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Dla nas, Łodzianek i Łodzian,  

i przy naszym aktywnym udziale,  

tworzony jest dziś program  

strategicznego rozwoju miasta.  

Łodzi przyjaznej i otwartej  

dla wszystkich.  

Łodzi przygotowanej na wszelkie,  

nawet najtrudniejsze wyzwania  

stawiane nam przez świat  

i zmieniające się otoczenie.
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NASZE WSPÓLNE 
ŁÓDZKIE  
WYZWANIA 

1.  adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagro-
żeń dla środowiska, dążenie do neutralności klima-
tycznej,

2.  rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, 
atrakcyjność inwestycyjną i warunki życia w mieście,

3.  przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów 
demograficznych,

4.  rozwój i wsparcie kapitału ludzkiego oraz społeczne-
go a także wzrost innowacyjności,

5.  zwiększenie efektywności zarządzania miastem  
(w tym finansowania działań rozwojowych) oraz 
współpraca między sąsiednimi samorządami  
terytorialnymi i między sektorami.
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IDEA DLA MIASTA

  poprawa stanu środowiska w mieście
  lepsza jakość życia, w tym transportu publicznego  
i usług społecznych

  przyciąganie nowych mieszkańców,  
zwłaszcza młodych

  większe bezpieczeństwo
  lepsza oferta dla seniorów
  rewitalizacja, zwłaszcza centrum Łodzi
  więcej terenów zielonych i rekreacyjnych
  stworzenie systemu współpracy Miasta  
z mieszkankami i mieszkańcami

  zachęcanie łodzian i łodzianek do innowacyjnych zmian
  łączenie ludzi wokół ważnych dla nich tematów
  uwalnianie i wspieranie inicjatywy  
i kreatywności mieszkańców i mieszkanek

NASZE   
PRIORYTETY:

NAJWAŻNIEJSZE  
ZADANIA  
DLA MIASTA:



5ZASADY STRATEGII

ZASADY  
REALIZACJI  
ŁÓDZKIEJ  
STRATEGII:

1 zrównoważony  
rozwój

budujemy lepsze, zdrowsze, sprawniejsze, odporniejsze i i przyjaźniejsze 
miasto z myślą o tym, co zostawimy przyszłym pokoleniom

2 inteligentny rozwój w nowoczesny, oszczędny sposób rozwiązujemy ludzkie ważne sprawy

3
wysoka jakość  

życia  
dla wszystkich

otwieramy Łódź dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek,  
włączamy ich we współdecydowanie i zarządzanie Miastem  
oraz w planowanie i projektowanie ich najbliższego otoczenia
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Łódź – to miasto 
tworzone wspólnie: 
rozwijające się w oparciu  
o ludzką aktywność i podnoszące 
jakość zarządzania.  
Włączające i angażujące  
mieszkańców i mieszkanki,
wciągające ich do współdziałania, 
wyzwalające ich społeczną  
aktywność i ułatwiające ją.  
Miasto ma być dla mieszkańców 
 i mieszkanek oraz ich  
pomysłów i projektów animatorem 
wspierającym lokalne społeczności  
w ich działaniach.  
Łączące i spajające wszystkich 
wokół ważnych dla nich spraw.  
Z otwartymi ramionami przyjmujące 
nowych mieszkańców i mieszkanki.  
Dostępne dla wszystkich,  
stwarzające infrastrukturę  
dla wyzwolonej indywidualnej  
i zbiorowej kreatywności,  
dla społecznej współpracy,  
zaangażowania kulturalnego. 

NASZA WIZJA  
ŁODZI JUTRA
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Taka właśnie wizja Łodzi 
przyszłości wyznacza też  
główne cele strategiczne 
rozwoju naszego miasta

WIZJA LEPSZEJ ŁODZI

CEL 1

Łódź silna i odporna

Sprawnie zarządzana, z dobrą infrastrukturą  
i uporządkowaną przestrzenią – tak by jej rozwoju 
nie zakłócały zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia 
i kryzysy.

CEL 2
Łódź ekonomicznego i społecznego 
rozwoju

Bogata nie tylko swoim kapitałem ekonomicznym, 
ale przede wszystkim społecznym tak, by zapewnić 
obecnym i przyszłym pokoleniom Łodzian twórcze  
i bezpieczne życie, jego wysoką jakość.

CEL 3
Łódź odpowiadająca na oczekiwania 
interesariuszy

Sprawnie i szybko dostosowująca swoją ofer-
tę, środowisko i przestrzeń do oczekiwań tych,  
którzy w niej mieszkają, pracują i realizują swoje 
inicjatywy.

CEL 4

Łódź zachwycająca

Nie tylko zaspokajająca podstawowe oczekiwania  
mieszkańców, ale dająca im codzienną  
inspirację, a także powody do uzasadnionej dumy  
i zadowolenia.
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Łódź silna i odporna
  bezpieczne miasto
  miasto odporne na zmiany klimatu
  miasto jakościowej edukacji
  miasto sprawnej administracji
  miasto wychodzące naprzeciw  
zmianom demograficznym

 miasto efektywnie kształtująca przestrzeń
  miasto inteligentnej infrastruktury
  miasto korzystające z różnorodnych mechanizmów  
i instrumentów finansowych i prawnych

NASZE PRIORYTETY  
– OBSZARY TEMATYCZNE

Łódź ekonomicznego i społecznego 
rozwoju:

  rewitalizacja
  przedsiębiorcza Łódź
  rozwój branż kreatywnych
  turystyka biznesowa
  hub logistyczny  
dla Europy Środkowej

  Łódź produkcyjna
  Nowe Centrum Łodzi
  rozwój Łódzkiego Obszaru  
Metropolitalnego
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KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ  
ŚLEDZIĆ REALIZACJĘ 
STRATEGII

Realizację nowej strategii będą mogli na  
bieżąco śledzić mieszkańcy i mieszkanki Łodzi.  
Wszystkie zaplanowane działania będą realizo-
wane w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów,  
które są opisane w formie 40 wskaźników. Każdego 
roku będziemy sprawdzać jak przebiega wdrażanie  
Strategii w oparciu o wskaźniki, raporty o stanie 
miasta i badania jakości życia łodzian i łodzianek.  

Łódź odpowiadająca  
na oczekiwania interesariuszy:

  miasto wartości za korzystną cenę
  miasto twórcze
  miasto wartościowego wypoczynku
  rozwój usług cyfrowych
  Łódź miasto filmu UNESCO

Łódź zachwycająca:
  Muzeum Cywilizacji
  miasto zeroemisyjne i czyste
  miasto aktywności obywatelskiej
  zarządzanie doświadczeniem miasta
  Zielone EXPO
  Błękitno - Zielona sieć
  miasto – ogród

NASZE PRIORYTETY
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KTO  
TO WSZYSTKO  
ZROBI?

CELE
KRYTERIA REALIZACJI

MODEL FINANSOWY
ZGŁASZANIE I REALIZACJA INICJATYW

MONITOROWANIE REZULTATÓW
UTRZYMANIE EFEKTÓW

Mieszkanie Bezpieczeństwo

Zdrowie

Kultura

Sport

Edukacja

Mobilność

Edukacja

Praca

Aktywność społ.

Placemaking

Innowacyjność

Infrastruktura 
rozwoju Usługi publiczne Planowanie  

i monitoring

1

32
Instytucje
Przedsiębiorstwa
Organizacje
Szkoły i uczelnie
Instytucje kultury

Społeczność
Obywatele
Konsumenci
Użytkownicy
Studenci

Administracja 
Urząd Miasta  
i jego instytucje
Think tank  
strategiczny

Łódź Jutra sfinansujemy z naszych wspólnych 
środków. W im lepszej sytuacji finansowej są 
łódzkie firmy oraz nasi mieszkańcy i mieszkan-
ki, oraz im więcej ich jest, tym proporcjonalnie  
więcej środków trafia do budżetu Miasta.  
Możemy je wtedy wydatkować na rzeczy 
najbardziej istotne dla łodzian i łodzianek,  
w tym np. w ramach Budżetu Obywatelskiego.  
Aby móc zrealizować więcej działań, aktywnie 
będziemy pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, 
budżetu Państwa oraz innych dostępnych źródeł.

Miasto planujemy tworzyć wspólnie – jesteśmy 
otwarci na wszelkie inicjatywy biznesu czy lokal-
nych społeczności, które już teraz decydują się prze-
znaczać swoje środki na rzecz wspólnego dobra.  
Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu możemy 
szybciej zobaczyć oczekiwane przez nas zmiany.

ZROBIMY TO 
WSPÓLNYMI  

SIŁAMI!
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STRATEGIA…  
I CO DALEJ?

Gdy nowa strategia Łodzi zostanie przyjęta,  
rozpoczną się prace nad dokumentami,  
które będą ją uszczegóławiały (tzw. polity-
ki sektorowe i programy operacyjne miasta),  
dotyczące np. edukacji, kultury, zdrowia, ochrony 
środowiska itd. One także będą tworzone wspólnie 
z mieszkańcami i mieszkankami Łodzi. 

Żeby wizja Łodzi Jutra się urzeczywistniła,  
potrzebujemy rozwijać miasto wspólnymi siłami. 
Liczymy na Twoje zaangażowanie i pomysły! 
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