,9 mln zł, w tym: 

∙ podatek od nieruchomości od osób prawnych- 560 tytułów wykonawczych na kwotę 4,1 mln zł; 

∙ mandaty Straży Miejskiej- 5 616 tytułów wykonawczych na kwotę 0,63 mln zł; 

- wpłynęło 517 sądowych tytułów wykonawczych na kwotę 7,87 mln zł, z których zrealizowano 372, w tym całkowicie 230. 

Wyegzekwowana kwota należności głównej wyniosła 0,81 mln zł; 

- wysłano ponad 43 400 pism poleconych i 4900 pism zwykłych, na które wpłynęło ponad 15 400 odpowiedzi. 

Na wszczęte postępowania złożono: 

- 9 zarzutów, w tym 4 zostały rozpatrzone na korzyść zobowiązanego. Nie było zażaleń na wydane postanowienia 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego; 

- 9 skarg na czynności egzekucyjne, w tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze umorzyło 1 postępowanie, uwzględniło 

1 skargę (organ egzekucyjny uchylił czynności po otrzymaniu pisma ze skargą), oddaliło 5 skarg, a dwie są jeszcze 

w rozpatrzeniu).  

Nie było uchybień terminów rozpatrzenia zarzutów na wszczęte postępowania egzekucyjne. W trakcie prowadzonych 

postępowań egzekucyjnych wydano 720 postanowień, na które nie wpłynęły zażalenia. 

„Klientem” Biura są jednostki organizacyjne kierujące do realizacji tytuły wykonawcze, będące jednocześnie 

wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Średniomiesięcznie wpływało 3 100 tytułów. Zgodnie z przepisami dotyczącymi egzekucji 

administracyjnej, wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym bezzwłocznie stosuje środek egzekucyjny, zaś 

traktując tytuł wykonawczy jako wniosek egzekucja powinna zostać wszczęta nie później niż w terminie 30 dni od jego 

złożenia. Od wszczęcia do zakończenia tego postępowania droga jest często daleka, w związku z koniecznością stosowana 

kolejnych środków i czynności egzekucyjnych, o ile poprzednie nie przynoszą rezultatu.  

W przypadku windykacji sądowych tytułów egzekucyjnych należności są regulowane przez zobowiązanych 

po wysłaniu do nich wezwań do zapłaty i rozmowach z pracownikami Biura. W sytuacjach, gdy nie jest możliwe 

natychmiastowe spłacenie zaległości, dłużnicy są informowani o możliwości rozłożenia zobowiązań na raty, o ile spełnią 

określone przepisami wymagania. W stosunku do osób, które nie podejmują rozmów lub złożonego zobowiązania 

o dobrowolnej spłacie nie dotrzymują, sprawy są kierowane do komorników sądowych. Dane tych osób są również 
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umieszczane w rejestrach dłużników, z którymi miasto Łódź ma podpisane stosowne umowy. Biuro Egzekucji 

Administracyjnej (na podstawie tytułów wykonawczych) i Wydział Finansowy (na podstawie nieuregulowanych w terminie 

opłat za wieczyste użytkowanie) na dzień 31 listopada 2012 r. ujawniły: 

- w KRD BIG SA - 614 osób, na kwotę zaległości 11,6 mln zł; 

- w Infomonitor BIG SA - 921 osób, na kwotę zaległości 11,7 mln zł; 

- w ERIF BIG SA:- 627 osób, na kwotę zaległości 11,75 mln zł. 

 

Wydział Budżetu – działania prowadzone przez Wydział zostały opisane w Fundamencie w części Gospodarka Finansowa 

Miasta. 

 

Wydział Finansowy – na mocy zarządzenia Prezydenta od 21 marca 2012 r. Wydział Finansowy przejął znaczną część 

zadań referatów finansowych w COM-ach (wcześniej delegaturach) dotyczących podatków i opłat lokalnych. Było to zadanie 

wymagające wielu działań natury organizacyjnej, logistycznej, kadrowej oraz pracy merytorycznej. W wyniku 

przeprowadzonej reorganizacji Wydział Finansowy liczy obecnie 9 komórek wewnętrznych (120 pracowników etatowych), 

a zakres realizowanych spraw jest bardzo szeroki i złożony. Obejmuje on przede wszystkim: 

- wymiar, windykacja, udzielanie ulg, wydawanie zaświadczeń w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków 

transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego; 

- wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości i podatku 

od środków transportowych; 

- prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości; 

- opracowywanie projektów programów pomocowych dotyczących pomocy publicznej udzielanej przez miasto w zakresie 

podatków lokalnych, monitorowanie tej pomocy i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie; 

- prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie dochodów budżetowych z tytułu gospodarki nieruchomościami 

dotyczących Miasta oraz Skarbu Państwa; 

- obsługa finansowo-księgowa Miasta z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, pawilonów, garaży oraz 

gruntów, wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat 

adiacenckich i planistycznych, służebności na gruncie Miasta, zwrotów odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, 

zamiany nieruchomości, zwrotu bonifikat, sprzedaży nieruchomości, zniesienia współwłasności, spadków, sprzedaży 

składników majątkowych, trwałego zarządu i użytkowania, dzierżawy gruntów komunalnych do lat trzech, dzierżawy 

wieloletnich i do lat trzech nieruchomości zabudowanych, odszkodowań za bezprawne korzystanie z gruntów Miasta, 

windykacja należności; 

- prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług, wystawianie faktur VAT zgodnie z dokumentami sprzedaży 

przekazanymi przez komórki organizacyjne UMŁ; 

- prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego 

zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dzierżawy nieruchomości, najmu lokali 

mieszkalnych i użytkowych oraz mediów; 

- prowadzenie kontroli podatkowych realizacji zobowiązań podatkowych na rzecz Miasta w zakresie podatków i opłat 

lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego; 

- prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej z tytułu kar porządkowych i mandatów karnych nakładanych przez Straż 

Miejską oraz należności po byłej Izbie Wytrzeźwień, windykacja, wystawianie zaświadczeń i udzielanie ulg; 

- prowadzenie spraw dotyczących opłaty skarbowej (za wyjątkiem czynności Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji 
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Pojazdów), pobór, wydawanie decyzji, udzielanie ulg, windykacja, wydawanie zaświadczeń, rozliczanie inkasentów i 

prowadzenie księgowości; 

- prowadzenie spraw dotyczących opłaty targowej w zakresie wydawania decyzji i zaświadczeń, rozliczania inkasentów, 

udzielania ulg, windykacji i księgowości.  

 

Statystycznie działania te obejmują: 

- ponad 3 tys. podatników (osób prawnych) podatku od nieruchomości, 

- blisko 180 tys. opodatkowanych nieruchomości osób fizycznych, 

- blisko 120 tys. użytkowników wieczystych i dzierżawców, 

- ponad 5 tys. podatników w podatku od środków transportowych i prawie 9 tys. opodatkowanych pojazdów, 

- około 7 tys. miesięcznie mandatów i kar wystawianych przez Straż Miejską, 

- przyjmowanie opłaty skarbowej w zakresie działania UMŁ. 

Łącznie oznacza to ponad 300 tys. tytułów podatkowych – 1 000 na dzień roboczy. 

 

W 2012 r., ilość decyzji i zaświadczeń wydanych przez Wydział Finansowy wyniosła 191 255, ilość złożonych 

wniosków 22 800, ilość listów i zapytań 493.  

Wydział Finansowy realizuje także programy pomocowe w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości, 

szerzej omówione w Filarze Gospodarka i Infrastruktura w Celu Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna.  

 

Główne osiągnięcia w prowadzonej działalności związane są przede wszystkim z wykonaniem dochodów 

budżetowych, w szczególności w zakresie podatkowym, na poziomie zakładanych planów. W 2012 r. było to: 

- w podatku od nieruchomości – 99,86%, 

- w podatku od środków transportowych – 91,79%, 

- w podatku rolnym – 111,07%, 

- w podatku leśnym – 117,24%.  

Ponadplanowe wykonanie podatków związane było ze zmianą cen (w uproszczeniu podatek rolny to równowartość 

pieniężna 2,5 q żyta z hektara gospodarstw rolnych, a 5 q z pozostałych gruntów, leśny zaś stanowi równowartość pieniężną 

0,220 m3 drewna z 1 hektara.) 

W kontekście wprowadzonych nowych rozwiązań i dobrych praktyk zainstalowano (m.in. w budynku przy 

ul. Sienkiewicza 5) automatyczne kasy samoobsługowe, za pomocą których możliwe jest dokonanie wpłat z tytułu znacznej 

części spraw prowadzonych przez Wydział Finansowy.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz wyzwaniom nowoczesnej administracji, Wydział Finansowy 

opracował ujednolicone wzory wniosków, które udostępnione zostały do wykorzystania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

 

Wydział Księgowości – prowadzi obsługę finansowo-księgową, także programów współfinansowanych ze środków Funduszy 

Europejskich, sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe, zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 

ewidencjonuje majątek, sporządza informacje o stanie mienia komunalnego. Od kwietnia przejął obsługę księgową 

prowadzoną dotychczas w pięciu Centrach Obsługi Mieszkańców, w Wydziale Edukacji oraz w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej.   

Zmiany organizacyjne umożliwiły Wydziałowi prowadzenie kompleksowej ewidencji księgowej, w tym składników 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByto
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majątku Miasta oraz pozabilansową ewidencję składników majątku Skarbu Państwa, a także przeprowadzenie i rozliczanie 

inwentaryzacji majątku Miasta oraz majątku zakupionego dla potrzeb Urzędu. Wraz z dodatkowymi zadaniami zatrudniono 

pracowników, głównie z referatów finansowych Centrów Obsługi Mieszkańców, tworząc odpowiednią strukturę Wydziału. 

Zwiększony liczebnie Wydział został przeniesiony na ulicę Zachodnią 47.  

Zmiana siedziby Wydziału Księgowości wpłynęła na polepszenie warunków pracy, co miało bezpośredni wpływ 

na jakość i wydajność pracy. 

 

DEPARTAMENT GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM 

 

Wydział Majątku Miasta - we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji rozpoczął prace nad stworzeniem bazy ewidencji 

nieruchomości. Projekt połączy dotychczas działające programy wspomagające zarządzanie nieruchomościami (baza umów, 

obsługa finansowa umów, itd.).  

Aby ułatwić zainteresowanym przegląd nieruchomości Miasta przeznaczonych do sprzedaży, uruchomiono 

na stronie internetowej Urzędu Miasta zakładkę „Oferty sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi” wraz z mapą wskazującą 

na lokalizację terenu. Ta forma prezentacji okazała się skuteczna, toteż będzie kontynuowana i to w wersji bogatszej 

o możliwość filtrowania ofert celem łatwego odnalezienia nieruchomości o interesujących parametrach. Obecnie na tej 

stronie znajdują się oferty 164 nieruchomości. 

Kontynuowane będzie wspieranie małych i średnich przedsiębiorców poprzez udzielanie im pomocy publicznej 

w formie rozłożenia należności na raty. W zeszłym roku z tego sposobu wsparcia skorzystało 20 przedsiębiorców.  

 

Miasto ma 3-letni program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta. Kompleksowe ubezpieczenie 

obejmuje także członków ochotniczych straży pożarnych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dobrze realizowana 

umowa pozwoliła na uzyskanie od ubezpieczyciela, firmy InterRisk, dodatkowego finansowania z przeznaczeniem 

na działania prewencyjne. W planach jest podpisanie umowy, na mocy której na rzecz Łodzi przekazane zostaną środki 

finansowe pozwalające zrealizować wydatki z zakresu ochrony przeciwpożarowej w szkołach, przedszkolach i miejscach 

użyteczności publicznej.  

 

Wydział Praw do Nieruchomości – w ramach realizowanych zadań wynikających z ustaw: 

- W 2011 r. przyjęto 10 853, a w 2012 r. 10 573 akty notarialne i zweryfikowano je pod względem możliwości prowadzenia 

postępowań o ustalenie opłaty planistycznej i adiacenckiej, ustanowienie użytkowania wieczystego, sprzedaży lokali 

mieszkalnych i użytkowych. W związku tym w 2012 r. zlecono wykonanie 4021 wycen (2011 r. – 4 935 wycen) 

nieruchomości oraz innych opracowań związanych z nieruchomościami. Sporządzono operaty szacunkowe dla potrzeb: 

oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży 

gruntu, sprzedaży lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców lub w przetargu, określenia 

wartości ograniczonych praw rzeczowych, porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości 

na strategicznych terenach inwestycyjnych, spraw związanych z naliczeniem opłaty adiacenckiej związanej z podziałami 

nieruchomości, czy też spraw związanych z naliczeniem opłaty planistycznej.   

- W 2012 r. zaktualizowane zostały opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego dla około 1 600 nieruchomości, 

co pozwoliło osiągnąć dochód w wysokości 43,3 mln zł.  

- W 2012 r. sprzedano 1979 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz 34 lokale użytkowe (w tym w drodze 
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przetargu 5). Pozwoliło to na osiągnięcie 36,9 mln złotych dochodu. Ze sprzedażą lokali związany jest ustawowy 

obowiązek żądania zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia lokalu nabytego z bonifikatą od Miasta Łodzi przed upływem 

5 lat od daty jego nabycia (za wyjątkiem wyłączeń ustawowych). W 2012 r. wszczęto 572 postępowania o zwrot 

udzielonych bonifikat, z tego zakończono 149. Z tytułu zwrotu bonifikat do budżetu wpłynęło 906,8 tys. złotych. 

- Prowadzone były również sprawy związane z nabywaniem na rzecz Miasta nieruchomości zajętych pod drogi publiczne. 

Rozpatrzono ich 319 o pow. nieruchomości: 57,4 ha, z tego decyzje pozytywne wydano dla 221 nieruchomości  

(o pow. 57 ha). Uregulowano tym samym stan prawny, objętych przebudową, części ulic Limanowskiego, Łagiewnickiej 

i ul. Dolnej, części Placu Insurekcji Kościuszkowskiej, ulic: Broniewskiego, Romanowskiej, Tuwima, Kilińskiego, 

Narutowicza i Zielonej. Dodatkowo uporządkowano stan prawny części terenów zajętych pod trasę W-Z oraz pod trasę 

Górna. 

- Za nieruchomości zajęte pod drogi i przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. 

wypłacono 408,44 tys. zł tytułem odszkodowań. 

- W 2012 r. przeprowadzono prace inwentaryzacyjne służące pozyskaniu (z mocy prawa) nieruchomości na rzecz Miasta,. 

Polegały na sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych (470), przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu opracowań 

inwentaryzacyjnych (555). Powierzchnia skomunalizowanych nieruchomości Skarbu Państwa wyniosła 238,5 ha. 

 

Tab. 106. Komunalizacja nieruchomości w latach 2011 - 2012. 

 2011 2012 

Sporządzone karty inwentaryzacyjne w szt. 549 470 
Karty „przerwane” w szt. 18 14 
Przekazane opracowania inwentaryzacyjne w szt. 444 555 
Pozytywne decyzje Wojewody Łódzkiego o komunalizacji 
w szt. 

672 691 

Powierzchnia skomunalizowanych nieruchomości w m2 258,8 238,5 
Liczba skomunalizowanych działek ewidencyjnych w szt. 1 415 1 423 

 

Źródło: Wydział Praw do Nieruchomości. 

 

Jednym z priorytetowych zadań była realizacja wniosków mieszkańców Łodzi, będących użytkownikami wieczystymi 

nieruchomości, o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Po nowelizacji ustawy z 2005 r., która 

nastąpiła pod koniec 2011 r., w gronie uprawnionych do skorzystania z przekształcenia znaleźli się praktycznie wszyscy 

użytkownicy wieczyści, także osoby prawne. 

Zainteresowanie nabyciem prawa własności nieruchomości było bardzo duże. W 2012 r. następujący użytkownicy 

wieczyści uzyskali tytuł właściciela gruntów: 

- 10 spółdzielni mieszkaniowych i ich członkowie, którzy uzyskali uwłaszczone lokale mieszkalne i grunty o powierzchni 

141 001 m2 (tryb cywilnoprawny); 

- 7 spółdzielni mieszkaniowych i ich członkowie z uwłaszczonymi lokalami mieszkalnymi przez spółdzielnie, grunty 

o powierzchni 75 991 m2 (tryb administracyjny); 

- osoby fizyczne w 66 wspólnotach mieszkaniowych i garażowych, uwłaszczone przez Miasto – (grunty o powierzchni  

72 820 m2 - tryb administracyjny); 

- osoby fizyczne, w przypadku 408 nieruchomości jednorodzinnych, grunty o powierzchni 179 615 m2 - tryb 

administracyjny; 

- osoby prawne i fizyczne, w przypadku 33 nieruchomości gospodarczych, grunty o powierzchni 239 309 m2. - tryb 

administracyjny). 



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

252 

 

Łączna powierzchnia gruntów będących przedmiotem przekształcenia wyniosła 708 736 m2. Dochód Miasta z tego 

tytułu sięgnął 14 mln złotych. 

Jednym z istotniejszych zadań Wydziału jest porządkowanie i regulowanie stanów prawnych nieruchomości. Jest 

to proces ciągły i niestety coraz trudniejszy, z uwagi na fakt, iż stany nieruchomości pozostałych do uporządkowania, 

są bardzo skomplikowane i niejednokrotnie brakuje jakiejkolwiek dokumentacji pozwalającej na podjęcie właściwych 

czynności. Pomimo tych problemów, w latach 2011-2012 złożono do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia 

w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych, 3 918 wniosków.  

 

Tab. 107. Ilość złożonych wniosków o ujawnienie tytułów własności. 

Ilość złożonych wniosków o ujawnienie tytułów własności na rzecz 2011 2012 Razem 

Skarbu Państwa 454 387 841 
Gminy Łódź 1 664 1 186 2 850 
Powiatu 111 116 227 

Razem 2 229 1 689 3 918 
 

Źródło: Wydział Praw do Nieruchomości. 

 

Pozyskano tytuł prawny do nieruchomości: Park przy ul. Dąbrowskiego, teren stadionu „Orzeł”, hala targowa – 

ul. Mała, dla potrzeb Domu Samotnej Matki im. St. Leszczyńskiej prowadzonego przez Towarzystwo św. Brata Alberta. 

Łącznie zrealizowano dochody na poziomie 116,52%, mimo niezbyt korzystnej koniunktury rynkowej. 

 

Wydział Skarbu Państwa - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa odbywa się w granicach wyznaczonych 

przez przepisy prawa. W szczególności oparte jest na przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

W 2012 r. Wydział prowadził w sumie prawie 8 tysięcy spraw z powyższego zakresu. 

 

Tab. 108. Postępowania prowadzone w 2012 r. 

Statystyka spraw 
Sprawy załatwiane w 

trybie administracyjnym 
Sprawy nie mające 

charakteru administracyjnego 

Liczba zarejestrowanych podań i wniosków  642 3662 
Liczba przyjętych podań i wniosków wymagających 
udzielenia odpowiedzi lub wydania decyzji 

297 1445 

załatwionych bez zbędnej zwłoki 52 230 
załatwionych nie później niż w ciągu miesiąca 110 388 
załatwionych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 92 95 
załatwionych w innym terminie 289 387 
Zawieszonych 43 0 
Średni termin oczekiwania 4 miesiące 6 miesięcy 
Liczba wydanych decyzji 80 0 
Liczba wydanych decyzji administracyjnych 482 0 
Liczba uchylonych bądź zmienionych decyzji 
administracyjnych 

3 0 

Liczba skarg, które wpłynęły do Wydziału 2 10 
 

Źródło: Wydział Skarbu Państwa. 

 

Z uwagi na fakt, że prowadzone w Wydziale działania wymagają zgromadzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej, 

dokonania uzgodnień z innymi jednostkami UMŁ i służbami Wojewody, rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny 

organ, nie jest możliwe we wszystkich postępowaniach zachowanie terminów wynikających z Kodeksu Postępowania 
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Administracyjnego. Czas rozpatrzenia sprawy wynosi od 1 miesiąca do nawet 2 lat. 

 

Tab. 109. Wydatki z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2012 r. 

Kategoria wydatków Plan (tys. zł) Wykonanie (tys. zł) 

Zakupy 831,7 811,9 
Opłaty 265,5 265,2 
Kary 757,8 745,6 

 

Źródło: Wydział Skarbu Państwa. 

 

Tab. 110. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w 2012 r. 

Kategoria  Plan (tys. zł) Wykonanie (tys. zł) 

Trwały zarząd i użytkowanie wieczyste 22 000 37 374 
Najem i dzierżawa składników majątkowych 1 150 780,1 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 200 2 803,6 
Odpłatne nabycie nabycia prawa własności oraz prawa użytk. 
wieczystego 

5 653 3 583 

Wpływy z usług (media) 100 162,7 
Odsetki od nieterminowych wpłat i spłat ratalnych 260 1 092,6 
Różne 0 106 

Ogółem 29 363 45 906 
 

Źródło: Wydział Skarbu Państwa. 

 

Stosownie do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 25% dochodu osiąganego 

z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa stanowi dochód powiatu, na obszarze, którego położone 

są te nieruchomości. W związku z powyższym w ubiegłym roku do budżetu Miasta Łodzi wpłynęło 11,35 mln zł. Dochód 

odprowadzony do budżetu Skarbu Państwa wyniósł 34,56 mln zł. 

Opracowano także plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2012 –2014. 

 

Łódzki Ośrodek Geodezji – prace zrealizowane przez Łódzki Ośrodek Geodezji w 2012 r.: 

- W ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowano następujące projekty: 

∙ Lokalowa Informacja Zarządcza – w pracach nad projektem współuczestniczyli przedstawiciele wydziałów 

merytorycznych UMŁ oraz administracji nieruchomościami. Powstała centralna baza danych o lokalach 

komunalnych i budynkach umożliwiająca jednostkowe raportowanie. 

∙ Modernizacja podstawowej i szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej dla Miasta Łodzi wraz z dostawą 

bazy danych w postaci cyfrowej. 

∙ Uzupełnienie bazy ewidencji gruntów i budynków EGBiL oraz mapy numerycznej Geo – Info 6 Mapa wraz 

z dostarczeniem dokumentacji geodezyjnej dla wybranych obiektów. 

∙ Dostawa nowych modułów do oprogramowania Geo – Info i Fakturowanie. 

∙ Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG. Projekt będzie 

kontynuowany do 2014 r. 

∙ Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla Łodzi, wraz z wprowadzeniem 

niezbędnej modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem 

i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych.  

- W grudniu 2011 r. Łódzki Ośrodek Geodezji zakończył realizację ostatniej IX fazy budowy „Systemu Informacji 

o Terenie”. W ramach całego przedsięwzięcia wykonano modernizację ewidencji gruntów, założono ewidencję budynków 
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i lokali oraz utworzono numeryczną mapę zasadniczą. Prace wykonywane były w dziewięciu fazach obejmujących 

począwszy od 2001 roku. W wyniku realizacji ostatniej fazy projektu zostały objęte mapą 5 723 ha, co stanowi ostatnie 

20% powierzchni miasta. Wdrażano PORTAL GIS, integralną część „Systemu Informacji o Terenie – Faza IX”, który 

umożliwia załatwienia drogą elektroniczną podstawowych spraw związanych z obsługą interesantów, rzeczoznawców 

majątkowych, projektantów i geodetów. 

- Rozwijano InterSIT - obywatelski system informacji przestrzennej w Internecie, który zawiera wiele cennych informacji 

o mieście: 

∙ budynki (ok. 150 000); 

∙ działki ewidencyjne (ok. 140 000); 

∙ numery adresowe (ok. 55 000);  

∙ ulice (ok. 2 200). 

∙ ponad 1 500 obiektów punktowych (urzędy, kina, teatry, puby, restauracje, zabytki i in.); 

∙ możliwość wyszukiwania obiektów na mapie; 

∙ komunikacja miejska (linie, przystanki, rozkłady jazdy); 

∙ dołączone do obiektów mapy zewnętrznych bazy danych (np. strony www, zdjęcia itp.); 

∙ ortofotomapę. 

Obecnie system odwiedza przeciętnie 75 tys. użytkowników miesięcznie. W 2011 r. zarejestrowano ponad 750 tys. 

wejść do map, a w 2012 ok. miliona. 

- Zakończono prace związane z opracowaniem i wydaniem Atlasu Miasta Łodzi dla Osób Niewidomych i Niedowidzących. 

Jest to wykonany w druku wypukłym tyflograficzny plan Łodzi, pierwsze tego typu wydawnictwo. Umożliwia on poznanie 

osobom z dysfunkcją narządu wzroku, różnych aspektów geograficznych Łodzi. 

- Zakończenie modernizacji i generalnego remontu wieżowca przy ul. Traugutta 21/23. Remont został zakończony 

w terminach wynikających z planowanych harmonogramów. We wrześniu 2012 r. odbyła się przeprowadzka Łódzkiego 

Ośrodka Geodezji, która nie spowodowała jakichkolwiek zakłóceń w zakresie obsługi interesantów.   

- W sali obsługi interesantów znajdującej się na parterze budynku przy ul. Traugutta 21/23 został zainstalowany system 

kolejkowy, który umożliwia sprawną obsługę interesantów. 

- Obsługa klienta przez internetowy PORTAL GIS, obecnie zawody nieruchomościowe, następnie geodeci, projektanci 

i interesanci.  

 
 

DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

Wydział Edukacji - w związku z pogarszającą się sytuacją demograficzną oraz zmniejszającą się liczbą dzieci i młodzieży 

podlegających obowiązkowi edukacyjnemu, rozpoczętą reorganizacją sieci szkół, Miasto podjęło stosowne działania, 

i tak w 2012 r.: 

- Wydział Edukacji był głównym uczestnikiem prac Zespołu do spraw opracowania projektu Polityki rozwoju edukacji 

2020+ dla Miasta Łodzi. 

- Od 1 września 2012 r. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 zmienił siedzibę z ul. Ratajskiej 2/4 na ul. Spadkową 11, 

a Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 z ul. Przełajowej 5 na ul. Olimpijską 9. 

- W roku szkolnym 2011/2012 Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwały w sprawie likwidacji: Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczych nr 2 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5.  



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

 

 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
 

     
255 

 

- W związku ze zmianami w systemie oświaty oraz zmianami w sieci szkół i placówek kształcenia specjalnego 

zdecydowano o przekształceniu dotychczasowych dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych specjalnych w szkoły 

trzyletnie - dwie uchwały w sprawie utworzenia liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych niesłyszących i słabo słyszących.  

- Ustalono plan sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi. 

- Podjęto następujące uchwały dotyczące szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 

∙ w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 45; 

∙ w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 4. Uczniowie zlikwidowanego Gimnazjum mieli zapewnioną 

możliwość kontynuowania nauki w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz w Publicznym Gimnazjum nr 5; 

∙ w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 9. Uczniowie zlikwidowanego Gimnazjum mieli zapewnioną 

możliwość kontynuowania nauki w Publicznym Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4; 

∙ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów 

wprowadzając zmiany związane z likwidacją Publicznego Gimnazjum nr 4, Publicznego Gimnazjum 

nr 9 i Publicznego Gimnazjum nr 45 oraz zmianą siedziby Publicznego Gimnazjum nr 18 i Publicznego Gimnazjum 

nr 24. 

- W związku z prowadzonym w roku szkolnym 2011/12 procesem restrukturyzacji szkół Rada Miejska podjęła 36 uchwał 

w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład zespołów oraz trzy uchwały w sprawie rozwiązania 

zespołów szkół ponadgimnazjalnych:  

∙ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 - w sprawie likwidacji szkoły policealnej, technikum, technikum 

uzupełniającego, liceum profilowanego, zasadniczej szkoły zawodowej oraz w sprawie rozwiązania zespołu. 

∙ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 - w sprawie likwidacji szkoły policealnej, technikum, liceum profilowanego,  

zasadniczej szkoły zawodowej oraz w sprawie rozwiązania zespołu. 

∙ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 - w sprawie likwidacji liceum ogólnokształcącego, technikum, liceum 

profilowanego, zasadniczej szkoły zawodowej oraz w sprawie rozwiązania zespołu. 

∙ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 - w sprawie wyłączenia XLVI z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19, 

w sprawie likwidacji XLVI LO oraz w sprawie zmiany terminu likwidacji XLVI LO; 

∙ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 22 – w sprawie wyłączenia LI LO z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 

w sprawie likwidacji LI LO oraz w sprawie zmiany terminu likwidacji LI LO.  

- Ponadto podjęto uchwały dotyczące likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. trzech Liceów Ogólnokształcących 

tj. nr XXVIII, nr XLI, nr XLVIII w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9. 

- Podjęto również 15 uchwał w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. liceów profilowanych (I, II, III, IV, VI , VII, IX, 

X , XIII, XV, XVII, XVIII, XIX , XX, XXI) oraz 2 liceów ogólnokształcących (XL, XXXVI).wchodzących w skład zespołów 

szkół ponadgimnazjalnych (brak naboru od kilku lat). 

- W związku z wprowadzaną reformą programową (na podstawie zmian w ustawie o systemie oświaty) Rada Miejska 

podjęła 13 uchwał w sprawie przekształcenia dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych w trzyletnie.  

Zadania priorytetowe na rok szkolny 2012/2013: 

- Realizacja zadań organu prowadzącego, określonych ustawą z dnia z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wiąże się 

z koniecznością kontynuacji procesu restrukturyzacji sieci łódzkich szkół i placówek oświatowych. Zmniejszająca się 

populacja dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym sprawia, że koszt utrzymania ucznia, w niektórych 

szkołach i placówkach znacznie przewyższa koszt utrzymania ucznia w innych jednostkach. Wykorzystanie dostępnej 
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bazy lokalowej znacznie odbiega od stanu optymalnego.  

- Przygotowanie większej liczby miejsc w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego funkcjonujących 

w szkołach, oraz w klasach pierwszych szkół podstawowych dla najmłodszych uczniów. W ten sposób mogą być 

w większym stopniu zaspokojone oczekiwania rodziców dzieci w wieku 3-5 lat. 

- Wspieranie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wzmacnianie tych spośród nich, które uwzględniają potrzeby 

Miasta i regionu, a jednocześnie proponują ciekawą ofertę edukacyjną dla młodzieży z województwa łódzkiego. 

Działania szkół wpisujące się w metropolitalny charakter Łodzi powinny być promowane i wspierane przez wszystkie 

podmioty działające na rzecz łódzkiej edukacji. Rok szkolny 2012/2013 jest również czasem na realizację niezbędnych 

prac przygotowawczych przed rozpoczęciem zajęć dla uczniów w ramach projektu „Wyjątkowy uczeń”. 

- Zakończenie prac związanych z dokumentem Polityka Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+  oraz wdrożenie prac 

zawartych w niej programów będzie wiązała się z koniecznością zmian wybranych przepisów prawa miejscowego. 

- Przygotowanie, w uzgodnieniu z partnerami społecznymi, standardów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto, w tym standardów zatrudnienia.  

 

Wydział Kultury – opracował projekt Polityki rozwoju Kultury Miasta Łodzi 2020+. Pozostałe działania zostały opisane w Filarze 

Społeczeństwo i Kultura w Celu Kultura u podstaw. 

 

Wydział Sportu - w związku z prowadzoną ewidencją uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych 

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz nadzorem nad klubami i związkami sportowymi z siedzibą w Łodzi, 

od 31 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. zarejestrowano 10 nowych organizacji sportowych, w tym 7 klubów zostało 

zarejestrowanych w prowadzonej przez Wydział Sportu ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi, a pozostałe trzy stowarzyszenia 

kultury fizycznej podlegały rejestrowi sądowemu. W tym samym okresie zlikwidowano i wykreślono z ewidencji 3 podmioty, 

w tym 2  kluby uczniowskie i 1 klub nieprowadzący działalności gospodarczej. Procesy likwidacji we wszystkich przypadkach 

podjęte były z własnej inicjatywy zarządów klubów. Najczęstszą przyczyną likwidacji były trudności organizacyjne 

i finansowe.  

Główne działania: 

- przygotowanie Polityki Rozwoju Sportu 2020+ dla Miasta Łodzi w porozumieniu z łódzkim środowiskiem sportowym, 

- podjęcie działań na rzecz zaplanowanej restrukturyzacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

- włączenie się Wydziału Sportu w system przygotowań olimpijskich. Choć nie zaowocowały one uzyskaniem przez 

łódzkich sportowców medali olimpijskich, przełożyły się na udział w Igrzyskach największej liczby zawodników z Łodzi 

w ciągu kilku ostatnich Olimpiad. 

Nowe formy działań i rozwiązań systemowych podejmowane w celu poprawy jakości realizowanych zadań, a także 

poprawy efektywności i jakości pracy: 

- rozpoczęto prace mające na celu zmianę w 2013 r. formuły działania pn. „Konserwacja skomunalizowanej bazy 

sportowej użytkowanej przez kluby sportowe”; 

- wprowadzono ulepszenia dotyczące: 

∙ właściwego doboru adresatów zadań w programach o charakterze społecznym; 

∙ selekcji imprez sportowych wspieranych przez Miasto, z uwzględnieniem walorów szkoleniowych i promocyjnych, 

∙ zawężenia kryteriów dotacyjnych – ukierunkowanie preferencji na kluby i dyscypliny legitymujące się spójnym 

systemem szkolenia, tzw. piramidą szkolenia, 
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∙ odbudowania programu współpracy z miastami partnerskimi, 

∙ wsparcia wybitnych sportowców, w korelacji z ogólnopolskim systemem przygotowań olimpijskich. 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - w 2012 r. w Wydziale opracowano projekt Polityki Zdrowia 2020+ dla Miasta Łodzi 

i skierowano go do Rady Miejskiej w Łodzi. Działania Wydziału zostały opisane w Filarze Społeczeństwo i Kultura w Celu 

Miasto – dobro wspólne. 

Działania naprawcze i restrukturyzacyjne w nadzorowanych przez miasto jednostkach ochrony zdrowia: 

W latach 2012-1014 najbardziej priorytetowym zadaniem Wydziału jest realizacja programu przekształceń miejskich 

zoz. Szczególnie istotny jest 2013 r., po raz pierwszy (zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej) podmiot tworzący 

jest zobowiązany podjąć działania wobec tych jednostek, które zamknęły 2012 r. stratą (możliwe działania to: pokrycie 

ujemnego wyniku finansowego, przekształcenie w spółkę lub likwidacja jednostki). 

Strategię przekształcania szpitali miejskich wyznaczają uchwały Rady Miejskiej: 

- II Szpital Miejski im. L. Rydygiera zostanie przekształcony w spółkę prawa handlowego, która będzie kontynuowała 

dotychczas udzielane świadczenia zdrowotne. Proces przekształcania Szpitala powinien zakończyć się w drugim 

półroczu 2013 roku.  

- III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, jako szpital „flagowy” Miasta, przejął świadczenia chirurgii ogólnej 

od IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana oraz planowane jest przejęcie świadczeń chirurgii ogólnej i urazowo-

ortopedycznej od I Szpitala Miejskiego. Planowany jest rozwój szpitala w kierunku zabiegowym.  

Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:   

- 1 października 2012 r. w wyniku włączenia do Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Miejskiej Przychodni 

„Nowe Rokicie” oraz Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej powstało Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego 

im. bł. R. Chylińskiego; 

- 1 grudnia 2012 r. Miejska Przychodnia „Chrobry” została połączona z Miejską Przychodnią „Batory”; 

- podjęto decyzję o włączeniu Miejskiej Przychodnia „Lecznicza” w struktury III Szpitala Miejskiego. Obecnie trwają 

czynności zmierzające do faktycznego połączenia planowanego w połowie 2013 r.  

Miasto pełniąc funkcje podmiotu tworzącego samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej uregulowało sytuację 

prawną jednostek, umożliwiając im udział w konkursach ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Narodowym Funduszu 

Zdrowia. 

W związku z trudną sytuacją finansową dwóch szpitali miejskich Miasto udzielało im pomocy finansowej w postaci 

pożyczek krótkoterminowych z budżetu Miasta : 

- w 2011 r.: 

∙ dla I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga - 807 tys. zł.; 

∙ dla IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana – 1,5 mln zł. 

- w 2012 r.: 

∙ dla IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana – 2,8 mln zł. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w 2012 r.: 

- Przeprowadzono reorganizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej polegającej na przekształceniu 5 Filii MOPS 

w 3 Wydziały Pracy Środowiskowej. 

- Zwiększono efektywność zarządzania MOPS poprzez wzmocnienie nadzoru nad gospodarką finansową i racjonalnym 
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wydatkowaniem środków publicznych, poszerzenie zakresu kontroli nad naliczaniem wynagrodzeń, zastosowanie 

jednorodnej polityki płacowej, ujednolicenie polityki rachunkowości i obiegu dokumentów. Ponadto zwiększono 

efektywność wykorzystania posiadanych środków dzięki utworzeniu Zespołu ds. Zamówień Publicznych, zebranie 

wszystkich spraw windykacji w jednym dziale i zwiększenie nadzoru nad jej skutecznością. 

- Zainicjowano działania w kierunku ekonomii społecznej poprzez utworzenie w ramach struktury organizacyjnej MOPS 

dwóch Klubów Integracji Społecznej, organizację wsparcia osób bezdomnych poprzez streetworking, a także 

uruchomienie programu restrukturyzacji długów dla klientów MOPS. 

- Wprowadzono 3-godzinne dyżury wszystkich terenowych pracowników socjalnych w Punktach Pracy Socjalnej.  

- Opracowano koncepcję połączenia domów pomocy społecznej przy ul. Dojazdowej 57 oraz Przyrodniczej 24/26. 

- Od 8 grudnia 2011 r. organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej został wyznaczony Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Powołany został Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Lipowej 28, w ramach którego 

funkcjonują: Zespół ds. Pieczy Zastępczej oraz Zespół ds. obsługi świadczeń. Ustawodawca nałożył na Miasto 

obowiązek realizacji 3-letnich programów wspierania rodziny, a na powiat obowiązek realizacji pieczy zastępczej. 

Odpowiednie programy zostały przyjęte przez Radę Miejską - 21 listopada 2012 r. „Program Wspierania Rodziny w Łodzi 

na lata 2012-2014”, a 5 grudnia 2012 r. „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2012-2014”.  

Główne działania w 2012 roku: 

- Wprowadzono usługi na rzecz wsparcia osób bezdomnych, przeformatowano system pracy z klientem, który podpisuje 

kontrakt socjalny. Każdy klient w celu aktywizacji społecznej i zawodowej jest kierowany do Klubu Integracji Społecznej. 

Działania te mają charakter systemowy.  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został zakwalifikowany do realizacji programu współpracy w ramach Smart Cities – 

przy zastosowaniu technologii informatycznych i inteligentnych rozwiązań służących obsłudze klienta. 

- Zastosowanie po raz pierwszy staży zawodowych w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

- Wprowadzenie stanowiska pracy ds. PSU i staży zawodowych, wprowadzenie stanowiska streetworkera, wprowadzenie 

stanowiska asystent osób niepełnosprawnych. 

- Realizacja programu „Aktywny Samorząd”. 
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Łódź nazywana jest przez inwestorów miastem możliwości, w którym w równym stopniu rozwijają się nowoczesne 

usługi i nowe dziedziny przemysłu: centra usług biznesowych, produkcja AGD, przemysł elektroniczny oraz biotechnologia. 

Dzięki dobremu klimatowi biznesowemu, wysokiej jakości kadr, a także bliskości stolicy, Łódź przekształca się z gospodarki 

opartej na tradycyjnym przemyśle w gospodarkę bazującą na nowoczesnej wytwórczości, wiedzy i usługach. Atutem Łodzi 

są konkurencyjne koszty pracy niższe o 5% w przypadku Krakowa, przez blisko 14% w Poznaniu, po prawie 

30% w stosunku do Warszawy.  

W końcu 2012 r. w Łodzi funkcjonowało 89,4 tys. podmiotów gospodarczych, czyli o 3% więcej w stosunku 

do 2011 roku.  

Wymiernym efektem dokonań jest zmniejszenie stopy bezrobocia z 16,4% w 2005 r. do 12,1% w 2012 r. i w dobie 

spowolnienia gospodarczego utrzymywanie jej na niższym poziomie niż w województwie i w kraju. Odporność Łodzi 

na osłabienie koniunktury gospodarczej, wyraża się w tym, że bezrobocie zwiększa się w  takim samym tempie jak w innych 

dużych polskich miastach.  

W zewnętrznych ocenach jakości życia mieszkańców Łódź najczęściej plasuje w drugiej 5-tce rankingów 

dla 11 polskich metropolii. Stosunkowo najlepiej Miasto radzi sobie z dbałością o środowisko naturalne. Z raportów widać 

wyraźnie, że Łódź zmienia się, choć odnotowany postęp jest jeszcze stosunkowo wolny, ale sprawne wykorzystywanie 

dostępnych funduszy unijnych znacząco poprawia infrastrukturę miasta, a dalsze plany w tym zakresie są obiecujące. 

Zanotowano także istotny wzrost kapitału instytucjonalnego oraz infrastrukturalnego, co w połączeniu z mocnymi 

podstawami do rozwoju kapitału finansowego stanowi dobrą prognozę, że Łódź stanie się miastem przedsiębiorczym 

i kreatywnym. Plany w zakresie rewitalizacji tkanki miejskiej i zmiana oblicza miasta w kierunku kultury należą do 

najodważniejszych wśród porównywalnych miast. 

Łodzianie oceniają swoje miasto przeciętnie. Łódź jako dobre miejsce do życia i mieszkania, najczęściej określały 

osoby młode. Najwyżej miasto oceniają mieszkańcy osiedli bloków wielorodzinnych, a najlepiej ocenionymi dziedzinami 

życia w Łodzi były edukacja i oferta kulturalno-sportowa.  

Nagrody wyróżniające Miasto Łódź w latach 2011 – 2012: 

- Nagroda specjalna magazynu Elle za lifestylową promocję miasta i wspieranie FashionPhilosophy Fashion Week 

Poland, za rok 2011.  

- Srebrny Medal za Zasługi dla Policji (2011) – odznaczenie cywilne za inicjowanie i organizowanie działań mających 

na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.  

- Nagroda w kategorii Excellent Partner przyznawana przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) 

(czerwiec 2011 r.) 

- Wyróżnienie w kategorii osób zarządzających administracją Listy TOP Profesjonalistów tygodnika „Wprost”, za rok 2012. 

- Druga nagroda „Najlepsi Partnerzy w Biznesie 2012" nagroda magazynu ekonomicznego „Home & Market”.  

- Miasto Łódź zostało wybrane przez firmę IBM jako jeden ze zwycięzców programu IBM Smarter Cities Challenge (jesień 

2012 r.) 

 

Fundament budowy w Łodzi planowania strategicznego stanowi Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 

przyjęta przez Radę Miejską w czerwcu 2012 r. Konsekwentne wdrażanie Strategii w perspektywie kilku lat usprawni 

zarządzanie miastem, przez co przyczyni się do wzrostu liczby miejsc pracy, przyniesie korzyści w postaci poprawy 

wizerunku miasta poprzez stworzenie tętniącego życiem, odnowionego centrum miasta z dobrze funkcjonującą miejską 

i pozamiejską komunikacją. Poprawiony zostanie poziom bezpieczeństwa i stan czystości Łodzi. Będzie więcej dostępnych, 

dobrze zagospodarowanych terenów zielonych, podniesiony zostanie poziom edukacji i dostępność do przedszkoli oraz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykroczenie
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żłobków. Strategia stanowi też impuls do budowania w Łodzi kultury współpracy, zaufania i aktywności obywatelskiej.  

Budując system planowania strategicznego przygotowano polityki sektorowe dotyczące najważniejszych dziedzin 

działalności miasta. Po konsultacjach społecznych zostały one przedłożone Radzie Miejskiej, a uchwalono polityki 

w obszarach: mieszkaniowym (29 czerwca 2012 r.),  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (16 stycznia 2013 r.) oraz 

przestrzeni (16 stycznia 2013 r.).  

W procesie tworzenia Strategii 2020+ przeprowadzono największe z dotychczasowych konsultacji społecznych. 

Pokazano, iż konsultacje z mieszkańcami mogą być istotnym źródłem wskazań dla lokalnej polityki.  

 

Kolejnym elementem planowania strategicznego było zbudowanie systemu monitorowania efektywności wdrażania 

„Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”. System został opracowany przez Biuro Strategii Miasta.  

 

W ramach realizacji Filaru: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź otwarta na świat - wzrost poziomu życia mieszkańców 

Łodzi dzięki pełnemu gospodarczemu wykorzystaniu potencjału infrastrukturalnego związanego z centralnym położeniem 

na mapie regionu, Polski i Europy, a także z jej wiodącą rolą w aglomeracji łódzkiej osiągnięto: 

- Nowe Centrum Łodzi: 

∙ rozpoczęto budowę podziemnego dworca kolejowego Łódź-Fabryczna. W 2012 r. wykonano: rozbiórkę budynków, 

roboty ziemne (wydobyto ponad 110 tys. m³ ziemi), ścianki szczelinowe, usunięto kolizje infrastrukturalne; 

∙ pomimo zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, nie występują zagrożenia osiągnięcia zakładanych 

wskaźników produktu i rezultatu.  

- Funkcjonalna metropolia łódzka: 

∙ podpisano list intencyjny w sprawie rozwijania współpracy partnerskiej na terenie ŁOM oraz podjęcia działań w celu 

efektywnego wykorzystania środków europejskich w latach 2014 – 2020; 

∙ otwarto Terminal 3 na lotnisku im. W. Reymonta (1 czerwca 2012 r). W  2012 r. liczba pasażerów oraz operacji 

lotniczych wzrosła w porównaniu do 2011 r. odpowiednio o 19% (do 463 tys. osób) i o 46% (ponad 3,7 tys. operacji). 

- Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna:  

∙ Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny zawarł porozumienie z jednym z najprężniej działających 

w Europie ośrodków biotechnologicznych – Bioparkiem Charleroi Brussels South. Celem porozumienia jest transfer 

wiedzy i kooperacja w pozyskiwaniu środków na działalność naukową; 

∙ przedsiębiorcy działający na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej utworzyli łącznie 25,9 tys. miejsc pracy. 

W 2012 r. wydano 16 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie w ramach, których inwestorzy 

zobowiązali się do utworzenia 1 287 miejsc pracy, z czego liczba nowych wyniosła 715; 

∙ w 2012 r. na łódzkim rynku pojawiła się firma Hewlett-Packard, która otworzyła centrum BPO. W pierwszym okresie 

działalności zatrudnienie znajdzie w niej 250 osób; 

∙ Łódź została wybrana przez firmę IBM jako jeden ze zwycięzców programu IBM Smarter Cities Challenge. Dzięki 

temu miasto zdobędzie dostęp do czołowych ekspertów firmy, którzy zarekomendują rozwiązania poprawiające 

jakość życia i pracy. 

 

W ramach realizacji Filaru: Społeczeństwo i Kultura - Łódź aktywna, ucząca się i twórcza – wzrost poziomu kapitału 

społecznego i kulturowego dzięki rozwojowi edukacji, wzmocnieniu aktywności mieszkańców i zwiększeniu poziomu 

partycypacji społecznej osiągnięto: 



RAPORT O STANIE MIASTA – REALIZACJA „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+” 

262 

 

- Miasto – dobro wspólne: 

∙ uruchomiono aplikację „Łódź Insider” mobilny przewodnik po Łodzi pozwalający odnaleźć ciekawe miejsca, 

sprawdzić rozkład komunikacji miejskiej, odnaleźć najciekawsze wydarzenia w pobliżu. Aplikacja pokazuje również 

informacje związane z utrudnieniami na drodze; 

∙ zapoczątkowano tworzenie budżetu obywatelskiego, który ma być wprowadzony w życie od  2014 r. i obejmować 

kwotę 20 mln zł. W 2012 r. opracowano projekty konsultacji społecznych i kampanii promocyjnej dotyczących tego 

budżetu; 

∙ wzmocniono rolę konsultacji społecznych - większość głównych zadań, jakie realizował Urząd było poprzedzone 

konsultacjami społecznymi - przeprowadzono 32 konsultacje, w czasie których złożono 5531 propozycji i opinii; 

∙ w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszono 30 otwartych konkursów, na które złożono 

940 ofert. Umowy podpisano z 322 organizacjami pozarządowymi, co pozwoliło wykorzystać na zadania społeczne 

46,12 mln zł; 

- Kultura u podstaw: 

∙ wprowadzono zintegrowany system informatyczny, nowy kanał komunikacji umożliwiający mieszkańcom, 

pracownikom urzędów, organizacjom pozarządowym uzyskanie powszechnego dostępu do informacji o III sektorze; 

∙ przyjęto program „Kreatywna Piotrkowska” - wynajem lokali na działalność kreatywną i niszową skierowany 

do przedsiębiorców działających w sferze tzw. „przemysłów kreatywnych”; 

∙ wzmocniono program stypendiów artystycznych skierowany do osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz 

upowszechnianiem i animacją kultury. W 2012 r. dokonano wyboru 11 stypendystów; 

∙ utworzono Miejską Radę Seniorów. Dziewięciu członków zostało wybranych przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, a po trzy zostały wskazane przez Prezydenta Miasta Łodzi i Radę Miejską; 

∙ utworzono Dzielnicowe Centra Aktywnego Seniora - wieloelementowy, interdyscyplinarny projekt o charakterze 

społeczno-edukacyjnym, którego istotą jest kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego 

spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się 

do realiów obecnego świata.  

- Łódź ucząca się: 

∙ zintensyfikowano współpracę z uczelniami wyższymi - przyznano 15 grantów na projekty naukowo-badawcze, 

dofinansowano 113 inicjatyw i utworzona została nowa kategoria w corocznych konkursach Miasta -

 tzw. „Visiting Professors” umożliwiająca zaproszenie wybitnych naukowców o wysokiej randze 

w skali międzynarodowej. Rekomendowano utworzenie w Politechnice Łódzkiej studiów o profilu „cloud computing” 

z firmą Dell, a z  firmą IBM inicjowano utworzenie specjalizacji o roboczej nazwie „BPO” na Uniwersytecie Łódzkim. 

 

W ramach realizacji Filaru: Przestrzeń i środowisko - Łódź atrakcyjna, bezpieczna i zdrowa – poprawa jakości życia 

mieszkańców dzięki zwiększeniu atrakcyjności przestrzeni publicznej, rewitalizacji kluczowych obszarów Miasta, 

wykorzystaniu potencjału środowiska przyrodniczego i rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego osiągnięto: 

- Rewitalizacja śródmieścia: 

∙ przyjęto Strategię Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ realizującą ideę rozwoju miasta „do wewnątrz” 

dostosowującą optykę rozwoju do rzeczywistych uwarunkowań; 

∙ zintensyfikowano działania dotyczące ulicy Piotrkowskiej (rozpoczęcie przebudowy, zmiana statusu na drogę 

wewnętrzną, uruchomienie strony internetowej Piotrkowskiej, opracowanie sprzyjającej ochronie zabytków procedury 
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umieszczania urządzeń reklamowych); 

∙ rozpoczęto program Mia100 Kamienic; 

∙ sprzedano najwięcej od 2009 r. nieruchomości, w tym dokonano, wspólnie z ŁSSE, transakcji dla Ericpol Telecom 

(4 mln zł; wartość inwestycji 40,5 mln zł i ok. 100 miejsc pracy); 

∙ zmodernizowano 9 podwórek przy budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach programu „Zielone Podwórka”.  

- Zielona, uporządkowana Łódź: 

∙ zintensyfikowano  prace nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

∙ osiągnięto 99,5% oczyszczenia mechanicznego ścieków w okresie pogody mokrej na GOŚ ŁAM; rozpoczęto 

monitowanie właścicieli, którzy nie podłączyli posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej; 

∙ wykonano termomodernizację wybranych budynków publicznych;  

∙ przygotowano prawno-instytucjonalne ramy wdrożenia nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi;  

∙ rozpoczęto modernizację Miejskiego Ogrodu Zoologicznego;  

∙ opracowano koncepcję systematycznego monitoringu i dokumentacji stanu form ochrony przyrody, w tym 

inwentaryzacji drzew pomnikowych przy pomocy narzędzi GIS.  

- Miasto zrównoważonej komunikacji: 

∙ wprowadzono nowe rozwiązania w jakości obsługi pasażera przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, 

nastąpiła poprawa punktualności oraz stopnia uprzywilejowania w ruchu drogowym komunikacji zbiorowej; 

∙ kontynuowano wprowadzanie nowych rozwiązań dotyczących rozwoju transportu rowerowego; 

∙ zakończono remonty drogowe na: Łagiewnickiej, Zjazdowej, Niciarnianej, Konstantynowskiej, Aleksandrowskiej, 

Przędzalnianej, Rudzkiej, Wólczańskiej, i Wschodniej (remont chodników); 

∙ zbudowano System Ważenia Pojazdów w celu ochrony stanu technicznego dróg. 

-  Miasto bezpieczne: 

∙ zintensyfikowano kontakty Straży Miejskiej z mieszkańcami; 

∙ wyeliminowano tzw. „handel pudełkowy”; 

∙ nie odnotowano zakłóceń przebiegu imprez masowych, między innymi dzięki wykorzystaniu profesjonalnie 

wyszkolonej sekcji konnej. 

 

Podejmowane w ramach Strategii kroki w sferze planistycznej, organizacyjnej i zarządczej zmierzały do realizacji 

najważniejszego celu Fundamentu jakim jest: „Łódź efektywna i przyjazna - wprowadzenie nowych standardów usług 

publicznych, pełne wykorzystanie atutów miasta, racjonalizacja zarządzania majątkiem komunalnym. 

Doskonalenie pracy Urzędu Miasta Łodzi trwa nieprzerwanie od sierpnia 2011 r. Rozpoczęło je utworzenie 

w strukturze Urzędu siedmiu departamentów.  

Kolejną zmianą była likwidacja delegatur UMŁ i utworzenie w ich miejsce pięciu centrów obsługi mieszkańców. Nowa 

struktura miała na celu wypracowanie spójnych standardów pracy, ujednolicenie sposobu obsługi mieszkańców oraz 

zwiększenie udziału spraw załatwianych drogą elektroniczną. W ramach drugiego etapu reorganizacji (marzec 2012 r.) 

zlikwidowano COM-y, a ich zadania zostały przejęte przez poszczególne wydziały urzędu. 

W celu poprawy efektywności pracy, szybszego podejmowanie decyzji oraz uproszczenia procedury związanej 

z przepływem informacji dokonano istotnych zmian w strukturze wydziałów i innych komórek organizacyjnych UMŁ. 
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Sytuacja finansowa miasta była stabilna. Pozytywne efekty prowadzonej polityki finansowej widoczne są w ocenach 

ratingowych. W 2012 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej miasta Łodzi 

na poziomie BBB+ z prognozą stabilną. Wpływ na podtrzymanie wysokiej oceny miał fakt, iż Łódź stosuje działania mające 

na celu ograniczenie kosztów, które umożliwią uzyskanie lepszych wyników, zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami. 

Stabilna prognoza odzwierciedla założenie agencji, że prowadzone przez miasto działania konsolidacyjne oraz program 

refinansowania zadłużenia pozwolą na wzmocnienie płynności finansowej i zdolności do samofinansowania, przy 

jednoczesnej minimalizacji stopniowego, lecz stałego wzrostu zadłużenia spłacanego z podatków. 

Rosną dochody budżetu miasta z 2,75 mld zł w 2011 r. do przekroczenia o 30 milionów 3 miliardy zł w 2012 roku. 

Rosną też dochody z tytułu udziału budżetu miasta w PIT z 712 mln zł, w 2011 r. do 743 mln zł w 2012 r. co może świadczyć 

o wzroście dochodów jakimi rozporządzają łodzianie.  

Pozytywną przesłanką jest priorytetowe traktowanie wydatków majątkowych, które wynosiły w 2011 r. 409,2 mln zł, 

a rok później 531,6 mln zł. Ponadto w 2013 r. zaplanowano na inwestycje, po raz pierwszy w historii Łodzi, ponad miliard 

złotych.  

Celem wzmocnienia nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych wprowadzono co miesięczny monitoring zadań 

umieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
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ŁŁÓÓDDŹŹ  WW  ŚŚWWIIEETTLLEE  WWSSKKAAŹŹNNIIKKÓÓWW  SSTTAATTYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH  

Przemiany zachodzące w Łodzi w sposób obiektywny, niezależny od sporządzających raport, dobrze obrazują 

wskaźniki efektywności podejmowanych działań (określone Zarządzeniem Nr 3606/VI/2012 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

31 grudnia 2012 roku). 

 

Tab. 111. Łódź w świetle wskaźników statycznych. 

Opis Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Wartość bazowa   Wartość bazowa n+1 

Data Wartość Data Wartość 

WSKAŹNIKI OGÓLNE 

Wskaźnik jakości 
i stanu zdrowia 
mieszkańców 

Średnia długość 
trwania życia 
w latach 

Kobiety 
lata GUS 2011 

78,4 
b.d. 

- 

Mężczyźni 70,1 - 

Wskaźnik 
atrakcyjności miasta 

Saldo migracji na 1000 ludności 
(stan na 31.12 ) 

‰ GUS 2011 -2 2012 -2,3 

Podstawowy 
wskaźnik określający 
sytuacje na rynku 
pracy w Łodzi 

Stopa bezrobocia (stan na 31.12) % GUS 2011 10,80 2012 12,10 

Wskaźnik kondycji 
ekonomicznej 
łódzkich 
przedsiębiorstw 

Dynamika produkcji sprzedanej 
przemysłu (rok do roku) 

% GUS 2011/2010 112,10 2012/2011 116,90 

Wskaźnik 
określający poziom 
wydajności łódzkich 
przedsiębiorstw 

Dynamika wydajności pracy w 
przemyśle (rok do roku) 

% GUS 2011/2010 
111,70 

2012/2011 
108,60 

Filar: GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA 
Wskaźnik funkcji 
akademickiej 
w mieście i regionie 

Liczba studentów na 1000 
mieszkańców 

liczba GUS 2011 131,6 b.d. -  

Wskaźnik obrazujący 
kondycję 
ekonomiczną 
łódzkich 
przedsiębiorstw oraz 
zamożność obywateli 

Przeciętne wynagrodzenie brutto 
(stan na 31.12) 

zł GUS 2011 3438,57 2012 3 633,70 

Dynamika wynagrodzeń brutto 
(stan na 31.12) 

% GUS 2011/2010 103,3% 2012/2011 105,7 % 

Wskaźniki rozwoju 
łódzkich 
przedsiębiorstw 

Liczba podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w rejestrze 
REGON 

liczba GUS 2011 86 805 2012 89 431 

Liczba nowozarejestrowanych 
przedsiębiorstw w systemie 

liczba GUS 2011 7 733 2012 8 393 

Wskaźnik 
innowacyjności 

Liczba wynalazków zgłaszanych 
przez podmioty zarejestrowane  
w łódzkiem 

liczba GUS 2011 282 b.d. -  

Wskaźnik rozwoju 
inicjatyw 
gospodarczych 
w sektorze MSP 

Udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw 

% GUS 2011 5,30 2012 4,70 

Wskaźnik aktywności 
zawodowej oraz 
rozwoju, głównie 
w sektorze 
mikroprzedsiębiorstw 

Osoby bezrobotne, które 
rozpoczęły działalność 
gospodarczą 

liczba GUS 2011 615 2012 1 259 

Filar: SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA 
Wskaźnik 
określający liczbę 
inicjatyw miejskich 
poddanych do 
dyskusji 
z mieszkańcami 

Liczba konsultacji społecznych liczba UMŁ -WSO 2011 5 2012 32 

Wskaźnik 
informujący 
o rozwoju 
współpracy miasta 
z organizacjami 
pozarządowymi.  

% budżetu miasta przeznaczony na 
współpracę z organizacjami 
pozarządowymi 

% 
UMŁ - WSO 

2011 1,44 2012 1,40 
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Opis Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Wartość bazowa   Wartość bazowa n+1 

Data Wartość Data Wartość 

Wskaźnik 
określający 
zaspokojenie potrzeb 
w zakresie opieki 
nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym 

Poziom skolaryzacji dzieci w wieku 
3-5 lat 

% UMŁ - WE 2011 73% 2012 76% 

Wskaźnik rozwoju 
szkolnictwa w 
zawodowych 
branżach 
specjalistycznych 

Udział liczby uczniów szkół 
zawodowych w liczbie uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych 

% UMŁ - WE 2011 42,50 2012 40,48 

Wskaźnik 
określający poziom 
kształcenia w 
łódzkich placówkach 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 
w odniesieniu do średniej krajowej 

% UMŁ - WE 2011/2010 103,00 2012 103,65 

Średnie wyniki egzaminu 
gimnazjalnego - część 
humanistyczna w odniesieniu do 
średniej krajowej 

% UMŁ - WE 2011/2010 100,60 2012 
GH-H: 96,46* 
GH-P: 108,2* 

Średnie wyniki egzaminu 
gimnazjalnego - część 
matematyczno-przyrodnicza w 
odniesieniu do średniej krajowej 

% UMŁ - WE 2011/2010 103,90 2012 
GM-P: 104,4* 

GM-M: 105,96* 

Średnia zdawalność egzaminu 
maturalnego w odniesieniu do 
średniej krajowej 

% UMŁ - WE 2011/2010 119,10 2012 113,75 

Filar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

Wskaźniki stopnia 
prywatyzacji 
mieszkaniowego 
majątku gminy 

Liczba lokali mieszkalnych w 
mieszkaniowym zasobie gminy 

liczba 

UMŁ WBiL 
(SAS) 

2011 
59 828 

2012 
57250 

Liczba sprzedanych mieszkań 
komunalnych 

UMŁ - WBiL  1 358 1 978 

Wskaźnik efektywności 
polityki czynszowej 

Wysokość zaległości 
mieszkaniowych (czynsz i opłaty 
niezależne od właściciela) 

mln zł 
UMŁ - 

WBiL(SAS) 
2011 114,92 2012 129,38 

Wskaźnik informujący 
o rozwoju 
budownictwa 
mieszkaniowego 
w gminie 

Mieszkania oddane do 
użytkowania 

liczba GUS 2011 1 526 2012 2 595 

Wskaźnik określający 
wysokość wydatków 
poniesionych na 
polepszenie jakości 
mieszkaniowego 
zasobu gminy 

Wydatki remontowe w budynkach 
gminy (zasób mieszkaniowy) 

mln zł 
UMŁ-

WBiL(SAS) 
2011 34,2 2012 63,3 

Wskaźnik obrazujący 
wpływ UMŁ na 
kształtowanie ładu 
przestrzennego w 
mieście 

Stopień pokrycia miasta MPZP % MPU 2011 5,30 2012 5,40 

Wskaźnik 
atrakcyjności 
ekologicznej miasta 

Udział powierzchni terenów 
zielonych na 1000 mieszkańców 

ha UMŁ - WOŚiR 2011 2,58 2012 2,6 

Wskaźnik określający 
preferencje 
komunikacyjne 
mieszkańców 

Przychody ze sprzedaży biletów 
MPK 

mln zł ZDiT 2011 129,95 2012 142,91 

Wskaźnik informujący 
o rozwoju komunikacji 
rowerowej 
(zrównoważonego 
transportu) 

Długość ścieżek rowerowych w 
mieście 

km ZDiT 2011 69,4 2012 76,4 

Wskaźniki 
bezpieczeństwa 
w mieście 

Liczba odnotowanych przestępstw 
liczba GUS 2011 

28 524 
2012 

25 716 

Liczba przestępstw i wykroczeń 
wśród nieletnich 

2 700 2 000 

Fundament: ŁÓDŹ EFEKTYWNA I PRZYJAZNA 

Wskaźniki kondycji 
finansowej gminy. 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca 
zł 

 

UMŁ – WB 2011 
3 443,06 

2012 
4 202,4 

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca 3 707,64 4 608,4 

Wskaźnik 
proinwestycyjności 
miasta. 

Udział wydatków majątkowych w 
wydatkach ogółem 

% UMŁ – WB 2011 13,40 2012 16,00 
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Opis Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Wartość bazowa   Wartość bazowa n+1 

Data Wartość Data Wartość 

Wskaźnik kondycji 
ekonomicznej miasta. 

Wielkość nadwyżki operacyjnej w 
budżecie Miasta 

mln zł UMŁ – WB 2011 17,31 2012 27,6 

Wskaźniki określające 
wpływ gminy na 
własne dochody. 

Wpływy z podatku dochodowego 
od osób prawnych 

mln zł UMŁ – WB 2011 
68,87 

2012 
65,5 

Wpływy z podatku dochodowego 
od osób fizycznych 

712,14 742,5 

Wskaźniki informujące 
o wykorzystaniu oraz 
efektywności działań 
związanych z 
wydatkowaniem 
środków z UE. 

Wykorzystanie 
funduszy Unii 
Europejskiej 
na 1 
mieszkańca: 

na podstawie 
dochodów z tytułu 
wpływu FUE w 
danym roku 

zł 
 

 
liczba 

BFE 2011 

169,5 

2012 

265,31 

na podstawie 
ilości 
podpisanych 
umów o 
dofinansowanie z 
uwzględnieniem 
spółek miejskich 

50 33 

 

* - w 2012 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpili uczniowie, którzy we wrześniu 2009 roku rozpoczęli naukę według nowej podstawy programowej. Egzamin gimnazjalny w 
nowej formule przeprowadzono w dniach 24 – 26 kwietnia 2012 roku. W części humanistycznej egzamin wymagał od zdającego rozwiązania dwu testów humanistycznych: w 
pierwszym sprawdzano wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (GH-H), w drugim – zakresu języka polskiego (GH-P). Egzamin gimnazjalny w 
części matematyczno – przyrodniczej wymagał od zdającego również  rozwiązania dwu testów: w pierwszym sprawdzano wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych (GM-P), natomiast w drugim – z zakresu matematyki (GM-M). 

Źródło: opracowanie własne Biura Strategii Miasta. 
 

W ciągu ostatniego roku ogólna sytuacja miasta mierzona przy pomocy 4 wskaźników była stabilna. Stopa 

bezrobocia nieznacznie wzrosła, wydajność łódzkich przedsiębiorstw była porównywalna, natomiast wyraźnie poprawił się 

wskaźnik kondycji łódzkich przedsiębiorstw (o 5 punktów procentowych). Nieznacznie o 0,3% obniżyło się saldo migracji. 

Przemiany w sferze gospodarki i infrastruktury mierzone w praktyce przez 6 wskaźników można określić jako 

pozytywne. Przeciętne wynagrodzenie w Łodzi wzrosło o prawie 200 zł. Zwiększyła się liczba podmiotów gospodarczych 

o prawie 3 tys. Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyniosła w 2012 roku 8,4 tys. Liczba 

mikroprzedsiębiorstw (do 9 pracowników) wzrosła kosztem firm z sektora MSP, których udział w rynku spadł 

o 0,6%. Znacząco wzrosła liczba bezrobotnych, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą (o ponad 600 osób). 

W sferze określonej w Strategii 2020+ jako społeczeństwo i kultura mierzonej przez 8 wskaźników także przeważały 

pozytywne zmiany, gdyż  wartości 6 z nich poprawiły się. Przede wszystkim poprawiły się wartości wskaźników 

bezpośrednio zależnych od działań miasta – znacząco wzrosła ilość konsultacji społecznych, poziom skolaryzacji dzieci 

w wieku przedszkolnym, poprawiły się, choć nieznacznie, wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, testów gimnazjalnych i wyniki 

egzaminu gimnazjalnego w odniesieniu do średniej krajowej. 

Jedynie średnia zdawalność matur była nieco niższa niż poprzednio (jednak nadal wyraźnie wyższa od średniej 

krajowej) i mniejszy od oczekiwanych był udział uczniów szkół zawodowych wśród uczniów szkól ponadgimnazjalnych. 

Podobnie w sferze przestrzeń i środowisko większość z 11 wskaźników wykazała pozytywne tendencje. Zmniejszyła 

się liczba lokali mieszkalnych w zasobie gminnym, co jest założeniem polityki mieszkaniowej (o 2,5 tys.). Sprzedano więcej 

mieszkań niż w roku poprzednim (o ponad 600). Wzrosła jednak wielkość zaległości czynszowych o prawie 15 mln zł. 

Wielkości pozostałych wskaźników były korzystniejsze niż poprzednio: oddano do użytku więcej mieszkań (o ponad 1 tys.), 

wzrosły wydatki na remonty budynków gminnych, zwiększył się stopień pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego choć nadal jest on bardzo niski (5,4%), wzrosły wpływy ze sprzedaży biletów MPK, a także chociaż 

nieznacznie, długość ścieżek rowerowych, a udział terenów zielonych w przestrzeni miasta był stabilny. Poprawił się stan 

bezpieczeństwa, gdyż zmniejszyła się liczba odnotowanych przestępstw oraz liczba przestępstw i wykroczeń popełnianych 

przez nieletnich (łącznie o około 3,5 tys.). 

Zmiany opisanej w Fundamencie Łodzi efektywnej i przyjaznej były mierzone przez 8 wskaźników, z czego lepsze 

wartości uzyskało 6.  Wzrosły o kilkaset złotych dochody i wydatki budżetu miasta przypadające na 1 mieszkańca i wpływy 
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z podatku od osób fizycznych, a także udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (o 2,6 punktu procentowego). 

Zdecydowanej poprawie uległ wskaźnik efektywności wykorzystania środków unijnych, jego wzrost w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca wyniósł prawie 60%. 
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