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Uwagi do całości dokumentu 
LP. Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

1.  
Brak powiązania między dokumentem „Strategii Rozwoju Miasta” a „Diagnozą 
Strategiczną”.  

Osoba 
fizyczna 

T 

W strategii zostanie dodany nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych 

2.  

Projekt strategii odnosi się również wielokrotnie do czynników rozwoju 
pozostających poza zasięgiem wpływu miasta. Natomiast w niewielkim stopniu 
odwołuje się do tych, na które miasto faktycznie ma wpływ, czyli do posiadanych 
przez miasto zasobów i ich efektywnego wykorzystania. 

Osoba 
fizyczna 

N 
Tworząc strategię odnoszono się do zasobów 
Miasta, jak również do wykorzystania szans, 

które stoją przed miastem. 

3.  

W mojej opinii strategia jest dobrze stworzona. Skupia się na najważniejszych 
dla Łodzi programach . Moje odczucia po zapoznaniu się z nią są pozytywne i 
moim zdaniem przyszłość Łodzi jako dynamicznie rozwijającej się metropolii 
wygląda obiecująco. 

Osoba 
fizyczna 

N 
Mamy nadzieję, że Pani pogląd podzieli 

zdecydowana większość łodzian. 

4.  Strategia nieszczególnie odnosi się do diagnozy 
Osoba 

fizyczna 
T 

W strategii zostanie dodany nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 

5.  

Sama idea budowy strategii dla Miasta Łodzi jest słuszna o tyle o ile strategia 
obejmować będzie całą łódzka aglomeracje, nie tylko samo miasto i zostanie 
skoordynowana i zintegrowana z zamierzeniami  przyległych  miejscowości i ich 
samorządów. 

Osoba 
fizyczna 

 
 

T 
Zrównoważony rozwój miasta oznacza 
odpowiednio spójny rozwój łódzkiej 

aglomeracji. 

6.  
Dobre cele, ale niejasna struktura zależności między filarami a fundamentem. 
Zbyt duża. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowy zakres merytoryczny i redakcja opisu 
filarów rozwoju uwzględni sugestie 

wniosku. 
W strategii dodano także nowy „poziom 

fundamentu”, czyli oparto rozwój miasta na 
posiadanych zasobach materialnych i 

społecznych. 

7.  
Niekompletny fundament ograniczony do poprawy usług publicznych w sytuacji 
słabej kondycji społecznej i gospodarczej (biznesowej) 

Osoba 
fizyczna 

N 

Podstawą rozwoju miasta w całości leżącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
urząd, który najważniejsze zadania realizuje 

poprzez polityki sektorowe. 
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W strategii dodano nowy  „poziom 
fundamentu”, czyli oparto rozwój miasta na 

posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 

8.  
Projekt nie pasuje do diagnozy, na której był rzekomo oparty. 
 

Przedstawiciel 
Towarzystwa 
Opieki nad 
Zabytkami, 

oddział 
w Łodzi 

T 

W strategii zostanie dodany nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 

9.  

W dyskusji wybrzmiało, że powinniśmy realizować to co stworzymy. Nawet jak 
strategia nie będzie doskonała. Potrzebna jest konsekwencja działań bez 
względu czy władze się zmienią czy nie. Konieczna jest ciągłość działania, 
wspólna realizacja planu i praktyka. 

Uwagi z 
warsztatu 

 
N Uwaga dotyczy realizacji strategii. 

10.  Należy włączyć młodych w tworzenie i realizacje strategii. 
Uwagi z 
warsztatu 

 
N 

Jesteśmy przekonani, że dla realizacji celów 
zawartych w strategii uda się zmobilizować 
znaczącą większość łodzian, w tym także 
młodych. Przeprowadzone konsultacje 
społeczne są tego dobrym przykładem. 

11.  Należy identyfikować problemy i rozwiązywać je po kolei. 
Uwagi z 
warsztatu 

 
N 

Diagnoza, tworzenie dokumentu strategii, jej 
realizacja tworzy logiczny ciąg zależności. 

 

12.  Potrzebny jest głos ekonomistów.  
Uwagi z 
warsztatu 

 
T 

W tworzeniu dokumentu brała udział grupa 
społecznych doradców Prezydenta Miasta, 

której członkami są między innymi 
przedstawiciele świata biznesu. OSRM  

ściśle współpracował z katedrą zarządzania 
miastem i regionem UŁ w procesie 

przygotowania diagnozy strategicznej. PTE 
skierowało do UMŁ kompleksową opinię nt 

projektu strategii. 

13.  
Projekt poza bardzo pobieżnym wskazaniem ważnych problemów 
zidentyfikowanych w diagnozie strategicznej nie odnosi się do nich. 

Osoba 
fizyczna 

T 

W strategii zostanie dodany nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 
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14.  

W projekcie brak również zidentyfikowanych zasobów specyficznych na których 
powinna się opierać cała strategia. Te zidentyfikowane zasoby specyficzne (w 
sferze gospodarczej, społecznej, przestrzennej) powinny stanowić fundament 
rozwoju miasta. 

Osoba 
fizyczna 

T 

W strategii  zostanie dodany nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 

15.  
Problemy lub/i zidentyfikowane zasoby powinny być w logicznej spójności z 
celami strategicznymi (filary), a nie są zupełnie z nimi połączone.  

Osoba 
fizyczna 

T 

Projekt strategii wymaga zdecydowanego 
rozwinięcia, które zgodnie z założeniami 
władz nastąpi po wyciągnięciu uwag z 

konsultacji społecznych. W kolejnym etapie 
dokumentu będą przypisywane określone 
zasoby do przyjętych zgodnie programów 

strategicznych. 

16.  

Cele (filary) nie przekładają się na zaproponowaną wizję. Nawet po osiągnięciu 
celów (filarów) Łódź nie stanie się metropolią środkowoeuropejską, a nawet 
krajową. Wykorzystanie do rozwoju miasta głównie infrastruktury i centralnego 
położenia, które stanowią tradycyjne przewagi komparatywne  (m.in. sektory 
gospodarki wykorzystujące centralne położenie, przemysły bazujące na pracy 
nisko wykwalifikowanych pracowników, itp.) czyni miasto miastem co najmniej 
trzeciej kategorii. To może nie jest złe, ale trzeba zrewidować wtedy wizję do 
Łodzi – miasta 500 tys. którego rozwój oparty jest o przemysł AGD, BPO, itp. o 
przyjaznym środowisku, niskiej cenie mieszkań, niskiej płacy dla pracowników, 
itp. Nie ma mowy w tym przypadku o budowaniu zintegrowanego 
i nowoczesnego miasta, a w postępującym procesie polaryzacji miast Łódź 
znajdzie się niebawem bliżej końca listy. 
 
*Z przewag komparatywnych korzystają najsłabiej rozwinięte obszary w 
pierwszej fazie rozwoju. Najsłabiej rozwinięte regiony z uwagi na niską jakość 
kapitału ludzkiego muszą koncentrować swoje wysiłki na wykorzystaniu tych 
tradycyjnych przewag, wynikających m.in. ze specyficznych cech środowiska 
geograficznego (tradycyjne czynniki rozwoju to m.in.: położenie względem 
rynków zbytu i zaopatrzenia). 
 

Osoba 
fizyczna 

T 
Nowy zakres merytoryczny i redakcja opisu 
filarów oraz nowe brzmienie wizji rozwoju 

uwzględnia sugestie wniosku. 

17.  

„Fundament” rozwoju powinien opierać się na zasobach (społecznych, 
gospodarczych, przestrzennych) Łodzi, a nie na świadczeniu usług publicznych, 
które z definicji świadczone są tam, gdzie wolny rynek i miasto (jako system) nie 
radzi sobie z problemami. W ten sposób odwracamy logikę funkcjonowania 

Osoba 
fizyczna 

N 

Podstawą rozwoju miasta w całości leżącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
urząd, który najważniejsze zadania realizuje 

poprzez polityki sektorowe. 
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miasta i budujemy Łódź, która z założenia jest miastem patologicznym w każdym 
tego słowa znaczeniu. Usługi publiczne nie mogą być fundamentem rozwoju 
miasta, a co najwyżej mogą być efektem sprawnego zarządzania miastem oraz 
osiągnięcia pewnego poziomu rozwoju miasta. 

W strategii dodano nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparto rozwój miasta na 

posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 

18.  
W projekcie brak odniesienia do najważniejszej sfery funkcjonowania miasta, 
czyli gospodarki.  

Osoba 
fizyczna 

N Kwestie gospodarcze zawarte są w I filarze. 

19.  
Projekt nie odpowiada na najważniejsze pytanie: Jakie funkcje gospodarcze ma 
pełnić Łódź?  

Osoba 
fizyczna 

T 

Zgodnie z założeniem Łódź ma zostać 
multimodalnym węzłem transportowym, 

skupiającym wokół siebie największe firmy 
logistyczno-transportowe z Łodzi i okolic. 
Ponadto w dalszym ciągu, na wzór strategii 

McKinseya największy nacisk położony 
będzie na branże  BPO, AGD oraz IT.  
W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 

związane ze wsparciem przedsiębiorczości 
tworzącej nowoczesne miejsca pracy, min.  

w oparciu o inteligentną specjalizację 
regionu. 

20.  
Nie ma odniesienia do bazy ekonomicznej miasta, która jest podstawą jego 
rozwoju, a tym bardziej nie są wskazane funkcje egzogeniczne (miastotwórcze), 
które stanowią o tym, czy miasto jest lub może się stać metropolią. 

Osoba 
fizyczna 

T 
Elementy bazy ekonomicznej zostały 

wskazane w Filarze I , będą w dalszej części 
prac nad strategia rozwinięte. 

21.  

Strategia nie jest kompleksowa (obejmująca wszystkie sfery życia miasta: 
gospodarkę, społeczeństwo, przestrzeń, środowisko przyrodnicze). 
Zrównoważony rozwój polega na równoważeniu funkcjonowania wszystkich sfer 
życia miasta. Strategia rozwoju z definicji musi być kompleksowa, czyli odnosić 
się do wszystkich sfer funkcjonowania miasta. 

Osoba 
fizyczna 

T 
Problematyka zrównoważonego rozwoju 

miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze przestrzenno – środowiskowym. 

22.  

Projekt strategii odnosi się głównie do zewnętrznych czynników rozwoju 
(niepewnych szans rozwojowych) na które samorząd terytorialny ma bardzo 
ograniczony wpływ (lub nie ma wcale wpływu). W niewielkim stopniu odwołuje 
się do zasobów, czy też wewnętrznych czynników rozwoju na które ma realny 
wpływ.  

Osoba 
fizyczna 

T 

W strategii dodano nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparto rozwój miasta na 

posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych 

23.  
Brak odniesienia do dziedzictwa kulturowego i materialnego miasta, które w 
Łodzi jest szczególnie istotne. Brak odniesienia do tożsamości miasta. 

Osoba 
fizyczna 

N 
Odniesienie do  dziedzictwa kulturowego i 
materialnego Miasta można odnaleźć w II 

Filarze. 
24.  Brak systemu monitoringu i systemu wdrażania/zarządzania strategią Osoba N Na etapie projektu nie jest wymagany. 
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fizyczna 
 

Będzie dotyczył realizowanych programów. 

25.  
Brak odwołania do dokumentów wyższego rzędu (Strategii Rozwoju 
Województwa, itp.) i traktowania Łodzi w szerszym ujęciu (regionalnym i 
krajowym), tym bardziej z punktu widzenia pełni. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Projekt dokumentu odwołuje się nie wprost, 
ale poprzez zakres i treść do budowy 

infrastruktury o znaczeniu 
ponadregionalnym, regionalnym, rozwoju 

obszaru metropolitalnego, a więc projektów 
uwzględnionych w przywołanych 

dokumentów. 

26.  
Nie wiadomo jak ma zostać zmierzony wynik programów (kiedy osiągniemy 
sukces, a kiedy porażkę).  

Osoba 
fizyczna 

N 
Na etapie projektu nie jest wymagany. 

Będzie dotyczył realizowanych programów. 

27.  

Nie zostały ustalone priorytety (jak będziemy mieli nie 2,2 mld PLN w budżecie 
tylko 0,5 mld PLN to co zrobimy: zabierzemy wszystkim proporcjonalnie, czy 
zamkniemy jedne programy [które? w jakiej kolejności?], a będziemy 
finansować inne).  

Osoba 
fizyczna 

N 

Równoległa analiza finansowania 
poszczególnych przedsięwzięć zawartych w 

programach strategicznych jest podstawą 
zrównoważonego zarządzania budżetem. 

28.  
Uważam, że ważne jest bieżące monitorowanie dokonań wdrażania strategii aby 
móc wcześnie reagować i wykorzystywać pojawiające się szanse.  

Osoba 
fizyczna 

 
N 

Na etapie projektu monitoring nie jest 
wymagany. 

Będzie dotyczył realizowanych programów. 
 

29.  
Przydało by się przedstawienie metod jakimi wdrażający strategię chcieli by 
osiągnąć poszczególne cele. 

Osoba 
fizyczna 

N 

Cele zaproponowane w Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ będą 
realizowane dzięki wprowadzeniu w życie 

zapisanych w dokumencie programów 
strategicznych. 

30.  Wiele problemów w strategii zostało pominiętych. 
Osoba 

fizyczna 
 

N 
Nowy zakres merytoryczny i redakcja opisu 

filarów rozwoju uwzględni sugestie 
wniosku. 

31.  

Projekt strategii cofa Łódź w dyskusjach nt. rozwoju o co najmniej 20 lat, do 
czasu, kiedy jeszcze nie posługiwano się powszechnie pojęciem zrównoważonego 
rozwoju. Choć hasło to pojawia się w preambule, w dokumencie brak dalszych 
odniesień do rozwoju zrównoważonego. Tymczasem w krajach rozwiniętych 
trudno dziś o dokument międzynarodowy, krajowy lub miejski, który nie 
odnosiłby się do tej koncepcji. W Unii Europejskiej planowane są nowe 
mechanizmy wsparcia finansowego dla obszarów metropolitalnych 
rozwijających się w sposób zrównoważony i przygotowujących wspólną 

Przedstawiciel 
Fundacji 

Sendzimira 
 

Osoba 
fizyczna 

 
Przedstawiciel 

T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 

filarze odnoszącym się do sfery przestrzenno 
– środowiskowej. 
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strategię zrównoważonego rozwoju. Warto, aby Łódź mogła korzystać z tego 
wsparcia, zdobywając już teraz doświadczenie w przygotowaniu takiej strategii i 
przygotowując się do realizacji działań wymaganych w tym zakresie przez UE. 

Stowarzyszeni
a Centrum 

Inicjatyw na 
rzecz Rozwoju 

„REGIO” 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 

Sendzimira 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
ECES 

 
Fundacja 

Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Koalicja na 

rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto - 
Fenomen 

32.  

Największym nieobecnym projektu strategii jest natomiast środowisko 
przyrodnicze. Nota bene, zostało ono też pominięte w diagnozie dostępnej na 
stronie UMŁ. Tymczasem środowisko jest jednym z trzech filarów rozwoju 
zrównoważonego. Zagadnienia związane ze środowiskiem dotyczą wszystkich 
aspektów naszego życia społeczno-ekonomicznego, w tym jakości życia, zdrowia, 
transportu itd. Środowisko dostarcza szeregu usług, przede wszystkim 

Przedstawiciel 
Fundacji 

Sendzimira 
 

Osoba 
fizyczna 

T 
Problematyka zrównoważonego rozwoju 

miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze przestrzenno - środowiskowym. 
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dostarczanie zasobów i neutralizacja zanieczyszczeń. Środowisko dostarcza też 
tzw. usług kulturowych (np. możliwość rekreacji i poprawy zdrowia i 
samopoczucia, wynikająca z kontaktu z przyrodą, choćby zielonym widokiem za 
oknem). Więcej informacji na ten temat zawarto w raporcie przygotowanym dla 
miasta przez uczestników międzynarodowej Akademii Letniej „Wyzwania 
zrównoważonego rozwoju w Polsce”. Innym przykładem ważnego dokumentu, 
który odnosi się do tej tematyki jest „WIZJA: Łódź 2038 – Łódź mądrze korzysta 
z wody” wypracowana w ramach projektu SWITCH. Oba wymienione 
przedsięwzięcia prowadzone były przy udziale przedstawicieli UMŁ. Tym 
bardziej zaskakuje brak odwołania się do efektów tych prac. Umiejętne 
wykorzystanie usług ekosystemów i potencjału kapitału przyrodniczego zapewni 
Łodzi stabilną podstawę, na której będzie mógł rozwijać się dalej potencjał 
miasta. Konieczne jest więc zamieszczenie w strategii licznych odniesień do 
działań, jakie mają zostać podjęte przez miasto, by zapewnić jego mieszkańcom i 
działającym na jego terenie podmiotom możliwości korzystania ze środowiska. 

 
Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
ECES 

 
Fundacja 

Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Koalicja na 

rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto - 
Fenomen 

33.  

Projekt strategii ignoruje też diagnozę strategiczną, w oparciu o którą strategia 
powinna powstać. Lektura obu dokumentów wskazuje, że zostały one 
przygotowane oddzielnie. Przez to wiele elementów zawartych w projekcie 
strategii powiela to, co znalazło się lub powinno się znaleźć w diagnozie.  

Przedstawiciel 
Fundacji 

Sendzimira 
 

T 

W strategii  zostanie dodan nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 
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Osoba 
fizyczna 

 
Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
ECES 

 
Fundacja 

Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Koalicja na 

rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto - 
Fenomen 

34.  
Niektóre przedstawione wyzwania są opisami obecnej sytuacji, a nie zarysem 
tego, co w tej sytuacji należy zrobić. 

Przedstawiciel 
Fundacji 

T 
 Nowa redakcja  Strategii skonsumuje 

uwagę. 
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Sendzimira 
 

Osoba 
fizyczna 

 
Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
ECES 

 
Fundacja 

Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Koalicja na 

rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto – 
Fenomen 
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35.  

Projekt strategii odnosi się również wielokrotnie do czynników rozwoju 
pozostających poza zasięgiem wpływu miasta. Natomiast w niewielkim stopniu 
odwołuje się do tych, na które miasto faktycznie ma wpływ, czyli do posiadanych 
przez miasto zasobów i ich efektywnego wykorzystania. 

Przedstawiciel 
Fundacji 

Sendzimira 
 

Osoba 
fizyczna 

 
Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
ECES 

 
Fundacja 

Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Koalicja na 

rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 

T 

W strategii  zostanie dodany nowy „poziom 
fundamentu”, czyli opartcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 
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Miasto - 
Fenomen 

36.  

Projekt strategii został poprzedzony dość dobrze przeprowadzoną diagnozą, 
która wskazała wyraźnie na przewagę słabych stron Łodzi nad atutami. Jako 
najlepszą ścieżkę rozwoju diagnoza wskazuje średniookresową strategię 
konkurencyjną, polegającą na eliminowaniu oraz minimalizowaniu 
wewnętrznych słabości, aby w przyszłości lepiej wykorzystać szanse płynące z 
otoczenia i sprawniej wykorzystać okazje zewnętrzne. Jednak w przedstawionym 
projekcie nawiązanie do tych celów można dostrzec jedynie w dziale dotyczącym 
wyzwań stojących przed miastem oraz w niektórych założeniach II filaru. 
Pozostała część dokumentu, szczególnie wizja a także I filar i postulowany 
fundament mają niewiele wspólnego z wynikami diagnozy mając niewiele 
wspólnego z minimalizowaniem zagrożeń wewnętrznych i bazując raczej na 
śmiałych wizjach związanych z przyszłymi inwestycjami, na które miasto ma 
niewielki wpływ. 

Przedstawiciel
e 

Świetlicy 
Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

 

T 

Nowy zakres merytoryczny i redakcja opisu 
filarów rozwoju uwzględni sugestie 

wniosku. 
W strategii dodano także nowy „poziom 

fundamentu”, czyli oparto rozwój miasta na 
posiadanych zasobach materialnych i 

społecznych. 

37.  

Widoczne jest również pewne pęknięcie w charakterze języka, którym pisany jest 
dokument, jakby pisały go dwa zespoły o różnych podejściach do wizji miasta. 
Raz sugeruje on podejście do Łodzi jako do sprawnie zarządzanej firmy, której 
celem jest ściągnięcie wielkich inwestorów i nastawienie na szybki zysk 
(prywatyzacja spółek miejskich i zasobu lokalowego, koncentracja na wielkich 
inwestycjach, penalizacja drobnych wykroczeń przez zbudowanie systemu 
monitoringu), innym razem, jak w II filarze sugeruje spojrzenie na miasto jako 
wspólnotę mieszkańców i oparcie się na lokalnym potencjale społecznym 
(rewitalizacja społeczna, aktywność i partycypacja, uczestnictwo w kulturze).  
Wniosek: uspójnienie struktury dokumentu w wyżej wymienionych kwestiach  

Przedstawiciel
e 

Świetlicy 
Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

 

T 
Język, którym pisany jest dokument będzie 

skorygowany w toku dalszych prac nad 
dokumentem. 

38.  Usunięcie punktu o infrastrukturze sportowej z fundamentu. 

Przedstawiciel
e 

Świetlicy 
Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

T 
Problematyka infrastruktury sportowej 
będzie  określona w polityce sportowej. 

39.  

Wielkie inwestycje infrastrukturalne w Łodzi i aglomeracji 
W tym punkcie sugerujemy usunięcie zapisów dotyczących Kolei Dużych 
Prędkości oraz centralnego portu lotniczego z uwagi na odsunięcie tych 
inwestycji przez rząd na czas, którego strategia już nie dotyczy. 

Przedstawiciel
e 

Świetlicy 
Krytyki 

N Nie ma podstaw do usunięcia zapisów. 
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Politycznej w 
Łodzi 

 

40.  
Nie efektywność (jako inwestowanie w zasoby przynoszące najszybszy zysk) 
powinna być priorytetem miasta, ale sprawiedliwe dbanie o różne grupy 
mieszkańców 

Uwagi z 
warsztatu 

strzelaj albo 
emigruj 

 

N 
Uwaga zostanie odzwierciedlona w zapisach 

strategii. 

41.  
Podstawą powinny być realne zasoby miasta: ludzie, środowisko, istniejąca 
infrastruktura 

Uwagi z 
warsztatu 

strzelaj albo 
emigruj 

 

T 

W strategii  zostanie dodano nowy 
 „poziom fundamentu”, czyli oparcie 

rozwoju miasta na posiadanych zasobach 
materialnych i społecznych. 

42.  
Strategia powinna dawać możliwość wpisania konkretnych narzędzi 
naprawczych dostosowanych do konkretnego miasta i sytuacji, ten projekt nie 
daje takich ram 

Uwagi z 
warsztatu  

strzelaj albo 
emigruj 

 

T 

Strategia rozwoju powinna wyznaczać 
główne kierunki rozwoju danej organizacji 
lub tu Miasta. Nie jest to plan naprawczy, 

który koncentruje się na poprawie 
istniejących rozwiązań. 

43.  
Mocny postulat wykorzystania istniejących już projektów i pomysłów na Łódź, 
jak np. SWITCH 

Uwagi z 
warsztatu  

strzelaj albo 
emigruj 

 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do powstających polityk 

sektorowych. 
 

44.  
Strategia może/musi być ogólna, ale musi też zawierać wyznaczone 
ramy/obszary działania 

Uwagi z 
warsztatu  

strzelaj albo 
emigruj 

 

T 
Projekt Strategii Zintegrowanego Rozwoju 
2020+ w chwili obecnej jest dokumentem 

ogólnym wymagającym rozwinięcia. 

45.  

Postulowana metoda wspólnej, uspołecznionej pracy nad całością, z 
ekspercką/merytoryczną pieczą nad wyglądem samej struktury. Modelu tej pracy 
nie trzeba wymyślać od podstaw – można skorzystać z doświadczenia innych 
miast  
 

Uwagi z 
warsztatu  

strzelaj albo 
emigruj 

 

T 
Dlatego rozwinięcie celów strategicznych 

nastąpi dopiero po konsultacjach 
społecznych. 

46.  Nie chcemy gigantomanii i najszybciej rozwijającej się metropolii środkowej Uwagi z T Nowa wizja odnosić się będzie do: 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

15 
 

europy, ale wysokiej jakości życia, czas pomyśleć nie tylko o inwestorach i 
wszystkich, których 'trzeba' przyciągnąć, ale o obecnych mieszkańcach miasta i 
województwa – wysoka jakość życia jako cel 

warsztatu  
strzelaj albo 

emigruj 
 

- miasta przyjaznego 
- miasta dynamicznego 

- miasta twórczego 
- miasta zrównoważonego rozwoju 

- miasta wysokiej jakości życia 
- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego. 

47.  
Środowisko powinno być ujęte fundamentalnie i całościowo, nie jako problem 
parków czy drzew. 

Uwagi z 
warsztatu  

strzelaj albo 
emigruj 

 

T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 

filarze odnoszącym się do sfery przestrzenno 
– środowiskowej. 

48.  

Strategia powinna być co jakiś czas (np. co roku) weryfikowana i ewentualnie 
dostosowywana. Normą obecnie jest coroczna ewaluacja strategii, a co ok. dwa 
lata gruntowna aktualizowanie jej założeń – świat się za szybko zmienia, 
żebyśmy byli w stanie zaplanować cokolwiek 15 lat do przodu, przy takim trybie 
ewaluacji nie trzeba wymyślać alternatywnych wersji 

Uwagi z 
warsztatu  

strzelaj albo 
emigruj 

 

T 
Uwaga do uwzględnienia w toku dalszych 

prac nad projektem. 

49.  

Jako mieszkańcy nie oczekujemy Mediolanu Wschodu, ale oczekiwalibyśmy, np. 
tego, że jeżeli miasto zgadza się, że brakuje kapitału społecznego, że więzi są 
pozrywane w Łodzi, to być może sam mechanizm konsultacji społecznych 
(dobrze i szeroko przeprowadzonych) mógłby być formą budowania tego 
kapitału 

Uwagi z 
warsztatu  

strzelaj albo 
emigruj 

 

N 

Nowa wizja odnosić się będzie do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego. 

50.  
Błędy popełniono już na etapie diagnozy  - brak aspektów środowiska 
przyrodniczego. 

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Oddział 
w Łodzi 

 

T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 

filarze odnoszącym się do sfery przestrzenno 
– środowiskowej. 

51.  
Brak określenia czasookresu realizacji (ile lat oznacza plus) i oszacowania 
przewidywanych kosztów. Brak tych elementów czyni z tego dokumentu zbiór 
„pobożnych życzeń”. 

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Oddział 

T 

Równoległa analiza finansowania 
poszczególnych przedsięwzięć zawartych w 

programach strategicznych jest podstawą 
zrównoważonego zarządzania budżetem. 
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w Łodzi 
 

52.  

Niektóre sformułowania (pkt.5 Wyzwania) są szkodliwe w swojej wymowie, 
stawiają Miasto w wyjątkowo niekorzystnym świetle. Nie ma powodów, aby w 
strategii rozwoju posługiwać się „czarnym PR”. Tak przedstawione relacje nie 
wzmacniają wiary mieszkańców w przyszłość, a inwestorów odstraszają od 
realizacji inwestycji w mieście. 

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Oddział 
w Łodzi 

T 
Nowy zakres merytoryczny i redakcja 

uwzględnia sugestie. 

53.  
W dokumencie brak jest prezentacji mocnych stron Miasta związanych z 
ogromnym potencjałem naukowym łódzkich uczelni.  

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Oddział 
w Łodzi 

 

T 

W strategii  zostanie dodano nowy 
 „poziom fundamentu”, czyli oparcie rozwoju 
miasta na posiadanych zasobach materialnych 

i społecznych. 

54.  Brak również odniesienia do dziedzictwa kulturowego Łodzi. 

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Oddział 
w Łodzi 

 

T 

W strategii  zostanie dodano nowy 
 „poziom fundamentu”, czyli oparcie rozwoju 
miasta na posiadanych zasobach materialnych 

i społecznych. 

55.  
Koncepcja zawarta w strategii nie odnosi się ani do wcześniej obowiązujących 
w Łodzi, ani w regionie strategii (nigdy formalnie nieodwołanych). 

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Oddział 
w Łodzi 

 

N 

Projekt dokumentu odwołuje się nie wprost, 
ale poprzez zakres i treść do budowy 

infrastruktury o znaczeniu 
ponadregionalnym, regionalnym, rozwoju 

obszaru metropolitalnego, a więc projektów 
uwzględnionych w przywołanych 

dokumentach. 
 

56.  

Brak określenia, jaki ma być pożytek dla społeczeństwa zrealizowanych 
inwestycji. Określenie „podniesienie jakości życia”, sformułowane w opisie 
wizji rozwoju miasta, może wykluczyć z ubiegania się o środki unijne. Celami 
polityki spójności jest wspieranie rozwoju infrastruktury oraz potencjału 
gospodarczego i ludzkiego najbiedniejszych regionów poprzez dofinansowanie 
działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych. 
W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie 
rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych. 

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Oddział 
w Łodzi 

 

N 

Nowa wizja odnosić się będzie do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego. 
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57.  
Podstawowym brakiem dokumentu jest 
opracowanie z pominięciem sił politycznych, byłych prezydentów i wojewodów, 
środowisk opiniotwórczych  np. z  uczelni wyższych.  

Przedstawiciel
e Lepszej 

Łodzi 
T 

Projekt był na różnych etapach powstawania 
konsultowany z różnymi środowiskami. 

58.  Anonimowość autorów diagnozy i strategii  
Przedstawiciel

e Lepszej 
Łodzi 

N 

Diagnoza i projekt strategii powstały w 
Departamencie Strategii i Rozwoju, z 

wiodącą rolą Oddziału Strategii Rozwoju 
Miasta w Biurze Strategii, Partnerstwa i 

Funduszy. 

59.  
Brak odniesienia do funkcji Łodzi jako centrum usługowego aglomeracji  i 
województwa. 

Przedstawiciel
e Lepszej 

Łodzi 
T 

W filarze I znajdzie się rozszerzenie 
dotyczące rozwoju współpracy z innymi 
ośrodkami wojewódzkimi oraz gminami 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

60.  

Diagnoza zawiera nietrafne oceny, na przykład: 
-dysponujące wolnymi terenami inwestycyjnymi otoczenie aglomeracyjne-  nie 
jest atutem Łodzi,  wymaga szeregu działań, a przede wszystkim współpracy w 
 przyległymi gminami i powiatami 
-rozwijający się nowoczesny i innowacyjny przemysł, (…),  baza dla przemysłów 
kreatywnych - teza niedookreślona, czy dotyczy zaplecza infrastrukturalnego, 
 czy intelektualnego, a może finansowego i mentalnego  
-sprawne i doświadczone  kadry gospodarcze - brak przykładów, nazwisk, lub 
nazw firm, lub wskazania organizacji środowiskowych  skupiających 
 doświadczone kadry gospodarcze,   
Nowoczesna aglomeracyjna baza infrastruktury komunalnej -GOŚ, sortowania, 
kompostownia  - stwierdzenie nieprawdziwe, sortowania nie obsługuje 
wszystkich odpadów,  kompostowania nie produkuje biogazu oraz ciepła i 
energii elektrycznej,  brak obróbki odpadów (np.. termicznej), brak 
przedsiębiorstw recyklingu surowców odzyskanych w procesie sortowania, brak 
systemu sortowania odpadów u źródła - w miejscu powstania, 
Dziedzictwo postprzemysłowe - unikalna architektura i układ urbanistyczny oraz 
atrakcyjna zieleni miejska i rekreacyjna  -  tezy wątpliwe, gdyż  brak działań lub 
projektów  spinających wymienione elementy w spójną funkcjonalną atrakcyjną 
 całość  
ATLAS Arena - jedna z trzech dużych hal widowiskowych w Polsce - bez 
długofalowego programu imprez hala  generuje tylko koszty, nie przyczyni się do 
tworzenia pozytywnego wizerunku miasta i jego atrakcyjności 

Przedstawiciel
e Lepszej 

Łodzi 
N 

Informacje statystyczne będą wykorzystane 
w celu doskonalenia diagnozy stanu miasta 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

18 
 

Teatry i opera oraz filharmonia -  ich istnienia j nie oznacza, że są  mocną 
stroną Łodzi ,  brak odzwierciedlenia w repertuarze, recenzjach krytyków 
teatralnych , operowych,  muzycznych, we frekwencji widzów z innych miast 
posiadających  teatry i filharmonie, gościnnych wizytach trup teatralnych i 
filharmonicznych,  intensywności lokalnego życia  kulturalnego 
-  duże zainteresowanie rozwojem sieci szybkich kolei w Europie i Polsce,  teza 
wadliwie sformowana, należy wskazać na rozwój kolei dużych prędkości  we 
Francji, Hiszpanii,  Włoszech, Belgii, Niemczech i  rozbudowa  ich  linii w 
kierunku południowo-wschodnim (Wiedeń, Bratysława, Praga), i na wspieranie 
przez UE  rozwój europejskich sieci komunikacyjnych w ramach 
transeuropejskich korytarzy komunikacyjnych,   zagrożenie dla Łodzi związane 
ze stanowiskiem ministra w sprawie KDP i ryzykiem zmiany przebiegu KDP po 
zmianie tego stanowiska 

61.  

W dokumencie brakuje odniesienia do kwestii przestrzennych (wskazania 
kierunków rozwoju miasta i metropolii – np. wyboru ekstensywnego lub 
intensywnego /kompaktowego/ modelu zagospodarowania przestrzennego). 
Sugeruje się określenie relacji pomiędzy strategią a Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (czy strategia 
stanowić ma wskazanie do aktualizacji Studium czy też studium stanowi 
podstawę dla strategii). 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 

filarze odnoszącym się do sfery przestrzenno 
– środowiskowej. 

62.  

Równolegle do prac nad stworzeniem „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 
2020+” trwają szeroko zakrojone prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” (aktualny harmonogram prac 
określa Uchwała Nr XIX/338/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 
grudnia 2011 r.). Należy dążyć do zapewnienia zgodności obu dokumentów 
strategicznych zarówno z punktu widzenia rozwoju miasta i regionu, jak również 
w kontekście możliwości sfinansowania planowanych działań z funduszy 
strukturalnych w kolejnym okresie programowania 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Projekt dokumentu odwołuje się nie wprost, 
ale poprzez zakres i treść do budowy 

infrastruktury o znaczeniu 
ponadregionalnym, regionalnym, rozwoju 

obszaru metropolitalnego, a więc projektów 
uwzględnionych w przywołanych 

dokumentach. 
 

63.  

W przedstawionych we wstępie najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoi 
Łódź, duże znaczenie przypisano zewnętrznym inwestycjom infrastrukturalnym, 
lecz pominięto inwestycje związane z budową tunelu średnicowego 
integrującego układ kolejowy miasta, rozwojem łódzkiej kolei aglomeracyjnej 
oraz zastosowania systemu „park & ride”. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do powstającej polityki 

sektorowej. 
 

64.  Jednocześnie sugeruje się rezygnację z opisu inwestycji, których realizacja nie Urząd T Poprawa dostępności Miasta jest działaniem 
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jest przesądzona lub została znacząco opóźniona jak Koleje Dużych Prędkości i 
Centralny Port Lotniczy. Ponadto tego rodzaju inwestycje o znaczeniu krajowym 
należy traktować w kategorii szansy, a nie wyzwania, gdyż władze miasta mają 
ograniczony wpływ na ich realizację (odpowiada za nie administracja rządowa). 

Marszałkowski 
 

priorytetowym dla jego rozwoju. Na ten cel 
przeznacza się corocznie znaczącą część 

środków inwestycyjnych. 
Programy strategiczne w przeważającym 

stopniu spełniają ten postulat. 
Szeroko rozumiany marketing łódzkiego 

lotniska będzie głównym zadaniem działań 
na jego rzecz po osiągnięciu przez 
infrastrukturę lotniskową poziomu 

konkurencyjnego na skalę europejską. 
Miasto konsekwentnie podejmuje działania 

lobbystyczne na rzecz rozwoju 
infrastruktury komunikacyjnej Polski 

Środkowej stanowiącej zasadniczy element 
integracji wewnętrznej i konkurencyjności 

naszego kraju. Będą one kontynuowane przy 
znaczącym wsparciu mieszkańców, aż do 

osiągnięcia pożądanych efektów. 

65.  
Z kolei ograniczenie problematyki związanej z jakością życia jedynie do 
wysokości wynagrodzeń wydaje się być niewłaściwe (m.in. pominięto zupełnie 
aspekt środowiska przyrodniczego tak istotnie wpływającego na jakość życia). 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 

filarze odnoszącym się do sfery przestrzenno 
– środowiskowej. 

66.  
W opisie wyzwań rozwojowych brakuje odniesienia do wewnętrznych 
potencjałów Łodzi, w tym m. in. akademickiego, naukowego. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

W strategii zostanie dodany nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych 

67.  

Podsumowując należy stwierdzić, że nie wszystkie zidentyfikowane wyzwania 
rozwojowe znalazły odzwierciedlenie w dalszej części dokumentu (np. nie 
wskazano pól współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu 
kształtowania Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego). 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga z pozytywną 

rekomendacją skierowana do powstającej 
polityki sektorowej. 

 

68.  

W świetle nowej perspektywy finansowej UE szczególnego znaczenia nabiera 
konieczność współpracy jednostek samorządu terytorialnego w przygotowaniu 
projektów zintegrowanych, w związku z czym sugeruje się określenie w 
dokumencie pól współpracy Łodzi z gminami ościennymi. Wskazanie w strategii 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Kwestie współpracy z gminami ościennymi 
zostaną rozwinięte w ramach filaru I i polityk 

sektorowych. 
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konkretnych projektów/inwestycji, istotnych z punktu widzenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego grupy JST współpracujących w ramach partnerstwa, 
zwiększy szanse na uzyskanie wsparcia z funduszy strukturalnych na ich 
realizację.  

69.  

Nie dostrzeżono również związków Łodzi z Warszawą i innymi polskimi 
metropoliami. Zgodnie z przyjętą przez Rząd w grudniu 2011 r. Koncepcją 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 zakłada się konieczność 
współpracy pomiędzy miastami policentrycznej metropolii sieciowej, do której 
należy Łódź w celu tworzenia układów zdolnych konkurować w Europie i w skali 
globalnej.  

Urząd 
Marszałkowski 

T 

 
Kwestie współpracy z ośrodkami 

wojewódzkimi kraju zostaną rozwinięte w 
ramach filaru I. 

70.  
Brak wskaźników realizacji celów.  Brak wskaźników uniemożliwi w przyszłości 
ocenę stopnia i efektywności realizacji zapisów strategii. 

Urząd 
Marszałkowski 

T 
Uwaga do uwzględnienia w toku dalszych 

prac nad projektem. 

71.  
Brak macierzy powiązań celów strategii. Należy wskazać wzajemne powiązania 
celów/programów strategii, co ułatwi określenie hierarchii ważności przyjętych 
do realizacji działań 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

 Hierarchia ważności działań zostanie 
określona w trakcie dalszych prac nad 

strategią. 

72.  

Obecnie kończą się konsultacje społeczne Długo i Średniookresowej Strategii 
Rozwoju Kraju Polska 2030 oraz poszczególnych podstrategii. Jednym z 
podstawowych założeń ich realizacji jest skoordynowanie z nimi strategii 
lokalnych oraz współzależność polityk. Już przy pierwszej analizie można 
zauważyć, że planowana Strategia Łodzi w formie przedstawionej przez Urząd 
Miasta 5 grudnia 2011 r.,  nie jest skoordynowana ze Strategią Rozwoju Kraju 
(nie padła też odpowiedź na pytanie o jej związek z tworzoną obecnie strategią 
rozwoju województwa).   

Osoba 
fizyczna 

T 

Projekt dokumentu odwołuje się nie wprost, 
ale poprzez zakres i treść do budowy 
infrastruktury o znaczeniu krajowym, 

ponadregionalnym, regionalnym, rozwoju 
obszaru metropolitalnego, a więc projektów 

uwzględnionych w przywołanych 
dokumentach. 

 

73.  

W dokumentach strategicznych na poziomie krajowym za obszary priorytetowe 
w zakresie przestrzennego zagospodarowania i rozwoju regionalnego uznane są  
nie tylko polityka transportowa (z którą związane są  prawie wszystkie plany 
Strategii Łodzi), ale również energetyczna, ekologiczna i klimatyczna - 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię, troska o środowisko (dbałość o 
system przyrodniczy, niska uciążliwość dla środowiska, rozwój 
energooszczędnych technologii) oraz troska o kształtowanie przestrzeni 
publicznej. Nacisk kładziony jest nie tylko na zintegrowany, ale też 
zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (spójność w 
perspektywie kraju i UE). Kierunki te nie zostały uwzględnione w projekcie 
Strategii Łodzi (zrównoważony rozwój pojawia się wyłącznie w preambule), co 
dziwi, zważając na konieczną spójność polityki miejskiej z założeniami 

Osoba 
fizyczna 

T 

Projekt dokumentu odwołuje się nie wprost, 
ale poprzez zakres i treść do budowy 
infrastruktury o znaczeniu krajowym, 

ponadregionalnym, regionalnym, rozwoju 
obszaru metropolitalnego, a więc projektów 

uwzględnionych w przywołanych 
dokumentach. 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta natomiast zostanie uwzględniona w 
nowym III filarze odnoszącym się do sfery 

przestrzenno – środowiskowej. 
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ogólnopolskimi, ale też w domyśle – szanse na idące za tym środki finansowe.  
 
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przestrzeń polska 
postrzegana jest przez pryzmat policentrycznej metropolii sieciowej – 
współzależnego, otwartego układu sieciowego obszarów funkcjonalnych 
połączonych gospodarczo, społecznie, edukacyjnie i kulturowo. Polegać ma on 
na wzmacnianiu związków między krajowymi metropoliami oraz ich 
oddziaływaniu na tereny przyległe (obszary funkcjonalne), zwiększeniu 
aktywności makroregionalnej oraz decentralizacji funkcji decyzyjno-kontrolnych 
skupionych obecnie w stolicy. Funkcjonowanie w podobnych układach 
sieciowych ułatwiają wzrost i wymianę. KPZK przewiduje, że te procesy 
integracji i współzależności funkcji spowodują wytwarzanie silnych układów 
dwubiegunowych i wieloczłonowych pomiędzy miastami Polski (przez 
intensyfikację współpracy i zapewnienie synergii powiązań). Zakłada się 
skupienie działań m.in. miast w obrębie Trójmiasta,  Bydgoszczy z Toruniem i 
Konurbacji Śląskiej z Krakowem. Łódź w tym kontekście występuje w parze z 
Warszawą. Ostatnie doniesienia z Unii Europejskiej (zob. Portal Samorządowy) 
wskazują na to, że spośród miast europejskich prawdopodobnie zostanie 
wyłonionych ok 300 (w ramach tzw. europejskiej platformy miejskiej), które 
będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie, zaś kryteriami przemawiającymi za 
ich wyborem będzie zintegrowany i zrównoważony rozwój, silne oddziaływanie 
regionalne oraz umiejętność tworzenia sieci powiązań i wymiany doświadczeń z 
innymi miastami. 

74.  

Strategia miasta z założenia nie powinna być czymś "ekstra", wizją 
wykraczającą ponad rzeczywistość, ale dokumentem wyznaczającym standardy, 
do których osiągnięcia lub zachowania powinniśmy dążyć. Jako obywatelka 
Łodzi oczekuję, aby jej władze skupiły się na skoordynowanych działaniach 
opierających się nie na niepewnych inwestycjach zewnętrznych, ale na 
posiadanych zasobach ludzkich, środowiskowych, gospodarczych i 
infrastrukturalnych.  

Osoba 
fizyczna 

N 

W strategii zostanie dodany nowy  „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 

75.  

Aby wspierając mieszkańców i korzystając z ich wiedzy,  dążyły zarówno 
wewnętrznie i zewnętrznie do uznania i zachowania unikatowego dziedzictwa 
postindustrialnego, które wyróżnia Łódź na tle innych miast, do zapewnienia 
absolwentom uczelni wyższych zróżnicowanej oferty pracy, do generalnego 
podniesienia poziomu jakości życia wszystkich mieszkańców rozpoczynając 

Osoba 
fizyczna 

N 

W strategii zostanie dodany nowy  „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 
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nawet od poprawy najdrobniejszych czynników życia codziennego. 

76.  

Filary:  
z opisu wynika, że są to cele określone hasłowo na kształt już znanych i 
niespełnionych (Aby Polska rosła w siłę, …by żyło się lepiej itp.). warto 
przypomnieć, że cele powinny spełniać kryteria „smart” ( z ang. specific – 
konkretne, measurable – mierzalne, agreed too - uzgodnione, realistic – 
realistyczne, timed – terminowe)  

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 

Nowy zakres merytoryczny i redakcja opisu 
filarów rozwoju uwzględnia sugestie 

wniosku. 
Zostaną dodane zasady horyzontalne, które 
będą przenikać wszystkie działania Miasta, 

m.in. zasada zrównoważonego rozwoju, 
zasada rozwoju inteligentnego, zasada 
pomocniczości, zasada skuteczności i 

gospodarności 

77.  
W projekcie „Strategii…” brak odniesienia do analizy (jeśli taka była zrobiona) 
i do mapy problemów wymagających interwencji (działań).  

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 

W strategii  zostanie dodany nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 

78.  
Synteza „Diagnozy…”, będąca źródłem wielu interesujących informacji, nie 
definiuje problemów, barier, potencjałów rozwoju, nie daje zaleceń ani 
wskazówek do zdefiniowania racjonalnych działań. 

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

N 
Synteza diagnozy jest suchym zestawem 

informacji do indywidualnej analizy. 

79.  
Silną stroną Syntezy „Diagnozy…” jest analiza SWOT, która jednak jest analizą 
ogólną i nie diagnozuje (zaleca, deleguje) racjonalnych działań. 

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

N 
Analiza SWOT ma wskazać słabe i mocne 

strony, szanse i zagrożenia rozwoju miasta, a 
nie konkretne działania. 

80.  

Proponujemy koncepcję „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łodzi 2020+”, 
według Centrum Zrównoważonego Rozwoju, stanowiącą załącznik do 
prezentowanej opinii, będącą jednocześnie propozycją fundamentalnych zmian 
w formie i zapisach projektu „Strategii Zintegrowanej Rozwoju Łodzi 2020+” 
przedstawionej do konsultacji przez UMŁ. 

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T/N 

Przygotowywana strategia rozwoju Łodzi 
uwzględni racjonalne i uzasadnione 
społecznie i gospodarczo wnioski  z 

konsultacji społecznych. 

81.  
Trzeci akapit – jest: U podstaw każdej głębokiej przebudowy Miasta znajduje się 
człowiek.”. Zmiana na; „U podstawa każdej głębokiej przebudowy miasta 
znajduje się żyjący tutaj człowiek.” 

Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 
T/N 

Ostateczna redakcja strategii nastąpi w 
końcowym etapie jej przygotowywania i 
będzie brała pod uwagę rekomendacje 

również w zakresie języka. 

82.  
Czwarty akapit – jest: „(…) podejmujemy nowe wyzwania, walczymy o 
dynamicznie rozwijającą się Łódź (…)”. Zmiana na: „(…) podejmujemy nowe 
wyzwania, działamy na rzecz dynamicznie rozwijającej się Łodzi (…)”. 

Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 
T/N 

Ostateczna redakcja strategii nastąpi w 
końcowym etapie jej przygotowywania i 
będzie brała pod uwagę rekomendacje 

również w zakresie języka. 

83.  
Piąty akapit – jest „(…) miejscem, do którego się przyjeżdża.”. Zmiana na „(…) 
miejscem, do którego chętnie się przyjeżdża.”. 

Przedstawiciel 
Politechniki 

T 
Ostateczna redakcja strategii nastąpi w 

końcowym etapie jej przygotowywania i 
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Łódzkiej będzie brała pod uwagę rekomendacje 
również w zakresie języka. 

84.  
„(…) wdrażanie w skali całego Miasta podporządkowane będzie zasadzie 
maksymalizacji korzyści” – brak wskazania, kto będzie beneficjentem tych 
korzyści. 

Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 
T 

Potrzeba przygotowywania strategii rozwoju 
wynika z konieczności wykorzystania szans, 

które stoją przed miastem. Nie można ich 
właściwie zdyskontować bez aktywnej i 

współuczestniczącej postawy mieszkańców. 

85.  

Jestem zaniepokojony niską jakością przedstawionego projektu. Jego treść 
wskazuje, że administracja Prezydent Hanny Zdanowskiej, po roku rządzenia, 
nie posiadła ani sprawności w wyznaczaniu celów działania na podstawie 
dostępnych analiz, ani po prostu nie ma pomysłu na Łódź. Jeżeli porównamy to, 
co się działo na Radzie Miejskiej z tym, co się działo na konsultacjach oraz 
zorganizowanym przez organizacje społeczne w Prexerze spotkaniu, Rada 
Miejska również wyda się dość jałowa. Rozwiązaniem jest większe 
uspołecznienie miejskich procesów decyzyjnych. 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Fenomen 

Osoba 
fizyczna 

 

N 

Konsultacje Strategii, w których wzięła 
również czynny udział fundacja Fenomen  

stanowiły dowód na rosnące uspołecznienie 
miejskich procesów decyzyjnych. 

 
 

86.  

Natomiast relacja między diagnozą a strategią jest bardzo luźna, tak więc nie 
można powiedzieć, że jest ona realistyczna, to znaczy jej realizowalność wynika 
z diagnozy. Nie można też powiedzieć, że jest nierealistyczna - jest po prostu 
zbyt ogólna, aby jej realistyczność rozpatrywać. Można by powiedzieć, że ma 
charakter dokumentu programowego - gdyby było to choć trochę bardziej 
błyskotliwe. 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Fenomen 

Osoba 
fizyczna 

 

T 

W strategii  zostanie dodany nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 

 

87.  

Należy również zauważyć, że Łódź potrzebuje bardzo wiele wysiłków, aby dojść 
do 'standardu' w różnych kwestiach, na przykład transportu zbiorowego czy też 
jakości nawierzchni dróg w centrum - dojście do tych standardów powinno być 
więc głównym elementem strategii. 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Fenomen 

Osoba 
fizyczna 

 

T 

W strategii  zostanie dodany nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 

 

88.  

Łódź nie jest miastem rozwijającym się, jest miastem kurczącym się (google: 
shrinking city). Oznacza to inny sposób zarządzania. W takiej sytuacji polityka 
ekspansji terytorialnej nie jest właściwa, gdyż generuje wysokie koszty zarówno 
po stronie miasta, jak i mieszkańców. Należy działać na rzecz uczynienia miasta 
bardziej zwartym terytorialnie. 

Przedstawiciel 
Fundacji  
Fenomen 

Osoba 
fizyczna 

T 

Konkurencyjna strategia zmierza do takiego 
celu m.in. poprzez swoje polityki sektorowe 
i główne programy operacyjne stanowiące 

treść filarów strategicznych. 
 

89.  
Skoro w strategii poświęcono dużo uwagi ekstremalnie drogim inwestycjom 
zależnym od decyzji centralnych, takich jak KDP czy CPL, należy również ująć 
inwestycje mniejsze, jako cele lobbingu miasta. Należy do nich chociażby 

Przedstawiciel 
Fundacji 

T 
Równoległa analiza finansowania 

poszczególnych przedsięwzięć zawartych w 
programach strategicznych jest podstawą 
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postulat lokalizacji w Łodzi niektórych instytucji narodowych, np. kilku 
ministerstw - w ramach szerszego postulatu decentralizacji (zob. Tezy o Mieście, 
teza 8 a także np. http://obywatel.salon24.pl/313138,karol-trammer-warszawa-
czyli-polska). 

Fenomen 
Osoba 

fizyczna 

zrównoważonego zarządzania budżetem. 

90.  Strategia musi zawierać mechanizm jej systematycznej ewaluacji. 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Fenomen 

Osoba 
fizyczna 

T 
Uwaga do uwzględnienia w toku dalszych 

prac nad projektem. 

91.  

Przekładając piramidę potrzeb Maslowa na Łódź należy moim zdaniem w 
pierwszej kolejności zadbać o: 
1. (potrzeby fizjologiczne: jedzenie, woda, tlen, sen) czyli możliwość pracy, 

zamieszkania, wypoczęcia w parku, jeśli praca to i możliwość odprowadzenia 
dzieci do żłobka, przedszkola, szkoły, ale także zdobycie dodatkowego 
wykształcenia; czystość w najbliższym otoczeniu  

2. (potrzeby bezpieczeństwa: zależność, opieka, spokój) czyli oświetlone ulice, 
skwery, brak obaw podczas wieczornych spacerów po ulicy, widoczność 
policji/ straży miejskiej, szybki czas interwencji służb, odśnieżone chodniki, 
bezpieczna komunikacja miejska, bezpieczne przejścia podziemne. 

3. (potrzeby miłości i przynależności) czyli możliwość poznania się ludzi 
z najbliższego otoczenia - w lokalnych domach kultury, w szkołach 
prowadzących programy kulturalne skierowane do mieszkańców osiedla, 
dialog międzypokoleniowy. 

4. (potrzeba szacunku i uznania: poczucie własnej wartości, kompetencja, 
poważanie) - na ten poziom miasto zasadniczo już nie ma wpływu. Jako 
przykład można tutaj podać "przyjazny urząd" czyli wzajemne poszanowanie 
mieszkańca i urzędnika.  

5. (potrzeba samorealizacji) każdy ustala sam co jest dla niego ważne i jak chce 
się realizować. Miasto może wspierać pewne przejawy działalności 
mieszkańców - te które uzna za istotne dla swojego rozwoju (np. IT czy 
przemysły kreatywne). 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 

Miasto 
"Fenomen" 

T 

Strategia uwzględnia w swoich programach 
operacyjnych oraz politykach sektorowych 
powyższe postulaty, które powinny zostać 

rozwinięte podczas operacjonalizacji 
konkretnych programów i zapisów 

dokumentu. 
 
 

92.  

Dodatkowo brałam udział w warsztatach i zgadzam się z wnioskami 
wypracowanymi przez mieszkańców, w szczególności w zakresie:  
- ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT METROPOLITARNY - WEWNĄTRZ I NA 

ZEWNĄTRZ MIASTA (podsumowanie warsztatów II i III) 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 

Miasto 

T 
Nowy zakres merytoryczny i redakcja opisu 

filarów rozwoju uwzględni sugestie 
wniosku. 
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- nieprzeinwestowania w NCŁ i ustalenia ostatecznej funkcji jaką ma pełnić te 
obszar 

- sprawny urząd 
- system wsparcia dla MSP 
- KAPITAŁ SPOŁECZNY, ŁÓDŹ OBYWATELSKA 
- ŁÓDŹ ESTETYCZNA 

"Fenomen" 

93.  

W odrodzonym łódzkim samorządzie w każdej kadencji powstawały dokumenty 
strategiczne o różnej zawartości: od krótkich po wielostronicowe opracowania,  
choć się o tym nie pamięta – nawet ich autorzy.  
Pierwszym takim opracowaniem z szczegółową macierzą celów, była Strategia 
rozwoju ekonomicznego Miasta Łodzi,  przygotowana pod kierunkiem prof. 
Tadeusza Markowskiego i prof. Aleksandry Jewtuchowicz w 1992 r.. W 
następnej kadencji w październiku 1994 roku Rada Miejska przyjęła 3-4 
stronicowy tekst pt. Strategia dla Miasta. Jeszcze w następnej kadencji, uchwałą 
Rady Miejskiej z czerwca 1999 r. przyjęto Strategię Rozwoju Miasta Łodzi = 
główne założenia i program działania Zarządu Miasta Łodzi w II kadencji. 
Różny był status formalny dokumentów strategicznych. Były takie które zlecał i 
przyjmował do wykorzystania organ wykonawczy, są też jak widać przyjmowane 
przez organ stanowiący (Radę Miejską). 
Są wśród nich takie, których użyteczność jest ważna po dziś dzień, a nawet ich 
obowiązywanie jest warunkiem wykorzystania środków z Unii Europejskiej.  
Powstałe dokumenty programowe będące wynikiem dużych, często bardzo 
specjalistycznych prac, są źródłem wiedzy a także ważnych studiów o mieście. 
(są to m. in Program Prorevita; nagrodzony przez Ministerstwo Gospodarki 
Program rewitalizacji domów familijnych); opracowanie Strategia 
mieszkaniowa Łodzi przygotowane pod kierunkiem p. prof. Ewy Kucharskiej-
Stasiak. Dokumenty warunkujące wykorzystanie środków unijnych, to m.in.: 
Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich 
oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013; Program Nowe Centrum Łodzi; 
zintegrowany projekt pn. „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi 
położonego w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – 
Piłsudskiego”; Społeczna Strategia Rewitalizacji; Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych; Strategia Rozwoju Klastra Łódzkiego przygotowana 
razem z McKinsey’em; Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-
2013. Ten ostatni dokument przyjęty (podobnie jak większość wymienionych) 

Przedstawiciel 
Fundacji 

Łódzkiego 
Porozumienia 
Obywatelskieg

o 

T 

Założenia strategii powstały  na podstawie 
dotychczas powstałych w Łodzi 

dokumentów strategicznych i uwzględniają 
stojące za nimi przesłanki. Jednak należy 

pamiętać, że dokumenty tworzone 10 - 20 lat 
temu w coraz mniejszym stopniu przystają 
do obecnych potrzeb/możliwości Miasta i 

stojących przed nim wyzwań rozwojowych. 
Na skutek globalnie zmieniającej się – w 

dynamiczny sposób – sytuacji gospodarczej 
– nowa strategia rozwoju musi w 

szczególnie odpowiedzialny sposób 
podchodzić do możliwości finansowych 

miasta i do jego najważniejszego kapitału – 
czyli mieszkańców. Oczywiście należy się 

zgodzić z tezą, że Strategia, aby była 
skuteczna, nie może zamykać przed 
Miastem możliwości zewnętrznego 

finansowania najważniejszych projektów 
rozwojowych, służących mieszkańcom. 
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uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi (w przypadku PRL-u jest to uchwała z 19 
listopada 2008 r.) zawiera bardzo rozbudowaną i rzetelną część diagnostyczną z 
analizą mocnych i słabych stron (analizą SWOT) włącznie. 
Obecnie tworzona strategia w oczywisty sposób musi uwzględniać tamten 
dorobek, co jest tym, łatwiejsze im bardziej jest ogólna. 

94.  

Łodzianie przekonali się, że wielkie wizje można urzeczywistniać. Ale w 
pierwszym rzędzie trzeba o nie walczyć. Strategia musi uwzględniać wielką 
misję Łodzi w tworzeniu wspólnego frontu samorządów i innych instytucji i 
organizacji na rzecz realizacji Centralnego lotniska dla Polski między Łodzią a 
Warszawą, zintegrowanego z Koleją Dużych Prędkości łączącej największe 
aglomeracje w układzie Wschód – Zachód, od „Y”: Warszawa – Łódź – 
Wrocław, Poznań, poczynając. To jest wyzwanie wręcz interesu narodowego.   
 
Te wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne nie będą mrzonką, jeśli oczywistym – 
także wyeksponowanym w strategii – stanie się sposób ich finansowania poprzez 
partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).Część projektów rewitalizacyjnych 
będzie mogła korzystać z takiej formy, która najpierw angażuje prywatny 
kapitały kompensowany następnie z pożytków płynących z zrewitalizowanych 
obiektów 

Przedstawiciel 
Fundacji 

Łódzkiego 
Porozumienia 
Obywatelskieg

o 

T 
Założenia Strategii uwzględniają te 

priorytety. 

95.  
Najmocniejszą stroną miasta jest jego centralne położenie, z którego powinno 
czerpać profity.  

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Założenia Strategii uwzględniają te 
priorytety. 

96.  

Nadrzędny filar strategii powinien opierać się o rozwój branży logistycznej, 
której podporządkowane są pozostałe branże jak AGD, BPO czy IT. Te ostatnie 
zawsze mogą być przeniesione w inne, bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorcy 
miejsca. Natomiast położenie miasta i wynikające z tego korzyści są wartością 
samą w sobie. 
Należało pokazać mieszkańcom uzasadnienie, dlaczego Łódź powinna być 
centrum logistycznym kraju i Europy Środkowej, jaki ma to wpływ na poprawę 
poziomu jakości życia i jakie generuje skutki dla miasta, to znaczy jakim 
miastem możemy stać się za 5-10-15 lat. 

Osoba 
fizyczna 

 
N 

Strategia ma być dokumentem 
proponującym rozwój zintegrowany, zatem 

przy pełnym uwzględnieniu dla Łodzi 
ważności Filaru I i branż priorytetowych, nie 
można w niej w szczególnie istotny sposób 

stawiać w roli nadrzędnej nad resztą 
dokumentu logistyki i branż pochodnych.  

Nie byłoby także poprawne ani 
metodologicznie ani merytorycznie (byłoby 
to wręcz groźne dla przyszłości Miasta w 
dynamicznie zmieniającym się otoczeniu 

makroekonomicznym)   opieranie rozwoju 
Łodzi na jednej branży czy jednej 
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szczególnej inwestycji. Ponadto nie chodzi 
w Strategii o powielenie będącej w istocie 
substrategią branżową,  - tzw. klastrowej 

strategii Mc Kinseya. 

97.  
Istnieją poważne obawy, aby Nowe Centrum Łodzi z dworcem poziemnym nie 
stało się stacją docelową, a nie węzłem wpisanym w centrum logistyczne kraju i 
Europy 

Osoba 
fizyczna 

T 
Na te same szanse i zagrożenia zwraca 

uwagę pełna diagnoza strategiczna Łodzi. 

98.  
.. budowa centrum logistycznego powinna być celem nadrzędnym, a Nowe 
Centrum Łodzi wpisane w ten cel.  

Osoba 
fizyczna 

N 

Strategia ma być dokumentem 
proponującym rozwój zintegrowany, zatem 

przy pełnym uwzględnieniu dla Łodzi 
ważności Filaru I i branż priorytetowych, nie 
można w niej w szczególnie istotny sposób 

stawiać w roli nadrzędnej nad resztą 
dokumentu logistyki i branż pochodnych.  

Nie byłoby także poprawne ani 
metodologicznie ani merytorycznie (byłoby 
to wręcz groźne dla przyszłości Miasta w 
dynamicznie zmieniającym się otoczeniu 

makroekonomicznym)   opieranie rozwoju 
Łodzi na jednej branży czy jednej 

szczególnej inwestycji. Ponadto nie chodzi 
w Strategii o powielenie będącej w istocie 
substrategią branżową,  - tzw. klastrowej 

strategii Mc Kinseya 

99.  
Ważne jak będą realizowane poszczególne cele i programy. Należy jak więcej 
korzystać z zasobów wiedzy łódzkich uczelni i lokalnych firm i przedsiębiorstw, 
którym przecież najbardziej zależy na tym mieście 

Osoba 
fizyczna 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do polityk sektorowych 

 

 
 

Idea jest bardzo dobra. Jednak zabrakło ukierunkowania na działania oddolne, 
na środowiska lokalne, na rozwiązywanie problemów społecznych, które 
skutecznie hamują lub niwelują rozwój Łodzi.  
 
 

Przedstawiciel
e Świetlicy 

Podwórkowej 
przy 

Stowarzyszeni
u Centrum 

T/N 

W filarze II dotyczącym strefy społecznej, 
znajdą się rozszerzenia dotyczące m.in. 
włączenia społecznego, wzmocnienia 

aktywności i partycypacji obywatelskiej 
łodzian, efektywnego wykorzystania 

potencjału kulturalnego i kreatywnego 
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Wsparcia 
Terapeutyczne

go 
 

miasta 

100.  

Strategia nie ukazuje konkretnych sposobów na poradzenie sobie z nękającymi 
Łódź od wielu lat problemami społecznymi jak bieda, wykluczenie społeczne, 
przestępczość nieletnich. Należy pamiętać, że przyczyną zaistniałego problemu 
społecznego jest fakt, iż dzieci i młodzież przyjmują istniejące wzorce życia od 
swoich bliskich i sąsiadów, co zwiększa zagrożenie międzypokoleniową 
transmisją biedy, osłabieniem w dążeniu do sukcesu zawodowego i materialnego 
oraz do wzrostu liczby przypadków dokonywanych czynów karalnych przez 
dzieci i młodzież. 

Przedstawiciel
e Świetlicy 

Podwórkowej  
przy 

Stowarzyszeni
u Centrum 
Wsparcia 

Terapeutyczne
go 

T 
W filarze II strategii zostaną rozwinięte 
kwestie związane przeciwdziałaniem 

wykluczeniu społecznemu. 

101.  

Należy zapisać, jako cel strategiczny, prowadzenie polityki mieszkaniowej 
(opartej na systemie dopłat oraz inwestycji w mieszkania komunalne, czynszowe) 
prowadzącej do uczynienia z Łodzi miasta, gdzie osoby młode oraz rodziny 
łatwiej niż gdzie indziej mogą znaleźć tanie i stosunkowo wygodne miejsce 
zamieszkania. Benchmarkiem powinna być tutaj wiedeńska polityka 
mieszkaniowa. 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Fenomen 

Osoba 
fizyczna 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga z pozytywną 
rekomendacją skierowana do polityk 

sektorowych. 
 
 

102.  
Konieczne są do uwzględnienia związki strategii województwa łódzkiego ze 
strategią dla Łodzi 

Grupa 
Społecznych 
Ekspertów 

T 

Projekt dokumentu odwołuje się nie wprost, 
ale poprzez zakres i treść do budowy 

infrastruktury o znaczeniu 
ponadregionalnym, regionalnym, rozwoju 

obszaru metropolitalnego, a więc projektów 
uwzględnionych w przywołanych 

dokumentach. 
 

103.  
Prof. Rogut:- BPO idzie tam gdzie są duże rynki, należy mówić także  o usługach 
naukowych. 

Grupa 
Społecznych 
Ekspertów 

T/N 
Postulat uwzględniony w diagnozie, 

niezbędny do uwzględnienia w Strategii. 

104.  
Prof. Panusz nawiązał do projektu budowy wielkiego portu lotniczego między 
Łodzią a Warszawą  stwierdzając, że port taki musi służyć handlowi z całym 
światem.   

Grupa 
Społecznych 
Ekspertów 

T Strategia uwzględnia przywołany projekt 

105.  
Prof. Rogut stwierdziła, że gospodarka i aktywa to fundament  a nie  dobre 
zarządzanie. 

Grupa 
Społecznych 

T 
Podstawą rozwoju miasta w całości lezącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
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Ekspertów urząd, który najważniejsze zadania realizuje 
poprzez polityki sektorowe.  

W strategii  zostanie dodany nowy „poziom 
fundamentu”, czyli oparcie rozwoju miasta 

na posiadanych zasobach materialnych i 
społecznych. 

106.  Prof. Rogut stwierdziła , że należy rozwijać technologie niszowe. 
Grupa 

Społecznych 
Ekspertów 

T 

W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane ze wsparciem przedsiębiorczości 

tworzącej nowoczesne miejsca pracy, 
również technologie niszowe. 

107.  
Głównym kapitałem miasta są jego mieszkańcy i to na nich powinno się skupić w 
głównej mierze, na poprawie jakości ich życia oraz nad tym aby utożsamiali się 
z miastem.  

Osoba 
fizyczna 

T 

W filarze II dotyczącym sfery społecznej 
znajdą się rozszerzenia dotyczące 

wzmocnienia aktywności i partycypacji 
obywatelskiej łodzian. 

108.  
Uważam, że nasze miasto nie wykorzystuje w pełni swoich zasobów i dziedzictwa 
kulturalnego (za mało imprez kulturalno-artystycznych). 

Punkt 
Pośrednictwa 

Pracy 
Wolontarystyc

znej 
"Centerko" 

(Stowarzyszen
ie "Pomost") 

 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do polityki sektorowych. 

 

109.  
Władze powinny stworzyć warunki indywidualnej przedsiębiorczości obywateli i  
nie przeszkadzać, jak wczasach "ziemi obiecanej". 

Osoba 
fizyczna 

T 
W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 

związane ze wsparciem przedsiębiorczości 
tworzącej nowoczesne miejsca pracy 

110.  

Pierwszy filar słusznie zwraca uwagę na to, że Łódź nie jest zawieszona w 
próżni, stąd konieczność czerpania korzyści z naszego położenia - mam nadzieję, 
że za tym filarem kryć się będą zdecydowane działania lobbingowe na szczeblu 
ogólnopolskim. Na poziomie wizji i filarów brakuje mi odniesienia do 
transportu/komunikacji wewnętrznej, choć jak wcześniej napisałam - zauważamy 
konieczność skomunikowania "z resztą świata". 

Osoba 
fizyczna 

T 

Poprawa dostępności Miasta jest działaniem 
priorytetowym dla jego rozwoju. Na ten cel 

przeznacza się corocznie znaczącą część 
środków inwestycyjnych. 

Programy strategiczne w przeważającym 
stopniu spełniają ten postulat. 

Szeroko rozumiany marketing łódzkiego 
lotniska będzie głównym zadaniem działań 

na jego rzecz po osiągnięciu przez 
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infrastrukturę lotniskową poziomu 
konkurencyjnego na skalę europejską. 

Miasto konsekwentnie podejmuje działania 
lobbystyczne na rzecz rozwoju 

infrastruktury komunikacyjnej Polski 
Środkowej stanowiącej zasadniczy element 
integracji wewnętrznej i konkurencyjności 

naszego kraju. Będą one kontynuowane przy 
znaczącym wsparciu mieszkańców, aż do 

osiągnięcia pożądanych efektów. 

111.  
Jako priorytetowe działanie uznał opracowanie planu zagospodarowania  
przestrzennego Łodzi. Z powodu jego braku  inwestorzy często omijają nasze 
miast.o 

Grupa 
Ekspertów 

Społecznych 
T 

Problematyka uporządkowania 
przestrzennego miasta zostanie 

uwzględniona w nowym III filarze – 
przestrzenno –środowiskowym. 

Opinię o konieczności objęcia planami jak 
największego terytorium podziela ogół 

społeczeństwa. 
 

112.  
Podniesienie standardów cywilizacyjnych Łodzi do poziomu miast rozwijających 
się w Polsce oraz wypracowanie trwałych mechanizmów i narzędzi dla 
stworzenia stałego trendu rozwojowego Miasta 

 
Centrum 

Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 
Temu właśnie służy strategia rozwoju Łodzi. 
Znajdzie to odzwierciedlenie w programach 

operacyjnych i politykach sektorowych. 

113.  

Założenia:  
- Ustalenie i eliminacja przyczyn złej kondycji Miasta  
- Przeciwdziałanie partyjnym i parapartyjnym grupom interesów i koterii 

łódzkich, sprzecznych z interesem Mieszkańców Łodzi  
- Zatrzymanie społecznej i ekonomicznej zapaści miasta (ostatniego w 

rankingach rozwojowych dużych miast w Polsce) poprzez likwidację barier 
rozwojowych  

- Uruchomienie systemów, mechanizmów i narzędzi dla rozwoju społecznego 
i gospodarczego Łodzi, odpowiedniego do potencjału rozwojowego Miasta i 
ambicji Jego Mieszkańców  

- Zatrzymanie zagrożeń środowiskowych i degradacji środowiska, trwała 
poprawa jego jakości  

 

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 

Postulaty zostały uwzględnione zarówno w 
Diagnozie, jak i w samych założeniach do 

Strategii rozwoju Łodzi.  Ich realizacji 
służyć ma bowiem właśnie Strategia 

Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
Problematyka zrównoważonego rozwoju 

miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze przestrzenno – środowiskowym. 
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114.  
Strategia zawiera jedynie zbiór haseł, z którymi trudno się nie zgodzić, ale które 
sugerują pewną gigantomanię autorów i oderwanie od rzeczywistości i potrzeb 
mieszkańców 

Osoba 
fizyczna 

T  

Tylko stawiając miastu trudne wyzwania 
można osiągnąć zamierzone cele przedr 

wszystkim poprzez wzrost konkurencyjności 
wobec innych wielkich miast. 

115.  
Gdyby nie pierwszy filar byłaby zła, jednak dzięki zaakcentowaniu inwestycji w 
Nowe Centrum Miasta, które niewątpliwie są ważne oceniam je neutralnie  

Osoba 
fizyczna 

T 

NCŁ to dominujący, ale nie jedyny kierunek 
przyszłego rozwoju Łodzi gdyż żadne 

miasto wielkie nie może własnego rozwoju 
oprzeć na jednym choćby super ważnym 

przedsięwzięciu. Podstawową zasadą 
trwałego rozwoju jest rozwój zrównoważony 

w równym  stopniu uwzględniający  
wyzwania społeczne, gospodarcze i 

środowiskowe 

116.  

Uważam że przedłożony materiał nie stanowi „strategii” w pełnym znaczeniu 
tego słowa ale jest zbiorem haseł i nie sprecyzowanych bliżej koncepcji  a 
ponadto jest zamierzeniem przedwczesnym ponieważ społeczeństwo nie zostało 
uprzednio odpowiednio do tego przygotowane.  

Osoba 
fizyczna 

T 

Przygotowanie społeczeństwa do przyjęcia i 
realizacji działań wynikających ze strategii 
to bardzo poważny proces zwierający się w 
tym, co nazywany kształtowanie się kapitału 

społecznego. Rozwój tego ostatniego, tak 
naprawdę, jest podstawowym czynnikiem 

warunkującym osiągniecie efektów 
wdrażania strategii. 

117.  
Nie było wprowadzającej akcji wyjaśniającej i uświadamiającej w zakresie 
przedstawionych  celów. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Były przeprowadzone i będą kontynuowane 
przy opracowywaniu polityk sektorowych 

szerokie konsultacje z mieszkańcami, 
specjalistami i organizacjami społecznymi. 

118.  
Spis życzeń – trzeba znaleźć sposoby na realizację. 
 

Przedstawiciel 
Towarzystwa 

Integracji 
Transportu 

 

T 

Sposoby realizacji zadań wynikających ze 
strategii a mieszczących się bezpośrednio w 
kompetencjach samorządu znajdą wyraz w 

politykach sektorowych. 

119.  

Strategię sporządzono zgodnie z obowiązującymi trendami. Niestety, projekt ten 
nie zawiera propozycji rozwiązania specyficznych problemów Łodzi i nie w pełni 
wykorzystuje możliwości nadania Miastu ujmującego charakteru. 
 

Osoba 
fizyczna 

T 

Bardziej szczegółowe opisy programów 
strategicznych będą uzupełnione w 

strategiach sektorowych. 
Generalne cele rozwojowe wielkich miast 

są, w dobie obecnych wyzwań 
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cywilizacyjnych takie same, a specyfika 
Łodzi znajdująca wyraz w programach 

rozwoju w poszczególnych filarach znajdzie 
się  także  w nowej wersji wizji. 

120.  

Konsultacje zorganizowano tylko w formie warsztatów i ankiety. Należało 
zaprosić mieszkańców na „burzę mózgów”. 
Sugeruję dokonanie społecznych konsultacji przed  wypełnianiem programów 
konkretnie treścią. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Przeprowadzone konsultacje w formie 
warsztatów były, co pokazał ich przebieg i 

twórcze wyniki, właśnie taką „burzą 
mózgów”. Polityki sektorowe zwierające 
konkretne programy będą konsultowane. 

121.  
Dokument wydaje się zbyt ogólny – zapisy pasujące do jakiegokolwiek miasta w 
Polsce / Europie  

Uwaga z 
warsztatów 

 
T 

Założenie metodologiczne - bardziej 
szczegółowe opisy programów 

strategicznych, których brak w projekcie 
strategii, będą uzupełnione w strategiach 

sektorowych. 

122.  
Brak stabilności – oparcie jedynie na gospodarce, brak korzystania z tradycji, 
doświadczeń, środowiska… 

Uwaga z 
warsztatów 

 
T 

Zrównoważenie głównych kierunków 
rozwoju miasta zostało szczególnie 

podkreślone poprzez dobudowanie Filaru III 
przestrzenno – środowiskowego. 

123.  
Jest to zbiór haseł – brak celu nadrzędnego, „odczłowieczona” – fundament 
nieprecyzyjny 

Osoba 
fizyczna 

T 

Cel nadrzędny wprost wynika z nowego 
sformułowania wizji. 

Bardziej szczegółowe opisy programów 
strategicznych, których brak w projekcie 
strategii, będą uzupełnione w strategiach 

sektorowych. 
Nowe filary Filar II – społeczny i Filar III 
przestrzenno - środowiskowy w znaczący 
sposób uwzględniają potrzebę dążenia do 

osiągnięcia dobrostanu łódzkiej 
społeczności. 

124.  
Propozycja nie jest kompleksowa: sformułowania na bardzo dużym poziomie 
ogólności 

Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 
 

T 

Założenie metodologiczne -  bardziej 
szczegółowe opisy programów 

strategicznych, których brak w projekcie 
strategii, będą uzupełnione w strategiach 
sektorowych. Tam tez muszą pojawić się 

harmonogramy realizacji i ocena finansowa, 
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gdyż w innym przepadku nie można by 
przeprowadzić właściwych konsultacji 

społecznych tych programów. 

125.  Projekt jest niespójny i nielogiczny.  
Osoba 

fizyczna 
T 

Intuicyjne założenia do strategii, jakie 
przyjął zespól autorski zostały 

zweryfikowane i zasadniczo potwierdzone 
poprzez wszechstronną analizę 

diagnostyczną, SWOT oraz szerokie badanie 
porównawcze z innymi miastami. 

126.  Dokument jest bardzo ogólnikowy.  
Osoba 

fizyczna 
T 

Założenie metodologiczne - bardziej 
szczegółowe opisy programów 

strategicznych, których brak w projekcie 
strategii, będą uzupełnione w strategiach 
sektorowych. Tam też musza pojawić się 

harmonogramy realizacji i ocena finansowa 
gdyż w innym przepadku nie można by 
przeprowadzić właściwych konsultacji 

społecznych tych programów 

127.  
Z mojego punktu widzenia jest to w stylu życzeniowym: żebyśmy byli piękni, 
młodzi i bogaci - tylko nie wiadomo kto i co ma zrobić, żeby to się stało. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Takie było założenie metodologiczne.  
Bardziej szczegółowe opisy programów 
strategicznych, których brak w projekcie 
strategii, będą uzupełnione w strategiach 

sektorowych. 

128.  
Strategia napisana językiem niezrozumiałym dla wszystkich łodzian i trudno 
oczekiwać zainteresowania. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Konsultacje społeczne poprzez bardzo 
aktywny i twórczy udział setek osób 

wykazały, że pod względem 
komunikatywności języka strategia spełnia 

niezbędne wymagania. 

129.  
Cieszę się, że w ogóle coś takiego powstało. Co do realizacji strategii, to 
korzystać z niej będzie dopiero następne pokolenie. 

Osoba 
fizyczna 

T 
Realizacja zamierzeń zawartych w Strategii 

musi przynieść efekty przed 2020 r 

130.  

Czytając tą strategię mam mieszane uczucia. Dokument przedstawiony został 
pobieżnie i nie zawiera wszystkich informacji pozwalających go ocenić. Zgodzę 
się z faktem, że projekt dostrzega problemy Łodzi i proponuje rozwiązania. 
Strategia jest drogowskazem na kolejne lata ale wymagać będzie od wszystkich 
dużej konsekwencji działań bez względu na panujące władze.  

Osoba 
fizyczna 

T 

Tylko stawiając miastu trudne wyzwania 
można osiągnąć zamierzone cele przede 

wszystkim poprzez wzrost konkurencyjności 
wobec innych wielkich miast. 
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131.  Dokument zawiera ciekawe założenia ale trudno będzie spełnić wszystkie z nich.  
Osoba 

fizyczna 
T 

Tylko stawiając miastu trudne wyzwania 
można osiągnąć zamierzone cele przede 

wszystkim poprzez wzrost konkurencyjności 
wobec innych wielkich miast. 

132.  
Strategia napisana jest bardzo ogólnikowo i mało precyzyjnie. Tak naprawdę 
nie przedstawia żadnych konkretów ani terminów realizacji poszczególnych 
zadań.  

Osoba 
fizyczna 

T 

Takie było założenie metodologiczne.  
Bardziej szczegółowe opisy programów 
strategicznych, których brak w projekcie 
strategii będą uzupełnione w strategiach 

sektorowych. 

133.  

Projekt strategii, po lekturze, nie jest intuicyjny, tzn. nie ubiera w słowa tego, co 
mieszkańcy miasta intuicyjnie lub w potocznych rozmowach czy 
wielogodzinnych dyskusjach mówią na temat miasta, jego problemów i 
koniecznych zmian. 
To, co jest naprawdę kluczowe, nie zawsze w tej strategii się znajduje. Z kolei 
mniej istotne sprawy są zbytnio wyeksponowane. Niestety, jest to właśnie 
ilustracja największej wady tej strategii - mianowicie tego, że powstaje ona w 
oderwaniu od realnych potrzeb łodzian, bez ich udziału. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Intuicyjne założenia do strategii, jakie 
przyjął zespól autorski zostały 

zweryfikowane i zasadniczo potwierdzone 
poprzez wszechstronna analizę 

diagnostyczną, SWOT oraz szerokie badanie 
porównawcze z innymi miastami. 

Równocześnie konsultacje społeczne, 
których wyniki w znaczącym stopniu 

wpływają na ostatecznych kształt 
dokumentu strategii, pozwoliły włączyć 

łodzian w proces tworzenia strategii. 

134.  

Strategia powinna być w założeniu dokumentem, który opierając się o diagnozę 
wyznacza główne kierunki rozwoju miasta, szczegółowe rozwiązania 
pozostawiając politykom sektorowym. Tymczasem projekt jest w niektórych 
zapisach bardzo ogólny i niezwiązany z lokalnymi uwarunkowaniami, w innych 
fragmentach zaś zbyt szczegółowy. Czasem występują również fragmenty 
wzajemnie sprzeczne.  

Przedstawiciel
e Świetlicy 

Krytyki 
Politycznej w 

Łodzi 
 

T 

Nowa wersja strategii z największą 
starannością wyznacza główne kierunki 

rozwoju miasta, szczegółowe rozwiązania 
pozostawiając politykom sektorowym. 

135.  
Przedłożony do konsultacji tekst nie jest strategią w świetle kanonów nauki o 
zarządzaniu strategicznym (dotyczy to metodologii i formy).  

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Oddział 
w Łodzi 

 

T 

Miasto dołożyło wszelkich starań aby 
sprostać wyzwaniom metodologicznym 

jakich wymaga tworzenie strategii rozwoju 
w tym  korzystało z doradztwa uznanych 

specjalistów z tej dziedziny oraz konsultacji 
środowiska naukowego.  Ponadto dla 

rozwoju miasta najcenniejsza jest zdolność 
strategii do generowania konkretnych 

działań a w mniejszym, choć nie 
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marginalnym, stopniu spełnianie formalnych 
wymogów naukowości. 

136.  
Próbuje się z poziomu Miasta zarządzać tym, co jest poza zasięgiem jego władz, 
np.: globalny kryzys, infrastruktura transportowa (KDP), sieć autostrad. 

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Oddział 
w Łodzi 

 

T 

Jeżeli z zapisów strategii można było 
odnieść wrażenie iż Miasto przekracza swoje 
kompetencje formułując cele rozwojowe to 

redakcja teksu zostanie odpowiednio 
zmieniona. Zamiarem było, co jest 

niezbędne, wskazanie zewnętrznych 
warunków niezbędnych dla realizacji 

podstawowych kierunków rozwoju miasta. 
W tym zakresie samorząd powinien posiadać 
i posiada wiedzę, aby prowadzić właściwe 
działania lobbystyczne i przeciwdziałające 
niekorzystnym dla niego zaniechaniom ze 

strony decydentów zewnętrznych 
(centralnych). 

137.  
Strategia jest tak ogólna, że można ja ocenić jako bardzo słabą z uwagi na 
ogólnikowość, albo doskonała z uwagi na “otwartość” 

Lepsza Łódź T 

Szczegółowe opisy programów 
strategicznych znajdą się w strategiach 

sektorowych. Zgodnie z metodologicznym 
założeniem konstrukcji projektu strategii 

konkretne działania zostaną zaproponowane 
przez kompetentne jednostki samorządu, 
przyszłych ich realizatorów, w strategiach 
sektorowych i przedłożone do publicznej 

konsultacji. 

138.  
Projekt dokumentu - ze względu na bardzo ogólny charakter - można raczej 
potraktować jako założenia do strategii. Brak bardziej szczegółowych opisów 
programów strategicznych nie pozwala na pełną ocenę dokumentu. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Bardziej szczegółowe opisy programów 
strategicznych, których brak w projekcie 

strategii, będzie uzupełniony w strategiach 
sektorowych. 

139.  

Pozytywnie należy ocenić wskazanie rewitalizacji centrum Łodzi oraz 
problemów w zakresie efektywnego zarządzania (w tym m.in. brak planów 
zagospodarowania przestrzennego, brak odpowiednio przygotowanych terenów 
inwestycyjnych i brak sprawnej platformy współpracy w ramach Aglomeracji 
Łódzkiej) jako istotnych wyzwań dla miasta. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Mamy nadzieję, że pogląd podzieli 
zdecydowana większość łodzian. 

140.  Ogólnie uważam że strategia jest przemyślana i skupia się na najważniejszych Urząd T Mamy nadzieję, że pogląd podzieli 
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dla rozwoju miasta założeniach , szczególnie że w moim odczuciu Łódź jest 
miastem z dużym potencjałem zarówno społecznym ,kulturowym jak i 
gospodarczym. 

Marszałkowski 
 

zdecydowana większość łodzian. 

141.  
Istnieje obawa, czy zapisy nie pozostaną wyłącznie dokumentem, bez realnych 
możliwości przełożenia na praktykę. 

Przedstawiciel
e Fundacji 
Wsparcia 

Psychospołecz
nego 

T 

Intencją władz miasta jest takie 
skonstruowanie strategii, aby w jak 
najpełniejszym stopniu odpowiadała 
zakładanym i możliwym do realizacji 

kierunkom rozwoju. 

142.  
Podstawowym mankamentem projektu „Strategii…” jest jego konstrukcja, 
przedstawiona graficznie, kojarząca się z kaplicą cmentarną, która zawiera:  

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 

Można także kojarzyć przedstawienie 
graficzne strategii z frontonem greckie 

świątyni szczególnie, gdy w aktualnej wersji 
dodano trzeci filar. 

Ostateczna redakcja strategii nastąpi w 
końcowym etapie jej przygotowywania i 
będzie brała pod uwagę rekomendacje 

również w zakresie formy. 

143.  

Fundament:  
z opisu jest to zestaw urzędniczych obowiązków, a nie rzeczywiste i trwałe 
wartości, które mogą być podstawa rozwoju, np. lokalizacja w centrum Polski i 
na skrzyżowaniu europejskich korytarzy TET-T, infrastruktura poprzemysłowa, 
infrastruktura miejska, dziedzictwo kulturowe Ziemi Obiecanej i kina, itp. 

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 

Realnym, twardym fundamentem rozwoju 
każdego miasta jest, obok jego zasobów w 

tym kapitału społecznego, dobrze, zgodnie z 
ustawowymi kompetencjami, działający 

urząd. Bez tej nieefektownej, jak lany beton, 
ale fundamentalnej prawidłowości nie 

można marzyć o wykorzystaniu wielkich 
szans rozwojowych, jakie dla Łodzi 

wypływają np. z centralnego położenia. 

144.  
Dach kaplicy:  
wizja sformułowana, jako marzenie daleko odbiegające od realiów (wskaźników, 
przewidywanych trendów, itp.) 

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 

W nowoczesnym zarządzaniu jest miejsce na 
marzenia, ale samorządowy pragmatyzm 

wskazuje na konieczność bardziej 
konkretnego podejścia czego wyrazem jest 
nowe sformułowanie wizji odnoszącej się 

do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
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- miasta wysokiej jakości życia 
- potencjałów Łodzi – historycznego, 

infrastrukturalnego i kreatywnego 
 

145.  
Cytowane w „Strategii…” hasła czy tytuły różnych programów i projektów (w 
domyśle – działania) nie mają zatem żadnego logicznego uzasadnienia – 
dlaczego akurat te a nie inne, z czego to wynika.. 

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 

Strategia została sporządzona w oparciu o 
bardzo szeroką analizę diagnostyczną z 

analizą SWOT.  W sposób rzetelny i 
logiczny, choć niedoskonały, co wykazały 

konsultacje społeczne, prezentuje zasadnicze 
kierunki rozwoju i sfery życia miasta 

wymagające najpilniejszej interwencji. 

146.  
Ogólnikowe, hasłowe nazwanie celów dopełnia ocenę projektu jako chaotyczny, 
nieuzasadniony logicznie. 

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 

Strategia została sporządzona w oparciu o 
bardzo szeroką analizę diagnostyczną z 

analizą SWOT.  W sposób rzetelny i 
logiczny, choć niedoskonały, co wykazały 

konsultacje społeczne, prezentuje zasadnicze 
kierunki rozwoju i sfery życia miasta 

wymagające najpilniejszej interwencji. 

147.  Pierwszy akapit – „twórcza kreacja” to tautologia. 
Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 
T 

Ostateczna redakcja strategii nastąpi w 
końcowym etapie jej przygotowywania i 
będzie brała pod uwagę rekomendacje 

również w zakresie języka. 

148.  

Przedstawiony projekt jest żenującej jakości, do rangi symbolu urasta, że został 
sformatowany w topornym szablonie Worda 2007/2010. To, oraz sposób 
zapewnienia udziału społeczeństwa w jego powstawaniu, pozwala przypuszczać, 
że strategia nie będzie realizowana. Świadczy o tym także obecna realizacja 
wielkich inwestycji albo nieujętych w strategii albo z nią sprzecznych. 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Fenomen 

T 

Opinia o intencjach sformułowana na 
podstawie źródeł, których wiarygodność jest 
trudna do ustalenia. Intencją władz miasta 

jest takie skonstruowanie strategii, aby w jak 
najpełniejszym stopniu odpowiadała 
zakładanym i możliwym do realizacji 

kierunkom rozwoju. 
Ostateczna redakcja strategii nastąpi w 
końcowym etapie jej przygotowywania. 

149.  

Muszę też zaznaczyć, że z niepokojem notuję towarzyszące wypuszczeniu tego 
dokumentu deklaracje dotyczące jego statusu - z jednej strony informacje, że nie 
zawiera już zapisanych inwestycji, z drugiej, że dokument ma wskazywać, jakie 
będą kierunki działania miasta ponad standard. Trudno oprzeć się wrażeniu, że 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Fenomen 

Osoba 

N 

Opinia o intencjach sformułowana na 
podstawie źródeł, których wiarygodność jest 
trudna do ustalenia. Intencją władz miasta 

jest takie skonstruowanie strategii, aby w jak 
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a) w takim razie konsultuje się to, czego nie będzie, a nie to, co będzie - a to, co 
jest zapisane w WPF wystarczy, żeby rozłożyć miasto finansowo b) władze 
miasta nie mają odwagi dokonać ewaluacji i zmiany kształtu szczególnie 
kosztownych i wątpliwych inwestycji, o dominującym wpływie na budżet miasta, 
takich jak Trasa Górna, dwa stadiony piłkarskie czy układ drogowy obsługujący 
dworzec Łódź-Fabryczna.  

fizyczna 
 

najpełniejszym stopniu odpowiadała 
zakładanym i możliwym do realizacji 

kierunkom rozwoju. 

150.  
Jestem bowiem przekonany, że nie ma sensu poprawiać zaproponowanego 
dokumentu. Należy się cofnąć do poziomu diagnozy i również nieco ją poprawić, 
natomiast strategię należy napisać od początku. 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Fenomen 

Osoba 
fizyczna 

T 

Wyniki konsultacji i dotychczas zebrane 
opinie eksperckie wskazują, że przedłożony 

do konsultacji dokument nadaje się do 
poprawy i wymaga uzupełnienia szczególnie 

w sferze zrównoważonego rozwoju. 

151.  
Zdaję sobie sprawę, że to o czym piszę to "podstawy". Ale dopóki Łódź nie 
zapewni mieszkańcom możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb - nie 
będzie można mówić o wyższych celach. 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 

Miasto 
"Fenomen" 

T 

Najpełniej przyjęcie tej opinii znajduje 
wyraz w nowym brzmieniu Wizji  

odnoszącej się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

oraz kierunkach działań w sferze społecznej. 

152.  

Najbardziej obiektywnym i najbardziej rokującym wskaźnikiem tego czym się 
najbardziej wyróżniamy i czym możemy imponować na zewnątrz jest przekaz 
uznanych światowych opiniotwórczych środowisk. Takim przekazem jest 
rekomendacja  wydrukowana 8 stycznia br. w New York Times . Wymienione 
tam łódzkie specjalizacje z zakresu filmu, sztuki współczesnej 
i eksperymentalnej, nazwiska i obiekty - to są najbardziej ukonkretnione 
kierunki, działania, projekty - których obecność w strategii gwarantuje sukces 
wielkiego zaangażowania i rzeczywistego wykonania. 

Przedstawiciel 
Łódzkiego 

Porozumienia 
Obywatelskieg

o 

T 

Podkreślenie w sferze promocji i rozwoju 
miasta  przez kulturę  znaczenia  najbardziej 
znanych i unikatowych imprez i wydarzeń z 

dziedzin artystycznych, obok  już 
istniejących  wskazań, znajdzie się w 

odpowiednim filarze, a ponadto będzie 
stanowiło konkretną wskazówkę przy 

opracowywaniu polityki sektorowej w tym 
zakresie. 

153.  

Skuteczna realizacja strategii wymaga wyzbycia się kompleksów, niedoceniania 
własnego (Miasta) dorobku i potencjału.  
 
Diagnostyczne odniesienia muszą być dalece zobiektywizowane, gdzie 

Przedstawiciel 
Łódzkiego 

Porozumienia 
Obywatelskieg

T 

Projekt CKM będzie jednym z zasadniczych 
elementów Fundamentu, czyli sprawnie 

zarządzanego urzędu. 
Celem diagnozy nie była deprecjacja 
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niezbędnym kanonem kontekstu jest zamieszczone w projekcie strategii 
sformułowanie wskazujące, że Łódź nie tylko musi rywalizować z goniącymi 
miastami, ale także nadrabiać nierówny punkt startu korzystniejszy niegdyś dla 
innych aglomeracji.    
Łódź w 2002 roku miała bezrobocie na poziomie 18,8% kiedy Wrocław 12,2%. 
W 2010 r. Łódź miała bezrobocie na poziomie 9,7% zaś Wrocław 5,5%. Inna 
była materialna baza dochodowa budżetów tych miast. Dochody budżetu na 1 
mieszkańca  w Łodzi w 2000 r. to kwota 1794 zł zaś we Wrocławiu 2315 zł . W 
2008 r. w Łodzi jest to kwota 3361 zł na mieszkańca, zaś we Wrocławiu 4143 zł.  
Jak ten sam obiekt może być skrajnie różnie przedstawiany.  Przykład jest 
łódzkie lotnisko. Jest na dorobku, dużo inwestuje więc w oczywisty sposób 
Spółka ma dziś stratę. Jednak to służy rozwojowi, bo właśnie to lotnisko 
wykazuje największą dynamikę przyrostu pasażerów. 
 
Nie można ulegać pokusie różnienia się negatywnego od poprzedników zamiast 
różnienia się pozytywnego (przyciągającego) od rówieśników (partnerów). 
Negatywne skutki ulegania takiej negatywnej pokusie mogą być przede 
wszystkim dla sprawujących aktualnie władzę. Zagrożeniem jest bowiem  
kreowanie negatywnych skojarzeń i ocen w takim stopniu, że obrazu takiego 
trudno jest się pozbyć nie mówiąc już o groźbie osiągania gorszych wskaźników. 
W latach 2002-2009 budżet miasta się podwoił, inwestycje wzrosły w tych latach 
trzykrotnie, zmalało ponad dwukrotnie bezrobocie, ocena największych agencji 
ratingowych z roku na rok rosła, byliśmy w opracowaniach światowych agencji 
oceniani jako najlepsze miejsce do inwestowania. Bardzo należy życzyć by takie 
wskaźniki były udziałem Łodzi także w latach objętych planowaną strategią. 
 
Łódź liderowała w pracach nad przemianami ustrojowymi, regulacjami 
prawnymi. Walka o tzw. ustawę śmieciową, pozwalającą na rzeczywiste 
panowanie nad odpadami i utrzymanie czystości i porządku zakończyła się 
pozytywnie w połowie ubiegłego roku. Dziś musimy skutecznie wdrożyć jej 
postanowienia, czyli przeprowadzić rewolucję śmieciową. 
Projekt Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, to super nowoczesny sposób na 
podniesienie standardów obsługi mieszkańców, co wraz z ułatwieniami dostępu 
do infrastruktury sieciowej, tworzyć może skuteczną platformę partycypacji 
obywatelskiej.  

o wizerunku Łodzi prowadząca do marazmu, a 
zwrócenie uwagi na te ogniwa jej rozwoju, 

które najbardziej wymagają działań 
interwencyjnych. 
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Dostrzeżenie w strategii tych przedsięwzięć  wzmacniać może proces integracji 
społecznej. 
Wyrazistość i integracja rodzi determinację. Jeśli uwzględnione zostaną 
wymienione ich przejawy, to  będzie to najlepsza droga by strategia stała się 
skuteczną dokonaniami, czyli okazała się bardzo dobrą. 

154.  W sumie strategia jest dobrze skonstruowana.  
Osoba 

fizyczna 
T 

Mamy nadzieję, że ten pogląd podzieli 
zdecydowana większość łodzian. 

155.  
Zadaniem strategii nie powinno być administracyjne , enumeratywne  
wytyczanie  kierunków rozwoju, jest to spojrzenie archaiczne, 
 

Grupa 
Społecznych 
Ekspertów 

T 

Strategia koncentruje się na określeniu 
filarów i fundamentu rozwoju czyli 

zasadniczych grup warunków określających 
możliwości rozwojowe miasta – nie wylicza 

enumeratywnie zadań. 

156.  
Zakwestionowano metodykę strategii mówiąc, że powinna ona zawierać kilka 
możliwych scenariuszy jej realizacji , zależnych od różnych uwarunkowań. 

Grupa 
Społecznych 
Ekspertów 

T 

Strategia zakłada wariant rozwojowy 
najbardziej prawdopodobny w okresie braku 

stabilizacji na światowych rynkach 
gospodarczych. Nie ma ugruntowanych 

przesłanek, aby zakładać trendy rozwojowe 
znacząco odbiegające od dotychczasowych. 

157.  Na spotkaniu stwierdzono, że opracowujący strategię działali pod presją czasu . 
Grupa 

Społecznych 
Ekspertów 

T 
Dokument był przygotowywany zgodnie z 

przyjętym harmonogramem. 

158.  
Stwierdzono , że  wysuwając na plan pierwszy AGD i BPO idziemy w kierunku 
samozagłady , branże te nie zwiększą dynamiki rozwoju Miasta. 

Grupa 
Społecznych 
Ekspertów 

T 

Działy te należą do relatywnie 
nowoczesnych i innowacyjnych na łódzkim 

rynku wytwórczości i pracy. Przemysły 
kreatywne są również uwzględnione w 
przyszłych kierunkach rozwoju miasta. 

159.  Poza tym stwierdzono, że forma graficzna strategii jest nieodpowiednia 
Grupa 

Ekspertów 
Społecznych 

T 

Ostateczna redakcja strategii nastąpi w 
końcowym etapie jej przygotowywania. 
Doskonalona będzie również jej forma 

graficzna. 

160.  

Naszym zdaniem, celem głównym powinno być uzyskanie w ciągu 20 lat 
standardów (wskaźników rozwoju) zbliżających Łódź do poziomu miast 
rozwijających się w Polsce. […] Jednym z celów szczegółowych powinna być 
likwidacja (barier politycznych, administracyjnych, prawnych itp.) 
utrudniających funkcjonowanie i rozwój Miasta.  

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Zieloni 
Rzeczpospolite

j Polskiej 

T 

Główne cele rozwojowe – filary Strategii, 
wskazują środki do realizacji wizji rozwoju 

miasta.  Propozycja likwidacji (barier 
politycznych, administracyjnych, prawnych 

itp.) utrudniających funkcjonowanie i rozwój 
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Miasta będzie z pozytywną rekomendacją 
przekazana do wykorzystania w każdej z 

polityk sektorowych. 

161.  

Strategia posługuje się bardzo zawężonym rozumieniem "jakości życia", 
sprowadzając ją do poziomu wysokości wynagrodzeń. Należy to zastąpić 
możliwie wieloczynnikowym rozumieniem tego terminu (według którejś 
z wypracowanych na świecie metodologii) i uczynić z niego podstawę logiki tego 
dokumentu. Wysoka jakość życia powinna być podstawą pozycjonowania Łodzi 
w konkurencji z innymi miastami (konkurencji rozumianej przede wszystkim jako 
retencja mieszkańców oraz osób przybywających tu na studia). Przedstawiciel 

Fundacji 
Normalne 

Miasto 
Fenomen 

T 

W zapisanych w projekcie Strategii opisie 
wizji rozwoju miasta, ujęte jest szerokie 

rozumienie jakości życia: „Tak rozumiany 
rozwój, to nie tylko wyhamowanie i 
odwrócenie negatywnych trendów 
demograficznych, wzrost poziomu 

zatrudnienia i wynagrodzeń, ale przede 
wszystkim dostrzegalne podniesienie jakości 
życia w Łodzi, w tym zmiana estetyki i 

funkcjonalności centrum miasta, organizacji 
służb miejskich, sprawności transportu 
publicznego, edukacji, zdrowia, stanu 

środowiska, poziomu kapitału społecznego i 
kulturowego”. Takie szerokie rozumienie 

jakości życia będzie kontynuowane w 
poprawionej wersji Strategii. 
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Uwagi do wizji 

LP. Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

162.  

Lepszą wizją byłoby to, co aktualnie znajduje się w fundamencie: Łódź 
efektywna i przyjazna, z uzupełnieniem o odwołanie do zrównoważonego 
rozwoju. Zagadnienie dotyczące stanu środowiska pojawia się w 
zaproponowanej wizji miasta, na równi z innymi zagadnieniami (jak: transport 
publiczny, centrum miasta, edukacja). Jednakże podczas, gdy pozostałym 
zagadnieniom poświęcono sporo uwagi w innych częściach strategii, stan 
środowiska został całkowicie pominięty. Wydaje się to wyraźnym zaniedbaniem, 
zwłaszcza, że od stanu środowiska zależy jakość życia w mieście, od niego zależy 
również stan społeczeństwa i gospodarki.  

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

 
Problematyka dotycząca środowiska 

zostanie uwzględniona w nowym III filarze 
dotyczącym sfery przestrzenno – 

środowiskowej 

163.  
Elementy zawarte w fundamencie – miasto przyjazne i efektywne – powinny być 
celem (wizją). 

Przedstawiciel 
Towarzystwa 
Opieki nad 
Zabytkami, 
Oddział w 

Łodzi 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

 

164.  
Wg mnie strategia powinna zostać „postawiona na głowie” – to, co zostało 
przedstawione jako fundament powinno stać się wizją, celem. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Podstawą rozwoju miasta w całości leżącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
urząd, który najważniejsze zadania realizuje 

poprzez polityki sektorowe. 

165.  

Sugerujemy zmianę wizji na: "Łódź - miasto zrównoważonego rozwoju i 
wysokiej jakości życia". Obecnie proponowana wizja jest naszym zdaniem 
nierealnym postulatem zawierającym dodatkowo błąd merytoryczny: Łódź nie 
może być na razie metropolią z uwagi na brak podstaw prawnych (ustawa 

Przedstawiciel
e 

Świetlicy 
Krytyki 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 
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metropolitarna), na bazie których mogłaby realizować spójną politykę z 
własnym obszarem metropolitarnym. Widać to szczególnie na przykładzie 
kwestii przestrzennych i transportowych. Z tego samego powodu postulowane w 
II punkcie I filaru wykorzystanie potencjału logistycznego związane z budową 
pierścienia dróg ekspresowych i autostrad nie może być spełnione. Dlatego 
sugerujemy usunięcie z zapisów tego punktu sformułowań o metropolitarności. 

Politycznej w 
Łodzi 

 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

 

166.  

W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie zmian w opisie wizji 
polegających na silniejszym zaakcentowaniu przewag konkurencyjnych 
wynikających z potencjału endogenicznego miasta, które mogą stać się 
podstawą jego dynamicznego rozwoju. W szczególności w opisie wizji zasadne 
wydaje się podkreślenie znaczenia rozwoju gospodarczego miasta oraz 
procesów kształtowania Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 
 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

167.  

Rozwój Łodzi poprzez zatrzymanie niekorzystnych zmian społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych oraz wdrożenie programów zrównoważonego 
rozwoju z wykorzystaniem potencjałów rozwojowych Miasta (renty położenia, 
kapitału ludzkiego)  
  

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

168.  

Dlatego mam nadzieję, że uwzględnicie Państwo uwagi składane w ramach 
konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Łodzi i przeformułujecie jego 
wizję i strukturę, a także zapewnicie podobne konsultacje na odpowiednio 
wczesnym etapie przy okazji tworzenia wszystkich programów operacyjnych. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Wyniki konsultacji i dotychczas zebrane 
opinie eksperckie zostały przeanalizowane i 

w uzasadnionych przypadkach 
rekomendowane do uwzględnienia. Jesteśmy 

przekonani, że dla realizacji celów 
zawartych w strategii uda się zmobilizować 

znaczącą większość łodzian. 

169.  

Wizja: "Łódź jako miasto o wysokiej jakości życia; dbające o zrównoważony 
rozwój i aktywność swoich mieszkańców" Chciałabym tym samym, aby Łódź 
była miastem inwestującym w swoich mieszkańców i zachęcającym swoimi 
działaniami do życia tutaj. Aby pojawiła się infrastruktura umilająca życie 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 

Miasto 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

44 
 

(parki, ławki, programy rozwijania talentów - nie tylko wśród młodych, 
oświetlone centrum miasta, sprawnie działająca komunikacja zbiorowa, proste 
chodniki, więcej zieleni w centrum, dostępność żłobków, przedszkoli, domów 
kultury...). 

"Fenomen" - miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

170.  

Proponowałbym: "najbardziej przyjaznego miejsca do życia, pracy i robienia 
interesów". Dobrze wpisują się w to, na ogólnym poziomie filary i fundament. 
Łodź nie jest postrzegana jako przyjazne, fajne i ciekawe miasto. Warto by to 
zmienić.  

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

171.  

Zaproponowana wizja jest nierealna. Lepszą wizją byłoby to, co aktualnie 
znajduje się w fundamencie: Łódź efektywna i przyjazna, z uzupełnieniem o 
odwołanie do zrównoważonego rozwoju.  
Zagadnienie dotyczące stanu środowiska pojawia się w zaproponowanej wizji 
miasta, na równi z innymi zagadnieniami (jak: transport publiczny, centrum 
miasta, edukacja). Jednakże podczas, gdy pozostałym zagadnieniom poświęcono 
sporo uwagi w innych częściach strategii, stan środowiska został całkowicie 
pominięty. Wydaje się to wyraźnym zaniedbaniem, zwłaszcza, że od stanu 
środowiska zależy jakość życia w mieście, od niego zależy również stan 
społeczeństwa i gospodarki 

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
ECES 

 
Fundacja 

Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Koalicja na 

rzecz 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

 
Problematyka dotycząca środowiska 

zostanie uwzględniona w nowym III filarze 
dotyczącym sfery przestrzenno – 

środowiskowej. 
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Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto – 
Fenomen 

172.  

Łódź 2020+ to: 
- czyste i zadbane miasto 
- dba o mieszkańców 
- ma nowe centrum  
- mieszkańcy lubią miasto, 
- pamięta o wielokulturowości, tolerancji, wykorzystuje te elementy w promocji 
- są miejsca dobrze płatnej pracy, 
- jest sprawny transport publiczny, 
- ciche, „zielone” (szeroko rozumiane) miasto 
- Łódź- stolicą regionu- komunikacja sprawna, chęć przyjazdu, 
- Łódź miastem partycypacji- mieszkańcy wpływają i mają poczucie wpływu na 
to, co dzieje się w mieście, 
- Łódź miastem skuteczniejszej kounikacji z urzędem 
- Łódź miastem zintegrowanej klasy średniej, 
- w Łodzi nie ma takich miejsc, do których się nie chodzi z obawy o swoje 
bezpieczeństwo, 
- Łódź bez ubóstwa i enklaw biedy, 
- Łódź miastem bez barier utrudniających zycie osobom niepełnosprawnym- 
architektonicznych, społecznych, instytucjonalnych 
- Łódź miastem gdzie znajdują się urzędy centralne- prestiż i znaczenie miasta, 
Próba sformułowania wizji: 
Łódź jest miastem o wysokiej jakości życia mieszkańców opartym o zasadę 
zrównoważonego rozwoju i integrację społeczną-  

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

 

173.  
Łódź miastem przyjaznym i dobrze zarządzanym 
Łódź efektywna i przyjazna 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Nowa wersja wizji odnosząca się do: 

- miasta przyjaznego 
- miasta dynamicznego 
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- miasta twórczego 
- miasta zrównoważonego rozwoju 

- miasta wysokiej jakości życia 
- potencjałów Łodzi – historycznego, 

infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

174.  

Elementy wizji, które pojawiały się w podsumowaniach więcej niż jednej grupy – 
uogólnione wnioski 
- w 3 podgrupach roboczych (na 4. uformowane podgrupy) mieszkańcy 
podkreślili, że nadrzędną zasadą, która powinna znaleźć się w wizji jest „jakość 
życia mieszkańców” (wszystko inne jest środkiem) 
 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

175.  

Ponadto mieszkańcy widzą idealne miasto Łódź w przyszłości jako miasto: 
- zielone (w tym: Łódź miastem wody i ogrodów; nie wycinanie drzew; 
ograniczony ruch samochodowy w centrum; dużo ścieżek rowerowych; zieleń i 
ławki na Piotrkowskiej) 
- zadbane, czyste, estetyczne (w tym: bez samowolnych wysypisk, toalety 
publiczne w centrum miasta i w uczęszczanych miejscach np. w okolicach 
przystanków autobusowych; proste chodniki; ulica spacerowa) 
- bezpieczne (w tym: bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców; bezpieczny ruch 
pieszy i rowerowy 
- z dobrą i sprawną komunikacją (w tym: przyjazny, dostępny, czysty i 
darmowy/tani transport publiczny; trolejbusy; obwodnice) 
- z budownictwem mieszkaniowym, komunalnym; rewitalizacja śródmieścia; 
skanalizowane miasto 
- z dobrą władzą i administracją miasta (w tym: urząd miasta jest otwarty i 
przyjazny dla mieszkańców, urzędnicy nie rzucają kłód pod nogi, rozwiązywanie 
problemów zamiast ich tworzenia, władze miasta działają konsekwentnie) 
- bez biedy i nędzy (w tym: uporządkowany i przejrzysty system pomocy 
społecznej, który pozwoli na najlepszą redystrybucję wśród mieszkańców 
(dotarcie do tych, którzy naprawdę potrzebują) oraz tworzenie mechanizmów 
samopomocy (kto, ile i w jaki sposób udziela pomocy)) 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 
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- partycypacyjne/ współdecydujące/ współpracujące – nie niszczymy, ale 
budujemy i współpracujemy, udział mieszkańców w decyzjach miejskich. 
Elementy wizji, które pojawiały się w podsumowaniach pojedynczych podgrup: 
- spokojne i przyjazne miasto 
- przyjęcie miejskiego trybu życia 
- zmiana nastawienia mieszkańców 
- inwestycje w człowieka 
- sektor nauki (uczelnie) na pierwszych miejscach w rankingach ogólnopolskich 
i europejskich 
- miasto stawiające na przemysły kreatywne tj. mistrzostwa świata we 
wspinaczce kominowej (zachowane kominy); triatlon – trójbój Łódzki między 
kominami na rowerach po ścieżkach rowerowych, nurkowanie w podziemnych 
trasach w kanałach 
- duże zakłady pracy i inwestycje przemysłowe 
- rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym: wspieranie podejmowania 
przedsiębiorczości przez młode osoby) 
- Łódź filmowa 
- Łódź design 
 
Kilku mieszkańców podkreśliło, że w ogóle nie zgadza się ze sformułowaniem 
wizji zaproponowanym w strategii. Padały tu różne argumenty oraz propozycje:  
- najwięcej krytycznych głosów odnosiło się do przysłówka „najbardziej 
(dynamicznie rozwijająca się metropolia...”) - niektórym nie zależało na byciu 
„naj”, realne jest bycie dynamicznym, język „naj” oparty na konkurencji z 
innymi miastami bądź metropoliami, należy zaczynać od drobnych kroków po 
kolei, należy zacząć nie od tego jak być „naj”, ale  jak być dostatecznie dobrym 
miastem żeby w nim funkcjonować. 
- nie najbardziej dynamicznie rozwijająca się metropolia, ale z najwyższą 
jakością życia - nie metropolia, ale miasto rozwijające się w najwyższej jakości 
życia 
- nie można zweryfikować stopnia realizacji „najbardziej dynamicznego 
rozwoju” 
Łódź autonomiczna i przyjazna 
 

176.  - Łódź ma się rozwijać w oparciu o własne pomysły i zasoby przy wykorzystaniu Uwagi z T/N Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
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miejscowego potencjału. Wypracowanie własnych obszarów produkcji w 
oparciu o wyniki badań, a także przekładające się na rozwój przedsiębiorstw, w 
dalej wzrost poziomu szeroko rozumianych usług i jakości życia. Rozwój 
zrównoważony.  
- Łódź miasto przyjazne, wygodne do życia i otwarte dla wszystkich (bez działań 
wykluczających grupy społeczne) 
- Miasto obywatelskie (kapitał społeczny). Miasto zrównoważonego rozwoju. 
Miasto o dużym potencjale demograficznym (baby boom). Miasto akademickie, 
wykorzystujące potencjał uczelni wyższych dla rozwoju centrów naukowych. 
Miasto atrakcyjne dla inwestorów zewnętrznych. Miasto kreatywne. Miast 
dobrze skomunikowane (wewn i zewn)  
Elementy wizji zaakceptowane przez grupę warsztatową po burzy mózgów:  
 
Łódź miasto otwarte i przyjazne oparte o zasady zrównoważonego rozwoju. 

warsztatów - miasta przyjaznego 
- miasta dynamicznego 

- miasta twórczego 
- miasta zrównoważonego rozwoju 

- miasta wysokiej jakości życia 
- potencjałów Łodzi – historycznego, 

infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia postulowane zmiany. 

 

177.  
Obecnie zaproponowana wizja jest nierealna.  
 

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 
 

178.  
Wizja jest naprawdę imponująca i cała strategia budzi pozytywne odczucia. 
Natomiast uważam że może być ciężka do zrealizowania i będzie to wymagało 
dużo pracy .  

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

179.  
Wizja – 40% mieszkańców Łodzi codziennie w dojazdach do pracy samochodem. 
Stoi w korkach, które z roku na rok się zwiększają. Jednocześnie przez ostatnich 

Osoba 
fizyczna 

T 
Nowa wersja wizji odnosząca się do: 

- miasta przyjaznego 
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20 lat, pomimo kilkunastokrotnego wzrostu liczby aut inwestycje drogowe jak 
były w planach tak są a drogi wciąż mamy mniej więcej takie, jak 30 lat temu. I 
nie ma o nich ani słowem, czyli innymi słowy są dyskryminowani. Jestem jedną z 
tych 40% i trudno ocenić tą wizję w jakikolwiek sposób pozytywnie. 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

180.  

Jak dotychczas, w ostatnim dziesiecioleciu de facto  Łódź jest miastem 
„cofającym” się a nie „najbardziej dynamicznie rozwijająca się metropolia 
środkowoeuropejska”.  Te hasło jest dla mnie osobiście mydleniem oczu i 
szczytem zakłamania. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

181.  
Należałoby wykreślić słowo „najbardziej”, gdyż należy stawiać cele realne, 
inaczej będą powstawać abstrakcyjne programy i projekty nie do udźwignięcia i 
niweczące środki publiczne, potencjał społeczny. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

182.  
Brak skromności (lepiej było pominąć słowo „najbardziej”). 
 

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 
183.  Przyjęta wizja nie odpowiada potrzebom mieszkańców, którzy chcą Miasta Przedstawiciel T Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
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przyjaznego, sprawnie działającego. 
 

Towarzystwa 
Opieki nad 
Zabytkami, 
oddział w 

Łodzi 

- miasta przyjaznego 
- miasta dynamicznego 

- miasta twórczego 
- miasta zrównoważonego rozwoju 

- miasta wysokiej jakości życia 
- potencjałów Łodzi – historycznego, 

infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia tę opinię. 

184.  
Lepiej być pięknym bogatym zadbanym, atrakcyjnym, dynamicznie rozwijającym 
się, niż brzydkim, biednym, w stagnacji. Wizja  i jej filary  to zbiór oczywistych 
komunałów. 

Lepsza Łódź 
 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

185.  

"Łódź – najbardziej dynamicznie rozwijająca się metropolia 
środkowoeuropejska"- Łódź zasługuje na przyśpieszony rozwój, zarówno 
gospodarczy jak i społeczny, co powinno przełożyć się na większy udział 
mieszkańców w życiu publicznym oraz likwidację części patologii społecznych i 
wzrost poziomu samoakceptacji ludności- a to wpłynie także na wizerunek 
miasta. 
 

Osoba 
fizyczna 

N 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

186.  
Wizja powinna określać jak będzie wyglądać nasze miasto gdy zrealizujemy 
strategię: dla mnie obecny tekst jest bardzo ogólnikowy. Po jego przeczytaniu 
nie wiem jak będzie wyglądała Łódź w roku 2020. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 
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187.  
Przedstawione sformułowania brzmią dobrze, niemniej, by wystawić ocenę 
bardzo dobrą potrzeba racjonalnych przesłanek. Na razie to teoria. 

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a "Mocni w 
Duchu" 

 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

188.  

Po II wojnie Łódź wymieniła 80% mieszkańców. Nowi przybysze przynieśli 
miastu swoje tradycje i nawyki ale nie kontynuowali tradycji czterech nacji które 
stworzyło to WIELKIE miasto w centrum Polski. Należy zrobić wszystko aby 
łodzianie naprawdę poczuli się u siebie i bronili swojego miasta. Kiedyś to nasze 
miasto po wojnie zastępowało stolicę kiedy Warszawa była w gruzach. Tu 
rodziła się polska kultura i nauka oraz ośrodki władzy. Łodzian stać na to aby 
zbudować na nowo swoją wielką przyszłość. Aby łodzianie poczuli się u siebie i 
pokochali swoje miasto, rajcy miejscy powinni ich pytać o zgodę na realizację 
wielkich projektów. Administracja miejska i miejscy urzędnicy powinni wspierać 
twórców, działaczy i animatorów, a nie tylko nakazywać, pouczać i karać. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

189.  
Wizja - na podstawie dotychczasowych doświadczeń nie jestem w stanie 
uwierzyć w dynamizm działań obecnych i przyszłych władz Łodzi.  

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

190.  
Wizja jest bardzo szlachetna ale trudna do zrealizowania. Trafia w sedno 
problemu ale nie są to problemy odosobnione w skali Polski. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
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infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia tę opinię. 

191.  
Oprócz tego, strategia powinna mieć bardziej realny charakter: Łódź jako 
najbardziej dynamicznie rozwijająca się metropolia środkowoeuropejska to 
słabo uzasadnione marzenie, a nie konkretna wizja strategii.  

Przedstawiciel 
Fundacji 

Sendzimira 
T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

192.  Wizja stawia nierealny cel.  
Osoba 

fizyczna 
T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

193.  

Wizja jest bardzo ambitna, jednak nie określa, w jaki sposób miałaby zostać 
osiągnięta dynamika rozwoju miasta. Opis wizji odnosi się do przyszłych 
efektów, jakie może przynieść jej realizacja, a nie wskazuje potencjałów, na 
których będzie opierał się rozwój Łodzi.  Należy postawić pytanie - czy 
przezwyciężenie problemów przedstawionych w formie wyzwań (w obszarach 
takich jak: infrastruktura transportowa, rynek pracy, demografia, kapitał 
społeczny, sprawność zarządzania w sektorze publicznym), zagwarantuje 
budowę nowoczesnego miasta wiedzy i innowacji, miasta zdolnego dokonać 
skoku cywilizacyjnego i stać się „najbardziej dynamicznie rozwijającą się 
metropolią środkowoeuropejską”. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

194.  

Według europejskich opracowań (np. klasyfikacja ośrodków miejskich w UE wg 
klasyfikacji ESPON) Łódź zalicza się do miast słabych GAMMA, tzn. nie 
posiada funkcji metropolitalnych, które pretendowały by ją do stania się 
metropolią o znaczeniu ponadkrajowym w perspektywie najbliższych 
kilkudziesięciu lat (ze wszystkich miast polski posiada je jedynie Warszawa).  

Uwagi z 
warsztatów nr 

1 
T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
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W związku z tym używanie w tytule i wizji projektu Strategii Zintegrowanego 
Rozwoju Łodzi 2020+ określenia "metropolia" w konktekście europejskim jest 
definicyjnym zakłamaniem i zaprzeczaniem diagnozom krajowym i europejskim. 

- miasta wysokiej jakości życia 
- potencjałów Łodzi – historycznego, 

infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia tę opinię. 

195.  
- Na poziomie wizji brak nadania w dokumencie charakteru miastu, czy 
wykorzystania czegoś, co je wyróżnia.  
 

Uwagi z 
warsztatów  

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

196.  

Brak pozytywnego ładunku emocjonalnego (por. z wizją rozwoju miasta jaką 
przedstawił Halpern w rozmowie z Trawińskim w powieści „Ziemia Obiecana” 
„Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe, ogrody piękne, 
żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz.”) 

Przedstawiciel 
Fundacji 

Projekt Łódź 
T 

Nowa wersja wizji będzie odnosić się  do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

 

197.  

Wizja jest chybiona. Obietnica, która nigdy nie będzie miała możliwości 
spełnienia nie tylko w Polsce ale tez w obszarze środkowoeuropejskim. 
Chociażby ze względu na inne ośrodki rozwijające się równie dynamicznie jak 
Łódź (lub szybciej): Wrocław, Kraków, nie mówiąć o Warszawie pozostaje 
jedynie pobożnym życzeniem. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

198.  
Prof. Pabich: stwierdzenie podane w wizji : „Łódź – najbardziej dynamicznie 
rozwijająca się metropolia środkowoeuropejska”  nie jest właściwe . 

Grupa 
Ekspertów 

Społecznych 
T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 
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- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 

199.  

Strategia powinna mieć bardziej realny charakter: Łódź jako najbardziej 
dynamicznie rozwijająca się metropolia środkowoeuropejska to słabo 
uzasadnione marzenie, a nie konkretna wizja strategii.  
 

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
ECES 

 
Fundacja 

Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Koalicja na 

rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto - 
Fenomen 

T 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 
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200.  

Mieszkańcy widzą idealne miasto Łódź w przyszłości jako miasto: 
- zielone (w tym: Łódź miastem wody i ogrodów; nie wycinanie drzew; 
ograniczony ruch samochodowy w centrum; dużo ścieżek rowerowych; zieleń i 
ławki na Piotrkowskiej) 
- zadbane, czyste, estetyczne (w tym: bez samowolnych wysypisk, toalety 
publiczne w centrum miasta i w uczęszczanych miejscach np. w okolicach 
przystanków autobusowych; proste chodniki; ulica spacerowa) 
- bezpieczne (w tym: bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców; bezpieczny ruch 
pieszy i rowerowy 
- z dobrą i sprawną komunikacją (w tym: przyjazny, dostępny, czysty i 
darmowy/tani transport publiczny; trolejbusy; obwodnice) 
- z budownictwem mieszkaniowym, komunalnym; rewitalizacja śródmieścia; 
skanalizowane miasto 
- z dobrą władzą i administracją miasta (w tym: urząd miasta jest otwarty i 
przyjazny dla mieszkańców, urzędnicy nie rzucają kłód pod nogi, rozwiązywanie 
problemów zamiast ich tworzenia, władze miasta działają konsekwentnie) 
- bez biedy i nędzy (w tym: uporządkowany i przejrzysty system pomocy 
społecznej, który pozwoli na najlepszą redystrybucję wśród mieszkańców 
(dotarcie do tych, którzy naprawdę potrzebują) oraz tworzenie mechanizmów 
samopomocy (kto, ile i w jaki sposób udziela pomocy)) 
- partycypacyjne/ współdecydujące/ współpracujące – nie niszczymy, ale 
budujemy i współpracujemy, udział mieszkańców w decyzjach miejskich. 
Elementy wizji, które pojawiały się w podsumowaniach pojedynczych podgrup: 
- spokojne i przyjazne miasto 
- przyjęcie miejskiego trybu życia 
- zmiana nastawienia mieszkańców 
- inwestycje w człowieka 
- sektor nauki (uczelnie) na pierwszych miejscach w rankingach ogólnopolskich 
i europejskich 
- miasto stawiające na przemysły kreatywne tj. mistrzostwa świata we 
wspinaczce kominowej (zachowane kominy); triatlon – trójbój Łódzki między 
kominami na rowerach po ścieżkach rowerowych, nurkowanie w podziemnych 
trasach w kanałach 
- duże zakłady pracy i inwestycje przemysłowe 
- rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym: wspieranie podejmowania 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Nowa wersja wizji odnosząca się do: 
- miasta przyjaznego 

- miasta dynamicznego 
- miasta twórczego 

- miasta zrównoważonego rozwoju 
- miasta wysokiej jakości życia 

- potencjałów Łodzi – historycznego, 
infrastrukturalnego i kreatywnego 

uwzględnia tę opinię. 
Zostanie również wprowadzony III filar o 
charakterze przestrzenno-środowiskowym. 
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przedsiębiorczości przez młode osoby) 
- Łódź filmowa 
- Łódź design 
 
Kilku mieszkańców podkreśliło, że w ogóle nie zgadza się ze sformułowaniem 
wizji zaproponowanym w strategii. Padały tu różne argumenty oraz propozycje:  
- najwięcej krytycznych głosów odnosiło się do przysłówka „najbardziej 
(dynamicznie rozwijająca się metropolia...”) - niektórym nie zależało na byciu 
„naj”, realne jest bycie dynamicznym, język „naj” oparty na konkurencji z 
innymi miastami bądź metropoliami, należy zaczynać od drobnych kroków po 
kolei, należy zacząć nie od tego jak być „naj”, ale  jak być dostatecznie dobrym 
miastem żeby w nim funkcjonować. 
- nie najbardziej dynamicznie rozwijająca się metropolia, ale z najwyższą 
jakością życia - nie metropolia, ale miasto rozwijające się w najwyższej jakości 
życia 
- nie można zweryfikować stopnia realizacji „najbardziej dynamicznego 
rozwoju” 
Łódź autonomiczna i przyjazna 
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Uwagi dotyczące filarów i fundamentu  

LP. Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

201.  

FUNDAMENT Łódź będzie efektywna kiedy jej obywatele będą mogli 
wykorzystać wszystkie swoje twórcze możliwości. Należy pomyśleć wreszcie 
kompleksowo o obywatelach, pozornie mających takie same prawa, a 
upośledzonych z powodu niedomagań fizycznych. Trzeba przyjąć za 
obowiązującą bezwarunkowo zasadę, że wszystkie nowo wznoszone 
i remontowane obiekty publiczne, w tym toalety miejskie, powinny być w pełni 
przystosowane do bezproblemowej obsługi osób poruszających się na wózkach ( 
ale również matek z wózkami), niewidzących i niedowidzących (pasy na 
chodnikach, informacja dźwiękowa, tabliczki z napisami Braillem) oraz 
niesłyszących i niedosłyszących (pętle indukcyjne w urzędach, kinach, teatrach, 
kasach itd.). Wszystkie pozostałe obiekty powinny być do tych warunków 
systematycznie dostosowywane. Koszt tych inwestycji zwróci się z nawiązkom, 
bo więcej osób niepełnosprawnych się usamodzielni a miasto będzie mogło się 
promować jako przyjazne ludziom. 

Osoba 
fizyczna T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do Polityki społecznej 

i zdrowotnej 

202.  

Filary powinny być 3: gospodarczy , środowiskowy i społeczny 
Gospodarczy- wykorzystanie atutów Łodzi - położenia, dużego środowiska 
akademickiego, dużej liczby mieszkańców w aglomeracji, pozyskiwanie 
inwestorów z wybranych dziedzin (BPO, ICT, biotechnologie , .. ), aktywizacja 
przedsiębiorczości łodzian, aktywizacja bezrobotnych i osób 50+, promowanie 
rodzimych liderów (Ericpol, Atlas, AMG.Net, PGF,..) 
Środowiskowy - plany zagospodarowania, zapobieganie urban sprawling, 
segregacja i gospodarka odpadami, zieleń dostępna dla mieszkańców (15 min 
do skweru/parku), zrównoważony transport, skanalizowanie całego miasta, 
rewitalizacja, zagospodarowanie brownfields, poprawa jakości przestrzeni 
publicznej 
Społeczny - aktywizacja mieszkańców, budżety partycypacyjne, 
współdecydowanie, przeciwdziałanie wykluczeniu, likwidacja obszarów biedy, 
wspieranie lokalnych inicjatyw, kultura u podstaw 

Osoba 
fizyczna T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze – przestrzenno –środowiskowym, a 
filar II będzie poświęcony zagadnieniom 

społecznym. 

203.  
Wielcy nieobecni w projekcie strategii to pojęcia zrównoważonego rozwoju i 
spójności społecznej. Dlatego wnioskujemy o uznanie jako naszych własnych 

Przedstawiciel
e T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym 
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uwag przygotowanych przez Koalicję na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Łodzi 
(w zał.), łącznie z przebudową konstrukcji strategii (pkt. 29) oraz wprowadzenie 
zapisów gwarantujących wzrost spójności społecznej rozumianej jako możliwość 
zapewniania przez społeczeństwo stosunkowo wysokiej jakości życia swoim 
członkom, oraz zmniejszanie różnić pomiędzy standardami i unikanie 
nierówności społecznych. 

Świetlicy 
Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

 
 

III filarze – przestrzenno – 
środowiskowym. 

W Filarze II Strategii zostaną rozwinięte 
kwestie związane z przeciwdziałaniem 

wykluczeniu społecznemu. 

204.  

Filar I silnie akcentuje rolę potencjału infrastrukturalnego Łodzi i jej centralne 
położenie. Opis filaru nie odnosi się jednak do całości zagadnień, które mogą 
wpłynąć na realizację celu „Łódź otwarta na świat”, np. brak w nim odniesienia 
do budowania sieci współpracy naukowej, badawczej, kulturalnej czy 
gospodarczej. Sugeruje się zatem uwzględnienie w opisie Filaru I kwestii 
związanych z realizacją programu strategicznego „Łódź ucząca się, kreatywna i 
innowacyjna”. Również w zakresie powiązań komunikacyjnych zwrócono uwagę 
jedynie na połączenia zewnętrzne (realizacja „wielkich infrastrukturalnych 
inwestycji komunikacyjnych o znaczeniu europejskim”), pomijając układ 
wewnętrzny (w szczególności rozwój kolei aglomeracyjnej oraz rozwój 
zbiorowego transportu pasażerskiego, który został wspomniany jedynie w 
kontekście określenia standardu realizacji usług w Fundamencie). 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Nowy zakres merytoryczny i redakcja 
opisu filarów rozwoju uwzględni sugestie 

wniosku. 

205.  

Opis filaru II nie w pełni odpowiada jego założeniom. Nie zwraca się uwagi na 
konieczność rozwoju kapitału ludzkiego, a możliwości rozwoju kapitału 
społecznego zostały ocenione zdecydowanie zbyt optymistycznie. Niezrozumiałe 
jest używanie pojęcia kapitał kulturowy łącznie z pojęciem kapitału społecznego. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Nowy zakres merytoryczny i redakcja 
opisu filarów rozwoju uwzględni sugestie 

wniosku. 

206.  

Wydaje się, iż kwestia wzmocnienia kapitału społecznego została w dokumencie 
niewystarczająco zaakcentowana. W opisie dedykowanym temu zagadnieniu 
należałoby wskazać listę priorytetów i konkretnych projektów mających na celu 
aktywizację obywatelską łodzian. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Nowy zakres merytoryczny i redakcja 
opisu filarów rozwoju uwzględni sugestie 

wniosku. 

207.  

Należy mieć na uwadze, iż po 2014 r. znaczna część funduszy strukturalnych 
dostępna będzie w formie zwrotnych instrumentów finansowych. Zasadnym 
wydaje się rozpoczęcie prac służących identyfikacji projektów planowanych do 
realizacji w tej formule. W szczególności działania związane z uporządkowaniem 
polityki przestrzennej należy powiązać z identyfikacją inwestycji w obszarze 
rewitalizacji, które mogłyby zostać sfinansowane przy wykorzystaniu 
instrumentów takich jak JESSICA. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Równoległa analiza finansowania 
poszczególnych przedsięwzięć zawartych 

w programach strategicznych jest 
podstawą zrównoważonego zarządzania 

budżetem. 

208.  
Przyjęta struktura celów / filarów wydaje się słuszna, jednak opis działań 
służących osiąganiu założonych celów budzi zastrzeżenia. Silnie zaakcentowano 

Urząd 
Marszałkowski T 

Zrównoważony rozwój miasta oznacza 
odpowiednio spójny rozwój obszaru 
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rolę centralnego położenia Łodzi oraz inwestycji infrastrukturalnych, a zbyt 
mały nacisk położono na zagadnienia gospodarcze. Różne znaczenie 
przypisywane jest przemysłom kreatywnym. Nie poruszono kwestii kształtowania 
się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz roli i znaczenia miasta dla 
regionu. Stolica województwa powinna być miastem przyciągającym ludność 
z miejscowości regionu, stanowiąc przeciwwagę dla oferty stolic i dużych 
ośrodków w innych województwach.  
Sugeruje się weryfikację zapisów strategii dotyczących specjalizacji 
gospodarczych miasta, a w szczególności ich uzupełnienie  o listę tzw. 
inteligentnych specjalizacji. Koncepcja smart specialisation strategies jest 
szeroko promowanym w krajach Unii Europejskiej kierunkiem  w zakresie 
zarządzania rozwojem regionów i miast. Stworzenie strategii inteligentnej 
specjalizacji będzie w kolejnej perspektywie finansowej UE jednym z warunków 
ex-ante uzyskania wsparcia z funduszy strukturalnych. 

 metropolitalnego. 
Rozwój inteligentny znajdzie wyraz 

w zasadach horyzontalnych strategii oraz 
w filarze I Strategii. 

209.  
W zakresie usług ochrony zdrowia i pomocy społecznej istotne jest nie tylko 
określenie standardów jakości, ale także ustalenie docelowej struktury 
organizacyjnej tego sektora. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga z pozytywną 
rekomendacją skierowana do Polityki 

społecznej i zdrowotnej 

210.  

FILARY: 
1. Ludzie - czyli inwestycja w kapitał ludzki, w szkolenia, w zapewnienie 

godnych warunków, umożliwienie współpracy i zrzeszania się (aktywność 
obywatelska). 

2. Środowisko - zadbanie o otoczenie w którym żyjemy, z poszanowaniem zieleni, 
z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

3. Istniejąca infrastruktura - poprawa stanu istniejącej infrastruktury, głównie 
komunikacyjnej (w pierwszej kolejności tej publicznej - tory, tramwaje, 
przystanki) ale także budowlanej (najpierw remonty kamienic, potem ew. 
budowanie nowych). 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 

Miasto 
"Fenomen" 

T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym 

III filarze – przestrzenno – 
środowiskowym. 

211.  

Uważamy, że należy skupić się także na działaniach środowiskowo-
terapeutycznych ukierunkowanych na społeczności lokalne, w których widoczne 
są określone kwestie społeczne hamujące rozwój Łodzi. Adresatem tych działań 
powinni być nie tylko dorośli, ale też dzieci i młodzież. Tym bardziej, że to 
młodzi obywatele naszego miasta będą albo pracować na rzecz Łodzi, albo być 
jego „utrzymankami” i stwarzać kolejne problemy (np. zwiększenie poczucia 
niebezpieczeństwa – kradzieże, rozboje, niszczenie mienia, ustawki…).  

Przedstawiciel
e 

Świetlicy 
Podwórkowej 

przy 
Stowarzyszeni

u Centrum 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga z pozytywną 
rekomendacją skierowana do polityki 

społecznej i zdrowotnej oraz edukacyjnej. 
Informacje statystyczne będą wykorzystane 
w celu doskonalenia diagnozy stanu miasta 
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Proponowane działania środowiskowo-terapeutyczne bezpośrednio odnoszą się 
do niżej podanej diagnozy:  
- Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu najbliższych 20 lat 
w Łodzi najbardziej zmniejszy się liczba ludności w wieku produkcyjnym.  
- Rozpoczynających pracę w 2020 r. będzie o 3,6 tys. mniej niż w 2010 r.  
- Obniży się tempo wzrostu dochodów znajdujących się w dyspozycji ludności.  
- Następować będzie proces szybkiego starzenia się ludności, udział osób w 
wieku 60+, obecnie wynoszący 5,3%, wzrośnie do roku 2020 do 33,3%.  
- Liczba bezrobotnych w Łodzi w 2010 r. wynosiła 33,7 tys. osób i była 
największa spośród wielkich miast.  
- Szybki wzrost przestępczości nieletnich !  
- Diagnoza naukowa Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w 2010 roku, 
na podstawie badań ilościowych przeprowadzonych w ramach modułu 
badawczego „Bieda w dzieciństwie jako szczególne zagrożenie biedą i 
wykluczeniem społecznym w przyszłości”, ukazuje jednoznacznie, że w zakresie 
biedy i wykluczenia społecznego nic nie zrobiono. Nadal istnieją miejsca w 
Łodzi, które uznaje się za „enklawy dziecięcej biedy”, gdzie młodzi mieszkańcy 
doświadczają deprywacji zarówno w wymiarze materialnym, jak i w innych 
sferach życia (kulturalnym, społecznym, zawodowym). Badacze zwracają uwagę 
na to, iż jedynie działania kompensujące deficyty we wszystkich sferach życia 
pozwolą na prawidłowy rozwój dzieci – realizację ich potencjału, a co za tym 
idzie wyrównanie edukacyjne szans życiowych i zmniejszenie ryzyka transmisji 
biedy i wykluczenia społecznego w przyszłości.  
- Za przyczynę istnienia 13-stu „enklaw dziecięcej biedy”, uważa się, wg 
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, brak pozytywnych wzorców 
kulturowych i moralnych w zubożałych sąsiedztwach dla dzieci i młodzieży. 
Także pozbawienie ich możliwości uczestnictwa w różnych formach wypoczynku 
wakacyjnego oraz pozbawienie możliwości uczestnictwa w zorganizowanych 
formach spędzania czasu wolnego w okresie roku szkolnego, w tym możliwości 
nieodpłatnego pozyskania wiedzy z zakresu historii, kultury i religii miasta, w 
którym spędzają swoje dzieciństwo. Zauważono, że problemem dzieci 
i młodzieży z „enklawy dziecięcej biedy” jest brak konstruktywnie 
zorganizowanego czasu wolnego oraz przestępczość nieletnich na terenie miasta 
Łodzi.  
Przyczyną zaistniałego problemu społecznego w społeczności lokalnej jest fakt, 

Wsparcia 
Terapeutyczne

go 
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iż dzieci przyjmują dominujący w niej sposób życia za oczywisty i ‘naturalny’, co 
zwiększa zagrożenie międzypokoleniową transmisją biedy, osłabienie w dążeniu 
do sukcesu zawodowego i materialnego oraz do wzrostu liczby przypadków 
dokonywanych czynów karalnych przez dzieci i młodzież (prof. W. Warzywoda-
Kruszyńska – Uniwersytet Łódzki).  
Uważamy, że proponowane działania zmieniające powyższe wskaźniki diagnozy 
powinny kłaść szczególny nacisk na realizację przez świetlice, placówki 
wsparcia dziennego, modelu pracy środowiskowo-terapeutycznego z pracą 
podwórkową (streetworking). Należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę 
instytucjonalną zainicjowaną przez MOPS i NGOsy na terenie Łodzi oraz 
promować pojawianie się nowych placówek (świetlic). 

212.  

Jeśli chodzi o schemat filarów, fundamentu i wizji, proponuję wybór spośród 
dwóch alternatywnych wariantów struktury głównych elementów strategii. Oba 
warianty są oparte na układzie zaproponowanym w projekcie, jednak 
modyfikują go w istotny sposób. Pierwszy zachowuje pierwotną strukturę dwóch 
filarów, jednak zmieniając ich kolejność i wskazując na powiązania pomiędzy 
społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami wszystkich 
proponowanych działań (I filar: Łódź zadbana, atrakcyjna i aktywna, II filar: 
Łódź otwarta na świat; oba filary zawierają programy integrujące zagadnienia 
społeczne, ekonomiczne i środowiskowe). Drugi wprowadza trzy filary, 
koncentrujące się na aspektach społecznych, gospodarczych i środowiskowych, 
w każdym przypadku wprowadzając odniesienia do pozostałych obszarów. 
Kolejność ma znaczenie. Najpierw należy zadbać o miasto, a dopiero potem 
otwierać je na świat. 

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacja 
ECES 

 
Fundacja 

Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Koalicja na 

rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 

T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym 

III filarze – przestrzenno – 
środowiskowym.  
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213.  
To, co w projekcie nazwano fundamentem, powinno być „dachem”, czyli wizją.  
 

Fundacja 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Koalicja na 

rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto - 
Fenomen 

N 

Podstawą rozwoju miasta w całości leżącą 
w gestii samorządu jest dobrze 

funkcjonujący urząd, który najważniejsze 
zadania realizuje poprzez polityki 

sektorowe. Zostanie również 
wprowadzone odniesienie do potencjałów 

– mocnych stron miasta, stanowiących 
jego zasoby ekonomiczne, społeczne, 

środowiskowe. 

214.  

Sugerujemy dodanie czwartego filaru Strategii – transportowego. Sprawny 
system transportowy ma niebagatelne znaczenie dla wysokiej jakości życia, co 
skutkuje tym, że miejsca oceniane najwyżej pod tym względem mają sprawnie 
zorganizowaną sieć transportu publicznego (częste kursy, możliwość sprawnego 
dotarcia w satysfakcjonujących klienta-pasażera warunkach), jak również 
realizują w swojej polityce transportowej zasadę „zrównoważonego 
transportu”, dając priorytet pieszym, komunikacji zbiorowej, rowerzystom – na 
samym końcu zaś indywidualnemu transportowi kołowemu (z powodu jego 
niskiej wydajności komunikacyjnej czy wysokiej kosztochłonności – 
ekonomicznej oraz przestrzennej). Wiele z tych miast wprowadza rozwiązania 
przyjazne niezmotoryzowanym, takie jak strefy tempo-30. Rozwiązania takie 
pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego, redukują hałas oraz 
upłynniają ruch w centralnych obszarach wielu europejskich miast. 
Układ, który proponujemy, wprowadza cztery filary, koncentrujące się na 
aspektach społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz transportowych, w 
każdym przypadku wprowadzając odniesienia do pozostałych obszarów. 
Zaproponowany układ oparty jest na układzie zaproponowanym w projekcie, 
jednak modyfikuje go w istotny sposób. 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto - 
Fenomen 

T/N 

Kompleksowe podejście do problematyki 
transportu publicznego jest rozwiązaniem 

najbardziej efektywnym. Znajdzie 
odniesienie w filarach dotyczących 

kwestii gospodarczych i środowiskowo – 
przestrzennych. 

215.  NOWE FILARY: 
 1. LUDZIE- postawić na jakość życia a nie na dynamikę rozwoju, PROBLEMY: 

Uwagi z 
warsztatów N 

Kwestie gospodarcze obejmują 
zdecydowanie większy zakres działań 
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jakość życia nie przedmiotem zainteresowania UMŁ  
2. ŚRODOWISKO NATURALNE, PRZEKSZTAŁCONE- postawić na 
zintegrowany rozwój- wykorzystać już istniejące dokumenty: wizja Łódź 2038, 
PROREVITA, KARTA BRUKSELSKA, KARTA LIPSKA, PROTOKOŁY 
MADRYCKIE, EUROPEJSKA KARTA RÓWNOŚCI W ŻYCIU LOKALNYM, 
TEZY O MIEŚCIE, Problemy: brak analiz, jak jedne decyzje wpływają na inne 
sfery życia, w tym jakość życia 
3. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA - zachowanie i wyremontowanie 
istniejących zasobów, Problemy: budowa gigantycznych wizji nowego bez 
zadbania o istniejące zasoby (budynki, infrastruktura, itp.) 

niż infrastruktura miejska. 

216.  

FUNDAMENT ŁÓDŹ EFEKTYWNA I PRZYJAZNA: NOWE STANDARDY 
USŁUG PUBLICZNYCH   
W ramach pracy grupy uczestnicy wskazali, że w strategii podkreślone powinny 
być następujące kierunki rozwoju: 
- Fundament powinien stać się celem.  
- Decentralizacja władzy. Konieczne jest przekazywanie kompetencji 

decyzyjnych jak najbliżej mieszkańców. Włączanie mieszkańców w procesy 
decyzyjne dotyczące m.in. wydatkowania środków budżetowych. Miasto 
powinno być zarządzane w sposób zdecentralizowany w którym władze 
miasta powinny skupiać się na celach i działaniach strategicznych zaś 
sprawy lokalne pozostawić w gestii rad dzielnic i osiedli w porozumieniu z 
mieszkańcami. Fundament powinien stać się celem bowiem jest on 
niewykształcony i nie gwarantuje oparcia dla realizacji głównych celów i 
wizji rozwoju miasta. Fundamentem rozwoju powinno być to co już miasto 
posiada.  

- Przejrzystość podejmowanych decyzji oraz współpraca z mieszkańcami, 
uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, inwentaryzacja majątku. W 
mieście potrzebne są działania na rzecz zwiększenia przejrzystości 
podejmowania decyzji oraz działania samorządu oraz poprawy współpracy z 
mieszkańcami. Konieczne jest uregulowanie spraw własności nieruchomości 
miejskich. Doprowadzenie do pełnej inwentaryzacji majątku miasta. Zapewni 
to większą przejrzystość i efektywności działania.  

- Samorządy młodzieżowe, kluby osiedlowe. Instytucje typu MOPS, Służba 
zdrowia. Ewaluacja ustaleń konsultacyjnych. W Łodzi nie ma samorządów 
młodzieżowych na poziomie miasta, dzielnic i osiedli. Brakuje klubów 

Uwagi z 
warsztatów N 

Równoległa analiza finansowania 
poszczególnych przedsięwzięć 

zawartych w programach strategicznych 
jest podstawą zrównoważonego 

zarządzania budżetem. Postulat regulacji 
stanów prawnych i inwentaryzacji jest w 

trakcie realizacji. 
W Łodzi nie ma dzielnic i tym bardziej 

rad dzielnicowych i nie będą one 
reaktywowane. 

Podstawowe zasady współzarządzania 
miastem wraz z mieszkańcami 

tworzącymi wspólnotę samorządową są 
zapisane w strategii i realizowane w 

praktyce. 
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osiedlowych. Instytucje te powinny sprzyjać wzmocnieniu partycypacji 
mieszkańców oraz integracji społecznej. Należy poprawić efektywność takich 
instytucji jak MOPS oraz służby zdrowia. Potrzebne jest zwiększenie 
przejrzystości oraz uspołecznienia tych instytucji. Organizowane są 
konsultacje społeczne, które nie są ewaluowane i `mieszkańcy nie mają 
poczucia, że ich głos coś znaczy. System uspołecznienia decyzji jest 
koniecznym kierunkiem rozwoju miasta.  

217.  

Łódź leży w pobliżu dwu najważniejszych korytarzy transportowych Europy, to 
stwarza szczególną szansę rozwojową miasta i może zostać wykorzystane do 
zainteresowania potencjalnych inwestorów inwestycjami w naszym regionie. 
Dodatkowym atutem miasta jest jego duży potencjał akademicki i tradycje 
przemysłowe miasta. 

Przedstawiciel 
Akademia 

Humanistyczn
o 

Ekonomicznej 
 
 

T Projekt strategii uwzględnia tę opinię. 

218.  

Jeśli chodzi o schemat filarów, fundamentu i wizji, proponuję wybór spośród 
dwóch alternatywnych wariantów struktury głównych elementów strategii. Oba 
warianty są oparte na układzie zaproponowanym w projekcie, jednak 
modyfikują go w istotny sposób. Pierwszy zachowuje pierwotną strukturę dwóch 
filarów, jednak zmieniając ich kolejność i wskazując na powiązania pomiędzy 
społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami wszystkich 
proponowanych działań (I filar: Łódź zadbana, atrakcyjna i aktywna, II filar: 
Łódź otwarta na świat; oba filary zawierają programy integrującymi 
zagadnienia społeczne, ekonomiczne i środowiskowe). Drugi wprowadza trzy 
filary, koncentrujące się na aspektach społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych, w każdym przypadku wprowadzając odniesienia do 
pozostałych obszarów 

Osoba 
fizyczna 

T 
Nowy zakres merytoryczny i redakcja opisu 

filarów rozwoju uwzględnia sugestie 
wniosku. 

219.  
Elementy zawarte w fundamencie – miasto przyjazne i efektywne – powinny być 
celem (wizją), fundamentem – zrównoważony rozwój. 

Przedstawiciel 
Towarzystwa 
Opieki nad 
Zabytkami, 
oddział w 

Łodzi 

T 

Podstawą rozwoju miasta w całości leżącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
urząd, który najważniejsze zadania realizuje 
poprzez polityki sektorowe wykorzystując 

zasoby miasta. 

220.  
Tak jak wspominałam wcześniej kapitałem miasta są ludzie i to na nich powinny 
się skupiać najważniejsze wg mnie programy ( stąd punkt 1 i 3 )  

Osoba 
fizyczna 

T 
W strategii dodano nowy „poziom 

fundamentu”, czyli oparto rozwój miasta na 
posiadanych zasobach materialnych i 
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społecznych. 
Ponadto filar II dotyczący sfery społecznej 

rozszerzony zostanie o włączenie społeczne, 
wzmocnienie aktywności i partycypacji 

obywatelskiej łodzian. 

221.  
Filar I – odwołanie się tylko do centralnego położenia jest niewystarczające, a 
inne potencjały Łodzi???  
 

Osoba 
fizyczna 

T 

Nowy zakres merytoryczny i redakcja opisu 
filarów rozwoju uwzględnia sugestie 

wniosku. Kwestie gospodarcze obejmują 
zdecydowanie większy zakres działań niż 

centralne położenie. 

222.  
Fundament – postawienie jedynie na  standardy usług publicznych  bez poprawy 
potencjału społecznego (2 strona) jest niewystarczające. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Podstawą rozwoju miasta w całości lezącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
urząd, który najważniejsze zadania realizuje 

poprzez polityki sektorowe. 
W strategii zostanie dodany nowy 

 „poziom fundamentu”, czyli oparcie 
rozwoju miasta na posiadanych zasobach 

materialnych i społecznych. 

223.  
Filar I – zaskakuje brak odniesienia do przeszłości: a) „miasto fabryk i 
kominów”, b) ośrodek przemysłu włókienniczego, c) centrum polskiej 
kinematografii, d) wielokulturowość, e) miejsce, gdzie istniało wielkie getto. 

Osoba 
fizyczna 

T 
Nowy zakres merytoryczny i redakcja opisu 

filarów rozwoju uwzględnia sugestie 
wniosku. 

224.  

Filar I- Wykorzystanie potencjału miasta zostało określone jako połączenie 
nowego centrum Łodzi- funkcja mieszana, metropolii łódzkiej jako centrum 
logistyki, transportu i usług dla biznesu- funkcja gospodarcza i współtworząca 
kapitał ludzki oraz Łodzi uczącej się- funkcja edukacyjno- gospodarcza: baza 
dla funkcji mieszanej i gospodarczej. Sądzę, że jest to poprawne zestawienie 
chociaż pojawia się pytanie jak zostanie rozwiązany problem współdziałania 
poszczególnych elementów- który element przeważy a który pozostanie w cieniu. 
Na chwilę obecną prawdopodobnie uwypuklona zostanie część bazowa i 
gospodarcza, część adaptacyjna centrum dla mieszkańców może tworzyć się 
długo lub...wcale. Wszystko zależy od "oswojenia" nowych miejsc - kwestia 
promocji, podobnie jak nowego logo Miasta Łodzi. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Opinia jest uwzględniona w projekcie 
strategii, szczegóły będą rozwinięte na 

poziomie polityk sektorowych. 
 

225.  
Filar II - Współgra z tworzeniem nowego centrum Łodzi. Uwypuklenie problemu 
przestrzegania ładu i porządku- prawo w powiązaniu z budową  lub 
odnowieniem więzi z miastem powinno doprowadzić do sytuacji, w której 

Osoba 
fizyczna 

T 
Opinia jest uwzględniona w projekcie 
strategii, szczegóły będą rozwinięte na 

poziomie polityk sektorowych. 
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mieszkańcy w dużym stopniu sami będą dbać o swoje otoczenie. Łódź zadbana to 
Łódź, w której będzie zmniejszać się problem różnych patologii. Trzeci cel, 
zwiększenie kapitału społecznego, m.in. poprzez wzrost aktywności obywatelskiej 
Łodzian może okazać się najtrudniejszym problemem do rozwiązania. Grupy 
marginalizowane muszą uwierzyć, że mają na coś wpływ, podobnie jak część 
mieszkańców, którzy nie mają zaufania do władz i urzędów. Powody są różne: 
bezrobocie, brak celu, ku któremu dąży miasto (wcześniej przemysł 
włókienniczy, eksport, film), zaniedbane otoczenie rodzące stany depresyjne i 
dostępność używek będących często jedyną rozrywką dla wykluczonych z 
normalnego obiegu społecznego. 
 
Problem opuszczających miasto absolwentów łączy się z wejściem w dorosłe 
życie młodzieży, chęcią (lub brakiem chęci) zakładania rodziny, niskimi 
pensjami, bezrobociem i nastrojem "opuszczonego przez wszystkich miasta", 
które jest (dla wielu) zbiornikiem drenażu mózgów lub taniej siły roboczej. 
 
 

 

226.  

Fundament Łódź efektywna i przyjazna- nowe standardy usług publicznych to 
truizm. Większość samorządów udoskonala swoje kontakty i usługi dla 
mieszkańców wychodząc z założenia, że to oni są głównymi aktorami w życiu 
publicznym, nie zaś- inwestorzy. 

Osoba 
fizyczna 

N 

Podstawą rozwoju miasta w całości lezącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
urząd, który najważniejsze zadania realizuje 

poprzez polityki sektorowe. 
 

227.  
Zgadzam się z programami określonymi w fundamencie. Programy podane w 
filarach powinny być szerzej przedyskutowane, bo po przeczytaniu tekstu wcale 
nie jestem pewien, czy to jest właściwy kierunek. 

Osoba 
fizyczna 

T 

W wyniku wniosków z konsultacji 
społecznych dokonano korekty zakresu 
merytorycznego i redakcji opisu filarów 

rozwoju. 

228.  

Trudno nie zgodzić się przedstawionymi hasłami zaprezentowanymi w strategii. 
Niestety dla mnie są to tylko życzeniowe slogany, za którymi nie wiadomo co 
stoi. Chciałbym w strategii zobaczyć przynajmniej zarys konkretnych narzędzi 
służących realizacji zaprezentowanych celów, jakieś ramowe inwestycje, 
ramowe budżety. Tego brakuje 

Osoba 
fizyczna 

T 
Szczegóły będą rozwinięte na poziomie 

polityk sektorowych. 
 

229.  Narzucona konstrukcja fundamentu, filarów i dachu (?) (wizji) wymaga zmian. 

Przedstawiciel 
Towarzystwa 
Opieki nad 
Zabytkami, 

T 

W wyniku wniosków z konsultacji 
społecznych dokonano korekty zakresu 
merytorycznego i redakcji opisu filarów 

rozwoju. Dodano również nowy 
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oddział w 
Łodzi 

 

 „poziom fundamentu”, czyli oparto rozwój 
miasta na posiadanych zasobach 

materialnych i społecznych oraz dokonano 
korekty wizji odnosząc ją do: 

- miasta przyjaznego 
- miasta dynamicznego 

- miasta twórczego 
- miasta zrównoważonego rozwoju 

- miasta wysokiej jakości życia 
- potencjałów Łodzi – historycznego, 

infrastrukturalnego i kreatywnego 
uwzględnia tę opinię 

230.  

Poza tym  Łódź jest pięknym miastem natomiast bardzo brudnym , zaniedbanym, 
oraz w niektórych rejonach bardzo niebezpiecznym . Nie jest to jedynie moja 
opinia ale także znajomych z innych miast Polski, którzy przyjeżdżają do mnie w 
odwiedziny- stąd wybór programu Miasto- dobro wspólne. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do Polityki sektorowej. 

 
 

231.  
Wg mnie strategia powinna zostać „postawiona na głowie” – to, co zostało 
przedstawione jako fundament powinno stać się wizją, celem. 
 

Osoba 
fizyczna 

T/N 

Podstawą rozwoju miasta w całości lezącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
urząd, który najważniejsze zadania realizuje 

poprzez polityki sektorowe. 
W strategii dodano nowy „poziom 

fundamentu”, czyli oparto rozwój miasta na 
posiadanych zasobach materialnych i 

społecznych. 

232.  Filar I – najważniejszy 
Osoba 

fizyczna 
T opinia 

233.  
Filar II - to typowe lanie wody o niczym, które nie przyniesie żadnych korzyści. 
Może jakiś efekt będzie z rewitalizacji, ale niewielki, jeśli ta rewitalizacja nie 
będzie osadzona na porządnych fundamentach ekonomicznych. 

 N 

Potrzeba przygotowywania strategii rozwoju 
wynika z konieczności wykorzystania szans, 

które stoją przed miastem. Nie można ich 
właściwie zdyskontować bez aktywnej i 

współuczestniczącej postawy mieszkańców.  

234.  

Łódź ma potencjał. Tylko jak dotychczas, władze Miasta prócz uczestnictwa w 
planach budowy dróg kołowych i do pewnego stopnia dróg kolejowych, niczego 
konstruktywnego w tej mierze nie dokonały. Prócz samego hasła miasto nie ma 
żadnego konkretnego planu działania;  nie ma nawet strategii w tym kierunku. 

Osoba 
fizyczna 

N 
Potrzeba przygotowywania strategii rozwoju 
wynika z konieczności wykorzystania szans, 

które stoją przed miastem. 
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Samo położenie na skrzyżowaniu szlaków nie wystarcza. 
Wystarczy przejść przez śródmieście; tuż obok „kwiatków” jak Manufaktura, 
obraz nędzy i rozpaczy. Warto zapoznać się z opinią „niezależnych” 
zwiedzających.  Żeby to zmienić trzeba nie tylko mówić ale i działać. 

235.  Filar II – sformułowany prawidłowo. 
Osoba 

fizyczna 
T 

Mamy nadzieję, że pogląd podzieli 
zdecydowana większość łodzian. 

236.  
Przedstawione filary i fundament – zgodnie z zasadami mechaniki – są 
niestabilne – potrzebne jest trzecie podparcie. Przedstawiona koncepcja nie 
budzi większej, wątpliwości, ale jest niepełna – stąd moja ocena 

Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 
T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 

filarze przestrzenno– środowiskowym. 

237.  

Aby zbudować FUNDAMENT oraz rozwinąć FILAR II trzeba mieć pieniądze. 
Ich głównym źródłem powinna być aktywność Łodzian (produkcja a zwłaszcza 
USŁUGI, głównie dla obcokrajowców, jako źródło środków finansowych). Do 
tego poza inicjatywą  i dobrą organizacją pracy konieczny jest kontakt ze 
światem czyli transport umożliwiający kontakty globalne: centralny port lotniczy 
połączony z Łódzką koleją dużych prędkości (KDP) i autostradą A2 czyli FILAR 
I jako podstawa do realizacji wizji. 

Przedstawiciel 
Towarzystwa 

Integracji 
Transportu 

T 
W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 

związane z dostępnością komunikacyjną 
Łodzi oraz wsparciem przedsiębiorczości. 

238.  

Otwarcie Łodzi na świat, wykorzystanie centralnego położenia, lepsze 
skomunikowanie w Polsce i Europie jest oczekiwane od wielu lat. Może się także 
w znaczący sposób przyczynić do przyciągnięcia do miasta mieszkańców, 
młodzieży uczącej się, inwestorów, pracowników, artystów, przychylność opinii 
publicznej. 
 
Jeśli obok tego miasto wypracuje nowe, efektywne i przyjazne standardy usług 
publicznych to ma szansę stać się miastem bardziej zadbanym, atrakcyjnym, 
aktywnym, w którym mieszkańcy będą "brać sprawy w swoje ręce", myśleć 
niezależnie, pro-społecznie, kreatywnie, kochając i promując miasto, a wtedy 
Łódź stanie się najbardziej dynamicznie rozwijającą się metropolią 
środkowoeuropejską 

Osoba 
fizyczna 

T 

Potrzeba przygotowywania strategii rozwoju 
wynika z konieczności wykorzystania szans, 

które stoją przed miastem. Nie można ich 
właściwie zdyskontować bez aktywnej i 

współuczestniczącej postawy mieszkańców. 
 

239.  
Moim zdaniem przedstawione w strategii założenia są jak najbardziej trafne i 
potrzebne miastu. 

Osoba 
fizyczna T 

Mamy nadzieję, że Pani pogląd podzieli 
zdecydowana większość łodzian 

240.  

Z położeniem miasta jest tak samo jak z pochodzeniem danego człowieka. Może 
być bardzo przydatne ale nie najważniejsze !!! Filar II jest dla mnie 
najważniejszy – no może w odwrotnej kolejności  -  Łódź AKTYWNA, ZADBANA 
I PRZEZ TO ATRAKCYJNA;  FUNDAMENT w Łodzi brakuje według mnie 
podstawowych standardów europejskich (zachodno-europejskich). Proszę mi 

Osoba 
fizyczna T 

Potrzeba przygotowywania strategii 
rozwoju wynika właśnie z konieczności 
wykorzystania szans, które stoją przed 

miastem. Nie można ich właściwie 
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wierzyć , ale podróżowanie w Łodzi to jest po prostu koszmar i nie ma nic 
wspólnego z europejskimi standardami. Łodzianie żyjący na  stałe w Łodzi są 
może do tego przyzwyczajeni ale przyjezdni z europejskiego sąsiedztwa nie 
rozumieją tego kolosalnego zaniedbania. Celem byłoby dla mnie wyznaczenie 
czasu przemieszczenia  się między najbardziej odległymi punktami w Łodzi do 
30 minut.       

zdyskontować bez aktywnej i 
współuczestniczącej postawy 

mieszkańców 

241.  
FILAR I - Jestem za, obawiam się jednak, żeby Łódź nie stała się li tylko 
centralnym magazynem Europy.  

Osoba 
fizyczna T 

Budowanie funkcji logistycznej jest, co 
oczywiste, tylko jednym z podstawowych 

czynników rozwoju miasta. 

242.  
FILAR II - Jestem za, o ile uda się reanimować samorządy mieszkańców.  
 
 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Uwaga dotyczy realizacji strategii. 
Natomiast rola jednostek pomocniczych – 
organizacji samorządów mieszkańców jest 

i będzie nadal  wzmacniana w ramach 
obowiązującego prawa.   

243.  

Filar I - Łodzi faktycznie potrzebne jest nowe centrum i nowy wizerunek oraz 
zwiększenie swojego znaczenia w skali kraju i Europy. Łódź jest miastem bardzo 
specyficznym ale ma też duże szanse na pomyślne zrealizowanie celów o ile będą 
konsekwentnie wdrażane..  

Osoba 
fizyczna T 

 
Podzielamy tę ocenę specyfiki Łodzi i 
jesteśmy przekonani, że dla realizacji 
celów zawartych w strategii uda się 

zmobilizować znaczącą większość łodzian 

244.  
Filar II - miasto posiada ogromny niewykorzystany potencjał jeśli chodzi o 
zabytkowe kamienice 

Osoba 
fizyczna T 

Przewidywany w strategii program 
rewitalizacji zakłada wykorzystanie tego 

potencjału 

245.  Fundament - uregulowanie spraw lokali użytkowych w Łodzi zajmie wiele czasu 
Osoba 

fizyczna T 

W strategii horyzont czasowy został 
przyjęty co najmniej na rok 2020 między 

innymi z powodu długości procesu 
uregulowania stanów prawnych 

nieruchomości. 

246.  

Fundamentem strategii rozwoju miasta nie mogą być działania Urzędu. 
Fundamentem są zasoby, które mają być efektywnie wykorzystywane na rzecz 
zintegrowanego/ zrównoważonego rozwoju miasta: kapitał ludzki, kapitał 
ekonomiczny (finansowy, materialny, kulturowy, w tym budynki, tradycje 
filmowe, włókiennicze) i kapitał przyrodniczy (środowisko). Kapitał ludzki oraz 
zasoby materialne i niematerialne zostały w strategii przynajmniej częściowo 

Osoba 
fizyczna T 

 
Podstawą rozwoju miasta w całości lezącą 

w gestii samorządu jest dobrze 
funkcjonujący urząd, który najważniejsze 

zadania realizuje poprzez polityki 
sektorowe. 
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uwzględnione, ale należy wyraźnie odwołać się do nich i w fundamencie. W strategii dodano nowy 
 „poziom fundamentu”, czyli oparto rozwój 

miasta na posiadanych zasobach 
materialnych i społecznych 

247.  
Fundamentem powinni być mieszkańcy, zasoby środowiskowe oraz tradycje i 
substancja (zabytki) miasta a także metropolitalność tj. współpraca z 
najbliższymi miejscowościami i szerzej liderowanie w skali  Województwa. 

Osoba 
fizyczna T 

W strategii dodano nowy 
 „poziom fundamentu”, czyli oparto rozwój 

miasta na posiadanych zasobach 
materialnych i społecznych 

248.  

Sprzeciw może budzić też sens pojęcia "efektywności", którym posługuje się 
projekt. W strategii rozwinięto pojęcie "efektywności" miasta jako działania 
doraźnie zwiększające dochód Łodzi (choć i to nie jest pewne) i przy 
jednoczesnej eksterioryzacji przyszłych kosztów na mieszkańców nie 
uwzględniając jednocześnie długoterminowej efektywności społecznej ani 
środowiskowej. O takim jednostronnym podejściu świadczą szczególnie: 
- planowana "restrukturyzacja zadłużenia mieszkańców z tytułu użytkowania 
lokali komunalnych" [fundament, pkt. 1] oznaczająca de facto sprzedaż długów 
lokatorskich za niewielki procent wartości. Kilka miast w Polsce po 
przeprowadzeniu takiego procesu poniosło wyższe od zysków koszty związane z 
konsekwencjami społecznymi takiego procesu (zapewnienie mieszkań 
socjalnych, pogłębianie się problemów związanych z biedą i wykluczeniem). 
Sugerujemy usunięcie tego punktu.  
- planowana prywatyzacja spółek miejskich [wyzwania, pkt. 5 oraz fundament, 
pkt. 1] nie jest w dokumencie poparta żadnym uzasadnieniem (także w 
diagnozie). Proces ten może jak w innych miastach odbić się negatywnie na 
kontroli nad ich działaniami, również w zakresie kosztów środowiskowych i 
społecznych. Działania takie mogą spowodować przerzucanie ciężaru na 
mieszkanki i mieszkańców w związku ze wzrostem cen usług. Podobne działania 
w innych miastach budziły poważne protesty społeczne (prywatyzacja SPEC w 
Warszawie), które w Łodzi mogą doprowadzić do zmniejszenia i tak niskiego 
zaufania do władz. Sugerujemy usunięcie tych zapisów ze strategii. 
- planowana prywatyzacja mienia komunalnego [fundament, pkt. 1], bez 
wskazania, jakiego rodzaju działania będą prowadzone (sprzedaż całych 
kamienic czy raczej mieszkań pojedynczym lokatorom). Podobny zapis zagraża 
naszym zdaniem kontynuowaniem degradacji zabytkowej tkanki, narastaniem 

Przedstawiciel
e 

Świetlicy 
Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

 
 

T 

Efektywność zarządzania nie ogranicza 
się jedynie do znaczących podwyżek 

kosztów świadczonych usług 
komunalnych, ale obejmuje całokształt 
zarządzania poprawiając jednocześnie 

część dochodową jak i przede wszystkim 
część wydatkową świadczonych usług. 
Działania dotyczące restrukturyzacji 

zadłużenia, prywatyzacji spółek i mienia 
komunalnego będą każdorazowo 

poprzedzone wszechstronną analizą 
ekonomiczno – społeczną, która pozwoli 
odpowiedzieć na pytanie o spodziewane 

skwantyfikowane efekty podejmowanych 
działań  oraz ich skutki społeczne w ich 
wymiarze ekonomicznym, socjalnym i 

wspólnotowym, czyli sprzyjającym 
zachowaniu integralności wspólnoty 

samorządowej. 
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nieładu przestrzennego a także niszczenia zasobów przyrodniczych miasta i - co 
najważniejsze - grozi poważnymi konfliktami społecznymi. Sugerujemy usunięcie 
zapisów o prywatyzacji mienia komunalnego ze strategii lub taką ich 
modyfikację, która chroni obecnych i przyszłych lokatorów. 
Oprócz powyższych uwag oczekujemy w projekcie przedefiniowania pojęcia 
efektywności w taki sposób, żeby uwzględniała przede wszystkim zysk 
długoterminowy Łodzi nie tylko w sensie finansowym, ale także społecznym i 
środowiskowym. 

249.  

Treść jest logicznie niespójna, podobnie jak sama koncepcja. Najpierw 
omawiane są filary, potem fundament, czyli całość stoi „na głowie”. Działania 
w fundamencie są celem do realizacji. Filary nie wyrastają z realnej podstawy w 
której powinny znaleźć się zasoby.   

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Oddział w 
Łodzi 

T/N 

W strategii dodano nowy 
 „poziom fundamentu”, czyli oparto rozwój 

miasta na posiadanych zasobach 
materialnych i społecznych. 

250.  
Prof. Rogut: 
Fundamentem strategii nie może być dobre zarządzanie miastem , zarządzanie  
jest narzędziem, które musi być sprawne w naturalny sposób 

Grupa 
Ekspertów 

Społecznych 
N 

Podstawą rozwoju miasta w całości lezącą 
w gestii samorządu jest dobrze 
funkcjonmujacy urząd, który 

najważniejsze zadania realizuje poprzez 
polityki sektorowe. 

251.  

Fundamentem strategii rozwoju miasta nie mogą być działania Urzędu. 
Fundamentem są zasoby, które mają być efektywnie wykorzystywane na rzecz 
zintegrowanego/ zrównoważonego rozwoju miasta: kapitał ludzki, kapitał 
ekonomiczny (finansowy, materialny, kulturowy, w tym budynki, tradycje 
filmowe, włókiennicze) i kapitał przyrodniczy (środowisko). Kapitał ludzki oraz 
zasoby materialne i niematerialne zostały w strategii przynajmniej częściowo 
uwzględnione, ale należy wyraźnie odwołać się do nich i w fundamencie. 

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
ECES 

 
Fundacja 

Instytut Spraw 

T 

W strategii dodano nowy 
 „poziom fundamentu”, czyli oparto rozwój 

miasta na posiadanych zasobach 
materialnych i społecznych. 
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Obywatelskich 
 

Koalicja na 
rzecz 

Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto – 
Fenomen 

252.  

Filar pierwszy do całkowitej przebudowy -> nastawienie na jakość życia 
mieszkańców a nie na dynamikę rozwoju, warto wykorzystać istniejące już 
dokumenty, należy zachować i poprawiać stan istniejących zasobów, np. 
budynków,  
PROBLEMY: niedopasowanie strategii do diagnozy i zasobów, brak spójności 
ze Strategią Województwa oraz Strategia Rozwoju Kraju 2030, pierwszy filar 
jest wizją a nie zasobem, tego tu nie ma, jakość życia nie jest przez UMŁ 
mierzona, nie jest przedmiotem zainteresowania- jest na ten temat spory zasób 
wiedzy, problemem jest rozpowszechnianie gigantomanii, 

Uwagi z 
warsztatów T 

W strategii dodano nowy 
 „poziom fundamentu”, czyli oparto 

rozwój miasta na posiadanych zasobach 
materialnych i społecznych. 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym 

III filarze – przestrzenno –
środowiskowym. 

253.  
Pozytywnie należy ocenić wskazanie w opisie Fundamentu efektywnego 
zarządzania miastem i kwestii standaryzacji usług publicznych jako głównego 
czynnika warunkującego realizację przyjętych celów i programów strategii. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Podstawą rozwoju miasta w całości lezącą 
w gestii samorządu jest dobrze 

funkcjonujący urząd, który najważniejsze 
zadania realizuje poprzez polityki 

sektorowe. 

254.  

Filar I „Nowe Centrum Łodzi” 
„Metropolia łódzka – europejskie centrum logistyki i transportu oraz usług dla 
biznesu”,  Ponieważ Nowe centrum będzie naszą wizytówką dla przyjezdnych do 
miasta. Pierwsze co zobaczą to właśnie to centrum, więc powinniśmy na 
wstępnie zrobić dobre wrażenie. Program Metropolia łódzka jest również ważny 
ponieważ jeżeli będzie dobrze przeprowadzony ściągnie do Łodzi dużą liczbę 
inwestorów, stworzą się liczne miejsca pracy a Łódź ugruntuje sobie lepszą 
sytuacje pośród miast Polski i europy. 

Osoba 
fizyczna T 

Podzielamy tę ocenę specyfiki Łodzi i 
jesteśmy przekonani, że dla realizacji 
celów zawartych w strategii uda się 
zmobilizować znaczącą większość 

łodzian 
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Filar II „Miasto – dobro wspólne” 
„Kultura u podstaw” Dane programy są ważne ponieważ obecny stan miasta 
pod względem czystości ma sobie wiele do zarzucenia. Jeżeli Łódź stała by się 
miejscem przyjaźniejszym dla społeczeństwa (czystość, bezpieczeństwo) 
przyciągnęła by do siebie nowych mieszkańców oraz inwestorów. Z drugiej 
strony trzeba zadbać o ta sferę kulturową, ponieważ Łódź ma się czym 
pochwalić a w obecnym stanie zamiast chluby przynosi niejednokrotnie wstyd, 
smutek i rozczarowanie. 

255.  

Proponujemy rozszerzenie modelu Zintegrowanej Strategii rozwoju Miasta 
Łodzi o trzeci filar, a mianowicie: Łódź wiodąca we wspieraniu i wdrażaniu 
innowacji. Ze swej strony ofiarujemy aktywną współpracę przy wypełnieniu tego 
filaru konkretną treścią w postaci listy celów i niezbędnych działań. 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zaawansowan
ych 

Technologii 
BioTechMed 

T W filarze I Strategii zostaną rozszerzone 
kwestie związane ze wsparciem 

przedsiębiorczości tworzącej 
nowoczesne miejsca pracy oraz 

innowacyjnością przedsiębiorstw. 
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Propozycje nowych programów strategicznych 

LP. Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

256.  

FILAR I ŁÓD Ź OTWARTA NA ŚWIAT  - PEŁNE GOSPODARCZE  
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INFRASTRUKTALNEGO 
W ramach pracy grupy uczestnicy wskazali, że w strategii podkreślone 
powinny być następujące kierunki rozwoju: 
 
Czyste źródła energii   - zadbanie o zwiększenie udziału ekologicznych źródeł 
energii, ze względu na posiadane zasoby  termalne, mimo trudnego   problemu z 
tym związanego z   kosztochłonnością  takich inwestycji. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Przewiduje się wykorzystanie ekologicznych 
źródeł energii 

W 2008 roku pojawiał projekt budowy 
Centrum sportowego z basenem zasilanym 

wodami geotermalnymi, został nawet 
wpisany do budżetu i WPI. 

 Obecnie budowa tego centrum  realizowana 
jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i 
Politechniką Łódzką, ale już bez odwiertu 

geotermalnego. 

257.  

Łódź skomunikowana wewnętrznie i zewnętrznie – rozumiana  wielowątkowo. 
Po pierwsze jako przywrócenie wysokiej jakości komunikacji zbiorowej w Łodzi, 
która jako zasób ma gęstą sieć komunikacji, duży i relatywnie nowoczesny tabor 
oraz dużą liczbę poszczególnych użytkowników. Po drugie integracja z siecią 
kolejową, zwłaszcza ze strategicznymi dla Łodzi miejscami, a przede wszystkim 
ze stolicą  oraz lobbowania na rzecz powstania centralnego lotniska dla Łodzi i 
Warszawy, ze względu na posiadane  zasoby:  centralne położenie-oczywista 
lokalizacja oraz  możliwość podłączenia do węzła autostradowego,  a więc także 
zadbanie o powstanie obwodnic. Wszystkie te strategie wiążą się z dużym 
nakładem finansowym, ale są niezbędne dla dalszego rozwoju, mimo spadającej 
liczba użytkowników, prymatu komunikacji indywidualnej oraz braku 
współpracy z ościennymi  gminami.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Poprawa dostępności Miasta jest działaniem 
priorytetowym dla jego rozwoju. Na ten cel 

przeznacza się corocznie znaczącą część 
środków inwestycyjnych. 

Programy strategiczne Nowe Centrum i 
Metropolia łódzka – europejskie centrum 

logistyki i transportu oraz usług dla biznesu, 
w przeważającym stopniu spełniają ten 

postulat. 
Miasto konsekwentnie podejmuje działania 

lobbystyczne na rzecz rozwoju 
infrastruktury komunikacyjnej Polski 

Środkowej stanowiącej zasadniczy element 
integracji wewnętrznej i konkurencyjności 

naszego kraju. Będą one kontynuowane przy 
znaczącym wsparciu mieszkańców, aż do 

osiągnięcia pożądanych efektów. 

258.  

Centrum logistyczne  w skali kraju ze względu na oczywisty zasób jakim jest  
centralne położenie geograficzne oraz w wyniku realizacji założenia,  że jest 
dużo możliwości usprawnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Łodzi. 
Jako działania konieczne do realizacji wskazano  – stworzenie bazy danych w 
temacie logistyki, stworzenie autostrad wzdłuż miasta i szybkiego do nich 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Wokół Łodzi budowana jest sieć dróg 
szybkiego ruchu i autostrad. Miasto 

przeznacza na włączenie się do tego system, 
maksymalnie możliwe środki, jako że 

multimodalny system transportowy stanowi 
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dojazdu oraz budownictwo infrastruktury. podstawę logistyki i budowania funkcji 
metropolitalnych miasta. 

Programy strategiczne Nowe Centrum i 
Metropolia łódzka – europejskie centrum 

logistyki i transportu oraz usług dla biznesu, 
w przeważającym stopniu spełniają ten 

postulat. 

259.  

Funkcjonalny plan zagospodarowania przestrzennego  z uwzględnieniem  
rewitalizacja starej architektury, ale także wypracowaniem rozwiązań  
dotyczących  wykorzystania mienia komunalnego – by nie pogłębiać  obszarów 
ubóstwa i nie tworzyć „gett biedy” oraz  nie dopuścić do dalszej dewastacji 
mienia. Przeprowadzenie selektywnej prywatyzacja zasobów komunalnych oraz 
uregulowanie  stanu prawnego nieruchomości. 

Uwagi z 
warsztatów 

N 

Działania dotyczące restrukturyzacji 
zadłużenia, prywatyzacji spółek i mienia 

komunalnego będą każdorazowo 
poprzedzone wszechstronną analizą 

ekonomiczno – społeczną, która pozwoli 
odpowiedzieć na pytanie o spodziewane 
skwantyfikowane efekty podejmowanych 
działań oraz ich skutki społeczne w ich 
wymiarze ekonomicznym, socjalnym i 

wspólnotowym, czyli sprzyjającym 
zachowaniu integralności wspólnoty 

samorządowej. 

260.  

Efektywne wykorzystanie zasobów Łodzi dla rozwoju gospodarczego rozumiane 
jako rozwój nowoczesnych sektorów przemysłu, wokół których będą rozwijać się  
małe i średnie przedsiębiorstwa. Łódź nie wykorzystuje potencjału łódzkich 
uczelni oraz aktywności gospodarczej łodzian. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Wniosek znajduje wypełnienie w 

programach strategicznych Filaru I 

261.  

FILAR II - ŁÓD Ź ZADBANA, ATRAKCYJNA, AKTYWNA – POPRAWA 
JAKOSCI I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ORAZ WZROST KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO I KULTURALNEGO 
 
W ramach pracy grupy uczestnicy wskazali, że w strategii podkreślone powinny 
być następujące kierunki rozwoju: 
Łódź zadbana i atrakcyjna  - rozumiana bardzo szeroko, począwszy od 
konieczności wprowadzenie dobrze przemyślanego programu rewitalizacji nie 
tylko centrum miasta, poprzez właściwą gospodarkę segregacji i utylizacji 
śmieci oraz ogólnego utrzymania czystości po zintegrowaną strategię 
wykorzystania zasobów środowiskowych . Jako zasoby wskazywany jest  
potencjał edukacyjny wśród dzieci i młodzieży.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Działania spełniające ten postulat wpisano w 
programach strategicznych Filaru III – 

przestrzenno-środowiskowego –, a także w 
Fundamencie wypełnianym przez w polityki 

sektorowe. 
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262.  
Łódź filmowa oraz kulturalna – lepsze wykorzystanie potencjału filmowego 
Łodzi przy uwzględnieniu  zasobów w postaci szkoły filmowej oraz potencjału 
teatrów łódzkich. Inwestycja w promocję  instytucji kulturalnych  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Propozycje w większości wypełniają 
programy strategiczne znajdujące się w 

Filarze II. 
 

263.  
Zielone miasto – wprowadzenie strategii zrównoważonego rozwoju oraz 
wykorzystanie usług ekosystemów w mieście przy użyciu zasobów jakim między 
innymi są rzeki w kanałach 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Problematyka zrównoważonego rozwoju 

miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze – przestrzenno – środowiskowym. 

264.  

Łódź ze strategią budowy kapitału społecznego  -  począwszy od zbudowania 
fundamentu na zaufaniu społecznym i wsparciu aktywności mieszkańców  po 
programy obywatelskie i wspierające organizacje pozarządowe.  Zadbanie o 
rozwój oświaty, systemu edukacji a zwłaszcza szkolnictwa regionalnego, by 
zwiększyć  procentowy udział  mieszkańców miasta z wyższym wykształceniem, 
zwiększenie integracji Łodzi akademickiej z miastem. Zatrzymanie w mieście 
najbardziej twórczej części mieszkańców i odzyskanie tych których wyjechali. 
Zasoby – uczelnie wyższe, wykształceni ludzie, doświadczenie i zapał do pracy, 
ludzie społeczni zaangażowani 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Opinię o konieczności wzmocnienia 
zaufania społecznego podziela ogół 

społeczeństwa.  Działania spełniające ten 
postulat wpisano w programach 

strategicznych  Filaru II 

265.  

FUNDAMENT: ŁÓDŹ EFEKTYWNA I PRZYJAZNA – NOWE 
STANDARDY USŁUG PUBLICZNYCH 
Poprawa jakości pracy urzędu - właściwa hierarchizacja potrzeb mieszkańców. 
Miasto (urząd) otwarty na innowacje. Jako główny problem  wskazywane jest 
brak stosowania zasady subsydiarności oraz niska transparentność działań oraz 
niska odpowiedzialność urzędników.  Szybki dostęp do informacji- bezpłatnie – 
brak należytej informacji o działaniu urzędu, zwłaszcza dla osób bez dostępu do 
Internetu. Usprawnienie komunikacji między urzędami i instytucjami  oraz 
miedzy urzędami i obywatelami . 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Podstawą rozwoju miasta w całości leżącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
urząd, który najważniejsze zadania realizuje 
poprzez polityki sektorowe. Wypracowanie i 

wdrożenie nowoczesnych standardów 
realizacji usług komunalnych jest w Strategii 

zadaniem priorytetowym. 

266.  
Aktywność w przyciąganiu inwestorów – stworzenie warunków, prowadzenie 
politycznego lobbingu na skalę ogólnopolską 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Cele wniosku są realizowane poprzez 

programy strategiczne Filaru I. 

267.  Kontynuacja  założonych programów i strategii z kadencji na kadencje 
Uwagi z 

warsztatów 
T 

Postulat jest spełniony chociażby poprzez 
wyznaczony horyzont czasowy strategii 

2020+. 

268.  

FILAR I ŁÓDŹ OTWARTA NA ŚWIAT: W ramach pracy grupy uczestnicy 
wskazali, że w strategii podkreślone powinny być następujące kierunki rozwoju: 
Łódź metropolitalna – budowanie metropolii w porozumieniu z gminami 
sąsiednimi – obecnie Łódź nie jest metropolią, brak jest strategii i programów 
współpracy z gminami sąsiednimi, nie wykorzystuje się wspólnego zasobu jakim 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Zrównoważony rozwój miasta oznacza 
odpowiednio spójny rozwój obszaru 

metropolitalnego. Powinien on dotyczyć 
kompleksowego rozwiązania problemów 
przestrzennych i integracji społecznej, ze 
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jest położenie , budowa węzłów komunikacyjnych oraz kapitał intelektualny. szczególnym uwzględnieniem polityki 
transportowej. 

269.  

Łódź skomunikowana - rozwój programów zintegrowanej komunikacji 
wewnętrznej jak i zewnętrznej Łodzi, gdzie głównym zasobem jest miejska sieć 
komunikacyjna i zewnętrzne czynniki jak położenie, styk autostrad. Obecnie nie 
ma w mieście programu zintegrowanego przyjaznego transportu miejskiego, 
oraz multimodalności połączeń zewnętrznych „ Łódź ślepy punkt – droga bez 
wylotu”.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Poprawa dostępności Miasta jest działaniem 
priorytetowym dla jego rozwoju. Na ten cel 

przeznacza się corocznie znaczącą część 
środków inwestycyjnych. 

W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane z dostępnością komunikacyjna 

Łodzi. 

270.  

„Mieszkaj w Łodzi pracuj w Warszawie” – kierunek rozwoju wykorzystujący 
duopolis Łodzi-Warszawy, obecnie Łódź nie wykorzystuje bliskiego położenia 
Warszawy, Warszawa wchłania zasoby intelektualne Łodzi ale nic nie oddaje, 
kierunek jest możliwy do rozwoju w związku z projektami EC1 czy szybkiej kolei  
łączącej Łódź z Warszawą. Również połączenia autostradowe i tereny 
inwestycyjne mogą przyciągać i tworzyć warunki do rozwoju koncepcji  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Działania lobbystyczne na rzecz rozwoju 
infrastruktury komunikacyjnej Polski 

Środkowej stanowiącej zasadniczy element 
integracji wewnętrznej i konkurencyjności 

naszego kraju. Miasto Łódź podejmuje, przy 
znaczącym wsparciu społecznym 

konsekwentnie i będzie kontynuować te 
działania aż do osiągnięcia pożądanych 

efektów. 
Budowa KDP w układzie Y umożliwi nie 

tylko tworzenie duopolis, ale także 
zrównoważoną metropolię sieciową 

Warszawa – Łódź Wrocław – Poznań 
konkurencyjną w skali Europy Środkowej. 

271.  

Rozwój budownictwa społecznego i socjalnego – obecnie w Łodzi konieczne są 
zmiany w systemie zagospodarowania mieniem komunalnym, Łódź potrzebuje 
tanich mieszkań dla osób nie mogących spłacać czynsze, obecnie istnieje 
możliwość wykorzystania programów „habitat” z udziałem osób, które mają 
korzystać z mieszkań/budownictwa społecznego.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Na wciąż nie w pełni rozwiniętym polskim 
rynku mieszkaniowym rola samorządu, jako 
odpowiadającego za budownictwo socjalne 

musi być nadal znacząca. 
Przemiany właścicielskie w sferze 

komunalnego budownictwa mieszkaniowego 
nie będą umniejszały tej roli. 

Opinia z pozytywną rekomendacją 
skierowana do Polityki mieszkaniowej. 

272.  
Łódź przedsiębiorcza - wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz  
przemysłu nowych technologii. Łódź, nie wykorzystuje potencjału politechniki 
łódzkiej oraz aktywności gospodarczej łodzian.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 
W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 

związane ze wsparciem przedsiębiorczości. 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

78 
 

273.  

FILAR II  
W ramach pracy grupy uczestnicy wskazali, że w strategii podkreślone powinny 
być następujące kierunki rozwoju: 
Łódź estetyczna - kierunek odnosi się do estetyki budynków, główne problemy to 
obecnie bałagan i brak ładu architektonicznego w Łodzi, brak planów 
zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanego programu rewitalizacji. 
Możliwość wpływania na zmianę ma Miasto w związku z działaniem 
odpowiednich służb miejskich, oraz realizacji planowanych  projektów 
rewitalizacyjnych. Jednym z postulatów jest również wykorzystanie rewitalizacji 
do rozwoju i wspierania „przemysłu rewitalizacyjnego” jako elementu 
aktywizacji społecznej i gospodarczej w Łodzi oraz „przewietrzenie 
śródmieścia” poprzez likwidację części zabudowań na rzecz „zielonego 
śródmieścia”  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W znacznym stopniu postulat spełniają już 
zapisane programy strategiczne Filaru II. 

Skuteczna rewitalizacja przestrzeni miejskiej 
musi brać pod uwagę, po przeprowadzeniu 

wszechstronnej analizy ekonomicznej, 
eliminację niektórych budynków, bez której 

niemożliwe jest zachowanie zasady ładu 
przestrzennego. 

274.  

Rozwój kapitału społecznego, a szczególnie budowanie zaufania społecznego, 
działanie powinno być rozwijane głównie wśród ludzi młodych poprzez 
programy edukacyjne w szkołach wszystkich szczebli oraz programy 
aktywizujące mieszkańców. Nie wykorzystuje się również możliwości rozwijania 
podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych do aktywizowania 
mieszkańców i „brania spraw w swoje ręce” mimo możliwości wykorzystania 
funduszu europejskich  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W znacznym stopniu postulat zrealizowany 
został poprzez zapisy Filaru II. 
Rozwój kapitału społecznego i 

wszechstronnych postaw obywatelskich jest 
warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta.  
Szczegółowa uwaga dotycząca edukacji 

zostanie skierowana do polityki edukacyjnej. 

275.  

Łódź Kulturalna filmowa – lepsze wykorzystanie potencjału filmowego Łodzi, 
oraz potencjału kulturowego obecnie nie wykorzystuje się możliwości jakie ma 
Łódź, szczególnie zasobów w postaci Szkoły filmowej, Łodzi czterech kultur, 
potencjału teatrów łódzkich. W instytucjach kultury brak jest nowych pomysłów, 
co wymaga zmian również personalnych 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją skierowana 
do Polityki rozwoju kultury. 

 
 

276.  

Powyższe czynniki wpływają również  negatywnie na rozwój Łodzi jako miasta 
atrakcyjnego turystycznie. Łódź ma zasoby kulturowe, które mogą służyć do 
rozwoju tego kierunku. Główne problemy to komunikacja, baza hotelowa, 
estetyka miasta  

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Łódź rozwija funkcję metropolitalną, co 
wymaga odpowiedniego rozwoju bazy 

hotelowej, poprawy estetyki miasta i jego 
komunikacji. 

277.  
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pod Łodzią  
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Przewiduje się wykorzystanie ekologicznych 

źródeł energii 
W 2008 roku pojawiał projekt budowy 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

79 
 

Centrum sportowego z basenem zasilanym 
wodami geotermalnymi, został nawet 

wpisany do budżetu i WPI. 
 Obecnie budowa tego centrum  realizowana 
jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i 
Politechniką Łódzką, ale już bez odwiertu 

geotermalnego. 

278.  
Łódź akademicka – rozwój programów współpracy miasta z uczelniami 
wyższymi oraz programów atrakcyjnego studiowania  i mieszkania w Łodzi 
przez studentów.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Kwestie związane ze współpracą z 
uczelniami wyższymi oraz zatrzymaniem 

absolwentów zostaną rozwinięte w ramach 
Filaru II. 

Część postulatów z pozytywną 
rekomendacją zostanie przekazana do 

opracowywanej polityki mieszkaniowej. 
 

279.  

FUNDAMENT ŁÓDŹ EFEKTYWNA I PRZYJAZNA: NOWE STANDARDY 
USŁUG PUBLICZNYCH   
W ramach pracy grupy uczestnicy wskazali, że w strategii podkreślone powinny 
być następujące kierunki rozwoju: 
Rozwój partycypacji społecznej – kierunek zakłada wykorzystanie potencjału 
intelektualnego mieszkańców w kreowaniu i realizacji zadań publicznych 
poprzez m.in. wykorzystanie rad osiedli, inicjatyw lokalnych, budżetu 
partycypacyjnego. Obecnie w Łodzi nie wykorzystuje się w sposób właściwy 
potencjału jednostek pomocniczych, niski jest udział mieszkańców kreowaniu i 
realizowaniu projektów na osiedlach samodzielnie, przez co często nie 
odpowiadają one potrzebom mieszkańców  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Opinię o konieczności wzmocnienia 
zaufania społecznego podziela ogół 

społeczeństwa.  Działania spełniające ten 
postulat wpisano w programach 

strategicznych Filaru II. 

280.  

Zlecanie usług publicznych na zewnątrz – zbyt duża ilość zadań realizowana jest 
bezpośrednio przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne. Nie wykorzystuje się 
w sposób wystarczający systemu zlecania usług społecznych na zewnątrz, 
szczególnie organizacjom pozarządowym, które mogą przejmować zadania lub 
firmom zewnętrznym, które mogą zarządzać określonymi działami usług 
publicznych 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga z pozytywną 
rekomendacją skierowana do polityk 

edukacyjnej i społecznej. 
 

281.  
Standaryzacja usług publicznych – niski poziom usług publicznych w Łodzi 
wynika m.in. z tego, że nie są określone standardy usług. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Propozycję skonsumowano w programach 

strategicznych Fundamentu. 
282.  Wzmocnienie potencjału społecznego w Łodzi – brak jest w Łodzi programów Uwagi z N Opinię o konieczności wzmocnienia 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

80 
 

rozwoju aktywności obywatelskiej i wzmacniania sektora organizacji 
pozarządowych. Łódź nie wykorzystuje potencjału społecznego mieszkańców, 
organizacje pozarządowe traktowane są jako petenci a nie partnerzy 
wspierający działania Miasta. Nie ma programów rozwoju wolontariatu,  mimo 
posiadania zasobów wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób 
starszych.  

warsztatów zaufania społecznego podziela ogół 
społeczeństwa.  Działania spełniające ten 

postulat wpisano w programach 
strategicznych Filaru II. 

283.  

FILAR I  W ramach tego celu OU wskazywały następujące kierunki działania  
Skomunikowanie Łodzi z układem komunikacji krajowej oraz podniesienie 
efektywności sieci wewnętrznej komunikacji. OU zauważyli, że Łódź ma 
niewielki wpływ na budowę autostrad i innych krajowych i regionalnych szlaków 
komunikacyjnych. Miasto ma problem ze skomunikowaniem się z ważnymi 
szlakami komunikacyjnymi. Problem dojazdu do autostrady, lotniska, 
wewnętrzną przepustowością miasta.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Poprawa dostępności Miasta jest działaniem 
priorytetowym dla jego rozwoju. Na ten cel 

przeznacza się corocznie znaczącą część 
środków inwestycyjnych. 

Programy strategiczne w przeważającym 
stopniu spełniają ten postulat. 

Miasto konsekwentnie podejmuje działania 
lobbystyczne na rzecz rozwoju 

infrastruktury komunikacyjnej Polski 
Środkowej stanowiącej zasadniczy element 
integracji wewnętrznej i konkurencyjności 

naszego kraju. Będą one kontynuowane przy 
znaczącym wsparciu mieszkańców, aż do 

osiągnięcia pożądanych efektów. 

284.  

Obecnie brakuje planów zagospodarowania przestrzennego oraz finansów na 
realizację inwestycji. Konieczne jest wykorzystanie obwodnicy kolejowej miasta, 
zabezpieczenie przejazdów kolejowych, zintegrowanie sytemu komunikacyjnego. 
Uporządkowanie przestrzenne, zwłaszcza śródmieścia -  W Łodzi zdaniem OU 
potrzebne jest uporządkowanie przestrzeni miejskiej. Stworzenie planów 
zagospodarowania przestrzennego, stworzenie planu zagospodarowania i 
wykorzystania zasobów miejskiej zabudowy. Miasto w nieefektywny sposób 
inwestuje miejskie środki oraz wysiłki. Spowodowane jest to m.in. brakiem 
konkretnego planu przestrzennego zagospodarowania miasta. Nie wykorzystany 
jest potencjał poprzemysłowej zabudowy Łodzi.  
m.in. w zakresie przedsiębiorczości.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Problematyka uporządkowania 
przestrzennego miasta zostanie 

uwzględniona w nowym III filarze – 
przestrzenno –środowiskowym. 

Opinię o konieczności objęcia planami jak 
największego terytorium podziela ogół 

społeczeństwa. 
Śródmieście jest rewitalizowane, a 

część postulatów z pozytywną rekomendacją 
zostanie przekazana do opracowywanych 

polityk sektorowych. 

285.  

Uwolnienie przedsiębiorczości Łodzian – stworzenie planu aktywizacji oraz 
zachęt dla mieszkańców w kierunku tworzenia i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw. Obecnie brakuje odpowiednich zwolnień podatkowych oraz 
zachęt dla osób chcących zakładać działalności gospodarczą. Brak ulg np. w 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

 
Postulat wsparcia mśp zostanie 

uwzględniony w zapisach programów 
strategicznych Filaru I 
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podatkach od nieruchomości.  

286.  

Łódź zdaniem OU posiada dobre uczelnie wyższe oraz dużo mieszkańców, którzy 
potencjalnie mogą stanowić ważny czynnik rozwojowy. Znaczenie może mieć też 
gęste zaludnienie miasta. Wsparcie dla mieszkańców w zakresie edukacji 
praktycznej oraz edukacji dorosłych jak również rozwój oferty edukacyjnej 
wyższych uczelni wraz z warunkami na możliwość praktycznego 
wykorzystywania nabytej wiedzy to potencjał rozwojowy.   

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Kwestie związane z rozwojem edukacji na 
każdym poziomie zostaną rozwinięte w 

filarze II. 
 

287.  
Centrum edukacji. Rozwój systemu edukacji w Łodzi skupionego na kształceniu 
umiejętności praktycznych 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją skierowana 
do polityki edukacyjnej. 

288.  

FILAR II W ramach pracy grupy uczestnicy wskazali, że w strategii podkreślone 
powinny być następujące kierunki rozwoju: 
 
Dofinansowanie organizacji pozarządowych, tworzenie miejsc kulturalnych. W 
ramach tego kierunku OU wskazali organizacja pozarządowe jako realizatorów 
zadań publicznych. Dzięki temu zwiększy się efektywność wykorzystania środków 
publicznych.  

Uwagi z 
warsztatów 

 
T 

Opinię o konieczności wzmocnienia 
zaufania społecznego podziela ogół 

społeczeństwa.  Działania spełniające ten 
postulat wpisano w programach 

strategicznych Filaru II. 

289.  

Ważnym aspektem jest również tworzenie przestrzeni kulturalnych, których 
celem miałoby być dostarczanie oferty kulturalnej dla szerokich grup 
społecznych oraz integracji społecznej. Potrzebne jest lepsze wykorzystanie 
zaplecza kulturalnego miasta oraz wspieranie utalentowanych artystów. 

 T 

Postulat w znacznym stopniu wypełniają 
programy strategiczne Filaru II, a wniosek o 

wsparcie artystów, z pozytywną rekomendacją 
skierowany został do polityki mieszkaniowej 

290.  

Uwzględnienie aspektu przyrodniczego w strategii.  OU podkreślali konieczność 
uwzględnienia aspektu przyrodniczego miasta w strategi. Wskazywali na rozwój 
i dezyntegrację przestrzeni zielonych w mieście. OU wskazywali tereny zielone 
miasta jako jego ważny i cenny zasób, który jeśli nie zostanie należycie 
potraktowany może ulec degradacji.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju, w 
tym aspekt przyrodniczy zostanie 

uwzględniony w nowym III filarze – 
przestrzenno –środowiskowym. 

 

291.  

Uczłowieczenie przestrzeni miejskiej: zintegrowanie wysepek zieleni, tworzenie 
ścieżek rowerowych, miejsc aktywnego wypoczynku, zadbanie o strefę 
śródmiejską. W mieście jest wiele terenów zielonych, które nie są ze sobą 
połączone. Brakuje odpowiedniego systemu ścieżek rowerowych oraz miejsc 
aktywnego wypoczynku. W mieście konieczne jest tworzenie przestrzeni 
publicznej ułatwiającej kontakty międzyludzkie oraz aktywny wypoczynek i 
rekreację. Brakuje skwerków z ławeczkami np. na Piotrkowskiej. Miasto jest 
mało przyjemne dla pieszych. Brakuje dostępu do informacji publicznej oraz 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju, w 
tym zagospodarowanie terenów zielonych i 
dróg rowerowych zostaną uwzględnione w 

nowym III filarze – przestrzenno –
środowiskowym. 

. 
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społecznych mediów. Konieczne jest wykorzystanie potencjału konsultacji 
społecznych oraz ewaluacji ich skutków.  

292.  
Opracowanie i wdrożenie programu „Łódź Energii Odnawialnej” w ścisłej 
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, PŁ, UŁ, ITC, inne zgłaszające akces.  
 

Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 

Przewiduje się wykorzystanie ekologicznych 
źródeł energii 

W 2008 roku pojawiał projekt budowy 
Centrum sportowego z basenem zasilanym 

wodami geotermalnymi, został nawet 
wpisany do budżetu i WPI. 

 Obecnie budowa tego centrum  realizowana 
jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i 
Politechniką Łódzką, ale już bez odwiertu 

geotermalnego. 

293.  

CELE STRATEGICZNE: 
FILAR I 
 Łódź miastem produkcyjnym a nie handlowym: zasoby - ludzkie, już działający 
inwestorzy, problemy- mało inwestorów krajowych - zubożenie, barak 
inwestorów zagranicznych 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Współczesne wielkie miasta są obszarami 
koncentracji bardzo wielu funkcji 

produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
kulturowych, metropolitalnych.  W dobie 

niepewności na  rynkach światowych tylko 
ośrodki o zróżnicowanych funkcjach, w 
różnym stopniu odpornych na wahania 
koniunktury gospodarczej, mogą być 

konkurencyjne. 

294.  
Rozwój turystyki kulturowej: zasoby - istniejące budynki o wyjątkowym 
charakterze, historycznym, zabytkowym, problemy-brak dostatecznej promocji w 
tym kierunku,  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Postulat częściowo zwiera się w programach 
strategicznych Filaru I i Filaru II. Ponadto 

zostanie, z pozytywną rekomendacją, 
skierowany do odpowiedniej polityki 

sektorowej. 

295.  

Rozwój, budowa dróg, lotniska, obwodnicy - obecnie zły 
Rozwój lotniska - loty pasażerskie, i cargo, czartery, port przesiadkowy: zasoby- 
infrastruktura lotnisko, nowy terminal-1,5 mln pasażerów rocznie, pas startowy 
spełniający unijne normy, terminal cargo, ILS, rozbudowane światła podejścia, 
doświadczenie, problemy - słaba komunikacja miejska lotniska z centrum, mało 
przewoźników, słaba promocja w kraju  
i regionie, nierówny udział współwłaścicieli  w porcie 95%- UMŁ, 5% UW, co 
przekłada się na prawie 100% udział finansowy miasta.  
Szybka kolej do Polski i Europy - zasoby: miejsca pod nowy dworzec, ziemia, 

Uwagi z 
warsztatów 

- N 

Poprawa dostępności Miasta jest działaniem 
priorytetowym dla jego rozwoju. Na ten cel 

przeznacza się corocznie znaczącą część 
środków inwestycyjnych. 

Programy strategiczne w przeważającym 
stopniu spełniają ten postulat. 

Szeroko rozumiany marketing łódzkiego 
lotniska będzie głównym zadaniem działań 

na jego rzecz po osiągnięciu przez 
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tunel, uzasadniona potrzeba realizacji tego zadania w skali całej krajowej 
gospodarki, aplikacje o środki na tunel średnicowy, który połączy Łódź 
Fabryczną z Kaliską, problemy: niechęć ministra infrastruktury, brak środków 
na inwestycję 

infrastrukturę lotniskową poziomu 
konkurencyjnego na skalę europejską. 

Miasto konsekwentnie podejmuje działania 
lobbystyczne na rzecz rozwoju 

infrastruktury komunikacyjnej Polski 
Środkowej stanowiącej zasadniczy element 
integracji wewnętrznej i konkurencyjności 

naszego kraju. Będą one kontynuowane przy 
znaczącym wsparciu mieszkańców, aż do 

osiągnięcia pożądanych efektów. 

296.  
Poprawa jakości edukacji: zasoby- współpraca miasta z uczelniami w ramach 
pozyskiwania środków na inwestycje uczelniano- miejskie, problemy-finanse 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Postulat w znacznym stopniu wypełniają 
programy strategiczne Filaru II, a wniosek o 

poprawę jakości edukacji, z pozytywną 
rekomendacją skierowany został do polityki 

edukacyjnej. 

297.  
Współpraca w ramach szeroko rozumianej aglomeracji: zasoby: -, problemy: 
nieuświadomiona wartość dobra wspólnego. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Zrównoważony rozwój miasta oznacza 
odpowiednio spójny rozwój obszaru 

metropolitalnego.  Kwestie współpracy z 
gminami ościennymi zostaną rozwinięte w 

ramach filaru I i polityk sektorowych. 
 

298.  

Zagospodarowanie Nowego Centrum miasta z poszanowaniem istniejących 
elementów dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego - zasoby:  ciekawa 
architektura dająca możliwość rewitalizacji, zasób wolnej przestrzeni w centrum 
miasta, problemy: finanse, brak spójnej koncepcji zagospodarowania terenu 
NCŁ 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Nowe Centrum Łodzi będzie jednym z 
najważniejszych działań na rzecz rozwoju 
miasta. Koncepcja zagospodarowania tego 

terenu jest w trakcie opracowywania między 
innymi  poprzez przystąpienie do 

sporządzania odpowiedniego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

299.  Opracowanie planu zagospodarowania miasta 
Uwagi z 

warsztatów 
T 

Problematyka uporządkowania 
przestrzennego miasta zostanie 

uwzględniona w nowym III filarze – 
przestrzenno – środowiskowym. 

Opinię o konieczności objęcia planami jak 
największego terytorium podziela ogół 

społeczeństwa. 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

84 
 

300.  
Większa dbałość o czystość w mieście. 
 

 T 

Podniesienie estetyki miasta jest jednym z 
priorytetów Filaru II, łącząc w sobie 

budowanie postaw obywatelskich i sprawne 
funkcjonowanie instytucji komunalnych. 

301.  

Ograniczenie nowych inwestycji drogowych, przeznaczenie środków na bieżące 
utrzymanie istniejących dróg - problemy: mentalność z poprzedniej epok i 
budowanie z rozmachem, nie ma możliwości utrzymania istniejącej 
infrastruktury a inwestuje się w nową. 

Uwagi z 
warsztatów 

N 

Propozycja ma charakter szczegółowy, 
zostanie rozpatrzona podczas 

opracowywania polityki transportowej. 
Utrzymanie konkurencyjności miasta w 

gronie największych aglomeracji miejskich 
wymaga rozstrzygnięcia dylematu 

przeznaczania środków na inwestycyjne cele 
strategiczne, albo na rzecz usuwania 

powszechnych bolączek życia codziennego, 
na rzecz tych pierwszych. 

Tylko miasto konkurencyjne jest w stanie 
zapewnić utrzymanie warunków życia 

mieszkańców na poziomie, który nie będzie 
się pogarszał. 

302.  
Zaangażowanie społeczne mieszkańców zwłaszcza przez ngo’sy, wspieranie 
ngo’s- zasoby: mieszkańcy, problemy: brak edukacji obywatelskiej. 
Rozwijanie edukacji obywatelskiej 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Opinię o konieczności wzmocnienia zaufania 
społecznego podziela ogół społeczeństwa.  

Działania spełniające ten postulat wpisano w 
programach strategicznych Filaru II 

303.  
Łódź zadbana, atrakcyjna- ok.- zasoby: mieszkańcy, problemy: bark gospodarzy 
terenów, inwestorzy. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Podniesienie estetyki miasta jest jednym z 
priorytetów Filaru II, łącząc w sobie 

budowanie postaw obywatelskich i sprawne 
funkcjonowanie instytucji komunalnych. 

W strategii horyzont czasowy został przyjęty, 
co najmniej na rok 2020 między innymi z 

powodu długości procesu uregulowania stanów 
prawnych nieruchomości 

304.  

FUNDAMENT ŁÓDŹ EFEKTYWNA I PRZYJAZNA: NOWE STANDARDY 
USŁUG PUBLICZNYCH   
FUNDAMENT DO CAŁKOWITEJ ZMIANY- EFEKTYWNOŚĆ NIE JEST 
WŁAŚCIWĄ MIARĄ DLA MIASTA, MOŻE ZLIKWIDOWAĆ ¾ POPULACJI 
JAKO NIEEFEKTYWNĄ, efektywność dobra dla korporacji nie dla miasta,  cel 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Efektywność zarządzania nie ogranicza się 
jedynie do znaczących podwyżek kosztów 
świadczonych usług komunalnych, ale 

obejmuje całokształt zarządzania poprawiając 
jednocześnie część dochodową jak i przede 
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pierwszy- zapewnienie infrastruktury sportowej ma się nijak do tytułu tego 
programu strategicznego, popiera się standaryzację usług- standardy usług 
wypracowane z odbiorcami tych usług, mieszkaniec powinien być partnerem dla 
UMŁ. Definicje racjonalności i efektywności są zawężone, co widać na 
przykładzie sprzedaży długów lokatorów, co wygeneruje szybkie zyski i 
potencjalnie wielokrotnie wyższe koszty. 

wszystkim część wydatkową świadczonych 
usług. 

Działania dotyczące restrukturyzacji 
zadłużenia, prywatyzacji spółek i mienia 

komunalnego będą każdorazowo poprzedzone 
wszechstronną analizą ekonomiczno – 

społeczną, która pozwoli odpowiedzieć na 
pytanie o spodziewane skwantyfikowane 

efekty podejmowanych działań oraz ich skutki 
społeczne w ich wymiarze ekonomicznym, 

socjalnym i wspólnotowym, czyli 
sprzyjającym zachowaniu integralności 

wspólnoty samorządowej. 

305.  

Wizja :Łódź miastem przyjaznym i dobrze zarządzanym 
Filar I Zrównoważony transport 
Filar II Partycypacja społeczna podstawą do podejmowania decyzji 
Filar III Racjonalne wykorzystanie zasobów miasta, otwarty urząd; sprawy 
urzędowe przez Internet 
Filar IV możliwe są także inne nogi bądź kolumny – nie jest to katalog 
zamknięty. 

Uwagi z 
warsztatów 

 
T/N 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 

filarze – przestrzenno – środowiskowym 

306.  
Zwiększona partycypacja społeczna dla budowania poczucia 
współodpowiedzialności. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Opinię o konieczności wzmocnienia 
zaufania społecznego podziela ogół 

społeczeństwa.  Działania spełniające ten 
postulat wpisano w programach 

strategicznych Filaru II 

307.  
Racjonalne wykorzystanie zasobów miasta; otwarty urząd; sprawy urzędowe 
przez Internet. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Podstawą rozwoju miasta w całości leżącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
urząd, który najważniejsze zadania realizuje 
poprzez polityki sektorowe. Wypracowanie i 

wdrożenie nowoczesnych standardów 
realizacji usług komunalnych jest w Strategii 

zadaniem priorytetowym 

308.  
Inwestycja w człowieka (zdrowie, nauka, kultura, edukacja, mieszkalnictwo) 
 

Uwagi z 
warsztatów 

 
T 

Ogólne zasady rozwoju kapitału 
społecznego są zwarte w programach 

strategicznych Filaru II, a szczegółowe 
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rozwiązanie znajdą się w odpowiednich 
politykach sektorowych 

309.  

Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i absolwentów uczelni i szkół – 
opracowanie programów nie tylko finansowych. 
Superpreferencyjne czynsze dla absolwentów, superpreferencyjne warunki 
wynajmu lokali na innowacyjne przedsiębiorstwa „garażowe” (odwrócenie 
niekorzystnego trendu demograficznego; rozwój innowacyjnej i kreatywnej 
przedsiębiorczości). 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Rozwój wielkiego miasta nie jest możliwy 
bez pełnego wsparcia aktywności 
gospodarczej jego mieszkańców.  

Odpowiednie programy wspierania mśp 
znajdą się w Filarze I, oraz II. 

310.  

Natychmiastowe wsparcie politechniki łódzkiej w wykonaniu odwiertu do 4 tys. 
Metrów wód geotermalnych do celów ogrzewczych, leczniczych, sportowych i 
ekologiczne wytwarzanie energii elektrycznej. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Przewiduje się wykorzystanie ekologicznych 
źródeł energii 

W 2008 roku pojawiał projekt budowy 
Centrum sportowego z basenem zasilanym 

wodami geotermalnymi, został nawet 
wpisany do budżetu i WPI. 

 Obecnie budowa tego centrum  realizowana 
jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i 
Politechniką Łódzką, ale już bez odwiertu 

geotermalnego. 

311.  
Przystosowanie budynku dworca kolejowego łódź fabryczna jako muzeum 
kolejnictwa związanego z koleją wiedeńską i … kulturę łodzi/ historię 
kolejnictwa polskiego 

Uwagi z 
warsztatów 

 
T/N 

Propozycja ma charakter szczegółowy, 
zostanie rozważona przy opracowaniu 

Programu „Nowe Centrum Łodzi” 

312.  

Filar I  Gospodarka:  
- Nowe technologie  
- Działalność kreatywna (przemysły kreatywne, usługi kreatywne…) 
- Rozwój naukowo – technologiczny  

 
  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Rozwój nowoczesnych technologicznie, 
kreatywnych dziadzin gospodarski będą 

wspierały programy strategiczne zapisane w 
Filarze I.  

313.  

Filar II: Kapitał społeczny  
- Aktywność i zaangażowanie mieszkańców  
- Edukacja  
- Integracja społeczna 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Edukacja, integracja społeczna, budowanie 
wysokiego poziomu kapitału społecznego 

stanowią zasadniczy cel programów 
strategicznych Filaru II. 

314.  
Filar III: Środowisko życia  
- Środowisko przyrodnicze  
- Zieleń miejska  

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 
Problematyka zrównoważonego rozwoju 

miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze – przestrzenno –środowiskowym. 
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- Komunikacja miejska  
- Atrakcyjne przestrzenie publiczne 
- Zdrowie środowiskowe  
- Usługi ekosystemu 

 
Powyższe zapisy nie są ani uporządkowane, ani kompletne. Są punktem wyjścia 
do dalszej dyskusji. Nie udało się, też wyodrębnić nazw i celów strategicznych 
dla poszczególnych filarów.  

Uwagi i propozycje do fundamentu  
- Czy fundament to nie powinny być zasoby – to, na czym miasto może 

budować?  
- Obecne zapisy (z dokumentu proponowanego do dyskusji) to raczej powinien 

być „pierwszy krok”, czy „etap zero”, czyli po uporządkowaniu kwestii 
zarządzania urzędem/ miastem można planować zmianę na 2020 +  

- Jako elementy ważne do wykonania pojawiły się kwestie związane z 
uporządkowaniem kwestii infrastrukturalnych w mieście.  

- Dobre zarządzanie wydaje się ważnym elementem, ale nie można przy tej 
okazji brać pod uwagę tylko efektywność. Warto myśleć o dobrym 
zarządzaniu w kontekście zrównoważonego rozwoju, dbania o kapitał 
społeczny itp. Dobre zarządzanie nie powinno oznaczać tylko efektywności 
finansowej/ materialnej.  

 

 
Efektywność zarządzania nie ogranicza się 
jedynie do znaczących podwyżek kosztów 
świadczonych usług komunalnych, ale 

obejmuje całokształt zarządzania poprawiając 
jednocześnie część dochodową jak i przede 
wszystkim część wydatkową świadczonych 

usług. 
Działania dotyczące restrukturyzacji 

zadłużenia, prywatyzacji spółek i mienia 
komunalnego będą każdorazowo poprzedzone 

wszechstronną analizą ekonomiczno – 
społeczną, która pozwoli odpowiedzieć na 
pytanie o spodziewane skwantyfikowane 

efekty podejmowanych działań oraz ich skutki 
społeczne w ich wymiarze ekonomicznym, 

socjalnym i wspólnotowym, czyli 
sprzyjającym zachowaniu integralności 

wspólnoty samorządowej. 
 

W strategii dodano nowy 
 „poziom fundamentu”, czyli oparto rozwój 

miasta na posiadanych zasobach 
materialnych i społecznych 

315.  
Jako propozycje fundamentu przy zachowaniu „struktury domku” (z trzema 
filarami) grupa zaproponowała zapis: organizowanie i udostępnianie zasobów 
miejskich w celu ułatwiania/stymulowania aktywności obywateli. 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

W strategii dodano nowy 
 „poziom fundamentu”, czyli oparto rozwój 

miasta na posiadanych zasobach 
materialnych i społecznych, których co 
oczywiste, nie sposób wykorzystać bez 

wszechstronnego rozwoju kapitału 
społecznego i zaangażowanych postaw 

obywatelskich 

316.  
Filar I- program Zielona Łódź- przestrzeń publiczna dla najmłodszych i 
seniorów (parki rozrywki, place zabaw, kąpieliska, rezerwaty przyrody, 
zwierzyńce). Zieleń publiczna jako miejsce odpoczynku, zadumy, poznawania 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 

filarze – przestrzenno –środowiskowym. 
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historii (także miasta). Z programem można połączyć szlaki kulturowo- 
rekreacyjne, np. związane z filmową Łodzią, muzeum techniki- skansenem 
lokomotyw itp. 

 

317.  

Filar II - Łódź alternatywna- promocja kultury niszowej, miejskiej, blokowej, 
undergroundowej. Łódź kojarzy się jako zaniedbane miasto porobotnicze. 
Megasypialnia Warszawy i miejsce drenażu mózgów bez przyszłości. Posępny, 
wielkomiejski krajobraz generuje nie tylko patologie ale również street art, gdzie 
ważne miejsce zajmuje graffiti rozumiane jako wyraz buntu przeciwko 
przytłaczającej atmosferze wielkich miast (adaptacja hasła miasto masa 
maszyna). 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Rozwój kultury awangardowej - niszowej, 
miejskiej, blokowej, undergroundowej ma w 
Łodzi tradycje i wymaga wsparcia na równi 
z kulturą „oficjalną”. Założenie to znajdzie  

wyraz w zapisach programów strategicznych 
Filaru II 

318.  

Łódź potrzebuje strategicznych programów rozwojowych opartych na 
innowacjach i nowych technologiach. Miasto w początkach swojego rozwoju 
przemysłowego wykorzystywało  najnowsze technologie istniejące na świecie i 
dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie by wykorzystując jej potencjał intelektualny 
kontynuować te tradycje. Korzystna lokalizacja pod względem transportowym, 
bogata oferta jednostek naukowych, duży potencjał innowacyjny stwarzają 
korzystny grunt dla takich działań. 

Przedstawiciel 
Akademii 

Humanistyczn
o 

Ekonomicznej 

T 

Współczesne wielkie miasta są obszarami 
koncentracji bardzo wielu funkcji 

produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
kulturowych, metropolitalnych. Tylko 
ośrodki o zróżnicowanych funkcjach w 
różnym stopniu odpornych na wahania 
koniunktury gospodarczej mogą być 

konkurencyjne w dobie niepewności na 
rynkach światowych. 

319.  Ja uważam, że powinno być mniej programów, ale konkretnych. 
Osoba 

fizyczna 
 

N 

Istotą konstrukcji strategii nie jest ilość 
programów strategicznych, a to czy 

obejmują one swoim zakresem  strategiczne 
wyzwania, przed którymi stoi miasto. 

320.  

Myślę, że całkiem fajnym pomysłem na walkę z depopulacją miasta oraz 
jednocześnie sposobem na przywrócenie miastu jego wielonarodowościowego 
charakteru jest repatriacja rodaków wraz z ich potomkami z republik 
radzieckich. Wzbogaci to także Łódź o fachowców z zakresu języków 
wschodnich, a być może będzie to w przyszłości jeden z najważniejszych 
kierunków współpracy gospodarczej. Należałoby takim repatriantom 
zagwarantować jakieś startowe warunki mieszkaniowe i pracy tak aby 
zasymilowali się z Łodzią i wzbogacali jej kulturę. W ten sposób powoli możemy 
powrócić do znanego w świecie charakteru Łodzi czterech kultur. 

Osoba 
fizyczna 

 
T/N 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do Polityki społecznej i 

zdrowotnej 
 

321.  Nie kolejność punków w programie ma znaczenie a sposób ich realizacji. 
Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a "Mocni w 
T Podzielamy Pani opinię 
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Duchu" 

322.  
Kolej aglomeracyjna, Nowe Centrum Łodzi, pierścień obwodnicy wokół miasta, 
inwestycje w łódzkie lotnisko 
 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Poprawa dostępności Miasta jest działaniem 
priorytetowym dla jego rozwoju. Na ten cel 

przeznacza się corocznie znaczącą część 
środków inwestycyjnych. 

Programy strategiczne Nowe Centrum i 
Metropolia łódzka – europejskie centrum 

logistyki i transportu oraz usług dla biznesu, 
w przeważającym stopniu spełniają ten 

postulat. 
Działania lobbystyczne na rzecz rozwoju 

infrastruktury komunikacyjnej Polski 
Środkowej stanowiącej zasadniczy element 
integracji wewnętrznej i konkurencyjności 

naszego kraju Miasto Łódź podejmuje, przy 
znaczącym wsparciu społecznym 

konsekwentnie i będzie kontynuować te 
działania aż do osiągnięcia pożądanych 

efektów. 

323.  

Katalog kluczowych imprez kulturalnych miasta- ikon wizerunkowych- w 
zakresie filmu (sprowadzenie Festiwalu Cammerimage z powrotem z Bydgoszczy 
do Łodzi; większe spopularyzowanie imprez szkoły filmowej, Muzeum 
Kinematografii, kina Charlie), dialogu kultur (Festiwal Lodz 4 Kultur- praca 
nad poprawa jego jakosci merytorycznej i obecnosci w mediach), mody 
(Fashion Week Poland), designu (Lodz Design Festiwal; konieczne odnowienie 
Biennale Sztuki), fotografii (Fotofestiwal), działań w zakresie sztuki 
awangardowej (silniejsze akcentowanie ms2, dorobku grupy A.R.- Kobro, 
Strzemiński), stworzenie systemu mecenatu kultury przez instytucje publiczne i 
prywatne przedsiębiorstwa, szczególnie inwestorów zagranicznych (może jakiś 
fundusz na cele kulturalne, może program stypendium dla twórców kultury, 
może fundusz na wsparcie wizerunkowe i medialne Lodzi) 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją będzie 
skierowana do Polityki sektorowej dotyczącej 

rozwój kultury. 
 

324.  

Filar I „Nowe Centrum Łodzi” 
„Metropolia łódzka – europejskie centrum logistyki i transportu oraz usług dla 
biznesu”,  Ponieważ Nowe centrum będzie naszą wizytówką dla przyjezdnych do 
miasta. Pierwsze co zobaczą to właśnie to centrum, więc powinniśmy na 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Opinie są zgodne z diagnozą i celami 
zawartymi w programach strategicznych 

opracowanych przez UMŁ. 
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wstępnie zrobić dobre wrażenie. Program Metropolia łódzka jest również ważny 
ponieważ jeżeli będzie dobrze przeprowadzony ściągnie do Łodzi dużą liczbę 
inwestorów, stworzą się liczne miejsca pracy a Łódź ugruntuje sobie lepszą 
sytuacje pośród miast Polski i europy. 
Filar II „Miasto – dobro wspólne” 
„Kultura u podstaw” Dane programy są ważne ponieważ obecny stan miasta 
pod względem czystości ma sobie wiele do zarzucenia. Jeżeli Łódź stała by się 
miejscem przyjaźniejszym dla społeczeństwa (czystość, bezpieczeństwo) 
przyciągnęła by do siebie nowych mieszkańców oraz inwestorów. Z drugiej 
strony trzeba zadbać o ta sferę kulturową, ponieważ Łódź ma się czym 
pochwalić a w obecnym stanie zamiast chluby przynosi niejednokrotnie wstyd, 
smutek i rozczarowanie. 

325.  

Można byłoby zastanowić się nad powrotem Łodzi jako miasta wysokiej klasy 
usług medycznych z całym zapleczem technologicznym (nanotechnologie) może 
nawet zakładami farmaceutycznymi, czy nowoczesnej aparatury medycznej. 
Tutaj musi wstąpić duch przedsiębiorczości z łatwą możliwością zakładania 
małych hightec-firm  i łatwego patentowania nowych pomysłów nawet już przez 
studentów szkół wyższych.  
  

Osoba 
fizyczna 

 
N 

Współczesne wielkie miasta są obszarami 
koncentracji bardzo wielu funkcji 

produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
kulturowych, metropolitalnych. Tylko 
ośrodki o zróżnicowanych funkcjach w 
różnym stopniu odpornych na wahania 
koniunktury gospodarczej mogą być 

konkurencyjne w dobie niepewności na 
rynkach światowych. 

Wybór konkretnego rodzaju wytwórczości, 
który ma być wspierany przez samorząd nie 

może nie znajdować zbieżności z 
tendencjami rynkowymi 

326.  

Drugi obszar to IT Technologia (Internet, film, instrumenty markietyngowe itd.). 
Miasto musi niekonwencjonalnie pomagać młodym ludziom z  pomysłami, ale 
bez pieniędzy czy wiedzą administracyjną. 
 

Osoba 
fizyczna 

 
N 

Współczesne wielkie miasta są obszarami 
koncentracji bardzo wielu funkcji 

produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
kulturowych, metropolitalnych. Tylko 
ośrodki o zróżnicowanych funkcjach w 
różnym stopniu odpornych na wahania 
koniunktury gospodarczej mogą być 

konkurencyjne w dobie niepewności na 
rynkach światowych. 
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Rozwój kapitału społecznego i 
wszechstronnych postaw obywatelskich jest 

warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta. 

327.  

Do tego potrzeba również trochę pozytywnego nastawienia do życia 
(psychologii) - a tu idealne by była  większa intensywność  Łódzkich klubów 
piłkarskich. Wygrana z np. Bayern Monachium przyniosła by niesamowity 
stopień popularności i zainteresowania Łodzią w całej europie.   

Osoba 
fizyczna 

 
N 

Szczegółowość uwagi zdecydowanie 
wykracza poza zakres strategii. 

328.  

W strategii pominięte zostały problemy z jakimi spotykają się na co dzień osoby 
z różnym stopniem niepełnosprawności oraz postanowień jak przestrzeń 
przekształcić aby stała się przyjazna dla wszystkich. Dokument wyraźnie 
bagatelizuje ten problem. 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją będzie 
skierowana do polityki sektorowej – Polityka 

społeczna i zdrowotna. 

329.  

Niezbędne byłoby wprowadzenie w filarze: Łódź zadbana, atrakcyjna… nowego 
programu operacyjnego – Zielona Łódź. Jego celem byłoby uporządkowanie 
łódzkiej zieleni i uświadomienie mieszkańcom i przyjezdnym, że Łódź jest jednym 
z najbardziej zielonych dużych miast Europy. Należy się tu również odwołać do 
rzek w mieście, które po rewitalizacji mogą stanowić podstawę do tworzenia 
systemu rekreacji dla mieszkańców. Trudno jednak umieścić w tym wąsko 
rozumianym programie operacyjnym wszystkie zagadnienia związane ze 
środowiskiem, w tym ochrona zdrowia, transport, efektywność energetyczna, 
ochrona klimatu, świadomość ekologiczna mieszkańców, efektywne 
wykorzystanie zasobów, efektywna gospodarka odpadami nakierowana na jak 
najwyższy odzysk zasobów, inwentaryzacja, bezpieczeństwo żywnościowe. Ilość i 
złożoność tych zagadnień wymaga kompleksowego uwzględniania ich we 
wszystkich programach 

Przedstawiciel 
Fundacji 

Sendzimira 
 

T 
Problematyka zrównoważonego rozwoju 

miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze – przestrzenno –środowiskowym. 

330.  

Absolutną koniecznością jest nadanie NAJWYŻSZEGO PRIORYTETU kwestii 
rozwoju przyjaznego systemu komunikacji publicznej w Łodzi. Jest to element 
niezbędny do tego, by skutecznie mogły być realizowane wszystkie pozostałe 
filary strategiczne. W obecnym projekcie strategii transport publiczny 
traktowany jest po macoszemu, a tymczasem powinien stać się może nawet 
osobnym filarem. 

Osoba 
fizyczna 

 
T/N 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta tym przyjaznego systemu 

komunikacji zostanie uwzględniona w 
nowym III filarze – przestrzenno –

środowiskowym. 

331.  
Oprócz tego wszystkie programy operacyjne filaru „Łódź otwarta na świat” 
powinny zostać uzupełnione o odniesienia do działalności organizacji 

Osoba 
fizyczna 

T 
Rozwój kapitału społecznego i 

wszechstronnych postaw obywatelskich jest 
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pozarządowych i aktywności społecznej oraz do zrównoważonego rozwoju.  warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta. 

332.  

Wsparcie przedsiębiorczości łodzian, rozwój start- upów, wspieranie łódzkich 
firm. Rozwój rodzimych firm przeciwdziała bezrobociu, zachęca młodych ludzi 
do pozostania w mieście, uniezależnia nas od inwestycji zewnętrznego kapitału, 
na które mamy niewielki wpływ. 

Osoba 
fizyczna 

 
T/N 

Współczesne wielkie miasta są obszarami 
koncentracji bardzo wielu funkcji 

produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
kulturowych, metropolitalnych. Tylko 
ośrodki o zróżnicowanych funkcjach w 
różnym stopniu odpornych na wahania 
koniunktury gospodarczej mogą być 

konkurencyjne w dobie niepewności na  
rynkach światowych 

333.  
Rewitalizacja, polepszenie jakości przestrzeni publicznych, zrównoważony 
transport, dostęp do terenów zielonych - zwiększą jakość życia mieszkańców, 
będą zachętą do pozostania w mieście, ściągną nowych mieszkańców. 

Osoba 
fizyczna 

 
T Zgadzamy się z Pani opinią. 

334.  
Aktywizacja społeczna, współdecydowanie,  wspieranie lokalnych inicjatyw, 
kultura u podstaw - zwiększy aktywność społeczną, która jest warunkiem 
rozwoju miasta 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Zgadzamy się z Pana opinią. 
Rozwój kapitału społecznego i 

wszechstronnych postaw obywatelskich jest 
warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta. 

335.  
Przeciwdziałanie wykluczeniu, likwidacja obszarów biedy - pozwolą na 
polepszenie złej sytuacji społecznej szczególnie widocznej w centrum Łodzi. 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Zgadzamy się z Pana opinią. 
Program rewitalizacji przestrzeni miasta, w 
tym szczególnie Program Nowego centrum 
Łodzi mają przynieść zasadniczą poprawę  

stanu społecznego w centrum miasta 

336.  

W I filarze dotyczącym gospodarki sugerujemy dodanie punktu dotyczącego 
małej przedsiębiorczości i ekonomii społecznej jako podstawy budowania 
lokalnej gospodarki. W tej chwili cały I filar związany jest z wielkimi 
inwestycjami (Nowe Centrum Łodzi czy inwestycje transportowe), wielkimi 
inwestorami lub oparciu się na przemysłach kreatywnych, których rozwój 
związany jest głównie z niepewnym napływem inwestorów i specjalistów 
zewnętrznych. 

Przedstawiciel
e 

Świetlicy 
Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

 
 
 

T 

Rozwój wielkiego miasta nie jest możliwy 
bez pełnego wsparcia aktywności jego 
mieszkańców wyrażającej się przede 

wszystkim w tworzeniu i funkcjonowaniu 
mśp. Odpowiednie program wspierania mśp 

znajduje się w Filarze I. 
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337.  Proponuję likwidację pojemników na śmieci nadziemnych na podziemne.  
Osoba 

fizyczna 
 

T/N 
Szczegółowość wniosku wykracza poza 

ramy strategii.  
Uwaga skierowana do Polityki komunalnej. 

338.  

1. Program zrównoważonego rozwoju oparty m.in.: na prowadzonych 
programach „Switch”, „Life +”. 
2. Program „Zdrowie środowiskowe”. Jakość środowiska przyrodniczego 
(powietrze, woda, tereny zielone) determinują jakość życia w mieście. W Łodzi 
choroby cywilizacyjne stanowią wciąż poważny problem społeczny.  

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Oddział w 
Łodzi 

 

T/N 
Problematyka zrównoważonego rozwoju 

miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze – przestrzenno –środowiskowym. 

339.  

Uwagi do “STRATEGII”  
Wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego Miasta związanego z centralnym 
położeniem…Winno polegać na: 
-  tworzeniu węzłów drogowych zapewniających dostęp   terenów inwestycyjnych 
do obwodnicy drogowej  aglomeracji (ringu) - tworzenie linii kolejowych 
zapewniających dostęp do terenów inwestycyjnych, - powiązaniu KDP (Kolei 
Dużych Prędkości) i zwykłej kolei z lotniskiem na Lublinku przez  utworzenie 
stacji kolejowej pasażerskiej i towarowej - powiązanie lotniska na Lublinku  i 
jego stacji kolejowych -  pasażerskiej oraz towarowej  z ringiem, z pominięciem 
ulic miejskich, co umożliwi tworzenie transportowych powiązań modalnych 
(multimodalnych)= 
- nawiązania współpracy z  gminami przyległymi  do Łodzi i do ringu,  wspólne 
tworzenie terenów inwestycyjnych i ich uzbrajanie w infrastrukturę - wspieraniu, 
firm, na przykład,  z obszaru kogeneracji, (zwolnienie od podatku od 
nieruchomości), zamówienie przez Miasto usług z zakresu  kogeneracji, zielonej 
energii, budynków pasywnych itp.. 
Dostępność  komunikacyjna ułatwi przekształcenie miasta , jego rozwój i 
tworzenie  jego nowych funkcji Poprawa jakości  przestrzeni publicznej, wzrostu 
poziomu…. 
Należy : 
- wykorzystać przestrzeń podziemną w celu zwiększenia dostępności obszaru 
dziewiętnastowiecznego miasta,  w tym nowego centrum 
-tunel samochodowy w śladzie ul. Narutowicza i ul Zielona 
- uzupełnić  średnicowe tunele kolejowe o tunele drogowe-spinające Nowe 
Centrum z Dworcem Łódź Fabryczna i np.. rejonem Konstantynowska –
Włókniarzy 

Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

 
T 

Poprawa dostępności Miasta jest działaniem 
priorytetowym dla jego rozwoju. Na ten cel 

przeznacza się corocznie znaczącą część 
środków inwestycyjnych. 

Programy strategiczne Nowe Centrum i 
Metropolia łódzka – europejskie centrum 

logistyki i transportu oraz usług dla biznesu, 
w przeważającym stopniu spełniają ten 

postulat. 
Miasto konsekwentnie podejmuje działania 

lobbystyczne na rzecz rozwoju 
infrastruktury komunikacyjnej Polski 

Środkowej stanowiącej zasadniczy element 
integracji wewnętrznej i konkurencyjności 

naszego kraju. Będą one kontynuowane przy 
znaczącym wsparciu mieszkańców, aż do 

osiągnięcia pożądanych efektów. 
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- wybudować łącznik kolejowy linii Łódź Widzew - Zgierz  z dojazdem do Łodzi 
Fabrycznej 
-  zagospodarować handlowo i usługowo przestrzeń podziemną pomiędzy 
Dworcem  ŁF i ul. Piotrkowską 
-  wspierać kluby, puby  itp.  (dotacje dla zwycięzców konkursów na ofertę 
kulinarna, rozrywkową, scenografię, popularność) 

340.  

Dla wsparcia uczelni należy:   
- fundować stypendia naukowe dla studentów, nauczycieli akademickich, 

twórców 
- z budżetu miasta przekazywać uczelniom ustalony procent środków na ich 
istnienie i rozwój 

Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

 

T/N 
N 

Miasto nie może podejmować działań 
wykraczających poza przepisy prawa – 
finansować wyższych uczelni.  W sferze 

materialnej może i to czyni, wspierać 
uczelnie przez politykę właścicielską wobec 

posiadanego zasobu nieruchomości. 

341.  

Wdrażać program renowacji budynków w  aspekcie oszczędzania energii, 
wspierać kogenerację, jako rozwiązanie prowadzące do ochrony środowiska 
lokalnego i globalnego i owocujące nowymi miejscami pracy,  wspieranie może 
być realizowane poprzez zwolnienie  z podatku od nieruchomości  na których 
jest produkowana energia  w trybie kogeneracji 
Program    
Promowanie  i finansowe wspieranie kogeneracji oraz zielonej energii  
Efekty  
- ograniczenie emisji niskiej w wyniku ograniczenia spalania paliw stałych 

(węgla) 
- zwiększenie odporności  krajowego i miejskiego systemu energetycznego na 

zakłócenia 
- tworzenie miejsc pracy w związku ze sprzedażą, montażem i serwisowaniem 

urządzeń ko generacyjnych i solarnych 

Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

 
T/N 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze – przestrzenno – środowiskowym. 

342.  

Program   
Rozwój komunikacji podziemnej  - szynowej i samochodowej 
Efekty   
Zwiększenie dostępności terenów śródmiejskich,  
obniżenie emisji niskiej i hałasu,  
poprawa jakości życia mieszkańców 

Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

 
T/N 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze – przestrzenno – środowiskowym. 
Skala nakładów finansowym niezbędnych 

dla rozwoju transportu podziemnego 
wielokrotnie przekręca możliwości 

finansowe dużych miasta w tym Łodzi 

343.  
Program   
Wzrost atrakcyjności zamieszkiwania  na obszarze XIX miasta poprzez: 

Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

T 
Problematyka zrównoważonego rozwoju 

miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
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-termomodernizację budynków-kamienic,  (izolacja   termiczna,  solary, 
 fotowoltaika, kogeneracja) 
-eliminowanie zabudowy o znikomej wartości  (użytkowej, funkcjonalnej, 
komórki-budynki parterowe) w celu tworzenia lokalnych ogrodów, skwerów, 
 rozluźnienia zabudowy,  
-tworzenie mieszkań  o dużej powierzchni i wysokim standardzie (tarasy, 
balkony) oraz o niskich kosztach ogrzewania 
Efekty 
Zahamowanie wyludniania się miasta,  
ożywienie centrum w czasie poza godzinami pracy,  ściąganie ludzi bogatych do 
centrum  

 filarze – przestrzenno – środowiskowym. 
Szczegółowe uwagi zostaną skierowane z 

pozytywna rekomendacją do polityk 
sektorowych. 

344.  

Program    
Łódź nauki 
Proponuję finansowanie  przez gminę rozwoju zaplecza nauki jako bazy 
innowacyjności. 

Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

 
T 

Wsparcie dla rozwoju Łodzi akademickiej 
zostanie zapisane w programach 

strategicznych Filaru II. 

345.  

Program    
Nowi Łodzianie.  (Pozyskiwanie nowych mieszkańców) 
Proponuję ustanowienie wieloletniego programu zachęt dla imigrantów 
pochodzenia polskiego do osiedlania się w  Łodzi.  Bezpłatne przydzielanie   
majątku - mieszkań  lub budynków mieszkalnych.  Ustanowienie stypendiów dla 
studentów pochodzenia polskiego. Zapewnienie pracy imigrantom w  ośrodkach 
adaptacji  w roli  opiekuna socjalnego, nauczycieli  języka i kultury 

Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

 
N 

Postulowany program wykracza poza 
polskie uregulowania prawne. Ze względu 

na wagę zagadnienia uwaga zostanie 
przekazana do polityk sektorowych.  

346.  

Dla prawidłowego rozwoju miasta i podniesienia jakości życia mieszkańców 
niezbędne wydaje się opracowanie kompleksowego programu w obszarze 
zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego kwestie takie jak: kształtowanie 
systemu przyrodniczego opartego o obszary zieleni miejskiej i przyrodnicze 
obszary chronione z uwzględnieniem powiązań w ramach Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego, rozwój zrównoważonego transportu miejskiego, wspieranie 
wykorzystania energooszczędnych technologii. Rozwój zrównoważony jest 
jednym z priorytetów Strategii Europa 2020, w związku z czym znaczna część 
środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie 
finansowej dedykowana zostanie wsparciu działań powiązanych z tym celem. 
Biorąc pod uwagę unikalne zasoby dziedzictwa poprzemysłowego Łodzi, 
proponuje się także opracowanie programu określającego możliwość 
wykorzystania obiektów zabytkowych na cele rozwojowe miasta. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Problematyka zrównoważonego rozwoju 
miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze – przestrzenno – środowiskowym. 
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347.  

Niezbędne byłoby wprowadzenie w filarze: Łódź zadbana, atrakcyjna… nowego 
programu operacyjnego – Zielona Łódź. Jego celem byłoby uporządkowanie 
łódzkiej zieleni i uświadomienie mieszkańcom i przyjezdnym, że Łódź jest jednym 
z najbardziej zielonych dużych miast Europy. Należy się tu również odwołać do 
rzek w mieście, które po rewitalizacji mogą stanowić podstawę do tworzenia 
systemu rekreacji dla mieszkańców. Trudno jednak umieścić w tym wąskim 
rozumianym programie operacyjnym wszystkie zagadnienia związane ze 
środowiskiem, w tym ochrona zdrowia, transport, efektywność energetyczna, 
ochrona klimatu, świadomość ekologiczna mieszkańców, efektywne 
wykorzystanie zasobów, efektywna gospodarka odpadami nakierowana na jak 
najwyższy odzysk zasobów, inwentaryzacja, bezpieczeństwo żywnościowe. Ilość i 
złożoność tych zagadnień wymaga kompleksowego uwzględniania ich we 
wszystkich programach operacyjnych ostatecznej strategii. 
Oprócz tego wszystkie programy operacyjne filaru „Łódź otwarta na świat” 
powinny zostać uzupełnione o odniesienia do działalności organizacji 
pozarządowych i aktywności społecznej oraz do zrównoważonego rozwoju. 

Osoba 
fizyczna 

T 
Problematyka zrównoważonego rozwoju 

miasta zostanie uwzględniona w nowym III 
filarze – przestrzenno – środowiskowym. 

348.  

Miasto - dobro wspólne. Myślę że ten program jest bardzo ważny, po to aby 
łodzianie czuli się bezpiecznie w swoim własnym mieście, poza tym jeśli chcemy 
być metropolią z górnej półki to musimy też tak wyglądać (chodzi mi tutaj o 
czystość  miasta) 

Osoba 
fizyczna 

T 

Podzielamy Pańską opinię. 
Rozwój kapitału społecznego i 

wszechstronnych postaw obywatelskich jest 
warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta. 

349.  

Powinien powstać jakiś program modernizacji infrastruktury drogowej w samym 
mieście. Powinny w ramach tego programu być przebudowane najważniejsze 
ciągi komunikacyjne w mieście. Inaczej miasto stanie w jeszcze większych 
korkach. Same autostrady wokół miasta nie wystarczą, kiedy taka Włókniarzy 
wciąż będzie nieprzejezdna. Tak samo nie pomoże komunikacja miejska, która 
ani nie będzie sprawna bez zmodernizowanych dróg, bo nie opiera się na 
metrze, ani nie będzie się nią poruszać 100% mieszkańców. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Poprawa dostępności Miasta jest działaniem 
priorytetowym dla jego rozwoju. Na ten cel 

przeznacza się corocznie znaczącą część 
środków inwestycyjnych. 

Programy strategiczne Nowe Centrum i 
Metropolia łódzka – europejskie centrum 

logistyki i transportu oraz usług dla biznesu, 
w przeważającym stopniu spełniają ten 

postulat. 
Miasto konsekwentnie podejmuje działania 

lobbystyczne na rzecz rozwoju 
infrastruktury komunikacyjnej Polski 

Środkowej stanowiącej zasadniczy element 
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integracji wewnętrznej i konkurencyjności 
naszego kraju. Będą one kontynuowane przy 

znaczącym wsparciu mieszkańców, aż do 
osiągnięcia pożądanych efektów. 

350.  
Wnioskuję instalację na terenie miasta koszy podziemnych. [Schemat w 
formularzu] 

Osoba 
fizyczna 

N 
Propozycja ma charakter szczegółowy i 

będzie rozpatrywana podczas 
opracowywania polityk sektorowych. 

351.  

Projekt strategii pomija sprawy środowiskowe. Poza słusznie wskazanymi przez 
koalicje na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Łodzi problemami i programami 
istnieją jeszcze nieporuszone sprawy niezwykłej wagi mające wpływ na zdrowie i 
długość życia mieszkańców. Są to zagrożenia srodowikowe wynikające z: - 
możliwości powstania dodatkowych emitorów zanieczyszczeń powietrza wokół 
Łodzi oraz stałe zagrożenie kopalnią i elektrownią węgla brunatnego w 
Rogoźnie 
- Projektu CCS Elektrowni Bełchatów SA- zatłaczania sprężonych spalin w 
pokłady solankowe w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi 
- w danej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego na 
terenach otuliny Łodzi  
- w danej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego na 
terenach otuliny Łodzi. 
- projektowanej lokalizacji elektrowni atomowej w Bełchatowie 

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Zieloni 
Rzeczpospolite

j Polskiej 

 

Strategia zostanie uzupełniona o III filar 
dotyczący sfery przestrzenno– 

środowiskowej.  
Przedstawione ryzyka będą analizowane 

podczas opracowywania szczegółów polityki 
w zakresie ochrony środowiska. 

352.  Program poprawy przestrzeni publicznej – nie wymaga uzasadnienia ( jest 
zdegradowana) 
Program kompetencyjnego zarządzania (profesjonalnego) opartego na  
obiektywnej i wielostopniowej pod względem hierarchii kadrowej – weryfikacji 
dokonań, potencjału i zaangażowania pracowników publicznych 
Program pozyskiwania i wspierania kadr administracji publicznej 

Osoba 
fizyczna 

T/N W Fundamencie Strategii zostaną 
uwzględnione kwestie związane z 
podniesieniem jakości i racjonalizacją 
świadczenia usług publicznych do których 
odnosi się postulat usprawnienia  
zarządzania miastem. 

 
353.  Do przedstawionych filarów I i II dołożyłbym Filar III – Łódź Akademicka 

miastem transformacji a w nim programy strategiczne  
Nauka u podstaw 
- centra badawcze kształtujące specjalizację: obraz regionu 
- badania przyciągające fundusze i badaczy z Polski, Europy i być może świata, 
- organizacje konferencji o zasięgu krajowym, europejskim i swiatowym 
przynoszącą miastu dochód 

Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 

T/N W filarze II Strategii zostaną rozwinięte 
kwestie związane  z rozwojem edukacji na 
każdym poziomie, na potrzeby łódzkiego 
rynku pracy, oraz współpracy z uczelniami 
wyższymi.   
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Łódź kształci się przez całe Życie 
- kierunki studiów wspierające gospodarkę regionu, (studia podyplomowe, kursy 
: szkolenia) wsparcie działań na rzecz zwiększenia liczby kandydatów na studia 
techniczne, a także średnie techniczne,  
- kształcenie kadry (III stopień) dla centrów badawczych 
Łódź trójkątem rozwoju – nauka, przemysł + finanse, zarządzanie 
- współudział w tworzeniu strategii i specjalizacji Miasta i Regionu w dziedzinie 
rozwoju przemysłu, 
- centra wdrożeniowe 
- parki technologiczne, inkubatory i akcelatory fmedwę (?) 
- tworzenie kapitału ludzkiego przyciągającego inwestorów,  
- wspieranie Miasta i Regionu w działaniach promocyjnych w stosunku do 
inwestorów 
Łódź przyjazna infrastruktura 
- współudział uczelni w pracach nad projektami urbanizacji Miasta:Region 
- współtworzenie koncepcji rozwoju infrastruktury Miasta i Regionu (drogi, 
transport, logistyka) 
-współtworzenie obiektów użyteczności publicznej (sport, centra konferencyjne, 
itp.) 

354.  Rozwinięcie turystyki PRZYJAZDOWEJ dla mieszkańców wyżej wymienionych 
krajów 
Na tym najbardziej zarabiają kraje wysoko rozwinięte 
Szkoła języków europejskich oraz chińskiego  hindi?, portugalskiego i 
hiszpańskiego oraz wiedzy o Unii Europejskiej w oparciu o język angielski 
Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców prowincji wyżej wymienionych 
krajów 
Rozwój studiów anglojęzycznych na regularnych studiach na łódzkich wyższych 
uczelniach 
Najlepszy sposób budowania powiązań kulturowych na przyszłość (absolwenci 
= przyszli ambasadorowie Polski w swoich krajach) 

Przedstawiciel 
Towarzystwa 
Integracji 
Transportu  
 

 

T W Filarze I Strategii zostaną rozwinięte 
kwestie związane ze wsparciem 
przedsiębiorczości tworzącej nowoczesne 
miejsca pracy.  
 
Lista sektorów preferowanych zostanie 
rozszerzona w oparciu analizę specjalizacji 
regionu. 
 

355.  W filarze I proponuję dopisanie programu:  Chronione miejsce pamięci 
„Litzmannstadt Ghetto”. Getto w Łodzi było drugim co do wielkości gettem i 
gettem najdłużej istniejącym. Zabudowa getta w znacznym stopniu przetrwała do 
dnia dzisiejszego. 
Należy podjąć starania, aby teren byłego getta został wpisany na Listę 

Osoba 
fizyczna 

N W nowej wizji rozwoju Miasta znajdzie się 
odniesienie do wykorzystania potencjału 
dziedzictwa historycznego Łodzi. 
Propozycja podjęcia  starań, aby teren 
byłego getta został wpisany na Listę 
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Światowego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości, z tego samego powodu, dla 
którego na liście UNESCO znalazły się obozy Auschwitz-Birkenau. 

Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości ma charakter szczegółowego 
działania, które wychodzi poza zakres 
merytoryczny Strategii. 
 
 

356.  Filar II mówi o przestrzeni publicznej i kapitale społecznym. W tym zakresie 
warto by skupić się na niwelowaniu ograniczeń w funkcjonowaniu 
psychospołecznym łodzian poprzez zapewnienie jak najszerszego nieodpłatnego, 
dotowanego ze środków publicznych, dostępu do: 
- poradnictwa psychospołecznego (polega na bezpośrednim wspieraniu w 
pokonywaniu problemów życiowych osób dorosłych i ich rodzin przez 
pedagogów, psychologów, socjologów i familiologów); problemy życiowe 
rozumiemy szeroko – zarówno jako odnoszące się do systemu rodzinnego, jak i 
funkcjonowania społeczno-zawodowego, ponieważ osoby bezradne życiowo nie 
funkcjonują właściwie w kontekście rozwoju potencjału miasta. 
- działań środowiskowo-terapeutycznych ukierunkowanych na grupy - 
społeczności lokalne, w których widoczne są określone kwestie społeczne 
hamujące rozwój Łodzi. Adresatem tych działań powinny być nie tylko dorośli, 
ale też dzieci i młodzież, aby zapobiec transmisji biedy oraz wyuczonej 
bezradności na następne pokolenia 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Wsparcia 
Psychospołecz
nego 

T W II filarze Strategii zostaną rozwinięte 
kwestie związane z przeciwdziałaniem 
wykluczeniu społecznemu.  
Propozycja nieodpłatnego, dotowanego ze 
środków publicznych, dostępu do  
- poradnictwa psychospołecznego ma 
charakter szczegółowy i będzie 
rozpatrywana podczas opracowywania 
szczegółów odpowiednich programów. 

357.  Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ w Filarze II powinna zostać 
uzupełniona o rozwój ochrony zdrowia i aktywności fizycznej mieszkańców 
poprzez podjecie współpracy i wsparcie działalności placówek edukacyjnych, 
szkół wyższych, organizacji pozarządowych.  

Osoba 
fizyczna 

T Zapewnienie potrzeb mieszkańców w 
zakresie ochrony zdrowia oraz kultury 
fizycznej należy do ustawowych 
obowiązków samorządu.  
Podniesienie jakości i racjonalizacja 
świadczenia usług, także w tych obszarach, 
jest uwzględnione w Fundamencie Strategii. 
Szczegółowe propozycje zostaną 
rozpatrzone podczas opracowywania 
polityki zdrowotnej oraz rozwoju sportu. 

358.  Filar III Środowisko Projekt Strategii pomija sprawy środowiskowe. Poza 
słusznie wykazanymi problemami i programami przez Koalicję na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Łodzi istnieją jeszcze nieporuszone sprawy 
niezwykłej wagi, mające wpływ na zdrowie i długość życia mieszkańców, są to 

Przedstawiciel 
Centrum 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T/N  
Strategia zostanie uzupełniona o III filar 
dotyczący sfery przestrzenno– 
środowiskowej. Przedstawione ryzyka będą 
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zagrożenia środowiskowe wynikające z:  
o możliwości powstawania dodatkowych emitorów zanieczyszczeń do powietrza 
wokół Łodzi (obecnie Zgierz i Bełchatów, wkrótce Szczerców, następnie Złoczew 
i stałe zagrożenie kopalnią i elektrownią węgla brunatnego w Rogoźnie, Gm. 
Zgierz).  
o projektu CCS Elektrowni Bełchatów SA - zatłaczania sprężonych spalin w 
pokłady solankowe w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi (zagrożenie dla wód, 
gleby i powietrza)  
o wydanej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego na 
terenach otuliny Łodzi (tzw. „zielonych płuc”) – Łagiewniki i Arturówek, co 
stanowi bardzo duże zagrożenie wód pitnych dla aglomeracji, daje możliwość 
wycięcia drzew na kilku ha i rozjeżdżenia ciężkim sprzętem dróg i duktów 
polnych i leśnych, zanieczyszczenia powietrza przez parowanie płuczki 
hydraulicznej z otwartych basenów zbiorczych z toksycznymi domieszkami.  
o projektowanej lokalizacji elektrowni atomowej w Elektrowni Bełchatów   
(Kleszczów)  
 

analizowane podczas opracowywania 
szczegółów polityki w zakresie ochrony 
środowiska. 

359.  Środowisko  
Gospodarka odpadami i działania dla poprawy czystości powietrza:  
- Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów i osadów 

ściekowych zeroemisyjnej w optymalnej lokalizacji i akceptowalnej 
społecznie  

- Opracowanie i wdrażania programu postępowania z odpadami ulegającymi 
biodegradacji (np. ulgi w opłatach za montaż młynków do odpadów 
zielonych, prowadzenie prawidłowej selekcji u źródła)  

- Wdrożenie narzędzi i mechanizmów edukacyjnych, prawnych i finansowych 
dla utrzymania miasta i jego otuliny w czystości  

- Utrzymywanie czystości w posesjach i ich otoczeniu (gospodarz domu – nowe 
miejsca pracy)  

Gospodarka wodna i wodno – ściekowa  
- Wdrożenie Programu „Czyste Źródła Bzury” w otulinie Łodzi – czyste 

kąpieliska w Arturówku poprzez montaż biologicznych przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz ochrony bioróżnorodności, jako Program gminy - 
Miasta Łódź  

Przedstawiciel 
Centrum  
Zrównoważon
ego Rozwoju 

T/N Strategia zostanie uzupełniona o III filar 
dotyczący sfery przestrzenno– 
środowiskowej. Przedstawione propozycje 
wykraczają poza zakres Strategii i będą 
rozpatrywane podczas opracowywania 
szczegółów polityki w zakresie ochrony 
środowiska. 
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- Wdrożenie społecznie oczekiwanego programu renaturalizacji łódzkich rzek 
w miejscach gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione i środowiskowo możliwe  

- Ochrona zasobów wód pitnych dla Miasta Łodzi  
- Opracowanie i wdrożenie Programu zmniejszenia uciążliwości i 

oddziaływania hałasu pochodzenia komunikacyjnego (np. jako element 
programu spójnego „Likwidacja niskiej emisji”)  

- Ochrona istniejących stref zielonych miasta Łodzi i jego otuliny  
Ochrona powietrza  
- Opracowanie i wdrożenie Programu zmniejszenia w Łodzi i regionie ilości 

zanieczyszczeń w powietrzu (łodzianie chorują częściej i żyją krócej o 2 lata 
w porównaniu z innymi aglomeracjami), przeciwstawnego projektom budowy 
wokół Łodzi elektrowni węgla brunatnego i innych źródeł emisji 
zanieczyszczeń  

- Budowa zakładów geotermii dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 
Łodzi i aglomeracji łódzkiej.  

- Wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii [OZE] oprócz geotermii oraz 
systemów oszczędzania i poszanowania energii  

- Program aktywnego współdziałania władz, organizacji społecznych i 
obywateli w celu zatrzymania procesów zmian zanieczyszczania powietrza 
(projekt CCS, rozpoznawanie i ew. eksploatacja gazu łupkowego, itp.)  

- Termomodernizacja obiektów  
- Likwidacja niskiej emisji (Program CZR, PŁ, Dalkia)  
 

360.  Nowy filar I w wariancie z dwoma filarami – Łódź zadbana, atrakcyjna i 
aktywna  
W filarze przedstawionym w projekcie strategii brakuje odniesienia do 
środowiska przyrodniczego. O środowisko należy dbać tak samo, jak o inne 
elementy otoczenia. Tak samo jak w przypadku innych zasobów, uzasadnione 
jest mówienie o inwestowaniu w ochronę środowiska. W strategii należy 
uwypuklić znaczenie kapitału przyrodniczego. Wiąże się to m.in. z jakością życia 
w mieście (jakość powietrza, stan zdrowia mieszkańców, możliwość rekreacji 
itd.), jak również z jakością przestrzeni publicznej. Bardzo ważne w tym 
kontekście jest przestrzeganie prawa – poczynając od tak elementarnych 
działaniach, jak zapobieganie rozjeżdżaniu trawników, poprzez kompleksowe 

Fundacja 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 
 
Koalicja na 
rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 
Łodzi 

T Strategia zostanie uzupełniona o III filar 
dotyczący sfery przestrzenno– 
środowiskowej w ramach, którego zostaną 
rozwinięte kwestie związane  wykorzystania 
potencjału łódzkiego środowiska 
przyrodniczego. 
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zapobieganie uszczelnianiu powierzchni w mieście, zrównoważony transport i 
egzekwowanie normatywów dotyczących terenów zieleni w przypadku nowych 
inwestycji, do ambitnych przedsięwzięć takich jak realizacja koncepcji Błękitno-
Zielonej Sieci czy tworzenie nowych terenów rekreacyjnych w mieście. To 
wszystko wiąże się z przedstawioną w strategii koncepcją czystego miasto, ale 
zdecydowanie wymaga ujęcia wprost. 

361.  Niezbędne byłoby wprowadzenie w filarze II - ŁÓDŹ ZADBANA, ATRAKCYJNA 
…(po zmianach byłby to filar I) 
nowego programu operacyjnego – Zielona Łódź. Jego celem byłoby 
uporządkowanie łódzkiej zieleni i uświadomienie mieszkańcom i przyjezdnym, że 
Łódź jest jednym z najbardziej zielonych dużych miast Europy. Należy się tu 
również odwołać do rzek w mieście, które po rewitalizacji mogą stanowić 
podstawę do tworzenia systemu rekreacji dla mieszkańców. Trudno jednak 
umieścić w tym wąskim rozumianym programie operacyjnym wszystkie 
zagadnienia związane ze środowiskiem, w tym ochrona zdrowia, transport, 
efektywność energetyczna, ochrona klimatu, świadomość ekologiczna 
mieszkańców, efektywne wykorzystanie zasobów, efektywna gospodarka 
odpadami nakierowana na jak najwyższy odzysk zasobów, inwentaryzacja, 
bezpieczeństwo żywnościowe. Ilość i złożoność tych zagadnień wymaga 
kompleksowego uwzględniania ich we wszystkich programach operacyjnych 
ostatecznej strategii. 

Przedstawiciel
e 
Stowarzyszeni
a Centrum 
Inicjatyw na 
rzecz Rozwoju 
„REGIO” 
 
Fundacji 
Sendzimira 
 
Fundacji 
ECES 
 
Fundacji 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 
 
Koalicji na 
rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 
Łodzi 
  
Fundacji 
Normalne 
Miasto - 
Fenomen 

T  
Strategia zostanie uzupełniona o III filar 
dotyczący sfery przestrzenno– 
środowiskowej w ramach, którego zostaną 
rozwinięte kwestie związane  wykorzystania 
potencjału łódzkiego środowiska 
przyrodniczego. 

362.  Programy strategiczne – nowy filar II w wariancie z dwoma filarami – Łódź Przedstawiciel N/T Ranga poszczególnych programów  
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otwarta na świat 
Uważamy, iż filar ten nie powinien opierać się głównie na nowym centrum 
Łodzi. Proponujemy zmianę kolejności programów. Priorytetem powinien stać 
się program: (1) Łódź ucząca się, kreatywna, innowacyjna, na drugim miejscu: 
(2) Nowe centrum Łodzi, a na trzecim (3) Metropolia łódzka. 
Wszystkie programy operacyjne tego filaru powinny zostać uzupełnione o 
odniesienia do działalności organizacji pozarządowych i aktywności społecznej 
oraz do zrównoważonego rozwoju. 

Fundacja 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 
 
Koalicja na 
rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 
Łodzi 
 

zaproponowanych w projekcie Strategii nie 
zależy od kolejności przedstawienia ich w 
dokumencie.   
 
W filarze I Strategii zostaną rozszerzone 
kwestie związane ze wsparciem 
przedsiębiorczości tworzącej nowoczesne 
miejsca pracy. 
 
Zostaną  również wprowadzone zasady 
horyzontalne, które będą przenikać 
wszystkie działania Miasta, min.  zasada 
zrównoważonego rozwoju oraz zasada 
pomocniczości. 

363.  Należałoby zdefiniować jako podstawowy kierunek strategicznego rozwoju: 
„Łódź –miasto przemysłowe”, miasto fabrykanckie, miasto przyjazne przede 
wszystkim dla rodzimych przedsiębiorców. Dla celów propagandowych można 
to przeformułować na „Łódź miasto nowoczesnego przemysłu”. Wbrew 
panującym modom i głównemu przekazowi medialnemu, pomimo dynamicznego 
rozwoju Internetu, telefonii mobilnej i telewizji cyfrowej, nadal dobra użytkowe 
będą wytwarzane w fabrykach, angażując tradycyjnie: kapitał, pracę i myśl 
techniczną. Zgodnie z przesłaniem sformułowanym kilka lat temu w Davos, w 
XXI w. to kapitał będzie podążał za zasobami pracy, co jest kierunkiem 
dokładnie przeciwnym wobec doświadczeń z XIX w. Zatem to te ośrodki, które 
zaoferują wykwalifikowaną siłę roboczą (zarówno na poziomie robotnika jak i 
inżyniera), potencjał intelektualny stanowiący zaplecze badawczo-rozwojowe 
oraz przyjazne i dogodne warunki lokalizacyjne, będą beneficjentami tego 
procesu. Praktyczna realizacja celu „Łódź-miasto przemysłowe” powinna 
obejmować: przygotowanie terenów inwestycyjnych (w tym planu 
zagospodarowania przestrzennego i przyjaznych procedur administracyjnych) i 
skomunikowanie ich z siecią krajową; odbudowanie szkolnictwa zawodowego na 
poziomie średnim (technika zawodowe) z wykorzystaniem potencjału 
dydaktycznego i laboratoryjnego Politechniki Łódzkiej i pozostałych uczelni 
wyższych oraz stworzenie ośrodków kształcenia zawodowego dla dorosłych 
chcących zmienić profil zawodowy zgodnie z potrzebami rynku.  

Przedstawiciel 
Fundacji 
Projekt Łódź 

N/T  
 
W filarze I Strategii zostaną rozszerzone 
kwestie związane ze wsparciem 
przedsiębiorczości tworzącej nowoczesne 
miejsca pracy oraz rozwojem współpracy z 
innymi ośrodkami wojewódzkimi oraz 
gminami Łódzkiego Obszaru 
Metropolitarnego. 
 
W projekcie Strategii (w opisie programu 
Kultura u podstaw) znajduje się zapis o 
„przekształceniu dziedzictwa filmowego w 
zasób symboliczny istotny dla tożsamości 
mieszkańców Miasta i wspierający jego 
promocję”. 
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 Istotnym elementem wspierającym realizację tego celu byłoby zawłaszczenie 
przez miasto tytułu: „Łódź-centrum (lub stolicą) kultury technicznej w Polsce”. 
To miano, w przeciwieństwie do pojęcia kultury w jej podstawowym rozumieniu, 
jest obecnie niezagospodarowane, a zmaterializowane w muzeach i parkach 
przemysłowych, konferencjach i publikacjach, oraz wystawach i pokazach 
starych i nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii pozwoliłoby na 
wzmocnienie wizerunku Łodzi jako właściwego miejsca dla inwestycji 
industrialnych, byłoby również częścią nowego przemysłu turystycznego. 
Drugim, podstawowym kierunkiem strategicznego rozwoju Miasta mogłoby być: 
„Łódź-centrum wzornictwa przemysłowego”. Jest to znacznie szersze pojęcie niż 
obecnie lansowane „centrum mody” dotyczące praktycznie wyłącznie ubioru, bo 
wskazujące na kompetencje pozwalające na projektowania wzorów wszelkiego 
rodzaju przedmiotów użytkowych, np.: mebli i przedmiotów wyposażenie wnętrz, 
tkanin technicznych, sprzętu AGD i RTV, maszyn i urządzeń biurowych, 
opakowań, itp. Kompetencja ta obejmowałaby również przemysł przyszłości, 
jedyną szansę dla Europy w rywalizacji w zakresie produkcji masowej z krajami 
dalekiego i bliskiego wschodu, znany pod nazwą „mass customization”, 
obejmujący usługi i produkcję. Dla realizacji tego celu należałoby stworzyć 
programy edukacyjne wykorzystując przede wszystkim potencjał Politechniki 
Łódzkiej i Akademii Sztuk Pięknych oraz stworzyć warunki do osiedlania się i 
tworzenie biur projektowych i pracowni przez projektantów. Takim dobrym 
„miejscem spotkań” i pracy dla tego środowiska, budowany na wzór Doliny 
Krzemowej pod Los Angeles, mogłaby być zrewitalizowana część Księżego 
Młyna. Elementem wzmacniającym wizerunek „Łodzi-centrum wzornictwa 
przemysłowego”, służącym ściągnięciu do miasta potencjalnych inwestorów i 
zleceniodawców, byłyby targi i wystawy prezentujące trendy światowe, potencjał 
twórczy i ofertę handlową w tym zakresie.  
I wreszcie propozycja trzeciego, podstawowego kierunku strategicznego rozwoju 
miasta, to „Łódź filmowa”. Realizacja tego celu może dać korzyści zarówno 
wizerunkowe jak i materialne. W ramach tej aktywności należałoby stworzyć 
również warunki do rozwoju filmu animowanego i dokumentalnego, 
wykorzystując spory potencjał i doświadczenie istniejącego środowiska 
filmowego. „Łódź Filmowa” mogłaby posłużyć do zbudowania nowej gałęzi 
przemysłu turystycznego w mieście. Tworząc wspólnie ze szkołą i wytwórnia 
filmową program muzealnowystawienniczy, np. poprzez rekonstrukcję planów 
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najbardziej znanych scen z kina polskiego (np. Ziemi Obiecanej, Popiołu i 
diamentu, czy komedii Barei), szlaki wędrówek Borowieckiego, Welta i Bauma 
bohaterów Ziemi Obiecanej, czy „trasę eskapad” Polańskiego i Skolimowskiego 
z czasów ich pobytu w filmówce, stworzono by atrakcje turystyczne, co najmniej 
równie ciekawe jak dom Sherlock’a Holmes’a przy Baker Street w Londynie, czy 
schody Rocky’ego Balboa w Philadelphia Museum of Art. Wzmocnieniem tej 
kompetencji byłoby wykreowanie festiwalu i/lub konkursu filmowego 
pozwalającego na wypełnienie istniejącej niszy rynkowej. Budowa nowego 
centrum Łodzi (z jasno zdefiniowanymi funkcjami i źródłami finansowania), 
rewitalizacja śródmieścia powiązana z gruntowną zmianą polityki 
mieszkaniowej i własnościowej miasta oraz przebudowa  (służąca 
uporządkowaniu i optymalizacji) sieci komunikacyjnej, wydają się oczywistymi 
celami uzupełniającymi, które powinny być zrealizowane bez względu na wybór 
celów wiodących.  
Równie oczywisty wydaje się wybór  strategii rozwoju Łodzi w kierunku 
tworzenia duopolis z Warszawą, tak aby „przekleństwo” bliskości stolicy 
przekuć na atut; Łodzi jako centrum i integratora aglomeracji tworzonej z 
miastami ościennymi; Łodzi jako Miasta akademickiego posiadającego 
atrakcyjną ofertę edukacyjną nie tylko na poziomie uczelni wyższej, ale również 
na poziomie szkoły średniej-szczególnie średniej zawodowej. 

364.  Wymienione w strategii branże (logistyka, transport, BPO, AGD, IT)  
„podnoszące poziom zatrudnienia”  nie  są bezpośrednio związane z 
innowacyjnymi technologiami i nie zapewnią trwałego wzrostu zatrudnienia. 
Należy tu oprzeć się na przeprowadzonych dla Łodzi „forsightach”. W trakcie 
spotkania  wymieniono trzy przyszłościowe grupy sektorowe : mechatronikę , 
przemysł farmaceutyczny i technikę medyczną oraz ekobyznes, który jest 
związany ściśle z województwem 

Grupa 
Społecznych 
Ekspertów 
Prezydenta 
Miasta Łodzi 

T  
Inwestycje firm funkcjonujących w takich 
branżach, jak logistyka, transport, BPO, 
AGD oraz IT przyczyniły się do spadku 
bezrobocia w Łodzi. Zasadne jest jak 
najdłuższego utrzymanie i wsparcie rozwoju 
firm działających w tych branżach. 
 
W filarze I Strategii zostaną rozszerzone 
kwestie związane ze wsparciem 
przedsiębiorczości tworzącej nowoczesne 
miejsca oraz zostanie rozszerzona lista 
sektorów preferowanych. 
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365.  Oprócz produkcji bardzo ważny jest sektor usług. Sugerował utworzenie w Łodzi 
biur turystycznych , które będą organizowały wyjazdy dla mieszkańców takich 
krajów jak Chiny , Brazylia i Indie,  gdzie  następuje szybkie bogacenie się klasy 
średniej, będącej potencjalnym klientem takich biur. Chodzi nie tylko o turystykę 
krajową ale także wyjazdy do krajów poza Polskę. 

Grupa 
Społecznych 
Ekspertów 

T  
W Filarze I Strategii zostaną rozwinięte 
kwestie związane ze wsparciem 
przedsiębiorczości tworzącej nowoczesne 
miejsca pracy.  
 
Lista sektorów preferowanych zostanie 
rozszerzona w oparciu analizę specjalizacji 
regionu. 
 

366.  Głównym celem  przedsiębiorcza powinno być wspieranie przedsiębiorczości 
tworzącej nowoczesne miejsca pracy w Łodzi. 

Uwagi z 
warsztatu 

T/N  
W Filarze I Strategii zostaną rozwinięte 
kwestie związane ze wsparciem 
przedsiębiorczości tworzącej nowoczesne 
miejsca pracy.  
 

367.  Głównym zasobem, który powinien być wspierany w Łodzi to przedsiębiorczość 
Łodzian a przez to rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. To właśnie takie 
firmy generują nowe miejsca pracy i stanowią o sukcesie i rozwoju 
przedsiębiorczości. Obecnie projekt strategii w niewystarczającym stopniu 
wskazuje na rolę i znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w Łodzi. W ramach 
programu uczestnicy zaproponowali następujące kierunki rozwoju 
przedsiębiorczości w Łodzi: 

a) Program wspierania mikro i małych przedsiębiorstw 
b) Edukacja i promocja przedsiębiorczości  
c) Promocja i wspieranie współpracy sektora badań i nauki z 
przedsiębiorstwami łódzkimi. Działania powinny wspierać przedsiębiorców w 
rozwoju zarówno lokalnego rynku jak i współpracy międzynarodowej  

Warsztat II T  
W Filarze I Strategii zostaną rozwinięte 
kwestie związane ze wsparciem 
przedsiębiorczości tworzącej nowoczesne 
miejsca pracy.  
 

368.  Jednym z podstaw krajowej strategii jest również wzmacnianie kapitału 
ludzkiego rozumiane jako "wydobycie potencjałów osób, tak aby mogły one w 
pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekononomicznym" i 
działanie na rzecz szeroko rozumianej dobrej jakości życia oraz zadowolenia z 
niego. Obejmują one przeciwdziałanie depopulacji i wykluczeniu, aktywizację 
społeczną i ekonomiczną oraz podnoszenie kompetencji obywateli, którzy nie 
powini być postrzegani wyłącznie przez pryzmat "użyteczności w procesie 

Osoba 
fizyczna 
 

T W II filarze zostaną rozwinięte kwestie 
związane z edukacją na każdym poziomie, 
na potrzeby łódzkiego rynku pracy, 
zatrzymaniem i pozyskiwaniem 
mieszkańców budujących kapitał społeczno-
gospodarczy i demograficzny oraz markę 
miasta, a także przeciwdziałaniem 
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rozwoju". Planowane działania uwzględnione są w zakresie pięciu obszarów 
tematycznych: 
1. aktywność zawodowa (w tym ograniczenie bierności zawodowej i bezrobocia) 
2. sytuacja demograficzna ( w tym przeciwdziałanie depopulacji) 
3. spójność społeczna (w tym powszechny i łatwy dostęp do usług społecznych) 
4. zdrowie społeczeństwa (w tym dostęp, profilaktyka i popularyzacja) 
5. umiejętności i kompetencje obywateli (kształcenie w trakcie całego życia, 
społecznie sprawiedliwe i wszechstronne) 
Ostatnim jest obszar horyzontalny, obejmujący wszystkie poprzednie – pozycja 
kobiet w życiu zawodowym, społecznym i politycznym. 
 Obszary te powinny stać się również priorytetowe dla działania Miasta. 
Wymieniona kilkakrotnie w projekcie Strategii "rewitalizacja społeczna" 
(występująca głównie w kontekście śródmieścia) to tylko część z działań, które 
powinny zostać podjęte zgodnie krajowymi priorytetami uzasadnionymi tym, iż 
zwiększenie aktywności mieszkańców, (więc pośredni czynnik rozwoju) możliwe 
jest tylko wówczas, kiedy stworzone zostaną mechanizmy umożliwiające 
dostosowanie się do zmieniających się warunków zewnętrznych.  
 Wspomniane w projekcie Strategii Łodzi budowanie kapitału społecznego i 
kulturowego, czy też kapitału intelektualnego, nie nastąpi bez ogólnego 
podniesienia poziomu, jakości życia rozumianej znacznie szerzej niż poziom 
płac.  
 

wykluczeniu społecznemu. Działania w tych 
obszarach przyczynią się do podniesienia 
kapitału ludzkiego oraz   
będą przeciwdziałać wyludnianiu się Miasta. 
W wizji rozwoju miasta znajdą się 
odniesienia do podniesienia jakości życia w 
miecie. Realizacji tego celu będzie służyła 
cała strategia. 
 

369.  Uspołecznienie Łodzian 
Wyraźny brak tożsamości z miastem mieszkańców Łodzi. 
Należałoby zmobilizować mieszkańców i umożliwić im możliwość udziału i 
angażowania się w rozwoju miasta, życia społecznego, tak by wytworzyć u nich 
poczucie więzi z miastem, by umocnić ich tożsamość. 
 

Osoba 
fizyczna 

T Filar II projektu Strategii odnosi się do 
podniesienia kapitału społecznego 
mieszkańców, w tym zwiększenia ich 
obywatelskiego zaangażowania.  

370.  Zrównoważenie komunikacyjne 
Zmiana torów tramwajowych na szersze, ponieważ nie odpowiadają 
nowoczesnej komunikacji i wagonom tramwajowym z nich korzystających i są 
bezpieczniejsze. 
Zmiana autobusów na elektryczne, mniejsze, za to częściej kursujące – jako 
ekologiczna alternatywa 
 

Osoba 
fizyczna 

T/N W III filarze dotyczącym sfery przestrzenno-
środowiskowej  zostaną rozwinięte kwestie 
związane z rozwojem zrównoważonego 
transportu miejskiego. 
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371.  Rozgęszczenie śródmieścia 
Ważne jest „wypróżnienie” miasta, nie tylko jego rewitalizacja – odnawianie, 
ale tworzenie nowych szerokich przestrzeni, arterii, bulwarów i ciągów 
elewacyjnych. 

 

Osoba 
fizyczna  

N W kontekście wyzwania jakim jest  
zachowanie historycznej tkanki centrum 
miasta oraz przeciwdziałania procesom 
suburbanizacji, nie jest zasadne  
zmniejszania gęstości zabudowy 
śródmieścia, ale proces odwrotny, przy 
zadbaniu o wysoką jakość przestrzeni 
publicznych. 

372.  Dohigienizowanie miasta 
Debitumizacja. Zakaz papowania dachów. 
Inwestycja w ogrody, roślinność dachową. 

 

Osoba 
fizyczna 

N Samorząd nie może ingerować w inwestycje 
prywatnych właścicieli nieruchomości. W 
zakresie budynków komunalnych, 
propozycja ma charakter szczegółowy i 
będzie rozpatrywana podczas 
opracowywania szczegółowych programów. 

373.  Zintegrowanie z „obwarzankiem” przedmieścia 
Wyzucie dworca Łódź Fabryczna ze Śródmieścia, skupiając się na 
rozwiązaniach znajdujących się na obrzeżach miasta. 
 
 

Osoba 
fizyczna 

N Lokalizacja dworca Łódź Fabryczna wpływa 
na dostępność komunikacyjną i atrakcyjność 
centralnych obszarów miasta.  

 
374.  Dowartościowanie kapitału ludzkiego 

Skupienie uwagi na młodzieży łódzkiej. Wspieranie jej, zwłaszcza tej 
potrzebującej pomocy, nie posiadającej rodziny za pomocą sił akademickich i 
zawodowych. 
 
 

Osoba 
fizyczna 

T W II filarze zostaną rozwinięte kwestie 
związane z edukacją na każdym poziomie, 
na potrzeby łódzkiego rynku pracy, 
zatrzymaniem i pozyskiwaniem 
mieszkańców budujących kapitał społeczno-
gospodarczy i demograficzny oraz markę 
miasta, a także przeciwdziałaniem 
wykluczeniu społecznemu. 

375.  Urbanistyka, a nie – wolnomularstwo 
Łódzki Tramwaj Regionalny powinien poruszać się ulicą al. Włókniarzy 
ewentualnie ulicą Żeromskiego, Kopcińskiego, Rydza. Należy usunąć tramwaje z 

Osoba 
fizyczna 

T/N Propozycje mają charakter 
szczegółowy i będą rozpatrywane 
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ulic: Kościuszki, Gdańskiej i Kilińskiego. Alei Kościuszki powinno się 
przywrócić blask dawnej Promenady. 
Utworzyć metro naziemne na ulicach: Sikorskiego, Julianowskiej, Piłsudskiego i 
Paderewskiego, resztę komunikacji by przejęły autobusy elektryczne. 
Tworzyć parki leśne rekompensujące brak naturalnych zasobów leśnych, 
parkowych, rzecznych w miejscu np ŁNC. Należy wyzbywać się kontrastów 
przyrodniczych i niesprawiedliwości społecznych, tak w układzie miasta, jak i w 
formach zabudowy, aby juz więcej nie powstawały takie bunkry jak ten przy 
zbiegu ulic al. Kościuszki i Radwańskiej. 
 

podczas opracowywania szczegółów 
polityki transportowej Miasta. 

 

376.  Hydroinżynieria śródziemia 
Nawiązanie do koncepcji z lat 50tych – Kanału Centralnego, od Włocławka, 
poprzez sąsiedztwo z Łodzią do zachodu, aż po Śląsk, dające szansę na centralne 
sterowanie obiegiem wód płynących na międzywodziu Warty i Pilicy. 
 

Osoba 
fizyczna 

N W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane z poprawą dostępności 
komunikacyjnej Łodzi i aglomeracji. W 
obecnej sytuacji kluczowe jest podłączenie 
do europejskiej, krajowej regionalnej sieci 
transportu drogowego, kolejowego i 
lotniczego. 
 

377.  Rekompensata za niesprawiedliwość 
Łódź nie otrzymała pieniędzy za likwidację przemysłu włókienniczego, oraz 
brała udział w narodowej strategii spójności z miastem dopomagającym 
narodowi, gdy był on w potrzebie, a który na odwrót juz się nie zachował. 
Propozycja założenia w BGK rachunku rocznego od wartości utraconego 
majątku ruchomego w przemyśle. 
 

Osoba 
fizyczna 

T/N Miasto zabiega o pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na realizację projektów 
kluczowych dla miasta, pozwalających 
eliminować wewnętrzne słabości.  

378.  Symbolika przemienienia łódzkiego 
Propozycja obsadzenia ulicy Piotrkowskiej drzewami. 
 

Osoba 
fizyczna 

T W 2012 roku rozpoczyna się remont ulicy 
Piotrkowskiej, którego elementem będzie 
zadrzewienie ulicy. 

379.  Łódź – miasto kultury  
[…] Uważam, że bardzo na miejscu byłoby stworzenie w Łodzi miasteczka – 
Hollyłódź. Łódź powinna zyskać tożsamość kulturową oraz być kojarzona z 
kulturą filmową na najwyższym poziomie. [..] Powinniśmy wspierać także 
lokalnych artystów. […] Łódź powinna być stolicą mody.  

John Godson  
Poseł na Sejm 
RP 

T Propozycje są zbieżne z zapisami projektu 
Strategii, gdzie jednym z celów zapisanych 
w ramach filaru II  jest  „efektywne 
wykorzystanie potencjału kulturalnego i 
kreatywnego miasta”, a także  
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„przekształcenie dziedzictwa filmowego, 
awangardowego i industrialnego Łodzi  
w zasób symboliczny istotny dla tożsamości 
mieszkańców Miasta i wspierający jego 
promocję”. 

380.  Łódź- miasto troszczące się o wykluczonych. 
Uważam, że problemem, którym powinniśmy zająć się jest także wykluczenie 
niektórych niektórych grup społecznych, a w szczególności osób starszych oraz 
biednych. 

John Godson  
Poseł na Sejm 
RP 

T W II filarze Strategii zostaną rozwinięte 
kwestie związane z przeciwdziałaniem 
wykluczeniu społecznemu. 

381.  Łódź – miasto akademickie przyjazne cudzoziemcom. 
Ostatnim, ale równie istotnym tematem jest Łódź jako Międzynarodowe Centrum 
Kształcenia Akademickiego. Dobrze byłoby wykorzystać fakt, że w Łodzi studiuje 
ogromna liczba studentów z zagranicy. 

John Godson  
Poseł na Sejm 
RP 

 W II filarze zostaną rozwinięte kwestie 
związane z współpracą z uczelniami 
wyższymi, zatrzymaniem i pozyskiwaniem 
mieszkańców budujących kapitał społeczno-
gospodarczy i demograficzny oraz markę 
miasta. Przedstawione propozycje będą 
analizowane podczas opracowywania 
szczegółów programów strategicznych. 
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Propozycje do zaproponowanych programów 
Nowe Centrum Łodzi 

LP. Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

382.  

W czasie dyskusji w grupach uczestnicy zwracali uwagę na potrzebę stworzenia 
szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument taki jest 
konieczny aby dyskutować o kierunkach zagospodarowania terenów wokół 
dworca. Powinny powstać dokładne warunki zabudowy, które pozwolą 
inwestorom działać ale w określonych przez władze i mieszkańców ramach. Do 
prac  przy  tworzeniu szczegółowych planów miejscowych powinni być włączeni 
mieszkańcy. Plan zabudowy terenów wokół dworca powinien odnosić się do 
struktury całego miasta i być z nią zgodny.  Działania związane z 
projektowaniem zagospodarowania terenów powinno być zaplanowane pod 
potrzeby mieszkańców. 

Uwagi z 
warsztatów 

N 

Problematyka uporządkowania 
przestrzennego miasta zostanie 

uwzględniona w nowym III filarze – 
przestrzenno –środowiskowym. 

Opinię o konieczności objęcia planami jak 
największego terytorium podziela ogół 

społeczeństwa. 
 

383.  
Aby prace nad wizją NC miały sens konieczna jest inwentaryzacja zasobów 
miasta wokół dworca oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Nowe Centrum Łodzi będzie jednym z 
najważniejszych działań na rzecz 

rozwoju miasta. Koncepcja 
zagospodarowania tego terenu jest w 

trakcie opracowywania między innymi  
poprzez przystąpienie do sporządzania 

odpowiedniego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

384.  

NC dla mieszkańców to przede wszystkim węzeł komunikacyjny łączący miasto 
ze światem oraz integrujące komunikacyjnie samo miasto. Dobre połączenia z 
obwodnicą kolejową i jej efektywne wykorzystanie. NC jako węzeł 
komunikacyjny to jeden z kluczowych obszarów dyskusji. Dobre 
skomunikowanie dworca z miastem oraz starym centrum Łodzi to główny 
kierunek myślenia mieszkańców.  Rozbudowany transport publiczny i 
ograniczenie ruchu samochodów prywatnych na obszarze NC, to ważne 
postulaty w wielu grupach. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Opinia jest zgodna z projektem Strategii. 
Jako cel programu „Nowe Centrum Łodzi”, 
zapisano „stworzenie nowoczesnego obszaru 

aktywności społecznej 
i gospodarczej o wysokiej dostępności 

komunikacyjnej. Szczegółowe propozycje 
dotyczące organizacji transportu na terenie 

„Nowego Centrum” będą rozpatrywane 
podczas opracowywania szczegółów 
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programu. 

385.  

Zagospodarowanie terenów NC powinno pójść w kierunku zszycia tkanki 
miejskiej (zintegrowania przestrzennego i społecznego miasta), powinno być 
spójne z otoczeniem, zintegrowane z Piotrkowską i całym miastem. Takie 
myślenie o tym kierunku strategicznym pojawiało się w wielu wypowiedziach. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W opisie programu  zostanie dodane: 
Stworzenie przestrzeni zintegrowanej 

urbanistycznie i społecznie z otoczeniem i 
rozwijającej się w sposób zrównoważony z 

historycznym centrum Łodzi. 
 
 

386.  

Pojawiały się również głosy negujące potrzebę NC oraz myślenie w tych 
kategoriach. Centrum miasta to ul. Piotrkowska i nią się trzeba zająć. Najpierw 
powinno się zrewitalizować stare centrum a następnie myśleć o Nowym. W 
dyskusjach padały również głosy wyrażające potrzebę rewitalizowania tego co 
jest, starego centrum miasta, a nie tworzenia nowego. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Tereny wokół Dworca Łódź Fabryczna, ze 
względu na swoją dostępność 

komunikacyjną, mogą stać się szczególnie 
atrakcyjnie inwestycyjnie.  

387.  

NC powinno być to miejscem przyjaznym, gdzie wszyscy mieszkańcy będą mogli 
spędzać czas. Podkreślano konieczność stworzenia atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych oraz ograniczenie hałasu na obszarze NC. 
 
 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W opisie programu w projekcie Strategii 
zapisano „Stworzenie dostępnych, 
bezpiecznych i atrakcyjnych dla 

mieszkańców  
i turystów przestrzeni publicznych;” 

388.  

W wielu grupach padały uwagi aby NC spełniało wiele funkcji i nie ograniczało 
się tylko jako  zaprojektowane tylko dla bogatych mieszkańców i osób 
przyjezdnych. Należy ograniczyć funkcje komercyjne aby nie stało się kolejną 
manufakturą. Powinno się od niej odróżniać. Ma to być miejsce wielofunkcyjne. 
Powinno być tak zaplanowane i pomyślane aby nie było miejscem wymarłym, 
tylko tętniło życiem. Miejscem dla wszystkich. Nowe Centrum nie powinno być 
traktowane jako cel ale jako środek służący do rozwoju miasta. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

 
 
 
 
 
 
 

T 

W opisie programu  zostanie dodane: 
Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni, 

zintegrowanej urbanistycznie i społecznie z 
otoczeniem i rozwijającej się w sposób 
zrównoważony z historycznym centrum 

Łodzi. Koncepcja zagospodarowania tego 
terenu jest w trakcie opracowywania 

między innymi  poprzez przystąpienie do 
sporządzania odpowiedniego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
 
 

389.  
NCŁ widziane było również jako miejsce festiwalowe, kulturalne, promujące 
sztukę z muzeami i atrakcjami promującymi tradycję miasta. Miejsce 
wyzwalające kreatywność i sztukę, nawiązujące do historii. Realizujące funkcję 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 
W opisie programu  zostanie dodane: 

Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni, 
zintegrowanej urbanistycznie i społecznie z 
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edukacyjną, (centrum edukacji, historii i tożsamości).  Stworzenie warunków dla 
studentów. Budowa akademików. Wydziałów uniwersyteckich. 
Funkcje NC to usługowa, integracyjna, rozrywkowa, aktywizująca, społeczno-
kulturowa i rozwojowa. NC powinno umożliwiać działalność NGO poprzez 
stworzenie warunków lokalowych, centrów społecznych. Nie powinno to być 
miejsce dla fabryk. 
 

otoczeniem i rozwijającej się w sposób 
zrównoważony z historycznym centrum 

Łodzi. Koncepcja zagospodarowania tego 
terenu jest w trakcie opracowywania 

między innymi  poprzez przystąpienie do 
sporządzania odpowiedniego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
 

390.  

Dużo dyskusji i kontrowersji dotyczyło funkcji mieszkalnej centrum. Padały 
głosy aby całkowicie ograniczyć tą funkcję oraz takie aby nowe centrum 
spełniało również te funkcje. Funkcja mieszkaniowa bliżej ul. 3 maja. 
Mieszkania powinny być zaś pod wynajem bowiem klasa kreatywna nie 
przywiązuje się do miejsc a musi mieć możliwość wynajmu mieszkania. Budowy 
mieszkań komunalnych. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Część propozycji ma charakter szczegółowy 
i będzie rozpatrywana podczas 

opracowywania programu „Nowe Centrum 
Łodzi”. 

Szczegółowe uwagi  dotyczące funkcji 
mieszkalnych zostaną ujęte w polityce 

mieszkaniowej. Koncepcja 
zagospodarowania tego terenu jest w 

trakcie opracowywania między innymi  
poprzez przystąpienie do sporządzania 

odpowiedniego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
 

391.  

W trakcie dyskusji padały również szczegółowe pomysły na zagospodarowanie 
NC. Z propozycji szczegółowych padały takie aby stworzyć na tych terenach 
duży atrakcyjny park miejski ala Central Park.  Wybudować charakterystyczną  
bibliotekę miejską ala BUW w Warszawie, lądowisko dla helikopterów, miejsca 
wypoczynkowe z basenem termalnym oraz budowę sztucznego toru 
narciarskiego jako element wypoczynkowy i promocyjny miasta. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Propozycja ma charakter szczegółowy i 
będzie rozpatrywana podczas 

opracowywania programu „Nowe Centrum 
Łodzi”. Koncepcja zagospodarowania 

tego terenu jest w trakcie 
opracowywania między innymi  poprzez 

przystąpienie do sporządzania 
odpowiedniego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
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392.  

Zwracano również uwagę na elementy małej architektury NC takie jak mapy dla 
niewidomych, skwery aby mieszkańcy mieli gdzie się spotykać, wychodzić z 
psami. Infrastruktura sprzyjająca przebywaniu: ławki, latarnie. Monitoring 
podnoszący bezpieczeństwo. Parkingi rowerowe, zaś Parkingi samochodowe to 
przede wszystkim, jak już to podziemne. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W projekcie Strategii zapisano, że Program 
„Nowy Centrum Łodzi” ma być realizowany 

min. poprzez: 
„Stworzenie dostępnych, bezpiecznych i 

atrakcyjnych dla mieszkańców  
i turystów przestrzeni publicznych;” 

Przedstawione propozycje mają charakter 
szczegółowy i będą rozpatrywane podczas 
opracowywania programu „Nowe Centrum 

Łodzi”. 
 

393.  

Zapewnienie ekologicznych źródeł zasilania w energię centrum (geotermia i 
inne).  Zagwarantowanie możliwości segregowania śmieci w przestrzeni 
publicznej. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

N 
Szczegółowa uwaga do uwzględnienia w 
filarze III przestrzenno – środowiskowym 

lub w polityce sektorowej. 

394.  

Ważne aby zagospodarowanie nowego centrum nie ograniczyło inwestycji w 
innych dzielnicach Łodzi. Miasto nie może przeinwestować w tym działaniu. 
Najlepiej aby zagospodarowanie NC nie było za pieniądze miasta. Inwestycje 
zaś powinny być wysokiej jakości aby nie ponosić dodatkowych kosztów ciągłych 
napraw. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Program NCŁ zakłada stworzenie 
wielofunkcyjnej przestrzeni, zintegrowanej 
urbanistycznie i społecznie z otoczeniem i 
rozwijającej się w sposób zrównoważony z 

historycznym centrum Łodzi. 
 

395.  
Pojawiły się również głosy aby nie budować (rozbudowywać) ulicy 
Nowotargowej w takim kształcie jak jest planowana. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Szczegółowe propozycje dotyczące 
organizacji transportu na terenie „Nowego 

Centrum” będą rozpatrywane podczas 
opracowywania szczegółów programu. 
Koncepcja zagospodarowania tego 

terenu jest w trakcie opracowywania 
między innymi  poprzez przystąpienie do 

sporządzania odpowiedniego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

396.  

NCŁ ma być wizytówką miasta akceptowana przez mieszkańców, z której 
mieszkańcy są dumni. Wizja NCŁ powinna zaś być spójna i konsekwentnie 
realizowana 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Opinia będzie uwzględniona w programie 

NCŁ. 

397.  "Nowe Centrum Łodzi"- zmiany powinny dotyczyć całego miasta, a nie tylko Osoba T Zrównoważony rozwój miasta oznacza 
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nowego centrum. Zaproponowany cel: „wysoka dostępność komunikacyjna 
centrum” powinien zostać rozważony pod względem korzyści i szkód, jakie może 
ze sobą przynieść.  Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby 
usprawnienie komunikacji publicznej poprzez rozwiązania organizacyjne i 
finansowe, tak aby transport zbiorowy stał się bardzo atrakcyjną alternatywą 
dla samochodów osobowych i wspieranie transportu niezmotoryzowanego.  
Istnieje również wiele innych narzędzi, ograniczających ruch samochodów, takie 
jak zwężanie jezdni, tempo 30, zmniejszenie liczby miejsc parkingowych w 
centrum miasta itd. 
 
Uzasadnienie: 
Większa ilość samochodów w centrum miasta obniży jakość życia w centrum 
miasta, przyczyniając się do jego dalszej degradacji. Ograniczanie ruchu 
samochodów w centrum ma duży wpływ na jakość życia w mieście, może to 
wzmocnić atrakcyjność centrum (wtedy ludzie będą chcieli tam mieszkać). 
 

fizyczna 
 

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel

e Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
ECES 

 
Przedstawiciel 

Koalicji na 
rzecz 

Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto 2- 
Fenomen 

 
Osoba 

fizyczna 

odpowiednio spójny rozwój obszaru 
metropolitalnego. 

Kompleksowe podejście do problematyki 
transportu publicznego jest rozwiązaniem 

najbardziej efektywnym. 

398.  
W opracowywaniu koncepcji rozwoju Łodzi należy wykorzystać istniejące 
opracowania. W szczególności warto wykorzystać koncepcję Błękitno-Zielonej 
Sieci. Realizacja koncepcji Błękitno-Zielonej Sieci mogłaby się wyraźnie 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

 
Realizacja programu Błękitno – Zielona Sieć 

zostanie rozważona w trakcie 
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przyczynić się do poprawy jakości życia w mieście i do wyróżnienia się Łodzi na 
arenie międzynarodowej. 
 

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel

e Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
ECES 

 
Przedstawiciel 

Koalicji na 
rzecz 

Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto 2- 
Fenomen 

 
Osoba 

fizyczna 

opracowywania szczegółów III filaru 
przestrzenno – środowiskowego. 

399.  

Należy zaznaczyć, że Nowe Centrum Łodzi nie ma być celem, a środkiem do 
realizacji celu (wizji), czyli realizacja projektu (zakres, szczegółowe 
rozwiązania) powinny być w maksymalnym stopniu podporządkowane głównym 
założeniom "Łodzi efektywnej i przyjaznej (...)". 

Osoba 
fizyczna 

 
Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

T/N 
Wszystkie programy strategiczne będą 

podporządkowane realizacji wizji.  
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a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel

e Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
ECES 

 
Przedstawiciel 

Koalicji na 
rzecz 

Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto 2- 
Fenomen 

 
Osoba 

fizyczna 

400.  

Weryfikacja rozwiązań 
Weryfikacja kompetencji wykonawców 
Zadbanie o wygląd architektoniczny dworca Łódź Fabryczna – ogromne 
zagrożenie. 
 

Osoba 
fizyczna 

T 
Uwaga do realizacji programu NCŁ jest 

zasadą obowiązującą przy realizacji 
programu. 

401.  
Z wykorzystaniem  przestrzeni podziemnej na komunikację  dojazdowa, 
wyjazdową i tranzytową . Nowe centrum  nie może zablokować miasta 

Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

T 
Zrównoważony rozwój miasta oznacza 
odpowiednio spójny rozwój obszaru 
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metropolitalnego 
Kompleksowe podejście do problematyki 
transportu publicznego jest rozwiązaniem 

najbardziej efektywnym. 

402.  

Wskazane jest przyciągnięcie do miasta znanych ludzi i instytucji, które mogą 
cieszyć się poważaniem. Tego typu działania mogą podbudowywać dumę 
mieszkańców z faktu życia w mieście, w którym są znane i kojarzone 
powszechnie filie/ oddziały/ organizacje. 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

 
 

Kwestie związane z przyciąganiem  
„mieszkańców budujących kapitał 

społeczno-gospodarczy i demograficzny 
oraz markę miasta” mają zostać rozwinięte 

w filarze II. 

403.  

Centrum miasta ma ograniczoną dostępność z uwagi na nadmierny ruch kołowy 
i brak parkingów w jego pobliżu. Należy ograniczyć ruch kołowy w centrum 
poprzez wprowadzenie opłat za wjazd do centrum. Miasto należy jak najszybciej 
"odkorkować". Potrzebne są parkingi Park&Ride i parkingi wokół centrum. 
Konieczne jest uruchomienie pierścienia komunikacyjnego przy wykorzystaniu 
starej linii -kolei obwodowej. Konieczne jest wyprowadzenie poza miasto ruchu 
tranzytowego. Dostępność centrum miasta można uzyskać poprzez prawdziwe 
uprzywilejowanie komunikacji miejskiej i zredukowanie ruchu samochodów 
osobowych ( z wyjątkiem mieszkańców centrum i zaopatrzenia).Wokół centrum 
powinny powstać parkingi. Nadmierny ruch kołowy w centrum powoduje 
niszczenie infastruktury, zanieczyszczenie środowiska spalinami i hałasem  - 
zniechęca do spacerów i ogranicza ruch pieszy. 

Przedstawiciel 
Akademii 

Humanistyczn
o 

Ekonomicznej 

T 

 
Zrównoważony rozwój miasta oznacza 
odpowiednio spójny rozwój obszaru 

metropolitalnego 
Kompleksowe podejście do problematyki 
transportu publicznego jest rozwiązaniem 

najbardziej efektywnym. 
 

404.  

A) Usunąć z programu "rewitalizację obszarów poprzemysłowych i kolejowych", 
ukonkretnić albo usunąć ostatnie trzy podpunkty ad A) Miasto tego nie zrobi. A 
poza tym: Nie rozumiem na czym ma polegać wzmocnienie funkcji 
metropolitalnych, czy zachowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej 
(czy chodzi o to, żeby nic nie robić? jeśli tak, to po co to umieszczać w strategii) 

Osoba 
fizyczna 

N 

Szczegóły programu zostaną opracowanie 
po przyjęciu Strategii przez radę miejską. 

Strategia wskazuje główne kierunki rozwoju 
miasta. 

405.  
Brak propozycji. Dobra inicjatywa, tylko trudno powiedzieć na ile realna 
finansowo. 

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni
a „Mocni w 

Duchu” 

N 

Szczegóły programu, w tym kwestie 
finansowe, zostaną opracowanie po 

przyjęciu Strategii przez radę miejską. 
Strategia wskazuje główne kierunki rozwoju 

miasta. 

406.  
Dbałość o środowiska twórcze jest godna pochwały. Bez twórców, artystów 
radni miejscy będą sami występować na wybudowanych przez siebie scenach, 

Osoba 
fizyczna 

T 
Uwaga dotyczy polityki sektorowej, w której 

jest mowa o łódzkim środowisku 
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arenach i boiskach.  artystycznym. 

407.  
Nadanie nowemu obszarowi funkcji kulturalnej, koniecznie powrót specjalnej 
strefy sztuki. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga skierowana do 

programu NCŁ. 
 
 
 

408.  Fantastycznie - chciałbym wreszcie bezpośrednio lecieć z Monachium do Łodzi. 
Osoba 

fizyczna 
T 

Kompleksowe podejście do problematyki 
transportu publicznego jest rozwiązaniem 

najbardziej efektywnym 
 
 

409.  

Nowe Centrum Łodzi powinno łączyć w sposób zrównoważony funkcje 
komunikacyjne, kulturalne, handlowe. Oprócz kultury wysokiej powinna tam być 
również obecna kultura popularna.  Nie można tworzyć jedynie wysmakowanej 
struktury estetycznej, bo ludzie tego nie kupią i będą się tam czuć obco. A jeśli 
tak, będą się starać jak najszybciej opuścić to miejsce.  Skala założenia nie może 
przytłaczać widza. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga z pozytywną 

rekomendacją skierowana do programu NCŁ 
 

410.  
Projekt nowego centrum już powstał i jest ambitny ale trudno jest przewidzieć 
losy szybkich kolei, dworca i torów łączących go z dworcem kaliskim. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Poszczególne ryzyka realizacji programu 
będą analizowane w trakcie szczegółowego 
opracowania. 

 

411.  

Ponieważ NCŁ to w tym momencie pieśń przyszłości, w dodatku wielce 
niepewna i pełna niejasności, w pierwszej kolejności (czyli do 2020) powinno się 
skupić na bardzo szczegółowej, krytycznej i w pełni otwartej "inwentaryzacji" 
statusu tego pomysłu. Po tym, gdy będzie już wiadomo, na czym stoimy, 
łodzianie powinni zostać zaproszeni do szerokich konsultacji społecznych 
dotyczących tego fragmentu miasta. Wszelkie decyzje, które zostaną podjęte, 
będą wpisane w kolejną strategię. Ta kwestia jest zbyt istotna, aby w pośpiechu 
podejmować decyzje jej dotyczące. 

Osoba 
fizyczna 

N 

Perspektywa realizacji Strategii (2020 rok) jest 
odpowiednio długa, aby opracowac koncepcję 
„nowego Centrum Łodzi” oraz rozpocząć jej 

realizację. 

412.  

Między Nowym Centrum Łodzi a rewitalizacją historycznego obszaru istnieje 
pewne napięcie. Uwalniając tereny inwestycyjne w centrum miasto jednocześnie 
oddalamy rewitalizację oraz plombowanie jego historycznej części, w której 
zabudowie występują luki. Proponuję usunięcie Nowego Centrum Łodzi ze 
strategii. Status tej dzielnicy powinien być przedmiotem osobnych konsultacji. 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Fenomen 

 
Osoba 

T/N 

 
Program NCŁ zakłada stworzenie 

wielofunkcyjnej przestrzeni, zintegrowanej 
urbanistycznie i społecznie z otoczeniem i 
rozwijającej się w sposób zrównoważony z 
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Na tych konsultacjach należałoby rozstrzygnąć, czy rzeczywiście ma mieć on 
charakter centrum. Nie należy odrzucać opcji pozostawienia jej niezabudowanej 
w okresie objętym zakresem strategii. 

fizyczna historycznym centrum Łodzi. 
Strategia zakłada równoczesną rewitalizację 

historycznego centrum. 
 

413.  

Takie obiekty jak studio Davida Lyncha w EC-1, Centrum Festiwalowo-
Kongresowe według projektu Franka Gehry’go wskazywane w New York Times 
stają się – według zamieszonej tam publikacji - ikonami ożywienia 
(rewitalizacji) wymienianego wprost „polskiego Hollywood”. Wykorzystanie 
tych ikon w strategii staje się wręcz przykazaniem. One powinny być 
fundamentem naszej promocji a zarazem przyciągania kapitału do ich realizacji, 
a także - poprzez budowaną w ten sposób atrakcyjność miejsca- przyciągania 
inwestorów do innych projektów zwłaszcza Nowego Centrum Łodzi. To oznacza, 
że mogą spełniać swoje wielkie promocyjne zadanie w oparciu o plany i projekty 
zanim same obiekty powstaną docelowo - nawet z odroczeniem! 
Czyli że odroczona może być także sama budowa, ale atrakcyjność projektów 
pozwoli w dłuższym czasie na przyciągnięcie prywatnego kapitału. 
Takie projekty stają się też dziś orężem w relacjach z nieprzychylną dziś Łodzi 
aurą decydentów z centralnych instytucji w kraju, którzy lokują swoje 
zaangażowanie w regionach skąd pochodzą. 
Jeśli pozbawia się nas (oby czasowo) kolei dużych prędkości, to tym bardziej ten 
brak szczególnej atrakcyjności komunikacyjnej powinien być kompensowany 
atrakcyjnością flagowych projektów kulturalnych wybitnie ożywiających obszar 
Nowego Centrum. 
Wymienione super atrakcyjne projekty kulturalne zapewne przekonają Ministra 
Kultury do zaangażowania środków finansowych pozostających w jego 
dyspozycji. Jednak to co najważniejsze zintegrują wszystkich łodzian tak jak idea 
Łodzi jako Europejskiej Stolicy Kultury. Ta integracja – także rozumiana jako 
zaangażowanie różnych środowisk w obronę łódzkich interesów, powinna być 
najważniejszym czynnikiem sprawczym strategii. 
Jak na jej braku tracimy, przekonaliśmy się, kiedy zamiast połączyć siły w 
obronę naszej pozycji gwarantowanej przez Ministra Cezarego Grabarczyka, 
większość poddała się celowej krajowej akcji jego zniesławiania. W efekcie Łódź 
i region łódzki pozbawiono obrony żywotnych interesów łódzkich, mimo, że 
miały one znaczenie ogólnokrajowe a także dalece wykraczające poza granice. 
Wymienione super atrakcyjne projekty kulturalne zapewne przekonają Ministra 

Przedstawiciel 
Łódzkiego 

Porozumienia 
Obywatelskieg

o 

T/N 

Koncepcja zagospodarowania tego 
terenu jest w trakcie opracowywania 

między innymi  poprzez przystąpienie do 
sporządzania odpowiedniego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
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Kultury do zaangażowania środków finansowych pozostających w jego 
dyspozycji. Jednak to co najważniejsze zintegrują wszystkich łodzian tak jak idea 
Łodzi jako Europejskiej Stolicy Kultury. Ta integracja – także rozumiana jako 
zaangażowanie różnych środowisk w obronę łódzkich interesów, powinna być 
najważniejszym czynnikiem sprawczym strategii. 
 

Metropolia łódzka 
LP. Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

414.  

W tym kierunku dość szybko grupy odrzuciły część dotyczącej definiowania 
Łodzi jako metropolii. Ten wątek pojawiał się tylko jako element współpracy z 
miastami ościennymi w kontekście usług / centrów logistycznych. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Zrównoważony rozwój miasta oznacza 
odpowiednio spójny rozwój obszaru 

metropolitalnego. 
 

415.  

Osoby uczestniczące w warsztatach zwracały uwagę, że nie powinny to być 
kierunki tak mocno promowane i tak wysoko ustawiane w hierarchii 
priorytetów. Czy to w ogóle jest kierunek dla Łodzi? – to pytanie, które brzmiało 
we wszystkich grupach. Zwracano uwagę, że Łódź zaniedbała działania 
wykorzystujące szansę na rozwój tych branż. Obecnie stara się nadrobić 
zaległości. W związku z tym - czy nie lepiej inwestować w indywidualną 
przedsiębiorczość, szczególnie w małą i średnią przedsiębiorczość. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Problematyka wspierania małej i średniej 

przedsiębiorczości zostanie uwzględniona w 
I Filarze 

416.  

Jako wątpliwość co do wyznaczania tego kierunku pojawiła się też refleksja, że 
Łódź powinna zacząć kreować określoną markę i w tym obszarze rozwijać / 
wspierać również przedsiębiorczość. Na czym oprzeć budowanie marki? Nie 
było jednoznacznej odpowiedzi, w poszczególnych grupach pojawiały się 
pomysły, by opierać markę na modzie, filmie, bawełnie, biotechnologii… 
Budowanie marki na logistyce i węźle kolejowym to nie jest dobry pomysł. I jak 
w tej dyskusji o marce korzystać z tradycji Łodzi dawnej? 
Jako podstawę dyskusji i argumentowania ZA tym kierunkiem rozwoju 
podkreślano przede wszystkim położenie Łodzi i dostęp do wielu rodzajów 

Uwagi z 
warsztatu 

T 

Współczesne wielkie miasta są obszarami 
koncentracji bardzo wielu funkcji 

produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
kulturowych, metropolitalnych. Tylko 
ośrodki o zróżnicowanych funkcjach w 
różnym stopniu odpornych na wahania 
koniunktury gospodarczej mogą być 

konkurencyjne w dobie niepewności na 
rynkach światowych. Za wsparciem branży 
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transportu (multimodalność transportu). Łódź leży w „korytarzu 
transportowym”, może wykorzystać transport kolejowy, lotniczy, udrożnić 
dojazd do autostrad. 
Argumenty PRZECIW rozwojowi tego kierunku to przede wszystkim możliwość 
niesprostania globalnej konkurencji – koszty pracy w Polsce są dość wysokie, 
wiele tego typu usług może być umiejscowiona w tańszych krajach (Indie), 
zaniedbania w tym zakresie, konkurencja z ościennymi miastami. Do tego 
zwracano uwagę, że część mieszkańców Łodzi i tak pracuje w firmach w 
gminach ościennych i czy nie jest to już wyczerpana okazja/zaspokojona 
potrzeba? Do tego zwracano uwagę, że: 

• Skrzyżowanie autostrad nie jest w Łodzi, to inne gminy mają bliżej do 
rozwoju tego kierunku 

• Lublinek jest zbyt małym lotniskiem, źle skomunikowanym z resztą 
miasta i np. autostradą, by dało się z niego zrobić ważny port cargo. Do 
tego Warszawa i Okęcie jest dość blisko… 

• Kolej dużych prędkości na razie omija Łódź 
 
 

logistycznej przemawia potencjał 
infrastrukturalny Łodzi. 

417.  

Usługi dla biznesu – główne wnioski, rekomendacje, wątpliwości: 
• Call centers – ten kierunek nie powinien być brany pod uwagę jako 

ważny / priorytetowy. Tego typu usługi łatwo przenieść szybko w inne 
tańsze miejsce. Obecnie pewna część tych usług i tak jest przenoszona 
do krajów tańszych (np. Indie) 

• Pomysłem na usługi dla biznesu jest też innowacja – może centra 
innowacji we współpracy z uczelniami wyższymi i jednostkami 
badawczymi. 

• Pomysłem do wykorzystania jest też obszar nowych technologii i usług 
badawczych we współpracy z uczelniami łódzkimi; w tym pomyśle 
(powtarzającym się w kilku grupach) wskazywano na programy 
rozwojowe dla firm, kadrę Politechniki Łódzkiej i innych uczelni. W tym 
wypadku Miasto powinno pełnić rolę „ł ącznika” ułatwiającego 
współpracę poprzez kontakty, spotkania, odpowiedzi na konkretne 
potrzeby i uporządkowane planowanie przestrzenne. 

• Usługi dla biznesu powinny być połączone z myśleniem o mieście 
przyjaznym. Inwestorzy, biznesmeni, osoby pracujące w tej branży 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W filarze I, dotyczącym sfery 
gospodarczej, znajdą się rozszerzenia 
dotyczące wsparcia przedsiębiorczości 
tworzącej nowoczesne miejsca pracy.  
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potrzebują przyjaznego miejsca do mieszkania lub możliwości szybkiego 
dotarcia (czyli dobrych i szybkich połączeń kolejowych, lotniczych, 
drogowych…). Przyjazne miejsce do mieszkania to przyjazna przestrzeń 
publiczna – lokalowo, zielona… W mieście powinna być ogólnodostępna 
sieć internetowa (WI-FI) 

• Warto prowadzić działania edukacyjne i promocyjne w zakresie usług 
dla biznesu – pozwoli to na upowszechnianie konkretnych narzędzi i 
większe korzystanie z tych usług. Powinniśmy to połączyć z rozwojem 
edukacji nieformalnej. 

• Usługi dla biznesu naturalnie będą lokować się w centrum miasta 
(powstało wiele miejsc przygotowanych pod tego typu usług…). 
Pojawiły się też zagrożenia, by nie zgubić charakteru miasta i centrum 
miasta (nie wyburzyć, nie wyprzedać…) 

• Przy wdrażaniu tego kierunku warto opierać działania na lokalnym 
potencjale – wspieraniu łódzkich pomysłów okołobiznesowych i 
innowacyjnych 

 

418.  

Pewnym pomysłem na wykorzystanie centralnego położenia Łodzi w tym 
obszarze jest organizowanie targów i konferencji. W Łodzi pojawiają się lepsze 
hotele, MTŁ rozbudowują się. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

 
Trafna uwaga. Posiadana baza hotelowo -  

targowa zostanie umieszczona w 
fundamencie Strategii 

419.  

Logistyka: 
• Wykorzystanie tego kierunku może powieść się tylko w połączeniu z 

bardzo dobrą komunikacją z ościennymi gminami (Stryków), 
komunikacja powinna być miejska i zawsze mieć zrównoważony 
charakter (np. tramwaj, kolej…); zwracano też uwagę na wprowadzenie 
biletu zintegrowanego na wszystkie typu transportu publicznego, 
rozbudowę parkingów poza centrum, tras rowerowych itp. 

• Miasto ma zbyt mało terenów na obrzeżach, by inwestować w logistykę, 
która z założenia musi/ powinna lokować się poza centrum. Przy 
dyskusjach o przestrzeni zwrócono uwagę, że Łódź nie powinna się już 
rozprzestrzeniać i poszerzać swoich granic, tylko inwestować w 
przestrzeń, która ma. 

• Logistyka może być szansą dla zdynamizowania rynku pracy – osoby 
uczestniczące podkreślały, że głównie dla osób, które łatwo mogą się 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Budowanie funkcji logistycznej jest, co 

oczywiste, tylko jednym z podstawowych 
czynników  rozwoju miasta. 
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przekwalifikować. Zwracano też uwagę, że to jednak szansa dla niedużej 
grupy, nie zmieni zatrudnienia w Łodzi. Może też być szansą dla kadry 
zarządzającej, z wyższymi kwalifikacjami itp. 

• Lublinek powinien zostać rozbudowany jako port cargo jeśli chcemy 
korzystać z tego kierunku. 

 
 

420.  

Przedsiębiorczość w ogóle 
• Rolą miasta powinno być wspieranie przedsiębiorczości przez 

stwarzanie przyjaznych warunków zarówno dla mniejszych (przede 
wszystkim), jak i większych inwestorów, przedsiębiorców poprzez np.: 

o Inkubator przedsiębiorczości 
o Politykę wykorzystywania zasobów miejskich (np. politykę 

lokalową) wspierającą lokalną przedsiębiorczość 
o Ulgi podatkowe 

• Warto rozważyć promowanie kierunków przedsiębiorczości związanej z 
ekologią 

• Warto rozważyć rozwój przemysłów turystycznych w Łodzi – 
przyciągający do Łodzi turystów, może warto to łączyć z atrakcjami 
turystycznymi regionu, albo Warszawy… 

• W przedsiębiorczości warto wykorzystywać nowe technologie i stawiać 
na innowacje 

 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Problematyka wspierania małej i średniej 

przedsiębiorczości zostanie uwzględniona w 
I Filarze. 

421.  

Należy pamiętać, że największe inwestycje są niezależne od miasta i powinny 
być realizowane z funduszy unijnych. W związku z czym władze Łodzi powinny 
walczyć o korzystne dla Miasta decyzje, niemniej nie może zastępować władz 
centralnych. 

Osoba 
fizyczna 

N 

Równoległa analiza finansowania 
poszczególnych przedsięwzięć zawartych w 

programach strategicznych jest podstawą 
zrównoważonego zarządzania budżetem. 

422.  

Dodać tutaj działania mające usprawnić transport drogowy na terenie samego 
miasta. Inwestycje muszą obejmować modernizacje głównych ulic w Łodzi i 
budowę nowych, Dzięki tym inwestycjom  powstaną ramy komunikacyjne miasta. 
Dzięki temu będzie realna możliwość ograniczania ruchu w centrum. Na dziś w 
miarę przejezdne centrum ratuje nas od katastrofy drogowej. A traktowanie jako 
alternatywy dzisiejszej Włókniarzy czy Kopcińskiego można jedynie traktować 
jako ponury żart osoby nienawidzącej kierowców 
 

Osoba 
fizyczna 

T 

Kompleksowe podejście do problematyki 
transportu publicznego jest rozwiązaniem 

najbardziej efektywnym. 
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423.  
Metropolia  =   Aglomeracja = Łódź+Zgierz+Pabianice+ zjazdy z autostrad+ 
linia kolejowa na lotnisko+dojazd z lotniska do autostrady. 

Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

 
T 

W filarze I, dotyczącym sfery 
gospodarczej, znajdą się rozszerzenia 

dotyczące: rozwoju współpracy z 
gminami Łódzkiego Obszaru 

Metropolitarnego oraz poprawy 
dostępności komunikacyjnej Łodzi i 

aglomeracji. 
 

424.  

Z uwagi na powszechność, dostępną siłę roboczą i zerowy wpływ koniunktury na 
kształt przemysłu spożywczego, w tym przetwórczego warto zwrócić uwagę na 
działania wiążące edukację zawodową z promowaniem produktów lokalnych. 
Sektor przemysłów kreatywnych dotyczy stosunkowo niewielkiej liczby 
mieszkańców. Przemysł spożywczy, rzemiosło i handel zajmują dominujące 
miejsce w usługach, podobnie jak transport. 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

W filarze I, dotyczącym sfery 
gospodarczej, znajdą się rozszerzenia 
dotyczące wsparcia przedsiębiorczości 
tworzącej nowoczesne miejsca pracy, a 
w filarze II edukacji na potrzeby rynku 

pracy. 
 

425.  

We wcześniejszych okresach stworzono w Łodzi warunki do rozwoju transportu 
kolejowego. Dzisiaj dla realizacji programu zrównoważonego transportu należy 
wykorzystać, między innymi, terminal kontenerowy Łódź Olechów dla 
rozwinięcia transportu intermodalnego. Istnieje potrzeba poprawienia stanu 
linii kolejowych wokół Łodzi. Poprawienie infrastruktury kolejowej zmniejszy 
obciążenie miasta ruchem kołowym, poprawi dostępność regionu dla transportu 
kolejowego, co zwiększy zainteresowanie inwestorów działaniami 
gospodarczymi w regionie. 

Przedstawiciel 
Akademii 

Humanistyczn
o 

Ekonomiczna 

T 
Kwestia modernizacji linii kolejowych do 
rozpatrzenia ale nie do końca ten temat 

zależy od Miasta. 

426.  
Dlaczego i w jaki sposób miasto ma wspierać sektor przemysłów kreatywnych 
(co to w ogóle znaczy? może by sprecyzować to pojęcie?) 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Uwaga zostanie wyjaśniona w opisie 
Strategii. 

427.  

Szczerze mówiąc nie do końca podoba mi się wybór wybranych branży 
gospodarczych, które w Łodzi będą promowane. Branża BPO ma to do siebie, że 
bazuje na niskich kosztach, a koszty te w Polsce będą wolniej lub szybciej 
rosnąć. Niestety, wszystko to co robi w Łodzi np. firma Infosys, mogą zrobić też 
Hindusi kilkakrotnie taniej, zatem w perspektywie kilku lat spodziewam się 
raczej ucieczki tej gałęzi gospodarki z Łodzi i w ogóle z Polski. Sugerowałbym 
postawienie raczej na branże rzeczywiście kreatywne - R&D. Wiem, że tego typu 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Problematyka wspierania małej i średniej 
przedsiębiorczości zostanie uwzględniona w 

I Filarze. 
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firmy bardzo ciężko przekonać aby opuściły swoje macierzyste miasto, ale warto 
próbować, bo tylko takie branże w nowoczesnym świecie mają szanse być 
branżami stabilnymi, które nie będą nieustannie zmieniać lokalizacji w 
poszukiwaniu niższych kosztów. Ostatecznie, warto tworzyć miejskie spółki w 
sektorze R&D aby potem je sprywatyzować. Brakuje mi też w strategii 
uwzględnienia ambicji młodych ludzi z wykształceniem humanistycznym np. 
marketingowym. Warto powalczyć o umieszczenie w Łodzi siedziby co najmniej 
jednego z przedstawicielstw globalnych korporacji, a można tu konkurować z 
Warszawą niższymi kosztami oraz docelową bliskością komunikacyjną. 

428.  

Rozwój systemów komunikacji zewnętrznej, nie tylko pierścieni autostrad, lecz 
dobrze funkcjonującego transportu zewnętrznego. Brak komunikacji z 
międzynarodowym portem lotniczym Warszawa -Okęcie utrudnia wszelkie 
kontakty międzynarodowe. Tej kwestii szerzej opisywać nie ma sensu, 
prowincjonalne łódzkie lotnisko z lotami do Egiptu i podrzędne brytyjskie 
lotniska nie załatwi bezpośrednich kontaktów z np. Brukselą, Berlinem, 
Wiedniem Zurychem, itp. 

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni
a „Mocni w 

Duchu” 
 

T 

W filarze I, dotyczącym sfery gospodarczej, 
znajdą się rozszerzenia dotyczące poprawy 
dostępności komunikacyjnej Łodzi i 
aglomeracji. 

 
 

429.  
Ale transport, komunikacja, logistyka nie wyżywią milionowej aglomeracji. 
Położenie w centrum kraju uzasadnia ten wybór. 

Osoba 
fizyczna 

T 

Kwestie transportu i logistyki są zawarte w 
filarze I, kwestia komunikacji znajduje się w 

filarze III. 
 
 
 

430.  
Wdrażanie wizji duopolis z zadbaniem o interes Lodzi- podłączenie miasta do 
korytarzy komunikacyjnych w Polsce i Europie, zadbanie o rozwój łódzkiego 
lotniska. 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Kwestie zawarte w filarze I związanym z 
metropolią i transportem zewnętrznym 

431.  Transport lepiej poza miastem. 
Osoba 

fizyczna 
T 

Kluczowe kwestie zawarte w filarze I 
związanym z transportem zewnętrznym 

432.  
Trzeba stworzyć warunki, aby przedsiębiorcy lokowali w Łodzi nie tylko centra 
logistyczne i produkcyjne, lecz również operacyjne. 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Intensyfikacja działań w zakresie 
pozyskiwania inwestorów zawarta w Filarze 

I. 
 

433.  
Trzeba sprawić żeby podatki od zysków osiąganych przez firmy działające w 
Łodzi wpływały do miejskiej kasy. 

Osoba 
fizyczna 

 
T 

Równoległa analiza finansowania 
poszczególnych przedsięwzięć zawartych w 

programach strategicznych jest podstawą 
zrównoważonego zarządzania budżetem. 
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434.  

Ze względu na fakt odciążania ulic w centrum miasta obwodnice są niezwykle 
istotne. Jednakże nie powinny być traktowane jako kolejna okazja do 
nieuporządkowanego rozprzestrzenienia się miasta. Należy zadbać, by rozwój 
Łodzi odbywał się do wewnątrz, przeciwdziałając zjawisku urban sprawl. Miasto 
kompaktowe jest obecnie główną tendencją w rozwoju metropolii w Europie 
Zachodniej. Oczywiście miasto kompaktowe powinno być dobrze 
skomunikowane z pierścieniem autostrad, które mają m.in. odciążyć centrum 
miasta, a nie generować w nim dodatkowy ruch. 

 T 

Istotna uwaga, której rozwiązanie zostanie 
zawarte w III filarze przestrzenno – 

środowiskowym. 
 

435.  

Istotnie ważne jest wykorzystanie łódzkiego położenia, należy jednak 
powściągliwie podchodzić do tego celu jako sposobu na rozwiązanie wszystkich 
bolączek gospodarczych miasta. Tym bardziej, że centra logistyczne ulokowane 
są poza granicami miasta, skorzystać z nich może np. Stryków, korzyści dla 
samej Łodzi są mniejsze. 

Osoba 
fizyczna 

 
N 

Budowanie funkcji logistycznej jest, co 
oczywiste, tylko jednym z podstawowych 

czynników  rozwoju miasta. 

436.  

Łódź nie może być na razie metropolią z uwagi na brak podstaw prawnych 
(ustawa metropolitarna), na bazie których mogłaby realizować spójną politykę z 
własnym obszarem metropolitarnym. Widać to szczególnie na przykładzie 
kwestii przestrzennych i transportowych. Z tego samego powodu postulowane w 
II punkcie I filaru wykorzystanie potencjału logistycznego związane z budową 
pierścienia dróg ekspresowych i autostrad nie może być spełnione. Dlatego 
sugerujemy usunięcie z zapisów tego punktu sformułowań o metropolitarności. 
 

Świetlica 
Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

 
Opinia_krytyk
a_polityczna_1

6 
 

N 

Strategia jest dokumentem wyznaczającym 
kierunki działania na kolejne lata. 

Dlatego zapis o metropolii powinien 
znajdować się w strategii. 

437.  

W programie brak propozycji rozwoju funkcji metropolitalnych. 
Należy także zweryfikować lub uzupełnić zapisy dotyczące specjalizacji 
gospodarczych miasta. Konieczne jest uporządkowanie zapisów odnoszących się 
do rozwoju przemysłów kreatywnych – raz są one potraktowane jako sektor 
gospodarki (program: „Metropolia łódzka…”), innym razem szeroko - jako 
uwarunkowanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego na równi z 
innowacyjnością (program: „Łódź ucząca się…”) lub w kontekście aktywizacji 
kulturowej społeczeństwa (program: „Kultura u podstaw”). 
 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

 
Propozycje rozwoju funkcji 

metropolitarnych, przemysłów kreatywnych 
znajdą odzwierciedlenie w politykach 

sektorowych odnoszących się do 
poszczególnych filarów. 

 
 
 

438.  

Jako Środkowoeuropejskie Centrum Logistyki należałoby postrzegać tzw. „złoty 
trójkąt”: Stryków – Łódź – Piotrków Trybunalski, ponieważ jedynie 
funkcjonowanie Łodzi jako części ponadregionalnej logistycznej platformy 
multimodalnej zapewni konkurencyjność na europejskim rynku usług. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Kwestie transportu i logistyki oraz 
metropolitarne zostaną zawarte w filarze I. 
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Ponadto w kontekście omawiania uwarunkowań dla rozwoju logistyki sugeruje 
się poszerzenie opisu układu transportowego o terminale multimodalne. W Łodzi 
funkcjonuje terminal Olechów (kolej-droga) oraz terminal cargo (lotnisko-
droga) w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta. 
 

439.  

Należy mieć na uwadze, iż rozwój usług wsparcia biznesu (BPO) uwarunkowany 
jest globalnym trendem związanym z obniżaniem kosztów działania. W chwili 
obecnej Polska jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji takich usług. Jednak 
w perspektywie średnio- i długookresowej przewiduje się spadek 
zainteresowania globalnych firm rynkiem europejskim i przenoszenie ich 
działalności do krajów takich jak Chiny, Indie, Brazylia, Rosja, Indonezja, 
Meksyk i Turcja. W związku z powyższym być może należy rozważyć nadanie 
niższej rangi sektorowi BPO jako specjalizacji gospodarczej miasta. 

Urząd 
Marszałkowski 

 
T 

Jest to sektor nadal rozwijający się, zasadne 
jest  pozostawienie go w Strategii. 

 

440.  

"Metropolia łódzka”- Ze względu na fakt odciążania ulic w centrum miasta 
obwodnice są niezwykle istotne. Jednakże nie powinny być traktowane jako 
kolejna okazja do nieuporządkowanego rozprzestrzenienia się miasta. 
Uzasadnienie: 
Należy zadbać, by rozwój Łodzi odbywał się do wewnątrz, przeciwdziałając 
zjawisku urban sprawl. Miasto kompaktowe jest obecnie główną tendencją w 
rozwoju metropolii w Europie Zachodniej. Oczywiście miasto kompaktowe 
powinno być dobrze skomunikowane z pierścieniem autostrad, które mają m.in. 
odciążyć centrum miasta, a nie generować w nim dodatkowy ruch. 

Przedstawiciel 
Stowarzyszeni

a Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciel

e Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
ECES 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Przedstawiciel 

Koalicji na 

T 

Istotna uwaga, której rozwiązanie zostanie 
zawarte w III filarze przestrzenno – 

środowiskowym, 
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rzecz 
Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Normalne 
Miasto – 
Fenomen 

 
Osoba 

fizyczna 
 

Osoba 
fizyczna 

 

441.  

Konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie terminu „sektor przemysłów 
kreatywnych”. Na poziomie programów strategicznych powinny znaleźć się 
także wytyczne, w jaki sposób Urząd Miasta planuje wspierać ten sektor. 
 

Przedstawiciel 
Fundacji  

Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Przedstawiciel 

Koalicji na 
rzecz 

Zrównoważon
ego Rozwoju 

Łodzi 
 

Przedstawiciel 
Fundacji  
Normalne 
Miasto – 
Fenomen 

T 
Sugestia ta zostanie uwzględniona w 

ostatecznej redakcji dokumentu. 

442.  Wobec rezygnacji z KDP priorytetem strategicznym powinno stać się Osoba T W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
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zapewnienie szybkiego, częstego i komfortowego połączenia kolejowego 
(konwencjonalnego) z Warszawą. Połączenie kolejowe poniżej 60 minut 
umożliwiłoby realne tworzenie duopolis i stanowiłoby silny argument za 
podziałem siedzib centralnych organów administracji pomiędzy Łodzią 
i Warszawą. 
 
 

fizyczna związane z poprawa dostępności 
komunikacyjnej Miasta oraz  współpracą z 

innymi ośrodkami wojewódzkimi. 

443.  

Strategia Rozwoju Kraju traktowana jest przez twórców jako głos w dyskusji na 
temat europejskiej polityki spójności oraz deklaracja uczestnictwa w realizacji 
europejskich celów. Jeżeli projekt Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 
2020+ potraktować jako analogiczną deklarację Miasta, jest to głos wyrażający 
brak gotowości przejęcia części funkcji krajowych w przypadku decentralizacji 
oraz brak chęci podjęcia dialogu i uczestniczenia w budowanej sieci powiązań 
bardziej aktywnie niż wyłącznie jako transportowy punkt przeładunku. A i to nie 
wydaje się mieć szans na realizację w planowany wymiarze wobec deklaracji 
zamrożenia projektów KDP i Centralnego Portu Lotniczego, które ogłosił 
Minister Nowak w grudniu 2011 r. 
 

Osoba 
fizyczna 

T 

W filarze I, dotyczącym sfery 
gospodarczej, znajdą się rozszerzenia 
dotyczące rozwoju współpracy z innymi 
ośrodkami wojewódzkimi.  
 

444.  

Moim zdaniem najważniejszą dla Łodzi jest walka o Kolej Dużych Prędkości 
która w końcu powinna połączyć Łódź z Europą bez pośrednictwa Kutna : 
Wszystkie pociągi ze wschodu Europy i Warszawy czy to do Monachium i Rzymu 
przez Wrocław czy do Berlina, Amsterdamu i Paryża przez Poznań musiałyby 
przejeżdżać przez Łódź co tworzyłoby zupełnie nowe perspektywy dla biznesu w 
naszym mieście. 
Nie możemy pozwolić na odsuwanie tego projektu w czasie. Platforma 
Obywatelska musi dotrzymywać przedwyborczych obietnic jeśli nie chce stracić 
zaufania elektoratu z naszego regionu 
 

Osoba 
fizyczna 

T 

Kwestie pozyskiwania terenów pod różnego 
rodzaju działalności inwestycyjne są bardzo 

istotne. 
Temat jest jednym z podstawowych działań 

zawartych w Filarze I skierowanym na 
rozbudowę sieci połączeń z Europą. 

 

445.  

Realizacja Projektu Multimodalne „Centra Logistyczne TNT” – zabezpieczenie 
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego wokół Łodzi miejsc (obszarów) dla 
Kompleksów Logistycznych (przeładunku, obsługi, magazynowania, 
konfekcjonowania itp.), transportu lotniczego cargo, drogowego i kolejowego w 
korytarzach sieci TNT (międzynarodowej sieci transportu towarów i usług), 
wykorzystanie potencjału położenia Miasta i Województwa Łódzkiego. 
 

Przedstawiciel
e Centrum 

Zrównoważon
ego Rozwoju 

T 
Jedyne działania jakie może podjąć miasto 

jest wzmocnienie połączeń z Europą o czym 
w Filarze I. 
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Łódź ucząca się, kreatywna i innowacyjna 

LP.  Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

446.  

Obecni na konsultacjach mieszkańcy podkreślali, że aby mówić o innowacji i 
kreatywności trzeba zadbać o wysoką dostępność i jakość edukacji. Zwracali 
też uwagę na ustawiczność edukacji dostępność zarówno dla dzieci 
żłobkowych, przedszkolnych ale również dla osób starszych nie tylko jako 
oferta U3W. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W ramach filaru II zostaną rozwinięte 
kwestie związane z rozwojem edukacji na 

każdym poziomie oraz współpracą z 
uczelniami wyższymi. 

 

447.  

Silnie akcentowano współpracę uczelni z miastem (widoczną np. na ulicach 
miasta) jak i współpracę z biznesem np. w finansowaniu Inkubatorów, gdzie 
młodzi naukowcy mogliby pod okiem doświadczonej, uczelnianej kadry 
rozwijać i testować swoje innowacyjne pomysły w oparciu o tzw. Fundusze 
start up. Podkreślano rolę miasta w animowaniu szerokiej współpracy  
z uczelniami i biznesem. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W ramach filaru II zostaną rozwinięte 
kwestie związane z rozwojem edukacji na 

każdym poziomie oraz współpracą z 
uczelniami wyższymi. 

448.  

Dostępność i jakość edukacji- na każdym etapie życia (od żłobka do seniora) 
• Wysoka dostępność żłobków i przedszkoli (równomiernie rozłożona)- 

dlatego, by uspójnić ze Strategią Rozwoju Kraju, dostosowanie do 
wyzwań demograficznych, konieczności pracowania przez oboje 
rodziców-> poprawi to sytuację rodzin, w których oboje rodziców 
pracują, zwiększy się chęć zakładania rodzin i decydowania się na 
posiadanie dzieci, 

• Wspieranie systemu małych szkół, programy autorskie, oparte o 
osobowości- blisko domu-  bo lepiej edukują, mogą nastawiać się na 
współpracę między uczniami i środowiskiem-> edukacja na wy80ższym 
poziomie, 

• Wysoka dostępność osób starszych nie tylko do oferty Uniwersytetów 3 
Wieku ale również do wykładów na uczelniach-> zaangażowanie osób 
starszych, wykorzystanie ich potencjału i aktywności, zapobieganie 
wykluczaniu osób starszych (wyzwania demograficzne), człowiek uczący 
się jest dłużej sprawny i aktywny, 

• Promocja e-learningu- dostępność dla studentów zaocznych i osób 
zagrożonych marginalizacją oraz osób starszych lub/i zamieszkujących w 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W ramach filaru II zostaną rozwinięte 
kwestie związane z rozwojem edukacji na 

każdym poziomie oraz współpracą z 
uczelniami wyższymi. 

Szczegółowe postulaty zostaną skierowane 
do odpowiednich  polityk sektorowych. 
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regionie->  wyzwania cywilizacyjne, kształcić sprawne umysły, dobrze 
poruszające się w obszarze cyfrowej informacji, wysoko 
wykwalifikowane kadry gospodarki, 

• Zintegrowany system administrowania szkołami, tak by dyrektorzy mogli 
zajmować się edukacją, a nie administracją-> podniesienie jakości 
edukacji, 

• Odbudowanie i tworzenie systemu szkół zawodowych- elastycznych, 
dostosowujących się  do zmieniających się warunków na rynku pracy-> 
lepsze dostosowanie kwalifikacji kadr zawodowych do zmieniających się 
warunków na rynku pracy, 

• Przygotować szkolnictwo podstawowe i średnie dla zagranicznych 
inwestorów (obcojęzyczne)-> inwestorzy i ich pracownicy chętniej będą 
przyjeżdżać do Łodzi, gdzie będą mogli zaspokajać swoje potrzeby, takie 
jak edukacja swoich dzieci, 

• Wspieranie edukacji regionalnej, np. przez ngo’s-> zwiększy się 
tożsamość mieszkańców, identyfikacja ze swoim miastem, co podniesie 
dbałość o porządek i estetykę otoczenia, 

• Wspieranie edukacji ekologicznej-> rozwinie dbałość o swoje otoczenie, 
przestrzeń życia 

• Wspieranie spółdzielczości studenckiej-> zwiększy możliwości 
nabywania doświadczenia przez studentów, 

• Wspieranie ngo’s zajmujących się edukacją i włączaniem dzieci z enklaw 
biedy, zajmujących się kształceniem umiejętności praktycznych młodych 
osób-> organizacje są elastyczne, zaangażowane i sprawne. 

• Wspieranie współpracy i partnerstwa w edukacji-> podniesie się poziom 
zaufania społecznego, zwiększy się liczba sieci wymiany informacji i 
relacji społecznych niezbędnych do rozwoju gospodarczego miasta, 

• Stworzenie systemu informowania o edukacji ustawicznej, szkoleniach- 
platforma wymiany informacji, 

 

449.  

Współpraca z uczelniami 
 
• Miasto animatorem współpracy miasta z uczelniami i biznesem- 

przyspieszy interdyscyplinarną wymianę myśli i pomysłów w obrębie 
aglomeracji łódzkiej- na wzór Doliny Krzemowej, 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W ramach filaru II zostaną rozwinięte 
kwestie związane z rozwojem edukacji na 

każdym poziomie, współpracą z uczelniami 
wyższymi oraz działaniami 

umożliwiającymi zatrzymanie i pozyskanie 
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• Wspieranie przez miasto staży dla absolwentów w firmach-> 
• Otwarcie przestrzeni miasta dla studentów, dla prezentowania myśli, 

twórczości-> poprawi się jakość przestrzeni publicznej, zwiększy 
różnorodność, co stworzy też lepszy klimat dla rozwoju innowacyjności i 
kreatywności, 

• „studenci w centrum”- program mieszkań dla studentów w centrum, 
wesprze to rewitalizację społeczną centrum, oraz tak jak wyżej, 

• Programy tanich mieszkań dla studentów i absolwentów-> stworzenie 
lepszych perspektyw dla młodych osób, 

• Dostępność do informacji, usług społecznych dla studentów, szczególnie 
przyjezdnych- Miasto przyjazne Studentom-> zatrzymanie ich w 
przyszłości, po skończeniu studiów w Łodzi, 

• Utworzenie Uniwersytetu Środkowopolskiego- większe dotacje centralne, 
możliwości interdyscyplinarnej, kreatywnej współpracy (od pomysłu do 
wdrożenia), 

 

twórczych mieszkańców. 
Szczegółowe postulaty zostaną skierowane 

do odpowiednich  polityk sektorowych. 

450.  

Innowacyjność i kreatywność 
• Finansowanie innowacyjności i kreatywności- stypendia, granty dla 

młodych naukowców, studentów, uczniów- konkursy (które dają np. 
możliwość studiowania na wybranych kierunkach) 
-> rozwijanie innowacyjności, tworzenie warunków, by mogła się 
rozwijać, 

• Współpraca z uczelniami, biznesem, tak by myśl innowacyjna zostawała 
w Łodzi, w łódzkich firmach-> obecnie firmy wyprowadzają innowacje z 
miasta, 

• Inkubatory Innowacyjności i Kreatywności z zapleczem i bazą- to 
podstawa, aby innowacyjna myśl weszła w fazę realizacji, 

• Fundusze „start up”, 
• Wspieranie priorytetowych, strategicznych kierunków na uczelniach- 

łódzkie uczelnie nie są znane poza Łodzią, promowanie szkolnictwa 
wyższego łódzkiego (szkół, uczelni)poza Łodzią 

• bieżąca ocena rynku pracy i elastyczne dostosowywanie priorytetowych 
kierunków, szkół średnich dokonywana np. przez koordynatora np. 
specjalizacji szkolnictwa-> ułatwi elastyczne dostosowywanie kierunków 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W ramach filaru II zostaną rozwinięte 
kwestie związane z rozwojem edukacji na 

każdym poziomie, współpracą z uczelniami 
wyższymi oraz działaniami 

umożliwiającymi zatrzymanie i pozyskanie 
twórczych mieszkańców. W filarze I zostaną 
rozwinięte kwestie związane ze wsparciem 

przedsiębiorczości, w tym tworzących 
nowoczesne miejsca pracy. 

Szczegółowe postulaty zostaną skierowane 
do odpowiednich  polityk sektorowych. 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

134 
 

kształcenia do wymagań rynku pracy, 
• wsparcie dla ośrodków badawczych, 
• wspieranie rozwoju nowoczesnego włókiennictwa- wykorzystanie 

zaplecza i potencjału myśli, naukowców  z Politechniki, 
 

451.  
Głównym celem programu powinno być wspieranie przedsiębiorczości 
tworzącej nowoczesne miejsca pracy w Łodzi. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Zostanie uwzględnione w strategii w Filarze 

I. 

452.  

Głównym zasobem, który powinien być wspierany w Łodzi to 
przedsiębiorczość Łodzian a przez to rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. 
To właśnie takie firmy generują nowe miejsca pracy i stanowią o sukcesie i 
rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie projekt strategii w niewystarczającym 
stopniu wskazuje na rolę i znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w Łodzi. 
W ramach programu uczestnicy zaproponowali następujące kierunki rozwoju 
przedsiębiorczości w Łodzi: 

a) Program wspierania mikro i małych przedsiębiorstw 
b) Edukacja i promocja przedsiębiorczości 
c) Promocja i wspieranie współpracy sektora badań i nauki z 

przedsiębiorstwami łódzkimi 
Działania powinny wspierać przedsiębiorców w rozwoju zarówno lokalnego 
rynku jak i współpracy międzynarodowej 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Zostanie uwzględnione w strategii. W filarze 
I odpowiedniego programu synergicznie 

powiązanego z rewitalizacją i Łodzią uczącą 
się. 

453.  

 Program wspierania mikro i małych przedsiębiorstw jest odpowiedzią na 
potrzebę tworzenie w Łodzi nowych miejsc pracy, oraz wykorzystania 
możliwości jakie daje realizacja projektów inwestycyjnych w Łodzi z 
wykorzystaniem zasobów miasta (projekty rewitalizacyjne). Jedną z głównych 
osi programu powinno być wykorzystanie zasobów miejskich do wspierania 
przedsiębiorczości poprzez systemy preferencyjnych stawek czynszu, 
podatków lokalnych. Miasto posiada obecnie nie wykorzystany zasób 
komunalny, głównie nieruchomości, które są  mało konkurencyjne ze względu 
na swój stan i koszty w porównaniu z lokalizacjami prywatnymi. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane ze wsparciem przedsiębiorczości, 

w tym tworzących nowoczesne miejsca 
pracy. 

Szczegółowe postulaty zostaną skierowane 
do odpowiednich  polityk sektorowych. 

454.  

Jedną z propozycji jest tworzenie na zasobach miejskich programów 
„inkubatorów przedsiębiorczości”, „klastrów”, które służyć miałyby 
rozwojowi mikro firm oraz poprzez swoją lokalizację mogłyby istotnie 
wpływać na rewitalizację społeczną określonych terenów Łodzi. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane ze wsparciem przedsiębiorczości, 

w tym tworzących nowoczesne miejsca 
pracy. 
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Szczegółowe postulaty zostaną skierowane 
do odpowiednich  polityk sektorowych. 

455.  

Inną osią programu powinny być działania związane z włączaniem małych 
firm w projekty miejskie. Obecnie planowane i realizowane są projektu z 
dużymi przedsiębiorstwami. Miasto powinno rozwijać również projekty z 
małymi przedsiębiorstwami i włączać ich do polityki lokalnej realizowanej w 
danej przestrzeni miejskiej. Szansą na taki rozwój współpracy mogą być 
„zielone miejsca pracy” związane z np. termomodernizacją czy tworzeniem 
nowych technologii wokół tematu „zielonej energii”. Taki kierunek jest 
uzasadniony w związku z koniecznością obniżania kosztów zużycia energii w 
np. zasobach komunalnych i dostępnymi na ten cel środkami zewnętrznymi 
oraz niszą w rynku krajowym. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Przy zastrzeżeniu, że Miasto nie może 
zastępować mechanizmów rynkowych,  w 

filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane ze wsparciem przedsiębiorczości, 

w tym tworzących nowoczesne miejsca 
pracy. 

Szczegółowe postulaty zostaną skierowane 
do odpowiednich  polityk sektorowych. 

456.  

Elementem kluczowym w tym programie powinny być działania związane z 
wykorzystaniem narzędzi jakie daje ekonomia społeczna. Tworzenie i 
wspieranie powstawania spółdzielni socjalnych, zakładów aktywizacji 
zawodowej są szansą na rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy 
dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych. Ekonomia społeczna powinna 
stać się również częścią programów rewitalizacyjnych. Kierunek ten w 
połączeniu z realizacją w zamówieniach publicznych klauzul społecznych i 
„zielonych zamówień publicznych” może stać się szansą na aktywizację osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i możliwością dla nich na np. spłatę 
zobowiązań wobec miasta (program odpracowywania zaległości 
czynszowych). 
 

 T 

W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane ze wsparciem przedsiębiorczości, 

w tym tworzących nowoczesne miejsca 
pracy. 

Szczegółowe postulaty zostaną skierowane 
do odpowiednich  polityk sektorowych. 

Kwestie związane z wykluczeniem 
społecznym zostaną rozwinięte w filarze II. 

457.  

Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i osób chcących 
zakładać własne firmy. Głównym postulatem uczestników było dokonanie 
ewaluacji programów miejskich  w zakresie prowadzenia doradztwa i szkoleń 
dla przedsiębiorstw i dostosowanie programów do potrzeb firm. Programy 
obecnie realizowane przez UMŁ ocenione zostały jako niewystarczające i nie 
mające jasno sprecyzowanych celów. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane ze wsparciem przedsiębiorczości, 

w tym tworzących nowoczesne miejsca 
pracy. 

Szczegółowe postulaty zostaną skierowane 
do odpowiednich  polityk sektorowych. 

 

458.  
Edukacja przedsiębiorczości – kierunek zakłada działania mające na celu 
rozwój przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie do 
programów nauczania od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych zajęć 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 
Do wykorzystania w ramach polityki 

edukacyjnej stanowiących rozwinięcie 
działań wpisanych do II filaru. 
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uczących przedsiębiorczości, w tym rozwój spółdzielni uczniowskich. Efektem 
programu ma być zaszczepienie idei bycia przedsiębiorczym wśród ludzi 
młodych. Program powinien być połączony z rozwojem programów staży i 
pracy społecznych uczących aktywności i wyposażających młodych ludzi w 
umiejętności działania aktywnego działania, w tym na rynku pracy.  Program 
powinien być połączony z działaniami na rzecz edukacji przedsiębiorców w 
zakresie wspierania przedsiębiorczości (np. w porozumieniu z różnymi 
organizacjami przedsiębiorców). 

459.  

Drugim elementem programu powinny być działania promujące łódzkich 
przedsiębiorców pod hasłem np. „Dobre bo łódzkie” . Program powinien 
zakładać działania promujące Łódź przedsiębiorczą zarówno do wewnątrz 
miasta (mieszkańcy powinni znać i umieć chwalić się łódzkimi dokonaniami ) 
jak i na zewnątrz tworząc obraz miasta przyjaznego dla przedsiębiorców. 
Działanie powinno wspierać powstawanie łódzkiego rynku wewnętrznego i 
współpracę lokalną firm. W ramach działań promocyjnych UMŁ powinien 
rozwijać również wsparcie w zakresie kontaktów i współpracy regionalnej 
zagranicznej łódzkich firm. Do tego powinno być wykorzystanie Biuro w 
Brukseli oraz Wydział promocji UMŁ.  Kierunku promocji to np. miasta 
regionu łódzkiego oraz daleki wschód. Efektem programu powinno być 
tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Łodzi, i zachęcenie do 
przyjeżdżania do Łodzi i wykorzystanie kapitału ludzkiego (element tworzenia 
Łodzi metropolitarnej) 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

 
Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. . 
Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych i programów strategicznych.. 

460.  

Promocja i wspieranie współpracy sektora badań i nauki z 
przedsiębiorstwami łódzkimi. Program powinien być rozwijany w ocenie 
uczestników warsztatów w oparciu o potencjał łódzkich uczelni i firm. Miasto 
powinno pełnić rolę wspierającą procesy współpracy tworząc a) warunki do 
rozwoju firm z sektora B+R b) pośrednicząc w kontaktach na linii uczenia-
miasto-firma c) promując łódzkie osiągnięcia. Korzyści z rozwoju programu 
to rozwój nowoczesnych miejsc pracy, rozwój naukowy, umieszczenie Łodzi 
na mapie miast nowych technologii, przyciąganie i zatrzymanie studentów w 
Łodzi oraz rozwój łódzkich firm. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane ze wsparciem przedsiębiorczości, 

w tym tworzących nowoczesne miejsca 
pracy, a także wsparciem firm 

innowacyjnych. 
Szczegółowe postulaty zostaną skierowane 

do odpowiednich  polityk sektorowych. 
 

461.  
Na łódzkich uczelniach, w instytucjach badawczych, w firmach czy w 
organizacjach pozarządowych istnieje duży zasób osób, które mają do 
zaoferowania ciekawe projekty, pomysły czy patenty. Koniecznym wydaje się 

Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 
T 

Nie do wykonania bez zaangażowania się w 
to łódzkich uczelni. Zostanie rozwinięte w 

Filarach I i II. 
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stworzenie stabilnego systemu wsparcia finansowo-merytorycznego, który 
umożliwiałby wdrażanie tych projektów czy też komercjalizację 
zarejestrowanych już patentów.  Pozyskiwanie inwestorów bazujących swoją 
działalność gospodarczą na potencjale wiedzy eksperckiej Łodzian, 
gwarantuje ich długoterminowy związek z tym miastem i w konsekwencji 
trwały rozwój Łodzi. 
 

 
 

462.  

Nauka u podstaw 
- centra badawcze kształtujące specjalizację: obraz regionu 
- badania przyciągające fundusze i badaczy z Polski, Europy i być może 
świata, 
- organizacje konferencji o zasięgu krajowym, europejskim i światowym 
przynosząca miastu dochód 
 

Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 
 

T 

 
W filarze II, dotyczącym sfery społecznej, 
znajdą się rozszerzenia dotyczące: rozwoju 
edukacji na każdym poziomie, również na 
potrzeby łódzkiego rynku pracy oraz  
współpracy z uczelniami wyższymi.  

463.  

Łódź kształci się przez całe Zycie 
- kierunki studiów wspierające gospodarkę regionu, 
- kształcenie kadry (III stopień) dla centrów badawczych 
- kształcenie przez całe Zycie (studia podyplomowe, kursy : szkolenia) dla 
gospodarki Miasta i rejonu 
- wsparcie działań na rzecz zwiększenia liczby kandydatów na studia 
techniczne, a także średnie techniczne 
 

Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 
T/N 

W filarze II, dotyczącym sfery społecznej, 
znajdą się rozszerzenia dotyczące: rozwoju 
edukacji na każdym poziomie, również na 

potrzeby łódzkiego rynku pracy oraz  
współpracy z uczelniami wyższymi.  

464.  

Łódź trójkątem rozwoju – nauka, przemysł = finanse, zarządzanie 
- współudział w tworzeniu strategii i specjalizacji Miasta i Regionu w 
dziedzinie rozwoju przemysłu, 
- centra wdrożeniowe 
- parki technologiczne, inkubatory i akcelatory 
- tworzenie kapitału ludzkiego przyciągającego inwestorów, 
- wspieranie Miasta i Regionu w działaniach promocyjnych w stosunku do 
inwestorów 
 

Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 
T/N 

W filarze II, dotyczącym sfery społecznej, 
znajdą się rozszerzenia dotyczące: rozwoju 
edukacji na każdym poziomie, również na 

potrzeby łódzkiego rynku pracy oraz  
współpracy z uczelniami wyższymi, a w 

filarze II dotyczące wsparcia 
przedsiębiorczości, tworzącej, min. 

Nowoczesne miejsca pracy. 

465.  

Łódź przyjazna infrastruktura 
- współudział uczelni w pracach nad projektami urbanizacji Miasta:Region 
- współtworzenie koncepcji rozwoju infrastruktury Miasta i Regionu (drogi, 
transport, logistyka) 

Przedstawiciel 
Politechniki 

Łódzkiej 
T/N 

W filarze II, dotyczącym sfery społecznej, 
znajdą się rozszerzenia dotyczące: rozwoju 
edukacji na każdym poziomie, również na 

potrzeby łódzkiego rynku pracy oraz  
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-współtworzenie obiektów użyteczności publicznej (sport, centra 
konferencyjne, np.) 
 

współpracy z uczelniami wyższymi 

466.  Coroczny  budżetowy bonus-grant na rozwój  firm innowacyjnych. 
Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

N 
Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych. 

467.  

Równomiernie rozłożyć akcenty edukacyjne na branże innowacyjne, 
zawodowe i specjalne, np. artystyczne, plastyczne, muzyczne, tak aby 
jednolicie uzupełniały proces kształtowania wizerunku miasta i jednocześnie 
stanowiły punkt wyjścia dla gospodarki. 

Osoba fizyczna 
 

T 
Uwaga z pozytywną rekomendacją 

skierowana do Filarów I i II oraz polityki 
edukacyjnej. 

468.  

W interesie miasta jest rozwijanie edukacji w mieście ( średnie szkoły 
zawodowe) i łódzkie uczelnie oraz zatrzymanie możliwie dużej liczby 
absolwentów w Łodzi. Łódź starzeje się w zatrważającym tempie, aby ten 
trend odwrócić należy zatrzymać młodych w mieście, lub przyciągnąć 
nowych mieszkańców poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków do życia w 
naszym mieście. 

Przedstawiciel 
Akademii 

Humanistyczno 
Ekonomicznej 

 

T 

W filarze II, dotyczącym sfery społecznej, 
znajdą się rozszerzenia dotyczące: rozwoju 
edukacji na każdym poziomie, również na 

potrzeby łódzkiego rynku pracy oraz  
współpracy z uczelniami wyższymi. 

469.  

Stworzenie centrów badawczych jako bezpośredniego zaplecza dla przemysłu 
lub przyciągnięcie inwestycji zachodniego przemysłu nie nastawionego 
jedynie na linie montażowe, a tworzenie całych zakładów łącznie z zapleczem 
naukowo-badawczym. Łódź kształci specjalistów w wielu dziedzinach i na 
wysokim poziomie. Brak jest natomiast przemysłu, który zatrzymywałby na 
miejscu absolwentów łódzkich uczelni, szczególnie inżynierów. 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

„Mocni w 
Duchu” 

T 
Uwaga skierowana do Filarów I i II oraz 

polityki sektorowej. 

470.  
Inkubator przemysłów kreatywnych w centrum Lodzi- na Piotrkowskiej i 
przyległych ulicach-miejsce dla rozwoju butików, atelier, show-roomow, 

Osoba fizyczna T 
Do wykorzystania w politykach 

sektorowych. 

471.  
Wydaje mi się, że to jest jedyny sposób na stworzenie nowych miejsc pracy i 
przez to stworzenie długotrwałej perspektywy normalnego rozwoju miasta  
(nie tylko Łodzi). 

Osoba fizyczna - Ocena dokumentu, bez części postulatywnej. 

472.  
Trzeba stworzyć dobre warunki działania firmom chcącym inwestować w 
Łodzi w nowoczesne technologie.  Czasy  prymitywnej produkcji minęły. Huta 
w Łodzi, na szczęście, nie powstanie. 

Osoba fizyczna T 

W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane ze wsparciem przedsiębiorczości, 

w tym tworzących nowoczesne miejsca 
pracy. 

 

473.  
Ten kierunek powinien być szczególnie mocno akcentowany, jeżeli Łódź nie 
chce być jedynie zagłębiem montowni, prostego BPO, czy bazą logistyczną 
dla Tirów. 

Osoba fizyczna T 

W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane ze wsparciem przedsiębiorczości, 

w tym tworzących nowoczesne miejsca 
pracy. 
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474.  

Program powinien wskazywać wsparcie dla MŚP oraz sposoby transferu 
technologii wśród przedsiębiorców. Obecnie formułuje się strategie oparte 
na inteligentnym rozwoju (Smart Specialization Strategy). Należy określić, 
jaka specyfika regionu będzie wykorzystana dla rozwoju Łodzi – jako stolicy 
regionu – będąca jej siłą napędową. 
 

Przedstawiciel 
Polskiego 

Towarzystwa 
Ekonomicznego 
Oddział w Łodzi 

T 

W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane ze wsparciem przedsiębiorczości, 

w tym tworzących nowoczesne miejsca 
pracy, a także wsparcie inteligentnych 

specjalizacji. 
 

475.  

Łódź ucząca się kreatywna i innowacyjna 
Opis programu nie wyczerpuje w pełni jego zakresu.  Brak odwołania w 
opisie programu do wspomnianej w nazwie programu kreatywności i 
innowacyjności 
 

Urząd 
Marszałkowski 

T/N 

W filarze I zostaną rozwinięte kwestie 
związane ze wsparciem przedsiębiorczości, 

w tym tworzących nowoczesne miejsca 
pracy. 

 

476.  

Należy rozważyć powiązanie tego programu z programem: Talenty dla Łodzi. 
Program: „Łódź ucząca się…” obejmuje wsparcie szkolnictwa zawodowego i 
wyższego, podczas gdy  program: „Talenty dla Łodzi”  skierowany będzie do 
absolwentów łódzkich uczelni. Sugeruje się połączenie w/w programów lub 
przeniesienie drugiego z nich do Filaru I. 
 

Urząd 
Marszałkowski 

T 
Oba programy zostaną powiązane. 

 
 

477.  

„Łódź ucząca się, kreatywna i innowacyjna”- Konieczne jest precyzyjne 
zdefiniowanie terminu „sektor przemysłów kreatywnych”. Na poziomie 
programów strategicznych powinny znaleźć się także wytyczne, w jaki sposób 
Urząd Miasta planuje wspierać ten sektor. 
 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciele 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Fundacja ECES 

 
Przedstawiciel 

Fundacji Instytut 

T 

Zostanie uwzględnione, zwłaszcza jeśli 
chodzi o doprecyzowanie listy przemysłów 

kreatywnych i określenie konkretnych 
realizacji w działaniach do Filaru I. 
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Spraw 
Obywatelskich 

 
Przedstawiciel 

Koalicji na rzecz 
Zrównoważonego 
Rozwoju Łodzi 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Normalne Miasto 

– Fenomen 
 

Osoba fizyczna 

478.  

Jest to najważniejszy priorytet w tym filarze, stąd powinien być w strategii 
wymieniony jako pierwszy program strategiczny, wobec którego kolejne 
priorytety są w pewien sposób służebne, wspierające. Łódź powinna położyć 
największy nacisk na rozwój i wykorzystanie potencjału kapitału społecznego 
i ludzkiego Łodzian, szans i umiejętności, które już istnieją w naszymi 
mieście. Łódź powinna szukać inwestorów gotowych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w oparciu o pomysły/wynalazki opracowywane w 
Łodzi. W tym celu należy wzmocnić łódzkie inkubatory przedsiębiorczości. 
 
Uzasadnienie: 
Na łódzkich uczelniach, w instytucjach badawczych, w firmach czy w 
organizacjach pozarządowych istnieje duży zasób osób, które mają do 
zaoferowania ciekawe projekty, pomysły czy patenty. Koniecznym wydaje się 
stworzenie stabilnego systemu wsparcia finansowo-merytorycznego, który 
umożliwiałby wdrażanie tych projektów czy też komercjalizację 
zarejestrowanych już patentów.  Pozyskiwanie inwestorów bazujących swoją 
działalność gospodarczą na potencjale wiedzy eksperckiej Łodzian, 
gwarantuje ich długoterminowy związek z tym miastem i w konsekwencji 
trwały rozwój Łodzi. 
 
 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciele 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Fundacja ECES 

 
Przedstawiciel 

Fundacji Instytut 
Spraw 

Obywatelskich 
 

Przedstawiciel 

T/N 

 
W filarze I, dotyczącym sfery gospodarczej, 
znajdą się rozszerzenia dotyczące wsparcia 
przedsiębiorczości tworzącej nowoczesne 

miejsca pracy. 
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Koalicji na rzecz 
Zrównoważonego 
Rozwoju Łodzi 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Normalne Miasto 

– Fenomen 
 

Osoba fizyczna 

479.  

Konieczne jest tworzenie warunków do rozwiązywania wszelkich problemów 
jak najbliżej źródła, poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw. Tworzenie 
klimatu dla rozwoju aktywności społecznej, obejmującego wszelkie grupy 
społeczne. Np. tworzenie przepisów wspierających działalność społeczną i 
eliminowanie barier dla niej. Można np. stymulować oddolne działania w 
zakresie wykorzystania terenów, które poszczególne grupy społeczne 
wykorzystują (np. wspólnoty mieszkaniowe mogłyby efektywnie 
zagospodarowywać tereny znajdujące się w pobliżu ich nieruchomości, 
dbając o ich bezpośrednie otoczenie). 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciele 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Fundacja ECES 

 
Przedstawiciel 

Fundacji Instytut 
Spraw 

Obywatelskich 
 

Przedstawiciel 
Koalicji na rzecz 
Zrównoważonego 
Rozwoju Łodzi 

 

T 
Uwaga zostanie uwzględniona  w  zasadach 

horyzontalnych oraz Filarze II. 
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Przedstawiciel 
Fundacji 

Normalne Miasto 
– Fenomen 

 
Osoba fizyczna 

480.  

Można także się zastanowić nad powołaniem menedżera lub komisji w 
strukturach Urzędu Miasta (na wzór Łódź Film Commission), która byłaby 
odpowiedzialna za komercjalizację patentów tzn. poszukiwanie inwestorów, 
którzy chcieliby wykorzystywać łódzkie pomysły i na ich bazie rozpoczynaliby 
działalność gospodarczą w Łodzi. Konieczny jest rozwój inkubatorów, 
akceleratorów i innych instrumentów wsparcia twórczych osób. 
 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciele 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Fundacja ECES 

 
Przedstawiciel 

Fundacji Instytut 
Spraw 

Obywatelskich 
 

Przedstawiciel 
Koalicji na rzecz 
Zrównoważonego 
Rozwoju Łodzi 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Normalne Miasto 

– Fenomen 

N 

Miasto nie jest tu w stanie zastąpić uczelni i 
rynku, może go tylko wspierać. Może też 
wspierać konkretnych mieszkańców w 

ramach Filarów I i II. 
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Osoba fizyczna 

481.  
Podkreślono rolę wzornictwa w tworzeniu nowoczesnych produktów i 
postulował utworzenie w Łodzi instytutu wzornictwa   

Grupa 
Społecznych 
Ekspertów 

T 
Do wpisania na listę branż wspieranych 

przez Miasto. 

482.  
Uwzględnienie w strategii wsparcia osób kreatywnych, przedsiębiorczych, 
gotowych do prowadzenia i rozwijania działalności. 

Osoba fizyczna T 
Uwaga z pozytywną rekomendacja 

skierowana do Filaru I. 

483.  

Utworzenie bazy projektów rozwojowych dla Łodzi, jako otwarty portal 
wykorzystania pomysłów, wiedzy, doświadczeń Mieszkańców i NGO, 
tworzących nowe miejsca pracy wraz z opracowaniem mechanizmów i 
narzędzi wsparcia projektów akceptowalnych społecznie, wykonalnych 
ekonomicznie, nieuciążliwych środowiskowo 
 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zrównoważonego 
Rozwoju 

T 
Uwaga możliwa do uwzględnienia w 

działaniach polityk sektorowych. 

484.  

Twórczość artystyczna idzie w Łodzi w parze z naukową. Nowe technologie 
mogą  powstawać  poprzez współpracę różnych placówek pracy twórczej. 
Rolą miasta jest sprzyjanie tej akademickiej integracji w możliwie 
najszerszym stopniu. Jest to wyzwanie strategiczne trudne ale wyjątkowo 
opłacalne, tak jak przyciąganie twórców, naukowców – udostępnianie 
kontaktu z nimi.  Bez tego nie będzie innowacyjności a za tym nie będzie 
rozwoju, zatem powinno być odzwierciedlone w planie działań. 

Przedstawiciel 
Łódzkiego 

Porozumienia 
Obywatelskiego 

T 
Uwaga możliwa do uwzględnienia w 

działaniach polityk sektorowych. 

485.  

Gospodarka 
Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez prowadzenie i 
udostępnianie Programów badań nad popytem na towary i usługi w 
określonych obszarach miasta, wskazywaniem miejsc dogodnych na 
prowadzenie określonych rodzajów działalności np. 
 Tworzenie preferencji i ulg podatkowych dla rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw (najem lokali, ułatwienie załatwiania formalnych spraw 
urzędowych, przystosowanie opłat lokalnych do wahań gospodarczych i 
rynkowych oraz przewidywanych obrotów) 
 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zrównoważonego 
Rozwoju 

T 
Wskazywanie miejsc – możliwe za sprawą 

porządkowania planistycznego miasta 
(polityka przestrzenna) oraz Filar I. 
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Rewitalizacja Śródmieścia 
LP.  Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

486. 

Obszar wzbudzał sporo uwag i czas przeznaczony w każdej z grup na dyskusję 
był zbyt krótki. Warto o tym kierunku porozmawiać oddzielnie i bardziej 
kompleksowo. Wskazano, że rewitalizacja musi być zaplanowana we wszystkich 
3 obszarach: środowisko- przestrzennym, społecznym, gospodarczym. Podczas 
dyskusji zwracano uwagę przede wszystkim na dwa pierwsze wymiary. 
Gospodarczy został potraktowany skrótowo. W jednej z grup pojawił się 
postulat zamiany rewitalizacji na rekonstrukcję – nie był szerzej dyskutowany i 
nie pojawił się w kolejnych grupach. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T Opis procesu konsultacji. 

487. 

Jako warunki wstępne do dyskusji o rewitalizacji i do rozpoczęcia działań w tym 
kierunku wskazano: 
Wskazać precyzyjne cele działań rewitalizacyjnych i przy ich wyznaczaniu i 
realizacji postulowano zachowanie historycznej substancji miasta. Jako 
wątpliwość wskazano też obszar objęty rewitalizacją. Wskazano też, że część 
działań jest też doprecyzowana planami. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Do uwzględnienia w programie 
strategicznym – rewitalizacja – podczas jego 

operacjonalizacji. Do uwzględnienia w 
zapisach III filaru – przestrzenno-
środowiskowego oraz polityce 

mieszkaniowej. 

488. 

Śródmieście należy traktować priorytetowo i należy ograniczać 
rozprzestrzeniania się miasta na obrzeżach (pojawiły się też głosy pojedyncze o 
nie skupianiu się jedynie na centrum) 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Do uwzględnienia  w ramach III filaru – 

przestrzenno-środowiskowego oraz polityce 
mieszkaniowej. 

489. 

Obecnie centrum jest zamieszkiwane przez pewną ilość osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (w grupach padały określenia: osoby biedne, 
margines społeczny…). Osoby dobrze sytuowane (bogate) mieszkają raczej na 
przedmieściach Łodzi. W niektórych dyskusjach wskazywano, że ten stan jest 
charakterystyczny dla dawnych miast amerykańskich, nie dla współczesnych 
europejskich. W związku z tym pojawiły się pomysły, by zamienić ten stan 
(upraszczając: bogaci do centrum, biedni do peryferyjnych dzielnic) i że miasto 
jest w stanie to regulować np. wysokością czynszu, ale można to też zostawić do 
regulowania rynkowi. Pojawiły się też protesty w związku z takim podejściem. 
Społeczny wymiar rewitalizacji wymaga odnowy tkanki społecznej, ale w sposób 
bardziej naturalny – warto prowadzić działania zachęcające do wprowadzania 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Do wykorzystania w Filarze II oraz III i 
Fundamencie podczas operacjonalizacji 

polityki sektorowej i programu 
strategicznego. Zapisy Strategii i polityk 

sektorowych mają przeciwdziałać tworzeniu 
dzielnic biedy. 
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się do centrum poprzez np. podnoszenie atrakcyjności przestrzeni. Protestowano 
przeciwko tworzeniu gett i enklaw, ogrodzonych osiedli ekskluzywnych np. 
 

490. 
W przypadku decyzji o poszukiwaniu nowych mieszkań dla osób, które mają 
długi, nie stać ich na mieszkanie w centrum miasto powinno najpierw zadbać o 
tanie ale przyzwoite mieszkania socjalne (nie kontenery). 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Do uwzględnienia w polityce mieszkaniowej 

(Filar III oraz Fundament). 

491. 
Edukację w zakresie rewitalizacji (czym jest, z czego się składa, jakie są dobre 
przykłady rewitalizacji… ) zarówno dla mieszkańców jak i urzędników 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Do uwzględnienia w Filarze III 

(rewitalizacja). 

492. 
Stałe Forum dot rewitalizacji, które wypracuje szczegółowy projekt działań 
rewitalizacyjnych 
 

Uwagi z 
warsztatów 

N 

Proces rewitalizacji – przy lepszym  
uwzględnieniu roli konsultacji społecznych 

np. – wymaga skoncentrowanego 
kierownictwa – zapewni je tylko Miasto albo 

jednostka powołana przez Miasto. 

493. 
Na wzór innych miast można stworzyć fundusz rewitalizacyjny finansujący 
działania w tym obszarze. 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Wymaga ekspertyz prawnych 
Równoległa analiza finansowania 

poszczególnych przedsięwzięć zawartych w 
programach strategicznych jest podstawą 
zrównoważonego zarządzania budżetem. 

494. 

Wszelkie działania związane z rewitalizacją powinny być prowadzone z 
mieszkańcami – włączanie mieszkańców w planowanie, podejmowanie decyzji 
łącznie z wprowadzeniem w mieście budżet partycypacyjny 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 
Uwaga skierowana do wykorzystania 

podczas tworzenia polityki sektorowej. 

495. 
Stworzyć plany zagospodarowania przestrzenni w mieście, a w centrum w 
szczególności, by mówić o porządkowaniu przestrzeni. Uregulować stany 
własności lokali w mieście. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Niezbędny element Polityki Mieszkaniowej. 
Uwaga z pozytywną rekomendacją 

skierowana do Filaru III przestrzenno – 
środowiskowego. 

496. 

Ustalić zasady działań prywatyzacyjnych w mieście. Prywatyzacja, 
reprywatyzacja i jej ograniczanie pojawiało się w dyskusji o rewitalizacji we 
wszystkich grupach. Osoby uczestniczące prezentowały skrajne opinie w tym 
zakresie od zgody na całkowitą prywatyzację (sprzedaż mieszkań, kamienic, 
lokali miejskich… opinie nawiązujące do początków Łodzi – Łódź rozwijała się 
szybko wtedy, gdy wszystko było prywatne) po niezgodę na wyprzedawanie 
majątku miasta. Wskazywano też na konieczność pozostawienia miastu 
kompetencji w regulowaniu działań prywatyzacyjnych, dbaniu o interes miasta, 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Niezbędny element polityki sektorowej 

(mieszkaniowej) rewitalizacyjnego w Filarze 
III przestrzenno- środowiskowym. 
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jakość umów np. W przypadku mieszkań w śródmieściu wskazywano też na 
możliwość wykupienia mieszkań jedynie przez lokatorów mieszkających tam od 
dłuższego czasu. Pojawiły się też protesty przeciwko całkowitemu 
wyprzedawaniu całych kamienic. Jako jedną z przyczyn zaniedbań / upadku 
śródmieścia wskazano też prywatyzację. 

497. 

Konieczna jest kompleksowa inwentaryzacja zasobów miasta (co miasto ma? W 
jakim stanie? Za ile?…). to pozwoli na podejmowanie decyzji związanych z 
gospodarowaniem mieniem komunalnym – np. zamianę dużych mieszkań na dwa 
mniejsze w kamienicach np. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Uwaga z pozytywną rekomendacją 

skierowana do uwzględnienia w Politykach 
sektorowych. 

498. 

Dyskutowano też odpowiedzialność za rewitalizację – może powinni te 
odpowiedzialność mieszkańcy, bez koordynacji miasta. Rolę regulatora będzie 
wtedy pełnił rynek. Pojawiły się też głosy krytykujące ten pomysł (por z dyskusją 
o prywatyzacji) 

Uwagi z 
warsztatów 

N 
Koordynacja Miasta jest tu niezbędna, z 
powodu konieczności osiągnięcia efektu 

skali w przestrzeni. 

499. 
W dyskusji o rewitalizacji wskazano też, by nie skupiać się tylko na centrum, nie 
marginalizować obrzeży miasta. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

N 
Strategicznym kluczem do powodzenia 

procesu rewitalizacji jest centrum Łodzi. 

500. 

Działania społeczne i podnoszenia jakości życia: 
Przede wszystkim wskazywano na konieczność rozpoczęcia od działań 
społecznych – korzystać z pomocy społecznej, streetworkerów, pracy z osobami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznych w centrum Łodzi. 
Działania społeczne powinny przekształcać tkankę społeczną poprzez pracę z 
osobami zamieszkującymi śródmieście 
Skanalizowanie całego centrum, które podniesie jakość życia mieszkańców 
centrum 
Podłączenie lokali w centrum miasta do miejskiej sieci cieplnej – pozwoli to na 
ograniczenie zanieczyszczania miasta i podniesie jakość życia mieszkańcom 
centrum 
Do działań prowadzonych w obszarze rewitalizacji warto wykorzystywać 
podmioty ekonomii społecznej, wymaga to traktowania priorytetowo tych 
podmiotów w przetargach, zwalniania z wadium w procedurze przetargowej, 
korzystanie z pracy społecznej mieszkańców (por doświadczenia Habitat for 

ellenowi) 
Poprawić bezpieczeństwo w śródmieściu 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Wskazano na szeregu rozwiązań 
szczegółowych, do uwzględnienia w 

poszczególnych programach strategicznych i 
politykach sektorowych podczas ich 
operacjonalizacji, oraz w Filarach II 

dotyczącym sfery społecznej i Filaru III 
przestrzenno – środowiskowego. 

501. Zachowanie historycznej tkanki miejskiej: Uwagi z T Uwaga z pozytywną rekomendacją 
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Ochrona zabytków centrum Łodzi. Warto chronić nie tylko pojedyncze 
kamienice, ale często całe kwartały ulic – dzięki temu miasto i śródmieście 
zachowuje swój unikalny charakter. Śródmieście dzięki temu może być bardziej 
atrakcyjne turystycznie, czy jako plan filmowy. 
Strukturę śródmieścia warto zachować, ale nie za wszelką cenę 
Objęcie centrum opieką konserwatora zabytków rodzi za sobą pewne restrykcje i 
korzyści i należy o tym pamiętać (por starówka w Krakowie). Śródmieście 
powinno być traktowane jako dziedzictwo historyczne i dziedzictwo tradycji. 
Rejestr zabytków warto dokładnie zbadać i uzupełnić dokumentację z użyciem 
nowych / najnowszych środków technicznych 
 

warsztatów skierowana do Filaru III przestrzenno – 
środowiskowego oraz polityki sektorowej. 

 
 

502. 

Przestrzeń miejska: 
Planowanie przestrzeni należy prowadzić w sposób partycypacyjny, z 
mieszkańcami 
Śródmieście należy rozsczelnić, obecnie jest ono mocno „betonowe”, co 
uniemożliwia korzystanie z usług ekosystemu 
Śródmieście jest też określane jako anty-higieniczne – wskazano na wysokie 
wskaźniki chorób i złe wyniki zdrowia środowiskowego. Spowodowane to może 
być też gęstą zabudową, bałaganem architektonicznym… 
Podnieść atrakcyjność przestrzeni publicznej 
Nie marnować placów w mieście 
Zieleń miejska w śródmieściu – zadbajmy o nią, korzystajmy z możliwości 
rekreacyjnych, które dają zielone przestrzenie w centrum 
Centrum jest też dla mieszkańców, którzy z niej korzystają w celach 
rozrywkowych, pracują np. W tym wypadku warto np. zadbać o dostępność 
publicznych toalet w centrum 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Podniesienie jakości przestrzeni publicznych 
– postulat, któremu ma służyć Filar III 

przestrzenno – środowiskowy oraz polityki 
sektorowe. 

503. 

Czystość śródmieścia: 
Uporządkowanie estetyki miasta – reklamy zaśmiecające miasto, zarówno 

elleno, jak i wielkoformatowe reklamy szpecące miasto 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Uwaga z pozytywną rekomendacją 

skierowana do odpowiedniej polityki 
sektorowej. 

504. 

Transport 
Śródmieście powinno mieć ograniczony transport samochodowy na rzecz 
transportu publicznego i rowerowego. By to osiągnąć należy zadbać o sieć 
parkingów (jako pomysł wskazywano budowę centrów usługowo – kulturalnych 

 T 

Kompleksowe podejście do problematyki 
transportu publicznego jest rozwiązaniem 

najbardziej efektywnym.   Uwaga z 
pozytywną rekomendacja skierowana do 
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– jak Manufaktura – co da też dostęp do parkingów w centrum, okolicach 
centrum 
 

Filaru III oraz odpowiedniej polityki 
sektorowej. 

505. 

Gospodarowanie zasobami miejskimi 
Mniej wartościowe zasoby miejskie (lokale) można przekazać podmiotom 
społecznym i mieszkańcom, by mogli je zagospodarować, wyremontować 
samodzielnie 
Miasto powinno regulować dysponowanie i wykorzystywanie zasobów (np. 
lokali), tam, gdzie to jest potrzebne 
Miasto ma nadal wiele do zrobienia w porządkowaniu struktury własności. Nie 
można rozpoczynać działań rewitalizacyjnych bez uporządkowania stanu 
własności 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Do operacjonalizacji w polityce sektorowej 
(mieszkaniowej) oraz w programie 

dotyczącym  rewitalizacji. 
 

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do Filaru III przestrzenno – 
środowiskowego oraz do odpowiedniej 

polityki sektorowej i zasobów 
horyzontalnych. 

506. 
Gospodarka / przedsiębiorczość: 
Wspierać rozwój mikroprzedsiębiorczości w śródmieściu 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Zagadnienie zostało uwzględnione w Filarze 

I dotyczącym sfery gospodarczej. 

507. 

Poza tym: 
W dyskusji pojawiły się też konkretne postulaty, które mogą wesprzeć procesy 
rewitalizacyjne i / lub zapobiegać niszczeniu śródmieścia: 
Podczas działań kolorowej tolerancji i innych działań porządkowych nie 
zamalowywać napisów farbą; miasto powinno zainwestować w sprzęto do 
piaskowania i wypożyczać administratorom; budynki będą ładniejsze 
Warto uzależnić finansowanie inwestycji Nowego Centrum Łodzi od stanu 
rewitalizacji starego centrum (np. środki z zysku z Nowego Centrum 
inwestujemy w rewitalizację starego centrum) 
Odpracowanie zaległości czynszowych przez mieszkańców po przez np. drobne 
remonty 
Wprowadzić program małych ulepszeń – dofinansowanie materiałów do 
samodzielnego remontu 
Warto aktywizować mieszkańców i finansować działania kulturalne w 
śródmieściu 
Wykorzystać projekt „switch” – rewitalizacji łódzkich rzek 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga z pozytywną 

rekomendacją skierowana do odpowiednich 
polityk sektorowych, zasad horyzontalnych 
oraz poszczególnych Filarów opisanych w 

Strategii. 

508. 
Poprawa przestrzeni publicznej w tym oczyszczanie placów spod brzydkich 
targowisk 

Osoba fizyczna T 
Kompleksowe procesy rewitalizacji muszą 

być prowadzone z zachowaniem zasady 
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Kwartały (nie pojedyncze obiekty). Wprowadzenie komunikacji do wnętrz 
kwartałów (ulice, pasaże) 

osiągania skali w przestrzeni. 
 

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do odpowiedniej polityki 

sektorowej wchodzącej w skład Filaru III. 
 

509. 

Nie należy przesuwać pomnika T. Kościuszki z historycznego dla miasta miejsca. 
Wystarczy co z pomnikiem zrobili hitlerowcy. My zostawmy pomnik w spokoju 
na własnym miejscu. 
Porządkując Plac wolności należy pozostawić tramwaje – to taka łódzka rzecz 
Trakt Piotrkowskiej należałoby przedłużyć ul. Nowomiejską do historycznego 
dla Łodzi rynku Starego Miast, który można „ożywić” przez widowiska, estradę, 
ślizgawkę np. 
 
 

Osoba fizyczna N 
Uwaga skierowana do odpowiedniej polityki 

sektorowej. 
 

510. 

Zasoby mieszkaniowe Miasta w Śródmieściu należy bezzwłocznie 
sprywatyzować. 
Jedynym realnym sposobem spowodowania, aby centrum Łodzi przestało być 
slumsem, jest doprowadzenie do tego, by znowu zamieszkali tu ludzie najlepiej 
sytuowani (teraz budują rezydencje poza granicami Miasta). 

Osoba fizyczna T 

Odblokowanie wg reguł rynkowych zasobu 
komunalnego w śródmieściu jest niezbędne 
dla sukcesu Strategii. Uwaga skierowana do 

odpowiedniej polityki sektorowej.  

511. 
Tworzenie enklaw na wzór kwadratu Andrzeja, Kościuszki, Piotrkowska, 
Zamenhofa  przez rozbiórkę budynków o małej wartości i tworzenie mieszkań o 
dużej powierzchni 

Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

 
T 

Uwaga skierowana do rozważenia w 
odpowiedniej polityce sektorowej 

wchodzącej w skład Filaru III przestrzenno – 
środowiskowego. 

512. 

Zwiększenie atrakcyjności centrum powinno także dotyczyć imprez plenerowych 
skupiających mieszkańców z innych dzielnic Łodzi rzadko odwiedzających 
Śródmieście z uwagi na: brud, strach i niechęć do starej zabudowy (zaniedbanej 
i stanowiącej wg nich siedlisko patologii). Festiwale, koncerty, warsztaty 
uliczne, imprezy promujące czytelnictwo i określone formy edukacyjne- walory 
wizerunkowe. Wzrost wzajemnego zaufania mieszkańców z różnych dzielnic. 

Osoba fizyczna T 

Uwaga skierowana do rozważenia podczas 
operacjonalizacji w odpowiedniej polityce 
sektorowej wchodzącej w skład Filaru III 

przestrzenno – środowiskowego oraz Filaru 
II dotyczącego sfery społecznej. 

513. Jak się odbudowuje znaczenie? Ładne słowa, które nic nie znaczą. Osoba fizyczna T  Realizując szereg działań rewitalizacyjnych. 

514. 

Zgadzam się z tym, że historyczne budynki należy rewitalizować, ale brakuje mi 
w Łodzi wielkich biurowców, wysokich drapaczy chmur. Ilekroć jestem w 
Warszawie czuje się jakoś tak wielkomiejsko ponieważ jestem otoczony 
wysokimi budynkami. Chciałbym aby choć kilka takich wysokościowców 

Osoba fizyczna T 

Tematyka dotycząca procesów 
urbanistycznych Miasta będzie 

wykorzystywana w operacjonalizacji w 
odpowiednich politykach sektorowych, w 
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powstało w Łodzi w okolicy skrzyżowania „marszałków” Filarze III dotyczącym sfery przestrzenno – 
środowiskowej oraz odpowiednich zasobach 

horyzontalnych. 

515. Niezbędne działania systematycznie i na bieżąco. 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

„Mocni w 
Duchu” 

T 

Urząd Miasta Łodzi  ma na celu sprawne i 
systematyczne działania, które będą 

skutecznie realizowane poprzez 
odpowiednie polityki sektorowe będące 

narzędziami Strategii. 

516. 
Odnowienie zabytkowych i historycznych e. Architektonicznych, tworzenie 
centrów kultury i miejsc służących krzewieniu działań artystycznych 

Przedstawiciel 
Punktu 

Pośrednictwa 
Pracy 

Wolontarystycz
nej „Ceterko” 

(Stowarzyszenie 
„Pomost”) 

T 
Uwaga odnosi się do Filaru III dotyczącego 

sfery przestrzenno – środowiskowej. 
 

517. Tworzenie centrów kultury i miejsc służących krzewieniu działań artystycznych 

Przedstawiciel 
Punktu 

Pośrednictwa 
Pracy 

Wolontarystycz
nej „Ceterko” 

(Stowarzyszenie 
„Pomost”) 

T 

Uwaga odnosi się do działań zawartych w 
Filarze II dotyczącym sfery społecznej oraz 
do filaru III dotyczącego działań ze sfery 

przestrzenno – środowiskowej. 

518. 
Zbyt duża ingerencja administracji miasta ograniczająca przedsiębiorczość 
łodzian. Centra handlowe skutecznie konkurują ze starą substancją miasta. 

Osoba fizyczna T 

Propozycja likwidacji barier  
administracyjnych zostanie skierowana do 

odpowiednich polityk sektorowych. 
Działania rewitalizacyjne mają na celu 

poprawę atrakcyjności, także gospodarczej, 
starej substancji miasta. 

519. 
Program de minimis dla zatrudnienia w MSP z sektora handlu, usług, 
gastronomii i kultury na Piotrkowskiej 

Osoba fizyczna T 
 

Uwaga została skierowana do tworzenia 
odpowiedniej polityk sektorowych. 

520. 
Na ul. Piotrkowskiej należy wybrać odcinek, który wraz z przyległymi ulicami 
będzie stanowił centrum handlu i rozrywki, reszta ulicy powinna mieć charakter 

Osoba fizyczna T 
Uwaga z pozytywną rekomendacją 

skierowana do odpowiednich polityk 
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elegancko rezydencjalny. Dla uatrakcyjnienia Piotrkowskiej należy w ciągach 
podwórek pomiędzy Piotrowską i  równoległymi ulicami utworzyć kilka krytych 
pełniących funkcję  eleganckich galerii handlowo – rozrywkowych. Na ich 
zapleczu, również w podwórkach,  należy wybudować wielopoziomowe garaże. 
Dla zapewnienia wygodnego dojazdu komunikacją zbiorową proponuję, zamiast 
odtwarzania tramwaju na Piotrkowskiej, puszczenie ul. Wschodnią linii 
autobusowej i przeniesienie parkujących tam samochodów do garaży. 
 

sektorowych odnoszących się do Filaru III 
przestrzenno – środowiskowego. 

521. 
Ponadto na obszarze śródmieścia należy bezwarunkowo wyeliminować 
ogrzewanie domów piecami węglowymi. 

Osoba fizyczna T 
Do uwzględnienia podczas operacjonalizacji 

polityk sektorowych (zwłaszcza 
mieszkaniowej) w ramach  Filaru III. 

522. 

Należy wreszcie po ponad 30. latach wybudować wschodnią pierzeję ul. 
Zachodniej, która stała się teraz najważniejszą arterią komunikacyjną w 
centrum, a przy skrzyżowaniu  Zachodniej i Ogrodowej stworzyć zabudowę 
dopełniającą dla   Pałacu Poznańskich aby w pełni ukazać jego walory. Jest to 
najefektowniejsza budowla w mieście i musi mieć godną oprawę. Trzeba 
uruchomić w porze letniej okrężną  turystyczną linię autobusową łączącą 
wszystkie ciekawsze obiekty w Łodzi, jak to jest w całej Europie. Uważam 
również, że należy odebrać klubowi „Start” i odrestaurować obiekt 
restauracyjny w ellenowie. Takie miejsca są zawsze atrakcją dla mieszkańców 
i turystów.  Władze muszą zrozumieć, że to mieszkańcy miasta wybierają 
miejsca, w których chcą bywać i nie mogą się obrażać na prywatnych 
inwestorów (kiedyś w Łodzi wszystkie miejsca rozrywki były prywatne). Należy 
poprzez rozumne planowanie urbanistyczne tworzyć nowe obszary przestrzeni 
publicznej, a nie marnować ją oddając  za darmo pod budowę potwornych 
kościołów (Plac Niepodległości). Pomysł Janiaka na przebudowę placu 
Wolności nie ma  sensu, bo nie jest wyjściem np. potrzebom mieszkańców a 
jedynie chęcią „utarcia nosa” Manufakturze. 

Osoba fizyczna T 
Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych będących elementem Filaru III 

przestrzenno – środowiskowego. 

523. 
W sposób przemyślany należy zagospodarować pustostany oraz zakładać nowe 
tereny zielone (lub rekultywować już istniejące). 
 

Uwagi z 
warsztatów 
strzelaj albo 

emigruj 

T 
Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych będących elementem Filaru III 

przestrzenno – środowiskowego. 

524. 
Może należy brać przykład z Zagłębia Ruhry, gdzie następuje coś w rodzaju 
zielonej reindustrializacji – inwestycja w ekologię, nowe rozwiązania na rzecz 
środowiska (korzyść również gospodarcza – nowe miejsca pracy, dotacje) 

Uwagi z 
warsztatów 
strzelaj albo 

T 
Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych będących elementem Filaru III 

przestrzenno – środowiskowego. 
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 emigruj 

525. 

Propozycja odejścia od rewitalizacji wyspowej na rzecz rewitalizacji całych 
kwartałów miasta.  Obecne wysiłki rewitalizacyjne miasta są mało widoczne. 
Zrewitalizowano pojedyncze punkty, ale miasto nadal wygląda na zaniedbane. 
 
 
 

Urząd 
Marszałkowski 

T 

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych będących elementem Filaru III 
przestrzenno – środowiskowego oraz 

polityki mieszkaniowej. 
 

526. 

Ponadto rewitalizacja powinna zostać powiązana z reformą polityki 
mieszkaniowej miasta. Wydaje się, iż poważną barierą dla działań związanych z 
odnową tkanki miejskiej, jest niewłaściwa gospodarka komunalnym zasobem 
mieszkaniowym, dlatego też proces rewitalizacji należy powiązać ze zmianą 
polityki mieszkaniowej. 
 
 
 

Urząd 
Marszałkowski 

T 

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych będących elementem Filaru III 
przestrzenno – środowiskowego oraz 

polityki mieszkaniowej. 
 

527. 

W opisie programu rewitalizacji należy uwzględnić społeczne elementy tego 
procesu i zaproponować działania związane z reintegracją społeczną. 
Konieczne jest podjęcie działań ograniczających skalę wykluczenia społecznego 
i aktywne włączenie w te działania sektora pozarządowego. 
 

Urząd 
Marszałkowski 

T 

Uwaga z pozytywną rekomendacja 
skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych będących elementem Filaru III 
przestrzenno – środowiskowego  oraz filaru 

II dotyczącego sfery społecznej. 

528. 

Trzeba sięgnąć do historii i tradycji, bowiem my Łodzianie nie jesteśmy tu 
pierwsi i nie będziemy ostatni. Każde działanie musi być podyktowane dobrem o 
przyszłych pokoleń  
z uwzględnieniem korzeni historycznych i w oparciu o minione doświadczenia. 
Historyczne Centrum Łodzi trzeba przekształcić w Łódzką Starówkę otoczoną 
pieczołowitą opieką Konserwatora Zabytków jest ono tym, co należy 
bezwzględnie zachować  
w historycznej nie zmienionej formie, jest naszą łódzką tożsamością historyczną. 
 

Przedstawiciele: 
- ROP Ruch 

Odbudowy Polski 
- Klub „Gazety 

Polskiej” w 
Łodzi 

-Związek 
Zawodowy Wsi i 

Rolnictwa 
„Solidarność 

Wiejska” 
- Stowarzyszenie 

„Forum dla 
Ojczyzny” 
- Prawo i 

T/N 

Strategia na poziomie wizji ujmue 
odniesienei do potencjału historycznego 

miasta, natomiast w filarze III przestrzenno-
środowiskowym będzie odnosić się do 

rewitalizacji. 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

153 
 

Sprawiedliwość 
- Łódzkie 

Porozumienie 
Organizacji 

Pozarządowych 
Koordynator 

Działań ŁPOP 
 

529. 

Koniecznie należy zachować historyczny budynek Dworca Łódź Fabryczna, nie 
wolno dopuścić do rozebrania tego zabytkowego budynku. Niegdyś zniszczono 
zabytkowy budynek Dworca Łódź Kaliska. 
 

Przedstawiciele: 
- ROP Ruch 

Odbudowy Polski 
- Klub „Gazety 

Polskiej” w 
Łodzi 

-Związek 
Zawodowy Wsi i 

Rolnictwa 
„Solidarność 

Wiejska” 
- Stowarzyszenie 

„Forum dla 
Ojczyzny” 
- Prawo i 

Sprawiedliwość 
- Łódzkie 

Porozumienie 
Organizacji 

Pozarządowych 
Koordynator 

Działań ŁPOP 

T 

Uwaga skierowana do odpowiedniej polityki 
sektorowej wchodzącej w Filar III 
dotyczącego sfery przestrzenno –

środowiskowej oraz Programu „Nowe 
Centrum Łodzi”. 

530. 
Wsparcie dla Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Historycznego Centrum 
Łodzi to możliwość przyspieszenia rewitalizacji tego obszaru. 
 

Przedstawiciele: 
- ROP Ruch 

Odbudowy Polski 
- Klub „Gazety 

Polskiej” w 

T 

Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych wchodzących w skład Filaru III 

dotyczącego sfery przestrzenno – 
środowiskowej. 
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Łodzi 
-Związek 

Zawodowy Wsi i 
Rolnictwa 

„Solidarność 
Wiejska” 

- Stowarzyszenie 
„Forum dla 
Ojczyzny” 
- Prawo i 

Sprawiedliwość 
- Łódzkie 

Porozumienie 
Organizacji 

Pozarządowych 
Koordynator 

Działań ŁPOP 

531. 
Drobne akcje społeczne ułatwiające codzienne życie w mieście, z nagrodami dla 
najlepszych: pomóż w tramwaju, wyrzuć zużyty bilet do kosza, reaguj gdy 
widzisz zło, zwróć zgubę, nie niszcz mienia, także za to płacisz np. 

Osoba fizyczna 
 

T 
Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych wchodzących w skład Filaru II 

dotyczącego sfery społecznej. 

532. 

Powstało ileś analiz jasno mówiących, że centrum Łodzi nie da się odbudować i 
że jeśli uratuje się 15-20% zabudowy, to będzie dobrze. Zatem czas na odważne 
decyzje i czyszczenie centrum z ruder. Należy wybrać budynki, które powinny 
zostać a resztę wyburzyć robiąc miejsce pod nową zabudowę! 

Osoba fizyczna 
 

T 

Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych wchodzących w skład Filaru III 

dotyczącego sfery przestrzenno – 
środowiskowej. 

533. 

„Rewitalizacja Śródmieścia”- Rewitalizację należy rozumieć kompleksowo – 
jako proces zintegrowany, dotyczący wszystkich elementów składających się na 
funkcjonowanie zdegradowanego obszaru, w tym tkanki społecznej, 
urbanistycznej, kondycji ekonomicznej, a także terenów zieleni i dostarczanych 
przez nie usług. Uzasadnienie: Działania rewitalizacyjne powinny przynosić 
trwały skutek poprzez usunięcie przyczyn, które doprowadziły do degradacji 
obszaru, a nie mieć charakter doraźny, polegający na ciągłym i wielokrotnym 
usuwaniu skutków tej degradacji. 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciele 

Fundacji 
Sendzimira 

 

T 
W projekcie Strategii założono rewitalizację 
obejmującą sferę przestrzenną, społeczną, 

gospodarczą oraz środowiskową. 
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Przedstawiciel 
Fundacji 

Fundacja ECES 
 

Przedstawiciel 
Fundacji Instytut 

Spraw 
Obywatelskich 

 
Przedstawiciel 

Koalicji na rzecz 
Zrównoważoneg
o Rozwoju Łodzi 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Normalne Miasto 

– Fenomen 
 

Osoba fizyczna 

534. 

Po raz kolejny warto się tu odwołać do dotychczas przygotowanych dokumentów 
(Fundacji Sendzimira i projektu SWITCH). Dokonując rewitalizacji terenów 
zieleni odkrywamy drzemiący tam potencjał związany z usługami ekosystemów 
w mieście. Zieleń szybko i efektywnie świadczy wiele korzyści społecznych, 
zdrowotnych rekreacyjnych, a także kulturowych przy relatywnie niskich 
nakładach finansowych. 

 T 

Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych wchodzących w skład Filaru III 

dotyczącego sfery przestrzenno – 
środowiskowej. 

535. 
Postulowano  aby strategia uwzględniła konieczność opracowania raportu o 
stanie rewitalizacji w Lodzi . 

Grupa 
Społecznych 
Ekspertów 

T 
Opracowanie raportu o stanie rewitalizacji 
jest niezbędne podczas operacjonalizacji i 

ewaluacji strategii. 

536. 

Opracowanie i wdrożenie programu remontu, modernizacji, rewitalizacji 
kamienic i obiektów pofabrycznych (jako źródła przychodów i zmniejszenia 
bezrobocia) 
Mieszkalnictwo: 
- Opracowanie i Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi z 
uwzględnieniem: 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zrównoważoneg
o Rozwoju 

T 

 
Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych wchodzących w skład Filaru II 
dotyczącego sfery społecznej oraz Filaru III 

dotyczącego sfery przestrzenno – 
środowiskowej. 
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- Wdrożenia Programu „Przyjaznych Osiedli” – budowy 
superenergooszczędnych i samowystarczalnych energetycznie dla potrzeb 
komunalnych, mieszkań rotacyjnych, zamiennych, socjalnych, docelowych, 
wybudowanego w systemie tzw. „trzeciej ręki” z operatorem działającym nie dla 
zysku, ze środków kredytowych spłacanych z czynszów w okresie 50 lat. Osiedla 
będą miały np. 3500 mieszkań. Zatrudnienie znajdzie w nim np. 100 osób 
niewykwalifikowanych. 
 

537. 
Wdrożenia „Łódzkiego Programu Remontowego na lata 2011-2023 – 100 
kamienic dla Łodzi” w połączeniu z Programem „Likwidacja niskiej emisji” 
 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zrównoważoneg
o Rozwoju 

T 

Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych (szczególnie mieszkaniowej)  

wchodzących w skład Filaru III dotyczącego 
sfery przestrzenno – środowiskowej. 

538. 

Rewitalizacja Łodzi, w szczególności ul. Piotrkowskiej oraz Kompleksów: 
„Ksi ęży Młyn” i „Famuły” przy ul. Ogrodowej ze środków programu UE – 
JESSICA lub kredytów, na co pozwoli projekt „Przyjazne Osiedla” i „Łódzki 
Program Remontowy na lata 2011-2023” w połączeniu z projektem ‘Likwidacja 
niskiej emisji”, przeznaczenie piwnic i poddaszy na działalność artystyczną, 
kulturalną, hotelowy najem apartamentów, np. (wg. Konkursowo wybranego 
projektu funkcjonalno – przestrzennego zagospodarowania),zapewnienie miejsc 
parkingowych w strefach mieszkalnych (budowa parkingów wielopoziomowych 
wolnostojących) 
 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zrównoważoneg
o Rozwoju 

T 

Równoległa analiza finansowania 
poszczególnych przedsięwzięć zawartych w 

programach strategicznych jest podstawą 
zrównoważonego zarządzania budżetem. 

Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych. 

539. 

Rewitalizacja pozostałych, jeszcze niewyburzonych zabytkowych obiektów 
poprzemysłowych na różne funkcje, w tym głównie kulturalno – rekreacyjne – 
sposób finansowania j.w. 
 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zrównoważoneg
o Rozwoju 

T 

Równoległa analiza finansowania 
poszczególnych przedsięwzięć zawartych w 

programach strategicznych jest podstawą 
zrównoważonego zarządzania budżetem. 

Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych. 

540. 

Rozwiązanie spraw majątkowych miasta, w tym: zatrzymanie procesu 
przejmowania kamienic przez prywatnych „właścicieli” przez natychmiastowe 
uruchomienie prawnych instrumentów zasiedzenia w złej wierze po 30 latach, 
poprzedzonego inwentaryzacją posiadanego mienia komunalnego. Program 
prowadzony etapowo, ze wstrzymaniem wszelkich działań „przekazywania” i 
sprzedaży kamienic. 
 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zrównoważoneg
o Rozwoju 

T/N 

Równoległa analiza finansowania 
poszczególnych przedsięwzięć zawartych w 

programach strategicznych jest podstawą 
zrównoważonego zarządzania budżetem. 

Strategia zakłada racjonalizację  
 

Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
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sektorowych oraz zasobów horyzontalnych. 

541. 
Budowa sieci hoteli miejskich (będących własnością miasta) np. pod nazwą 
„Nowa Łódź 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zrównoważoneg
o Rozwoju 

T 
Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych oraz Filaru III dotyczącego 
sfery przestrzenno – środowiskowej 

542. 

Rewitalizacja historycznego centrum miasta jest możliwa tylko wtedy, kiedy 
będzie to przestrzeń przyjazna do zamieszkania dla rodzin z dziećmi. Oznacza to 
znaczące ograniczenie ruchu samochodów i duże inwestycje w budynki i zieleń. 
Oczekuję zapisania tego w strategii w sposób bardziej jasny niż obecnie. W 
odniesieniu do transportu osób należy wpisać dążenie do ograniczenia udziału 
samochodów w ruchu do max 40% obsługi szczytu porannego. Nie jest właściwe 
zostawianie tego do decyzji na poziomie studium transportowego – 
wręcz przeciwnie, studium należy sporządzić tak, aby było zgodne z takim 
zapisem w ogólnej strategii miasta. Karta Brukselska to również aspiracja o 
strategicznym charakterze, a więc powinna zostać wymieniona w Strategii – 
przeniesienie 15% ruchu na rowery zmieni jego charakter. 

Przedstawiciel 
Fundacji 
Fenomen 

T 

Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych oraz Fundamentów I 

odnoszącego się do sfery gospodarczej, II 
odnoszącego się do sfery społecznej oraz III 

odnoszącego się do sfery przestrzenno – 
środowiskowej. 

543. 

Łódź stała się „zapadłym obwarzankiem”. Kamienice, których koszt remontu 
jest nieadekwatny do ich wartości historycznej należy bezwzględnie wyburzać i 
w to miejsce wkomponowywać nowe budynki o architekturze nawiązującej do 
minionych epok.. 

Osoba fizyczna T 
Uwaga skierowana do Filaru III 

odnoszącego się do sfery przestrzenno – 
środowiskowej. 

544. Śródmieście musi być całkowicie podłączone do sieci cieplnej. Osoba fizyczna T 
Do uwzględnienia w politykach 

sektorowych i Filarze III odnoszącym się do 
sfery przestrzenno – środowiskowej. 

545. 
Mieszkańców nie płacących czynszu należy przenosić do budynków o jeszcze 
gorszym standardzie, a uzyskane mieszkania remontować. 

Osoba fizyczna T 
Uwaga przekazana do polityki sektorowej – 

mieszkaniowej, Filar II dotyczący sfery 
społecznej. 

546. 
Pod względem wielkości powierzchni i rodzaju mediów powinny spełniać 
oczekiwania osób pragnących mieszkać wygodniej niż w typowych blokach 

Osoba fizyczna T 
Opinia zostanie rozważona podczas 

operacjonalizacji programu. 
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Miasto – dobro wspólne 

LP.  Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

547. 

„Łódź estetyczna” -punktem wyjścia w dyskusji i Łodzi jako mieście wspólnym 
była kwestia stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Łodzi. 
Brak tego dokumentu w ocenie uczestników warsztatów jest główną przyczyną 
chaosu związanego z planowaniem rozwoju miasta. Plan w ocenie uczestników 
powinien powstać w sposób partycypacyjny zapewniający szeroką dyskusję o 
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w Łodzi. Przygotowanie planu 
powinno być poprzedzone m.in. a) opracowaniem programów przejściowych do 
zarządzania przestrzenią o nie uregulowanym stanie prawnym b) programom 
zagospodarowania już istniejącej przestrzeni na linii  ul. Piotrkowskiej (od 
Starego Rynku, przez Pl. Wolności)c) włączenie do planowanie środowisk 
architektów d) konkursy na koncepcje zabudowy przestrzeni publicznej e) 
włączenie tradycji i historii w inwestycje w przestrzeń publiczną f) 
wprowadzenie konkursów na celowe zagospodarowanie lokali użytkowych w 
kluczowych lokalizacjach np. ul. Piotrkowska d) program zarządzania 
targowiskami łódzkimi 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Uwaga skierowana do  filaru III dotyczącego 
sfery przestrzenno – środowiskowej oraz 

odpowiednich polityk sektorowych 
mających za zadanie tworzenie planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
 

548. 

Drugim działaniem w obszarze zarządzania przestrzenią publiczną jaki pojawił 
się w większości grup była kwestia „oddania” przestrzeni mieszkańcom. 
Program powinien zakładać włączanie mieszkańców od najniższego szczebla 
(ulica, osiedle, miasto) w planowanie, współrealizację inwestycji, 
współzarządzanie przestrzenią. Narzędziem jakie powinno miasto rozwijać to 
inicjatywa lokalną, która daje możliwość włączenia mieszkańców w różne 
projekty jako współrealizatorów działań. Realizacja programu daje możliwość 
zbudowanie tożsamości mieszkańców z przestrzenią, w której żyją i brania za 
nią odpowiedzialności. Program powinien obejmować również możliwość 
odpracowania zaległości czynszowych w ramach prac społecznych np. w 
obszarze utrzymania czystości i estetyki nieruchomości. Wykorzystania 
przestrzeni publicznej do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 
np. otwarte boiska, skate parki. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Uwaga z pozytywną rekomendacją została 
skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych oraz Filaru II dotyczącego 
sfery społecznej. 

549. 
Trzeci kierunek do „zielone inwestycje” rozumiane jako uwzględnianie 
aspektów środowiskowych i funkcji społecznych w realizowanych 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Stopień szczegółowości uwagi przekracza 

zakres strategii.  
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przedsięwzięciach w przestrzeni publicznej. Program powinien zakładać 
tworzenie „miejsc zielonych i przyjaznych człowiekowi” poprzez np. tworzenie 
zieleńców, ławek dla mieszkańców itp. Kierunek ten powinien przynieść efekt w 
postaci realizacji hasła w „15 min. do miejsca zielonego” oznaczający, ze 
mieszkaniec może korzystać z przyjaznych i zielonych miejsc w czasie nie 
dłuższym niż 15 min. Kierunek ten można zrealizować poprzez wdrożenie w 
Urzędzie Miasta projektu „Błękitno-zielona sieć”, który jest już opracowany. W 
ramach programu należy przeprowadzić a) inwentaryzacje zasobów zielonych w 
Łodzi b) uwzględnić w programie zwierzęta zarówno domowe jak i dzikie, które 
występują w przestrzeni publicznej c) rozważyć projektu oddania wybranych 
parków miejskich w prywatne zarządzanie (pomysł spotkał się ze sporym 
sprzeciwem uczestników) d) wprowadzić zmiany w strukturze Urzędu Miasta 
Łodzi zwiększające kompetencje ogrodnika miasta e) uruchomić projekty 
edukacji obywatelskiej, które są konieczne by Łodzianie sami chcieli brać 
odpowiedzialność za swoje miasto. Obecnie estetyka i porządek w mieście 
wynika m.in. z tego, że sami mieszkańcy nie poczuwają się do odpowiedzialności 
za przestrzeń publiczną. 
 

Uwaga z pozytywną rekomendacją została 
skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych będących narzędziem do 

realizowania Strategii za pomocą Filaru III 
dotyczącego sfery przestrzenno – 

środowiskowej oraz Filaru II dotyczącego 
sfery społecznej. 

550. 

„Łódź czysta”-  punktem wyjścia rozważań w tym obszarze była kwestia 
czystości w tym zagospodarowania śmieci w Łodzi. W zgodnej ocenie 
uczestników warsztatów w Łodzi powinien zostać wdrożony kompleksowy 
program segregacji śmieci od domów prywatnych, przez osiedla, do przestrzeni 
publicznej w tym obiektów użyteczności publicznej. Obecnie w tym zakresie w 
mieście jest chaos, który powoduje, że np. w większości miejsc nie ma segregacji 
śmieci. Rozwój programu segregacji śmieci powinien być połączony z 
programami a) wykorzystania wtórnego odpadów miejskich, b) programy 
biotechnologicznego zarządzania terenami zielonymi, c) programy 
zagospodarowania odchodów zwierzęcych (głównie psów) oparty o model 
„Park Spark Project” d) programami edukacji przedszkolnej i szkolnej e) 
programy likwidacji śmietnisk f) programy skutecznego egzekwowania porządku 
od właścicieli i najemców nieruchomości przez służby miejskie. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją została 
skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych będących narzędziem do 

realizowania Strategii za pomocą Filaru III 
dotyczącego sfery przestrzenno – 

środowiskowej  oraz Filaru II dotyczącego 
sfery społecznej. 

 
 
 

551. 
Trzeci kierunek rozwoju to „Łódź bezpieczna”. W ramach tego obszaru 
uczestnicy wskazali następujące kierunki działań a) rozwój programu 
ograniczania transportu prywatnego/indywidualnego w centrum Łodzi.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Stopień szczegółowości uwagi przekracza 

zakres strategii.  
Uwaga z pozytywną rekomendacją została 
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Program powinien promować i rozwijać sieć transportu publicznego, nie 
mechanicznego (ścieżki rowerowe, miejsca spacerowe dla mieszkańców). b) 
program „upłynnienia ruchu samochodowego            w Łodzi” polegający na 
wprowadzaniu wspólnie z mieszkańcami „stref ruchu spowolnionego                                
i przyspieszonego”. Głównymi założeniami programów jest zwiększenie 
komfortu poruszania się po Łodzi oraz efektywne wykorzystanie zasobów 
transportowych Miasta. C) program usprawnienia działań służb porządkowych 
miasta, szczególnie straży miejskiej. Program powinien dążyć do zwiększenia 
skuteczności straży w zakresie respektowania porządku w Łodzi. Straż miejska 
powinna w ocenie uczestników skupić się na prowadzeniu działań zmierzających 
do respektowania programów wskazanych wcześniej. Powtarzającym się 
postulatem było zwiększenie mobilności straży poprzez ograniczenie jej działań 
w zakresie np. przestrzegania prawa w związku z parkowaniem (propozycja 
uczestników wstawiać stałe ograniczniki parkowania co zwiększy dostępność 
strażników). Z programu zawartego w projekcie Strategii proponowane były 
dwa skrajne stanowiska a)wyrzucenie monitoringu drobnych wykroczeń b) 
zwiększenie zaangażowania służb miejskich na wzór programu „zero tolerancji” 
c) zmniejszenie ilości policji i straży miejskiej na ul. Piotrkowskiej, gdzie ilość 
służb mundurowych jest nie adekwatna d) „przemundurowanie” łódzkiej straży 
Miejskiej, w stroje mniej „militarne” i przez co wizualnie bardziej przyjazne 
mieszkańcom 
 

skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych oraz do Filaru II  - społecznego 

i III dotyczącego sfery przestrzenno  
środowiskowej. 

552. 
Koniecznie trzeba przywrócić piesze patrole policji – będzie to miało to wpływ 
na porządek publiczny i bezpieczeństwo łodzian (samochody używać tylko do 
interwencji) 

Osoba fizyczna T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga z pozytywną 
rekomendacją została skierowana do 
odpowiednich polityk sektorowych. 

553. Konsekwencja w prowadzeniu konsultacji 
Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

T 

Rozwój konsultacji społecznych został 
zapisany w programie „kapitał społeczny” i 

jest konsekwentnie wykorzystywany w 
tworzeniu Strategii dla Miasta Łodzi. 

554. 

Moim zdaniem, czystość, bezpieczeństwo i porządek publiczny a raczej ich brak 
w mieście są zdecydowanie przesadzone. Moim zdaniem miasto jest całkiem 
czyste. Inne miasta są podobnie zaśmiecone, a niektóre europejskie stolice jak 
Bruksela czy Paryż wręcz toną w śmieciach. Ja czuję się w mieście bezpiecznie. 
Natomiast zdecydowanie należy popracować nad estetyką czyli rewitalizacja, 

Osoba fizyczna N 

Opinia, zagadnienia dotyczące rewitalizacji 
znajdują się w odpowiednich politykach 
sektorowych oraz Filarze III dotyczącym 

sfery przestrzenno – środowiskowej. 
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rewitalizacja i jeszcze raz rewitalizacja. 

555. 

Konieczne są zmiany w polityce socjalnej. Realizacja programów 
profilaktycznych i wychowawczych,  uspołecznianie od najmłodszych lat. 
Minimalizowanie tzw. "marginesu społecznego", by był to faktycznie margines, 
a nie silna grupa.  W momencie większej świadomości społeczeństwa, że dobro 
publiczne to i moje dobro, a  poszanowanie prawa zawsze jest w moim interesie, 
poprawa porządku publicznego będzie zauważalna. Taki system - wychowania 
od najmłodszych lat dożycia a w społeczeństwie i poszanowania prawa jest 
stosowany np. w Szwajcarii. I nie dla tego, że jest to kraj bogaty, tylko dlatego 
jest to społeczeństwo bogate i dobrze rozwinięte, bo przede wszystkim respektuje 
prawo i zasady współżycia społecznego i tego uczy od najmłodszych lat. 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

„Mocni w 
Duchu” 

T 

Realizacja programów profilaktycznych i 
wychowawczych w zakresie dobra 

wspólnego i poszanowania porządku 
publicznego. Włączenie społeczne grup 
marginalizowanych są zagadnieniami 

skierowanymi do odpowiednich polityk 
sektorowych realizowanych w Filarze II 

dotyczącym sfery społecznej. 

556. 
Miasto nie powinno wyręczać policji. Chciałbym aby strażnik miejski był moim 
pomocnikiem a nie strażnikiem z bloczkiem mandatowym, czyhającym na moje 
wykroczenie. 

Osoba fizyczna T 
 Uwaga skierowana do odpowiednich 

polityk sektorowych. 

557. 
Egzekucja kar za śmiecenie, nielegalne wysypiska śmieci, ale i uczenie i 
nagradzanie za dobre postawy. 

Osoba fizyczna T 
Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych. 

558. 
Straż miejska powinna wypełniać swe statutowe obowiązki i pilnować porządku 
i czystości w mieście.  Straż miejska nie panuje nad źle parkującymi kierowcami 
(Orla, Kopcińskiego przy szp. Barlickiego itp.). 

Osoba fizyczna T 
Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych. 
 

559. 

Należy zlikwidować fikcyjne trawniczki wzdłuż ulic (vide Abramowskiego) i w 
ich miejsce utworzyć zatoki parkingowe. Fikcją jest zakaz parkowania na 
trawnikach, kiedy brakuje miejsc na jezdni. Trawniczki są pozostałością po 
czasach braku komunikacyjnej wyobraźni i powinny zniknąć. 

Osoba fizyczna T 
Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych. 
 

560. 
Należy organizować (samorządy) konkursy dla mieszkańców osiedli promujące 
estetykę ogrodów przydomowych i zabudowań.   Konkursy wyzwalają zdrową 
rywalizację miedzy sąsiadami. 

Osoba fizyczna T 
Uwaga skierowana do odpowiednich polityk 
sektorowych wchodzących w zakres Filaru 

II dotyczącego sfery społecznej. 

561. 

Na początku punktu, którego tytuł sugeruje wspólne działania mieszkańców i 
mieszkanek na rzecz miasta, znajduje się zdanie: "Budowa systemu monitoringu 
drobnych wykroczeń związanych z porządkiem publicznym i poszanowaniem 
mienia wspólnego". Można rozumieć je jako budowę za publiczne środki 
wielkiego systemu technicznego, którego celem będzie karanie łodzianek i 
łodzian za niewielkie wykroczenia. Z uwagi na niewspółmierne do osiągniętych 
zysków koszty finansowe i społeczne takiego rozwiązania (skonfliktowanie 
mieszkańców z władzami, zmniejszenie zaufania społecznego) wnioskujemy o 
wykreślenie tego zapisu. W zamian powinno się uwzględnić w strategii środki 

Przedstawiciele 
Świetlicy Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

T 

Uwaga z pozytywną rekomendacją została 
skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych oraz Filaru II dotyczącego 
sfery społecznej. 
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oparte o powszechną edukację dotyczącą zasad współżycia społecznego i 
budowanie pozytywnej identyfikacji mieszkańców z Łodzią. 
 

562. 

Należy rozważyć włączenie tego programu do Fundamentu strategii. Skala 
zaniedbań i dewastacji miasta jest olbrzymia, jednak zarządzanie przestrzeniami 
publicznymi mieści się całkowicie w zarządzaniu majątkiem i zasobami miasta. 
Wydaje się, iż utrzymanie czystości i bezpieczeństwa nie jest działaniem o 
charakterze strategicznym, lecz należy do bieżących zadań władz miasta. 

Urząd 
Marszałkowski 

T 

Uwaga z pozytywną rekomendacją została 
skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych będących narzędziami do 
realizacji  Filaru II dotyczącego sfery 

społecznej. 

563. 

Istotne są również inne działania związane z typowo rozumianą czystością 
miasta, jak np. wprowadzenie kodów architektonicznych i plastycznych, 
regulujących m.in. kolory budynków, możliwość umieszczania, wielkość i 
charakter reklam, a także zmiany przepisów dotyczących karania za nielegalnie 
rozwieszane w mieście ogłoszenia reklamowe (ulotki na rynnach i słupach, 
plakaty na ogrodzeniach itd.). 
Uzasadnienie: 
Warto choć trochę uszczegółowić odniesienia do koncepcji czystego miasta, tak 
aby zmniejszyć ryzyko, że pozostanie ona tylko pustym hasłem. 
 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciele 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Fundacja ECES 

 
Przedstawiciel 

Fundacji Instytut 
Spraw 

Obywatelskich 
 

Przedstawiciel 
Koalicji na rzecz 
Zrównoważonego 
Rozwoju Łodzi 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 

T 

Uwaga z pozytywną rekomendacją została 
skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych będących narzędziami do 
realizacji Filaru III dotyczącego sfery 

przestrzenno – środowiskowej. 
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Normalne Miasto 
– Fenomen 

 
Osoba fizyczna 

564. 

W programie należy uwypuklić też znaczenie kapitału przyrodniczego. Kapitał 
przyrodniczy wiąże się m.in. z jakością życia w mieście (jakość powietrza, stan 
zdrowia mieszkańców, możliwość rekreacji itd.), jak również z jakością 
przestrzeni publicznej. Bardzo ważne w tym kontekście jest przestrzeganie 
prawa  (np. zapobieganie rozjeżdżaniu trawników, kompleksowe zapobieganie 
uszczelnianiu powierzchni w mieście, zrównoważony transport itd.). To wszystko 
wiąże się z przedstawioną w strategii koncepcją czystego miasto, ale 
zdecydowanie wymaga ujęcia wprost. 
 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciele 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Fundacja ECES 

 
Przedstawiciel 

Fundacji Instytut 
Spraw 

Obywatelskich 
 

Przedstawiciel 
Koalicji na rzecz 
Zrównoważonego 
Rozwoju Łodzi 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Normalne Miasto 

– Fenomen 
 

Osoba fizyczna 

T 

Uwaga z pozytywną rekomendacją została 
skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych oraz Filaru III dotyczącego 
sfery przestrzenno – środowiskowej. 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

164 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

565. 

Bezpieczeństwo: 
Wsparcie Miasta dla policji w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa 
bezpośredniego (zwiększenie ilości posterunków, posterunkowych, 
dzielnicowowych) 
Opracowanie i wdrożenie Programu monitorowania Miasta 
Opracowanie Programu bezpieczeństwa imprez publicznych, w tym głównie 
meczy piłkarskich, itp. 
 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zrównoważonego 
Rozwoju 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga z pozytywną 

rekomendacją skierowana do odpowiednich 
polityk sektorowych . 

 

566. 

Przestrzeń miejska 
- Uzupełnienie lub budowa małej architektury parkowej, skwerowej 
- Energooszczędne doświetlenie obszarów problemowych 
- Rewitalizacja skwerów i zieleńców 
- Budowa i zapewnienie powszechnego dostępu do szaletów i łaźni na terenie 
miasta 
 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zrównoważonego 
Rozwoju 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga z pozytywną 

rekomendacją skierowana do odpowiednich 
polityk sektorowych. 
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Kapitał społeczny 
LP.  Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

567. 

Uczestnicy warsztatów jako kierunki działań mających przyczyniać się do 
budowy kapitału społecznego oraz Łodzi obywatelskiej wskazywali przede 
wszystkim potrzebę wprowadzania mechanizmów budżetu partycypacyjnego 
zarówno na poziomie całego miasta jak również na poziomach jednostek 
pomocniczych. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii. Uwaga z pozytywną 

rekomendacją skierowana do odpowiednich 
polityk sektorowych. 

 

568. 

Kolejne działanie które padało w każdej grupie to decentralizacja kompetencji 
oraz zarządzania miastem na poziom osiedli. Kompetencje i uprawnienia rad 
osiedli powinny ulec rozszerzeniu. To właśnie osiedla zdaniem uczestników 
powinny umożliwiać  kontakt  z mieszkańcami, służyć budowaniu świadomości 
lokalnej oraz tworzyć warunki partycypacji lokalnej. Na tym poziomie powinno 
odbywać się angażowanie mieszkańców w zarządzanie osiedlami, tworzone 
partycypacyjne budżety osiedlowe oraz mieć miejsce zdecentralizowane  
zarządzanie bieżącymi sprawami miasta. Budżety osiedli poddawane pod 
decyzje mieszkańców powinny być większe. Poziom osiedli powinien 
umożliwiać, spotykanie się mieszkańców i dyskusje nad lokalnymi sprawami. 
Padł również głos przywrócenie roli dzielnic w mieście. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Stopień szczegółowości uwagi przekracza 
zakres strategii.  

Uwaga z pozytywną rekomendacją 
skierowana do odpowiednich polityk 

sektorowych wchodzących w skład Filaru II 
dotyczącego sfery społecznej. 

569. 

Inicjatywy lokalne 
Ważnym aspektem tego filaru powinno być  wpieranie oddolnych inicjatyw 
obywatelskich, szczególnie w trudnych dzielnicach. Miasto powinno wspierać i 
promować pomysły mieszkańców, inicjatywy lokalne. Wspieranie inicjatyw 
społecznych powinno odbywać się na terenie całego miasta. Miasto powinno 
wspierać działania społeczności lokalnych. Urzędnicy i przedstawiciele władzy 
powinni być otwarci na inicjatywy lokalne, obywatele zaś czuć przyjazność 
miasta. Potrzebne są również zachęty do współpracy. 
Docenienie, popularyzacja osiągnięć aktywnych osób, postaw obywatelskich, 
inicjatyw obywatelskich to kolejne aspekty budowy kapitału społ. na jakie 
zwracali uwagę uczestnicy.   
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych, 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych.. 

 

570. Konsultacje społeczne Uwagi z T Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
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Zdaniem uczestników powinny być prowadzone częste konsultacje, w sposób 
sprawny, uczciwy, uwzględniający głos mieszkańców. Konsultacje powinny być 
zaś prowadzone na jak najwcześniejszym etapie prac. Efekty konsultacji 
powinny zaś być szeroko upowszechnione i uzasadnione. Realizacja postulatów 
mieszkańców jest zdaniem wielu kluczowa.  
 

warsztatów które będą stanowiły narzędzia realizacji 
strategii w poszczególnych zakresach 

tematycznych. 
 

571. 

Współpraca z NGO 
Kolejnym często powtarzającym się postulatem jest zwiększenie wsparcia i 
współpracy miasta z NGO. Podnoszona była potrzeba stworzenia systemu 
przekazywania zadań publicznych do realizacji przez NGO. Odpowiednie 
wsparcie finansowe tych zadań. Realizacja zasady pomocniczości. Miasto 
powinno finansować wkłady własne organizacji, w projektach zgodnych z 
politykami miejskimi na realizacje których NGFO pozyskują środki zewnętrzne. 
Potrzebne jest wsparcie lokalowe dla NGO, identyfikacja zasobów lokalowych 
miasta, informacje o dostępności lokali dla ngo, system grantów oraz promes 
przy ubieganiu się ngo o środki zewnętrzne. Pojawił się również głos o potrzebie 
niespierania ludzi aktywnie działających w NGO. Potrzebne jest również 
ułatwienie działania organizacjom, realizacja zasady pomocniczości. Padły 
również głosy aby Miasto nie wypychało samych spraw trudnych organizacjom.  
Jak zauważyła jedna z osób potrzebna jest również Nadzór i kontrola nad 
realizacją zadań przez NGO.  
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Zasada pomocniczości – zasada naczelna 
fundamentu. 

 
Elementem Programu „Kapitał społeczny”  

zapisanym w projekcie Strategii jest: 
„pomoc organizacjom pozarządowym 

budującym społeczeństwo obywatelskie, 
promowanie wolontariatu i inicjatyw 

rozwiązujących problemy społeczne …, 
który jest zbieżny z ta propozycją. 
Szczegółowe propozycje zostaną 

rozpatrzone podczas opracowywania ww. 
programu. 

 

572. 

Wysłuchanie potrzeb, wczesne angażowanie w proces decyzyjnych, 
uspołecznienie procesów decyzyjnych,  diagnozowania problemów i potrzeb 
lokalnych. Docenienie dokonań przeszłości 
Władze powinny uzasadniać podejmowane decyzje. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Propozycja jest zbieżna z zapisanym w   
projekcie Strategii w Programie „Kapitał 

społeczny” celem „uruchomienie 
mechanizmów partycypacji społecznej, 

stworzenie sprawnych kanałów komunikacji 
z mieszkańcami, w tym konsultacji..”. 

573. 

Tworzenie programów wspólnego planowania i zazieleniania miasta. Promocja 
nawet najmniejszych takich działań. Wykorzystanie integracyjnej funkcji zieleni.  
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

574. 
Inwestowanie w sport 
Dwa sprzeczne stanowiska: wspieranie budowy stadionów oraz przeciwne 
wspieranie małych lokalnych przedsięwzięć sportowych. Zaangażowanie 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 
Przedstawione kontrowersje będą 

rozstrzygane i uwzględniane w polityce 
sektorowej dotyczącej sportu. 
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obywateli w podjęcie decyzji w którym kierunku podążyć.  

575. 

Komunikacja i informowanie 
Wiele głosów wskazywało, że potrzebna jest poprawa komunikacji władz z 
mieszkańcami. Wskazywano konieczność stworzenia systemu rzetelnej, 
skutecznej informacji dla mieszkańców. Włączanie mediów w promocję i 
komunikację społeczną. Do tworzenia systemu należy wykorzystać zasoby 
infrastruktury miejskiej do przekazywania informacji. Np. ogłoszenia w 
tramwajach, autobusach, budynkach miejskich. Informowanie powinno mieć 
miejsce tam gdzie przebywają ludzie. Informacje przekazywane mieszkańcom 
powinny dotyczyć planów władz, rezultatach i efektach działań władz w tym 
również powodów i wyników konsultacji.  
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

Elementy konsultacji społecznej będą 
podkreślone w polityce sektorowej. 

576. 

Mieszkańcy wskazywali również potrzebę  organizowania spotkań osób 
decyzyjnych z mieszkańcami,  ułatwienia w kontaktach mieszkańców z władzami 
miasta. Mieszkańców nie należy traktować jak problem tylko jako szansę. Należy 
ich chęć pracy społecznej wykorzystać i docenić. 
Należy unikać arogancji władzy. Potrzebna jest zmiana postaw osób z UM 
wobec mieszkańców  i partycypacji. 
Należy doceniać dokonania przeszłości oraz realizować długofalowe kierunki 
działań. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

Elementy konsultacji społecznej będą 
podkreślone w polityce sektorowej. 

577. 

Edukacja  
W kilku grupach padały głosy o konieczności wspierania edukacja 
obywatelskiej, edukacji urzędników. Pojawiały się również sugestie rozwoju 
edukacja lokalnej i regionalnej (historia, tradycja, tożsamość dzielnic, miasta, 
regionu. Zdaniem uczestników kluczowe jest podniesienie świadomości 
obywatelskiej, uprawnień do współdecydowania. Edukacja obywatelska, 
edukacja dla współpracy potrzebna jest na każdym poziomie nauczania (do 
przedszkola) 
Potrzebne jest podniesienie jakości i zakresu informowania obywateli, 
podniesienie kwalifikacji osób pracujących z integracją społ.  
Tworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju,  strona 
internetowa zawierająca bazę stron, inicjatyw.  
Promocja dobrych praktyk, obywatelskości 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 

578. Spółdzielnie mieszkaniowe jako przestrzeń budowy kapitału.  Uwagi z N Chociaż Miasto nie ma kontroli nad 
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Zdaniem uczestników ważne jest wzmacnianie świadomości wśród mieszkańców 
spółdzielni w zakresie kompetencji obywatelskich, wspieranie zakładania 
spółdzielni (mieszkaniowe). Prawo do współdecydowania dla lokatorów 
nieruchomości gminnych. Padły dwa rozbieżne głosy gdzie jeden domagał się 
prywatyzacji zasobów miejskich a drugi zrównoważonej polityki czynszowej.  
Miasto tam gdzie ma lokatorów socjalnych powinno zabierać mocniej głos we 
wspólnotach mieszkaniowych 
Zaplanowanie i tworzenie przedsięwzięć angażujących mieszkańców poprzez 
plany porządkowania przestrzeni publicznych osiedli, ulic, dzielnic. 
Organizowanie czynów społecznych. Organizacja wydarzeń takich jak dzień 
sąsiada, 
 

warsztatów spółdzielniami mieszkaniowymi to 
propozycja zostanie rozważona przy 

tworzeniu polityki sektorowej w zakresie 
mieszkalnictwa. 

579. 

Integracja społeczna 
Cześć osób wskazywała na potrzebę integrowania osób wykluczonych. 
Wskazywano potrzebę ewaluacji działalności placówek środowiskowych oraz 
większe wsparcie dla świetlic środowiskowych, wsparcie ciągłe, długofalowe. 
Pojawił się również pomysł opiekunów społecznych zamiast zasiłków 
socjalnych, osób które będą bezpośrednio pracowały z rodzinami. Pojawił się 
również pomysł tworzenia miejsc spotkań, przestrzeni publicznych ułatwiających 
kontakty, programów aktywizacji zawodowej. Jedna z osób wskazała potrzebę 
propagowania modelu pracy społecznej.  
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy zostaną włączone do polityk 
sektorowych, które będą stanowiły narzędzia 

realizacji strategii w poszczególnych 
zakresach tematycznych. 

580. 

Z konkretnych propozycja padła m.in. propozycja powstanie centrum 
obywatelskiego do 2012-13r.  
 

Uwagi z 
warsztatów 

N 

Propozycja zostanie włączona do polityk 
sektorowych, które będą stanowiły narzędzia 

realizacji strategii w poszczególnych 
zakresach tematycznych. 

581. 

Zwrócono uwagę na problem akcyjności, kadencyjności działania i pomysłów 
władz.  Należy doceniać dokonania przeszłości oraz realizować długofalowe 
kierunki działań. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Został opracowany system wdrożenia 
Strategii, który pozwoli podporządkować 
działania UMŁ długofalowym kierunkom 

działań. 

582. 

Wskazywano również, że w strategii to obywatele powinni być w fundamencie 
miasta. Pady również głosy, że to kapitał społeczny powinien być w fundamencie 
strategii.  
 
Padały również głosy wskazujące potrzebę promowania różnych obszarów 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Kapitał społeczny do fundamentu? 
Niewątpliwie kapitał społeczny należy do 

zasobów podstawowych Miasta – 
fundamentu jak i stanowi filar II Strategii w 

zależności od ujęcia tematu. 
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miasta, a nie tylko centrum.  
 

583. 

Tworzenia systemu identyfikacji, oznaczeń przestrzeni publicznej, system opisu 
miejsc ważnych, tworzenia pamięci miejsc.  
Bałuty jako dobra praktyka wykorzystania tablic informacyjnych, na których 
każdy może zamieszczać informacje. 
 
 
 
 

Uwagi z 
warsztatów 

N 

Propozycja zostanie włączona do polityk 
sektorowych, które będą stanowiły narzędzia 

realizacji strategii w poszczególnych 
zakresach tematycznych i filarze III. 

584. 
Wskazano również potrzebę, aby w strategii był III filar środowiskowy.  
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Dodano trzeci Filar – przestrzenno-

środowiskowy. 

585. 

Inwentaryzacja: Wykaz lokali, miejsc, sal spotkań, ułatwienia w korzystaniu z 
zasobów publicznych,                 z których mogły by korzystać organizacje i 
mieszkańcy.  
 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Propozycja zostanie włączona do polityk 
sektorowych, które będą stanowiły narzędzia 

realizacji strategii w poszczególnych 
zakresach tematycznych i filarze III. 

586. 

Konsekwencja we wspieraniu NGO 
Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

T 

Propozycja zostanie włączona do polityk 
sektorowych, które będą stanowiły narzędzia 

realizacji strategii w poszczególnych 
zakresach tematycznych i filarze II. 

587. 

Angażowanie ludności w rozmaite działania, uwzględnianie ich uwag i 
pomysłów, rozwój wolontariatu. 

Przedstawiciel 
Punktu 

Pośrednictwa 
Pracy 

Wolontarystyczn
ej "Centerko" 

(Stowarzyszenie 
"Pomost") 

T 

Propozycja zostanie włączona do polityk 
sektorowych, które będą stanowiły narzędzia 

realizacji strategii w poszczególnych 
zakresach tematycznych i filarze II. 

588. 

Konieczne jest tworzenie warunków do rozwiązywania wszelkich problemów jak 
najbliżej źródła, poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw. Tworzenie klimatu dla 
rozwoju aktywności społecznej, obejmującego wszelkie grupy społeczne. M.in. 
tworzenie przepisów wspierających działalność społeczną i eliminowanie barier 
dla niej. Można np. stymulować oddolne działania w zakresie wykorzystania 
terenów, które poszczególne grupy społeczne wykorzystują (np. wspólnoty 
mieszkaniowe mogłyby efektywnie zagospodarowywać tereny znajdujące się w 

„REGIO” 
 
Fundacja 
Sendzimira 
 
Fundacja ECES 

T 

Propozycja zostanie włączona do polityk 
sektorowych, które będą stanowiły narzędzia 

realizacji strategii w poszczególnych 
zakresach tematycznych i filarze II. 
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pobliżu ich nieruchomości, dbając o ich bezpośrednie otoczenie).  
Fundacja 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 
 
Koalicja na 
rzecz 
Zrównoważone
go Rozwoju 
Łodzi 
 
Fundacja 
Normalne 
Miasto – 
Fenomen 

 

589. 
Promowanie wolontariatu, uwypuklanie problemów społecznych, kampanie 
edukacyjne, akcje o charakterze profilaktycznym, próby wydobycia talentów z 
enklaw biedy. 

Osoba fizyczna 
 

T Propozycje zapisano w projekcie Strategii. 

590. 
Tworzenie nowego typu muzeów (w powiązaniu z kolekcjami hobbystów), 
wspieranie pasjonatów i hobbystów. 
 

Osoba fizyczna T 
Propozycja ma charakter szczegółowy i 
będzie rozpatrzona podczas tworzenia 

programu rozwoju kultury. 

591. 

Opis programu zawiera same ogólne stwierdzenia nijak odnoszące się do 
konkretnej sytuacji Łodzi. Program "zakłada uruchomienie mechanizmów 
partycypacji społecznej" (za matematykami: założyć wszystko wolno), ale co 
zrobią władze miasta, jeśli założenie okaże się niesłuszne? 

Osoba fizyczna N 

Podstawowym założeniem strategii jest jej 
realizacja przez władze Miasta po 

konsultacjach społ. i  uchwaleniu przez RM 
dlatego wdrażanie strategii  będzie 

deklaracja władz Miasta do jej realizacji. 

592. 

Minimalizowanie tzqw. "marginesu społecznego", by był to faktycznie margines, 
a nie silna grupa.  W momencie większej świadomości społeczeństwa, ze dobro 
publiczne to i moje dobro, a  poszanowanie prawa zawsze jest w moim interesie, 
poprawa porządku publicznego będzie zauważalna. Taki system - wychowania 
od najmłodszych lat do życia a w społeczeństwie i poszanowania prawa jest 
stosowany np. w Szwajcarii. I nie dla tego, że jest to kraj bogaty, tylko dlatego 
jest to społeczeństwo bogate i dobrze rozwinięte, bo przede wszystkim respektuje 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

"Mocni w 
Duchu" 

T 

Propozycja zostanie włączona do polityk 
sektorowych, które będą stanowiły narzędzia 

realizacji strategii w poszczególnych 
zakresach tematycznych i filarze II. 
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prawo i zasady współżycia społecznego i tego uczy od najmłodszych lat. 

593. 

Rozwój działań społecznych, charytatywnych. Promocja wolontariatu jako 
nowatorskiej formy działania. 

Przedstawiciel 
PunktuPośrednict

wa Pracy 
Wolontarystyczn

ej "Centerko" 
(Stowarzyszenie 

"Pomost") 

T/N 

Promocja filantropii i działalności 
charytatywnej. 

Uwaga zostanie rozwazona w trakcie 
opracowywania polityki sektorowej.   

594. 
Praca nad utożsamianiem się Łodzian ze swoim miastem, praca nad postawa 
mediów i liderów opinii publicznej, ale także przeciętnych mieszkańców. 

Osoba fizyczna T 
Propzocyja zostanie rozważona podczas 

operacjonalizacji programu. 

595. 

Odtworzenie małych samorządów osiedlowych zlikwidowanych przez 
Kropiwnickiego.  Małe samorządy są bliżej lokalnych społeczności i mogą się 
skupić na sprawach dla nich najważniejszych. Duże jednostki często łączą 
obszary o sprzecznych interesach, w związku z tym ich efektywność jest 
wątpliwa. 

Osoba fizyczna 
 

T 

Usprawnienie działania jednostek 
pomocniczych Miasta jest ważną uwagą, 
która znajdzie się w polityce sektorowej.  

. 

596. 

Kapitał społeczny powinien skupiać się przede wszystkim na przeciwdziałaniu 
oraz walce z wykluczeniem społecznym. Natomiast kwestia partycypacji 
społecznej łodzian w mojej ocenie nie jest problemem, gdyż istnieje bardzo dużo 
aktywności obywatelskiej łodzian - jest ona jednak niewykorzystywana. 

Osoba fizyczna 
 

T 

Propozycja zostanie włączona do polityk 
sektorowych, które będą stanowiły narzędzia 

realizacji strategii w poszczególnych 
zakresach tematycznych i filarze II. 

597. 

Co to za nowomowa z tym kapitałem społecznym? Pachnie mi tu kolejnym 
rozrostem zbędnych stanowisk dla ludzi, którzy będą się zajmować niczym i 
wszystkim i kolejne marnowanie pieniędzy. Wykreślić to wszystko! 

Osoba fizyczna 
 

T 

Opracowana przez UMŁ diagnoza 
strategiczna wskazuje niski poziom 

aktywności społecznej w Łodzi. Zadaniem 
Urzędu jest inicjowanie działań ją 

zwiększających. Potrzebę te potwierdzają 
inne propozycje zgłoszone w trakcie 

konsultacji. 
 

598. 

Łodzianie przynależą do różnych organizacji: społecznych, politycznych, 
środowiskowych, religijnych, hobbystycznych i wielu innych. Organizacje te 
pełnią rolę opiniotwórczą, wymagają jednak wsparcia od władz. Konieczne jest, 
by posiadały siedziby. Żadna organizacja nie utrzyma siedziby ze składek 
członkowskich. Konieczne jest uchwalenie przez Radę Miasta uchwał, które 
pozwolą organizacjom na najem lokali komunalnych do określonego  metrażu z 
minimalną odpłatnością. 
 

Przedstawiciele: 
- ROP Ruch 

Odbudowy Polski 
- Klub „Gazety 

Polskiej” w 
Łodzi 

-Związek 
Zawodowy Wsi i 

N 

W mieście obowiązują już ulgi dla 
organizacji pozarządowych korzystających z 

lokali miejskich.  Jest, to szczegółowe 
narzędzie wsparcia organizacji, które może 

być zapisane w odpowiedniej polityce 
sektorowej. W projekcie Strategii jako 

element programu  „Kapitał Społeczny” 
zapisano pomoc organizacjom 
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Rolnictwa 
„Solidarność 

Wiejska” 
- Stowarzyszenie 

„Forum dla 
Ojczyzny” 
- Prawo i 

Sprawiedliwość 
- Łódzkie 

Porozumienie 
Organizacji 

Pozarządowych 
Koordynator 

Działań ŁPOP 
 

pozarządowym budującym społeczeństwo 
obywatelskie. 

599. 

"Kapitał społeczny"- potrzeba tu wyraźnych odniesień do zrównoważonego 
rozwoju i aktywności społecznej, w tym także wprost do aktywizacji grup 
społecznie marginalizowanych. Uzasadnienie: Kapitał społeczny miasta 
stanowią wszyscy mieszkańcy Łodzi, również grupy społecznie 
zmarginalizowane. 

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Centrum 
Inicjatyw na 

rzecz Rozwoju 
„REGIO” 

 
Przedstawiciele 

Fundacji 
Sendzimira 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Fundacja ECES 

 
Przedstawiciel 

Fundacji Instytut 
Spraw 

Obywatelskich 
 

T 

W programie „Kapitał społeczny” w 
projekcie Strategii zapisano  „poszerzanie 

oferty programowej, realizowanej we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

służące włączeniu społecznemu grup 
marginalizowanych oraz działania na rzecz 

likwidacji łódzkich obszarów biedy. 
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Przedstawiciel 
Koalicji na rzecz 
Zrównoważoneg
o Rozwoju Łodzi 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Normalne Miasto 

– Fenomen 
 

Osoba fizyczna 

600. 

Filar II mówi o przestrzeni publicznej i kapitale społecznym. W tym zakresie 
warto by skupić się na niwelowaniu ograniczeń w funkcjonowaniu 
psychospołecznym łodzian poprzez zapewnienie jak najszerszego nieodpłatnego, 
dotowanego ze środków publicznych, dostępu do: 
- poradnictwa psychospołecznego (polega na bezpośrednim wspieraniu w 
pokonywaniu problemów życiowych osób dorosłych i ich rodzin przez 
pedagogów, psychologów, socjologów i familiologów); problemy życiowe 
rozumiemy szeroko – zarówno jako odnoszące się do systemu rodzinnego, jak i 
funkcjonowania społeczno-zawodowego, ponieważ osoby bezradne życiowo nie 
funkcjonują właściwie w kontekście rozwoju potencjału miasta. 
- działań środowiskowo-terapeutycznych ukierunkowanych na grupy - 
społeczności lokalne, w których widoczne są określone kwestie społeczne 
hamujące rozwój Łodzi. Adresatem tych działań powinny być nie tylko dorośli, 
ale też dzieci i młodzież, aby zapobiec transmisji biedy oraz wyuczonej 
bezradności na następne pokolenia 

Przedstawiciele 
Fundacji 
Wsparcia 

Psychospołeczne
go 

N 

Propozycja ma charakter szczegółowy i 
zostanie rozpatrzona podczas 

opracowywania programu lub polityki 
sektorowej dotyczącej pomocy społecznej. 

601. 

W strategii należy zapisać aspirację, aby Łódź stała się najbardziej 
demokratyczną metropolią środkowej Europy, odważnie korzystającą 
z mechanizmów partycypacyjnych, w której w całość budżetu jest konstruowana 
w ten sposób (zob. Tezy o Mieście, podobno wiszące w gabinecie lub przed 
gabinetem Prezydent Zdanowskiej, teza 2.) 

Przedstawiciel 
Fundacji 

Normalne Miasto 
– Fenomen 

 
Osoba fizyczna 

T/N 

Uwaga dotyczy sposobu działania, który 
wpisuje się w kształtowanie społeczeństwa 

obywatelskieg.o 
Rozwój kapitału społecznego i 

wszechstronnych postaw obywatelskich jest 
warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta. 
602. Jednak słusznie przyjęte założenie by wokół i na rzecz strategii skupić jak Przedstawiciel T/N Uwaga dotyczy sposobu działania, który 
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największe zaangażowanie obywateli rodzi pytanie, co nas łodzian porwie do 
aktywności na rzecz naszego Miasta, co rozgrzeje lokalny patriotyzm, wbije w 
dumę, co przyciągnie gości i inwestorów. Oczywiście uczyni to nie uogólnienie, 
lecz ukonkretniona atrakcyjność, to czym będziemy się wybijać i odróżniać od 
innych miast, co będzie naszą specjalizacją, specyfiką, wyrazistością. 

Łódzkiego 
Porozumienia 
Obywatelskie 

wpisuje się w kształtowanie społeczeństwa 
obywatelskiego 

Rozwój kapitału społecznego i 
wszechstronnych postaw obywatelskich jest 

warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta. 
 

603. 

Najpierw trzeba jasno uświadomić mieszkańcom słuszność podejmowanych 
decyzji w ramach strategii. Należy korzystać z ich rozsądnych pomysłów 
w dziedzinie komunikacji, kultury, różnych inicjatyw społecznych, ale w ramach 
istniejącego prawa. Łodzianie muszą wiedzieć, że czekające ich zmiany 
pozytywnie wpłyną na gospodarkę miasta, jego zasobność i jakość życia. Trzeba 
przerwać fatum niewydarzonych inwestycji i projektów i propagować nowe 
myślenie o Łodzi. Ludzie przyjdą sami z ciekawymi pomysłami, nie należy się 
tego bać ani też pomagać tylko tym, którzy są bliżej ugrupowania rządzącego 
miastem. 

Osoba fizyczna T/N 

Uwaga dotyczy sposobu działania, który 
wpisuje się w kształtowanie społeczeństwa 

obywatelskiego 
Rozwój kapitału społecznego i 

wszechstronnych postaw obywatelskich jest 
warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta. 
 

604. 

Poprzez społeczną kontrolę placówek wsparcia dziennego. Poprzez aktywną 
współpracę z tymi placówkami angażując się w działania na rzecz środowiska 
lokalnego (np. wspólne spotkania integracyjne, prace na rzecz podwórka, 
przekazanie treści historyczno-kulturowych …).  

Przedstawiciele 
Świetlicy 

Podwórkowej 
przy 

Stowarzyszeniu 
Centrum 
Wsparcia 

Terapeutycznego 

N 

Szczegółowość postulatu wykracza poza 
zakres strategii. 

Wniosek zostanie skierowany do polityki 
społecznej i zdrowotnej. 
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Kultura u podstaw 
LP.  Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

605. 

Uczestnicy konsultacji  silnie akcentowali oddolność i rolę kultury w rozwoju 
małych społeczności. „Kultura u podstaw” to dla obecnych na konsultacjach 
mieszkańców  egalitarne włączanie wszystkich mieszkańców w uczestniczenie i 
tworzenie kultury i sztuki. Pojawiło się wiele konkretnych propozycji takich jak, 
Miejski Program Czytelnictwa, świetlice sąsiedzkie, EC1- Centrum Kultury czy 
szeroko dostępne dla wszystkich Kluby Osiedlowe, realizacja comiesięcznego 
dokumentu „Z życia Łodzian”, który byłby z jednej strony informatorem, z 
drugiej zaś czynnikiem zwiększającym tożsamość mieszkańców z miastem. 
Często pojawiały się też uwagi, idące jakby  w ślad za oddolnością inicjatyw 
kulturalno- społecznych przyznawania większych uprawnień i możliwości 
Radom Osiedlowym.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Miejsce miasta na mapie kultury określają 
imprezy wiodące o randze światowej, 

równocześnie samorząd powinien wspierać 
szeroką paletę imprez kulturalnych, które 
umożliwiają partycypację mieszkańców w 

konsumpcji kultury. 
 

606. 

We wszystkich grupach przejawiał się temat „kultury od żłobka”, edukacji 
kulturalnej w szkołach, edukacji regionalnej, edukacji kulturalnej w świetlicach 
środowiskowych, realizowanej przez ngo’s.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Kształtowanie aktywnej postawy wobec 
kultury jest niezbędne przez cale życie, tak 

jak i ustawiczne kształcenie i jest jedną 
zasad programów sektorowych Filaru II. 

607. 

Często pojawiały się akcenty lokalne- promocja lokalnych artystów, nagrody 
miasta dla łódzkich artystów, animatorów kultury. Stawianie na łódzkie szkoły 
artystyczne (ASP, PSF, Wydział Wzornictwa) i współpracę miasta z uczelniami- 
co wyrażałoby się w obecności studentów artystycznych kierunków w mieście, 
gdzie mogliby się pokazać, zaprojektować np. małą architekturę, realizować 
swoje artystyczne pomysły.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Szczegółowość uwagi wykracza poza zakres 
strategii. 

Nagrody dla absolwentów szkół 
artystycznych jako działanie należy  

uwzględnić w programie rozwoju kultury w  
polityce edukacyjnej oraz programach 

sektorowych 

608. 

Obecni na konsultacjach mieszkańcy identyfikowali się w większości z Łodzią 
Wielokulturową, wskazywano na konieczność powrotu do Festiwalu Dialogu 4 
Kultur. Łódź Filmowa bliska jest mieszkańcom, pojawiały się uwagi, że poza 
miastem jest bardziej znana niż w mieście- znana i wspierana (studenci nie mają 
możliwość kręcenia swoich filmów dyplomowych w Łodzi. Awangardowa Łódź 
spotykała się z niejednoznaczną oceną. Z jednej strony kwestionowano 
awangardę Łodzi (zbudowana jest na dwu nazwiskach i nie odnosi się do 
głębszej tożsamości). Z drugiej strony zwracano uwagę, że nawet w przestrzeni 
publicznej jest wiele śladów awangardowych działań.  

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Wsparcie czy reaktywacja Łodzi filmowej 
jest jednym z celów zawartych w 

programach strategicznych Filaru II. 
Szczegółowy zakres postulatu wykracza 

poza strategię i z pozytywna rekomendacją 
będzie skierowany do polityki kulturalnej. 
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609. 

VI. Kierunki rozwoju kultury w mieście 
Wielokulturowość – mieszkańcy i z zewnątrz jest identyfikacja-> Łódź już 
wykreowała się jako wielokulturowa, rozumieją i czują również to mieszkańcy, 
warto to wykorzystać w rozwijaniu kultury w mieście.     

Uwagi z 
warsztatów 

T Zgadzamy się z tą opinią 

610. 

Awangarda- zdania są podzielone- jedni mówią, ze Łódź nie ma związku z 
awangardą, inni,  
ze widać tę awangardę w przestrzeni, np. dawne rzeźby w przestrzeni, które się 
zrosły z nią.  

Uwagi z 
warsztatów 

N 
Uwaga ma charakter dyskusyjny, której treść 

wykracza poza zakres strategii. 

611. 
Opieranie się na znanych nazwiskach, które mamy, np. Rubinstein, Tansmann-> 
wykorzystanie lokalnego potencjału i nazwisk, które znane są na całym świecie. 

Uwagi z 
warsztatów 

T Zgadzamy się z tą opinią 

612. 

Wykreowanie, powrót do 2-3 o znaczeniu międzynarodowym imprez, na które 
przyjeżdżają osoby z zewnątrz, np. Spotkania Baletowe, powrót do Festiwalu 
Dialogu 4 Kultur, nie blokować innych imprez, ale założyć priorytety-> 
racjonalizacja wydatków związanych szczególnie z promocją w/w imprez, 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Miejsce miasta na mapie kultury określają 
imprezy wiodące o randze światowej, 

równocześnie samorząd powinien wspierać 
szeroką paletę imprez kulturalnych, które 
umożliwiają partycypację mieszkańców w 

konsumpcji kultury. 

613. 

Rozwijanie odpowiedzialności biznesu za promowanie lokalnych imprez 
kulturalnych,  
np. w newsletterach firmowych- ważne ze względu na angażowanie biznesu do 
działań w obszarze kultury, ale również ze względów promocyjnych i 
informacyjnych, 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Szczegółowość postulatu wykracza poza 
zakres strategii. 

Zasady wsparcia wydarzeń  kulturalnych  
także przez instytucje biznesu będą 

określone w politykach sektorowych. 

614. 
Ponowne włączenie elit, które wyprowadziły się  z Łodzi do życia 
pozazawodowego- to elity budowały Łódź, 

Uwagi z 
warsztatów 

N Uwaga wykracza poza zakres strategii. 

615. 

Festiwal Techniki i Sztuki. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Szczegółowość postulatu wykracza poza 
zakres strategii. 

Zasady wsparcia wydarzeń naukowych i 
kulturalnych  będą określone w politykach 

sektorowych. 

616. 

Przyznawanie nagród kulturalnych przez miasto. 
 

 T 

Szczegółowość postulatu wykracza poza 
zakres strategii. 

Zasady przyznawania nagród kulturalnych 
będą określone w polityce sektorowej w 

Programie Rozwoju Kultury. 
617. Pojawiła się uwaga/sugestia, by przy planowaniu działań w obszarze kultury Uwagi z T Uwagę przyjęto. 
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uwzględnić rekomendacje z Planu Rozwoju Kultury w Łodzi, który powstał po 
Regionalnym Kongresie Kultury. 

warsztatów 

618. 

Wspieranie inicjatyw kulturalno- społecznych mieszkańców 
• Wspieranie poprzez przekazywanie drobnych kwot (np. inicjatywa lokalna), 

drobne granty na szybko- małe inicjatywy (podwórkowe, osiedlowe) nie 
mogą w sposób szybki, mniej formalny otrzymywać wsparcia dla swoich 
inicjatyw. Przyjęcie takiej szybkiej, mniej sformalizowanej ścieżki 
wspierania takich inicjatyw zwiększyłoby liczbę takich lokalnych, oddolnych 
inicjatyw. 

• Łatwy dostęp do sprzętu, np. drukarki, ksero małych społeczności ulicy, 
osiedla- j.w. 

• Sprawne informowanie o mniejszych inicjatywach-> media społeczne, słupy 
ogłoszeniowe- ale nie jako miejsce ale bardziej usługa, budowanie sieci 
wymiany informacji, platformy wymiany usług między społecznościami, 
organizacjami-> dostępna baza informacji, kto może  w czym pomóc. Z 
opinii biorących udział w spotkaniu brakuje takiego miejsca (na stronie UM 
np., medium, które szybko, z dużą dostępnością do mniejszych społeczności 
osiedlowych poinformuje o lokalnych, małych inicjatywach. Rozwiązanie 
takie usprawniłoby przepływ informacji o działaniach w mieście, 
przyczyniłoby się do wzrostu sieci, relacji społecznych. 

• Mechanizmy i programy informowania o małych inicjatywach, j.w. 
• Inicjowanie aktywności mieszkańców np. poprzez konkursy, świetlice 

sąsiedzkie. Obecni na spotkaniu wskazywali, że nie wystarczy wspierać, ale 
by kultura u podstaw miała możliwości rozwinięcia się należy również 
inicjować takie oddolne działania. Dzięki tym działaniom wzrośnie 
aktywność mieszkańców, zwiększy się tożsamość i identyfikacja z miejscem, 
zwiększy się odpowiedzialność za wygląd i estetykę otoczenia. 

• Małe ulice mogą być centrami kultury- preferencyjne stawki dla organizacji, 
artystów, animatorów kultury- takie programy, rozwiązania przyniosą efekty 
w postaci stopniowej rewitalizacji społecznie zaniedbanych dzielnic miasta.  

• Festiwal Inicjatyw Lokalnych- konkretna propozycja, która pokazałaby 
Łodzianom, jak wiele dzieje się w mieście, mogłaby stać się inspiracją dla 
innych mniejszych społeczności. 

 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Kształtowanie i rozwój kapitału społecznego 
musi odbywać się w pełnej integracji z 

rozwojem społeczeństwa twórców i 
konsumentów kultury. 

Podstawowe kierunki działań zmierzające do 
wspomagania łódzkiej kultury znajdują się w 

programach strategicznych Filaru II. 
Wiele z propozycji wykracza poza zakres 

strategii i z pozytywną rekomendacją będzie 
skierowane do polityk sektorowych. 

 

619. Uczestniczenie mieszkańców w kulturze Uwagi z T Kształtowanie i rozwój kapitału społecznego 
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• Zapewnienie egalitarnego dostępu do kultury, bez względu na wiek, płeć, 
status społeczny i ekonomiczny jest ważnym czynnikiem wzrostu kapitału 
społecznego, w Łodzi szczególnie istotnym, ze względu na diagnozę.  

• Wychodzenie do ludzi, w przestrzeń ze sztuką, kulturą- wielu mieszkańców 
Łodzi nie ma rozbudzonych potrzeb obcowania i uczestniczenia w kulturze, 
realizując takie działania tworzy się tę potrzebę i jest to podstawa do 
dalszych działań. 

• Włączenie osób marginalizowanych w kulturę, poprzez budżety 
partycypacyjne-> spowoduje to większą odpowiedzialność i dbałość np. o 
przestrzeń publiczną, 

• Przywrócenie rangi i znaczenia Radom Osiedlowym- decentralizacja 
władzy, zarządzania, tworzenia budżetu-> jest to realizacja zasady 
pomocniczości. 

• Zrównoważenie, poprzez finansowanie dostępu do kultury różnego typu- 
kultura masowa/”wyższa”/alternatywna (przestrzeń zawłaszczona jest przez 
kulturę masową i miasto włącza się w to organizując pseudokulturalne 
imprezy- np. występ Dody, przeznaczając na to wysokie środki)-
>zaspokojenie potrzeb mieszkańców w obszarze kultury, którzy korzystają z 
innych form kultury, nie tylko masowych.  

• Zapobieganie całkowitej komercjalizacji kultury poprzez wspieranie małych 
, niszowych instytucji kultury, np. małych kin-> j.w. 

• Promowanie lokalnej kultury i artystów, poprzez np. nagrody w dziedzinie 
kultury i sztuki przyznawanych przez miasto- zwiększenie identyfikacji 
lokalnych artystów, twórców z miastem, wykorzystanie lokalnych zasobów,  

• EC1- Centrum Kultury- doskonała przestrzeń do rozwoju działań w 
obszarze kultury, w pobliżu NCŁ 

• Miejski Program Rozwoju Czytelnictwa w mieście(dramatycznie niski 
poziom czytelnictwa)-> zwiększy się potencjał mieszkańców do korzystania z 
dóbr kultury i ogólnie podniesie się poziom intelektualny, 

• Uczestniczenie osób starszych w kulturze- włączanie tych osób a nie 
etykietowanie poprzez tworzenie Klubów Seniora, np. niech będą KLUBY 
OSIEDLOWE dostępne dla wszystkich, również dla seniorów-> posłuży 
takie działanie lepiej włączaniu osób starszych, zwiększy się integracja 
międzypokoleniowa, 

• Finansowanie udziału mieszkańców w kulturze poprzez np. BON, który 

warsztatów musi odbywać się w pełnej integracji z 
rozwojem społeczeństwa twórców i 

konsumentów kultury. 
Podstawowe kierunki działań zmierzające do 
wspomagania łódzkiej kultury znajdują się w 

programach strategicznych Filaru II. 
Wiele z propozycji wykracza poza zakres 

strategii i z pozytywną rekomendacją będzie 
skierowane do polityk sektorowych. 
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można wydać tylko na udział w kulturze-> zwiększy się udział mieszkańców 
w kulturze i możliwość decydowania  
o rodzaju uczestnictwa-> wykreuje to nowe podmioty, instytucje, które będą 
oferowały różnorodne działania 

• Oddać infrastrukturę kultury obywatelom- niech każdy decyduje o tym w 
czym chce wziąć, udział i co oglądać-> j.w. 

620. 

III. Uczelnie, szkoły wyższe, instytucje kultury takie jak teatry obecne w mieście: 
Osoby biorące udział w spotkaniu, sygnalizowały, że uczelnie żyją obok miasta, 
a mając potencjał kreatywności, innowacyjności powinny się bardziej włączyć w 
życie Łodzi, dzięki czemu i przestrzeń publiczna i to, co się w niej dzieję będzie 
bardziej różnorodne, kreatywne i przyjazne. 
• Wspieranie aktywnego włączania się tych instytucji w życie społeczno- 

kulturalne miasta poprzez wchodzenie ze swoimi usługami, produktami w 
przestrzeń miasta, prowadzenie dostępnych dla osób z  zewnątrz kawiarni 
literackich, bufetów filozoficznych, itp. 

• Np. tworzenie miesięcznego dokumentu „Z życia Łodzi”, tworzonego przez 
studentów PSF i puszczanego przed seansami filmowymi (współpraca z 
biznesem) lub w przestrzeni miasta.  

• Miasto powinno być animatorem takiej współpracy, np. studenci 
wypracowują rozwiązania różnych problemów a wdrażają je ngo’s 

 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Kształtowanie Łodzi akademickiej, w tym 
wszechstronna współpraca pomiędzy 
środowiskiem akademickim a miastem 
stanowią integralną część programów 

strategicznych Filaru II 

621. 

IV. Tworzenie programów edukacyjnych w zakresie kultury 
Aktywnego odbiorcę i uczestnika w kulturze kształtuje się już w wieku 
dziecięcym. Dlatego w tym wieku powinno się oddziaływać i aktywnie edukować 
dziedzinie kultury.  Dzięki takiej edukacji ludzie dorośli, mieszkańcy Łodzi będą 
gotowi do aktywnego udziału w kulturze. Organizacje pozarządowe realizują 
tego rodzaju działania, mają doświadczenia, kompetencje i kreatywne podejście 
w tym obszarze. Dlatego warto  z tego potencjału skorzystać. 
• „Kultura od żłobka”- nacisk na kształtowanie aktywnego odbiorcy kultury,  
• Kultura do szkół 
• Program edukacji regionalnej  z podręcznikiem, edukacja międzykulturowa, 
• Programy edukacji kulturalnej dla świetlic środowiskowych (jeśli mamy 

włączać ubogich mieszkańców w działania i odbiór kultury, trzeba zacząć 
od dzieci), 

• Wdrażanie tych programów przez ngo’s 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Zgadzamy się z ta opinią. Szczegółowe 
rozwiązania wykraczają poza zakres strategii 

i z pozytywną rekomendacją zostaną 
skierowane do polityki edukacyjnej 
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• Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji kadr w obszarze kultury 
 

622. 

V. Ukulturalnienie, rozwijanie kultury przestrzeni 
• Włączanie mieszkańców w decydowanie o tym jak ma wyglądać przestrzeń 

wokół nich, 
• Ukulturalnienie mieszkańców w dbałości o przestrzeń, w dbałości o swoje 

miejsce, zachowanie się przestrzeni publicznej, 
• Rozwijanie świadomości ekologicznej- zachowania, transport, 
• Wypracowanie, stworzenie standardów przestrzeni-> przestrzeń bardziej 

uporządkowana i przyjazna 
• Znakowanie zabytków, także tych nierejestrowanych, umieszczanie tablic 

informacyjnych o tym, co się w tym miejscu kiedyś działo-> atrakcyjne 
zarówno dla osób przyjezdnych jak i mieszkańców, którzy zwiększają wiedzę 
o swoim mieście i identyfikację, 

• Awangarda w przestrzeni publicznej- przyciąga uwagę, mogą realizować się 
studenci, którzy poprzez takie działania mogą bardziej związać się z 
miastem 

• Obecność sztuki, kultury  w przestrzeni publicznej- włączanie, wykorzystanie 
potencjału uczelni artystycznych do kształtowania przestrzeni,  

• Przestrzeń przyjazna dla rodzin z dziećmi, 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Rozwój kapitału społecznego i 
wszechstronnych postaw obywatelskich jest 

warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta. 
Zaproponowane szczegółowe rozwiązania 

wykraczają poza zakres strategii i będą 
rozpatrzone  na poziomie właściwej polityki 

sektorowej. 

623. 
Stypendia dla twórców krajowych i zagranicznych  fundowane przez miasto 

Lepsza Łódź 
 

T 
Szczegółowość uwagi przekracza zakres 
strategii, postulaty zostaną skierowane do 

właściwych  polityk sektorowych. 

624. 

Brak informacji wizualnej. Internet nie zastąpi informacji na plakatach, 
bilbordach czy citylightach. Gdzie są miejsca do plakatowania o imprezach 
kulturalnych (kilka słupów ogłoszeniowych na całe miasto). 

Osoba fizyczna N 

Uwaga wykracza poza zakres 
szczegółowości strategii. Informacja 

wizualna musi być dostosowana do potrzeb 
rynkowych 

625. 
Powiązanie akcji społecznych ze znanymi artystami, promocja przez nich 
zachowań społecznie akceptowalnych i słusznych. 

Osoba fizyczna T Zgadzamy się z Pani opinią. 

626. 

Niezbędne działania systematycznie i na bieżaco. Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

"Mocni w 
Duchu" 

T Zgadzamy się z Pani opinią. 

627. Kultura to twórcy i ich dzieła (to nie tylko artyści).  Kultura to nie są budynki Osoba fizyczna N Pytanie w zdecydowany sposób wykracza 
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instytucji kultury wraz z ich pracownikami tylko: teatry, muzea itp. (Jaka jest 
średnia wieku osób kierujących instytucjami kultury?) 

poza zakres strategii. 

628. 
Inwestycja w stałe fundusze i wysoki poziom merytoryczny kluczowych imprez.  
Praca nad utożsamianiem się Łodzian ze swoim miastem, praca nad postawa 
mediów i liderów opinii publicznej, ale także przeciętnych mieszkańców. 

Osoba fizyczna T 
Założenie takie znajduje się w programie 
rozwoju kultury i będzie, uwzględniane w 

politykach sektorowych. 

629. 

Należy stworzyć spójny system informacji o działających w mieście instytucjach 
kultury i ich programach. Można wprowadzić  nazwy przystanków MPK od 
pobliskich obiektów (cały świat tak robi). Mało mieszkańców miasta wie, gdzie 
się znajdują instytucje kultury. W mieście brak drogowskazów dla pieszych ( tak 
powszechnych w Brukseli). Ulotki dostępne w CIT są mało czytelne. 

Osoba fizyczna T 

Szczegółowość uwagi przekracza zakres 
strategii, postulaty, z pozytywną 

rekomendacją, zostaną skierowane do 
polityk sektorowych. 

 

630. 
W Łodzi przydałby się wydarzenia, które stałby się produktami markowymi 
miasta. 

Osoba fizyczna T Zgadzamy się z Pani opinią. 

631. 

Niezbędne jest wskazanie kierunku działań, zwiększającego dostępność 
potencjału dla obywateli miasta.  Kultura powinna być łatwo dostępna dla 
obywateli, tak aby wyrabiać w nich dobre nawyki. Szczególnie powinno zwracać 
się uwagę na ludzi młodych, którzy dopiero rozwijają swój światopogląd. 

Osoba fizyczna T 
Uwaga do rozważenia w polityce 

edukacyjnej. 
 

632. 

Projekt Strategii Łodzi, wbrew deklaracjom złożonym podczas Regionalnego 
Kongresu Kultury w październiku 2011 r., nie uwzględnia działań na rzecz 
wzmacniania roli Łodzi jako stolicy regionu oraz integracji regionalnej 

Osoba fizyczna N 

Działania na rzecz Łodzi jako stolicy 
regionu znajdą się w strategii i w programie 

rozwoju kultury. 
 

633. 

Kultura i dziedzictwo kulturowe  
 Realizacja projektu „Łódź Filmowa – powrót do korzeni”  
 Wspieranie kultury i sztuki zaangażowanej, adresowanej głównie do młodzieży 
poprzez np. reaktywację w miejskich instytucjach kulturalnych – Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych  
 Realizacja Projektu – Łódź Stolicą Mody (jako kontynuacja Łodzi 
włókienniczej)  
 Promocja projektów „Łodzi secesyjnej”, „Łodzi poprzemysłowej”, itp.  
 Wsparcie dla inicjatyw Organizacji Pozarządowych, takich jak: Oskary 
Jazzowe, festiwal IV Kultur, itp., z poszanowaniem praw autorskich  
 

Przedstawiciel 
Centrum 

Zrównoważonego 
Rozwoju 

T 

Postulaty znajdują odzwierciedlenie w 
programie Kultura u podstaw, w którym 

uwzględniono wsparcie projektów 
artystycznych. Ze względu na szczegółowy 
zakres te ciekawe wnioski będą  skierowane 
z pozytywną  rekomendacją do właściwej 

polityki sektorowej. 
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Talenty dla Łodzi 

LP.  Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

634. 

W obszarze „Talenty dla Łodzi” jako kluczowy kierunek mieszkańcy wskazali 
konieczność stworzenia strategii polegającej przede wszystkim na  
zatrzymywaniu a nie pozyskiwaniu talentów, ponieważ jest to bardziej efektywne  
(mniej kosztowne) dla miasta.  
 Uwagi z 

warsztatów 
T 

W znacznym stopniu postulat 
zrealizowany został poprzez zapisy 

Filaru II. 
Rozwój kapitału społecznego i 

wszechstronnych postaw obywatelskich jest 
warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta. 
Pozyskiwanie talentów dla Łodzi nie jest 

sprzeczne z zatrzymaniem talentów. 

635. 

To co należy zdaniem mieszkańców zrobić, aby udało się zatrzymać talenty w 
Łodzi, to przede wszystkim podnieść szeroko rozumianą  jakość życia, w której 
zawierają są tak oczywiste postulaty jak zapewnienie rozwoju naukowego  czy 
zawodowego, ale także zadbanie o warunki mieszkaniowe, system edukacji  czy  
infrastrukturę  sportową, kulturowo-rozrywkową oraz środowiskową. Uwagi z 

warsztatów 
T 

Rozwój nowoczesnych technologicznie, 
kreatywnych dziadzin gospodarski wspierają 
programy strategiczne zapisane w Filarze I  
Podniesieniu jakości życia służą programy 
strategiczne wszystkich trzech filarów, w tym 
wprowadzonego po konsultacjach  Filaru III  
środowiskowo-przestrzennego oraz polityki 
sektorowe, w tym wypadku edukacyjna i 
mieszkaniowa. 

 

636. 

W zakresie rozwoju naukowego pojawiły się pomysły dotyczące stworzenia 
dobrze wyposażonych specjalistycznych inkubatorów (rola miasta – wsparcie 
lokalowe, instytucjonalne i finansowe), rozbudowa zaplecza do realizacji 
projektów,  stworzenie systemu mini grantów opartego na zasadzie „wyjście od 
pomysłu do grantu” a nie odwrotnie.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Łódź przedsiębiorcza i innowacyjna. 
Rozwój nowoczesnych technologicznie, 

kreatywnych dziadzin gospodarski wspierają 
programy strategiczne zapisane w Filarze I. 

Działania te w połączeniu z Łodzią 
akademicką będą współwystępować ze 

wsparciem dla lokalnej przedsiębiorczości 
co przybliży miasto do modelu rozwoju 

zrównoważonego. 

637. 
Jako konieczne wskazano opracowanie sektorowego programu stypendialnego 
wprowadzanego od poziomu szkoły podstawowej, ze szczególnym promowaniem 
działań związanych z rozwojem regionu. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Szczegółowość uwagi przekracza zakres 

strategii, postulat, z pozytywną 
rekomendacją, do wprowadzenia w polityce 
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edukacyjnej. 
 

638. 

Po stronie urzędu wskazana została ważna rola do spełnienia – informowanie i 
skoordynowanie współpracy na linii: uczelnie-sektor biznesowy- sektor 
samorządowy. Działania te powinny przynieść efekt przekładający się na 
możliwość stworzenia realnych miejsc pracy, czyli opracowanie sposobu 
praktycznego wykorzystania zasobów uczelni, poprzez miedzy innymi możliwość 
wyboru kierunków studiów ważnych dla regionu i łódzkiego rynku pracy, czy też 
stwarzanie większych szans na zdobywanie doświadczenia zawodowego na 
łódzkim rynku pracy (programy stażowe, praktyki zawodowe). 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Postulat po uszczegółowieniu do 

wprowadzenia w programach operacyjnych 
filarów I i II i  w polityce edukacyjnej. 

639. 

Na poziomie rozwoju zawodowego – wsparcie działań pozwalających na 
pozyskanie dla miasta firm innowacyjnych, w których łódzkie talenty będą mogły 
realizować swe rozwojowe projekty. W tym obszarze wskazano również 
konieczność  wsparcia rozwoju potencjalnych pracodawców, których 
wypracowane zyski pozwolą na zwiększenia wynagrodzeń, przykładem mogą być 
niektóre spółki komunalne, które mają wysoką rentowność. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Postulat w znaczącym stopniu realizują 

programy strategiczne filarów I i II. 

640. 

Został również wskazany pomysł na zwiększenie utożsamiania się studentów z 
Łodzią poprzez wyprowadzenie ich z miasteczka studenckiego do miasta poprzez  
zaproponowanie mieszkań dla wybitnie uzdolnionych  absolwentów ale też 
udostępnienie lokali komunalnych na preferencyjnych warunkach dla całej 
społeczności studenckiej, by mogła realizować tam swoje pomysły i pasje. 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Podstawową rolę w budowaniu kapitału 
społecznego, a tym samym programy 
wsparcia dla takich osób są integralną 

częścią programów strategicznych Filaru II. 

641. 

W każdej grupie mocno została zaakcentowana rola urzędu miasta jako 
instytucji, która powinna przede wszystkim efektywnie promować i szeroko 
informować   o wszelkich sukcesach, działaniach, projektach, a przede 
wszystkim stawiać na promocję łodzian.  Zdaniem mieszkańców do tej pory 
niedostatecznie byli promowani łodzianie, którzy poprzez swoje talenty, wiedzę, 
osiągnięcia, pasje , zaangażowanie często mieli możliwość zwrócić uwagę na 
miasto Łódź na skalę nie tylko ogólnopolską. Jako konkretne rozwiązania w tym 
obszarze wskazano pomysły: dyplomy na temat, festiwal kół naukowych, 
wykorzystanie wniosków wypracowanych w ramach panelu Zawód Artysta, 
konkursy na wyłonienie talentów , konkursy filmowe nt osiągnięć i pasji łodzian, 
inkubator wynalazczości, kontynuacja programu Młodzi w Łodzi.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Rozwój kapitału społecznego i 
wszechstronnych postaw obywatelskich jest 

warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta. 

642. Ważna w tym temacie jest  również konsekwentna budowa dobrego wizerunku   N Miasto nie może zastępować łódzkich 
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łódzkich uczelni, jako szansa na pozyskanie kolejnych  talentów.   Część grup 
uznała, że należy zaakcentować wyszukiwanie talentów biznesowych jako 
kapitału strategicznego dla rozwoju gospodarki. Mocno w wielu grupach zostało 
podkreślone, że promocja tych wszystkich wydarzeń powinna zostać 
przeprowadzona w sposób efektywny  i zintegrowany, aby dobrze wykorzystać te 
sukcesy do zmiany wizerunku Łodzi. 

uczelni w ich pracy nad wizerunkiem. 
Wskazane jest za to wspólne prowadzenie 

takich działań  w ramach programów 
operacyjnych i polityk sektorowych. 

643. 

W jednej z grup zwrócono uwagę, ze powyższa rola urzędu powinna zostać 
poszerzona o wsparcie organizacyjne i know-how dla projektów i pomysłów 
zgłaszanych przez osoby utalentowane. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Szczegółowość uwagi przekracza zakres 
strategii, do rozważenia w polityce 

edukacyjnej oraz programach strategicznych 
Filaru II. 

644. 

Z dyskusji mieszkańców wyłonił się ważny wniosek, że do tematu talentów dla 
Łodzi trzeba podejść w sposób systemowy, czyli nie tylko skupiamy się na 
zatrzymaniu, ale też aktywnie poszukujemy takich osób. Stąd pomysł na 
przeprowadzenia analizy potencjału na szeroko rozumianym poziomie, 
akademickim, III sektora, szkolnym, sektorze ludzi czynnych zawodowo ale także 
na poziomie seniorów, by wykorzystać ich doświadczenie czy zaangażowanie i 
na tej podstawie stworzenie efektywnych programów promujących 
wielopokoleniowe talenty/zasoby ludzkie. W tym obszarze, zdaniem 
mieszkańców, niezwykle istotne jest również stwarzanie możliwości 
wyszukiwania i wspierania talentów wśród osób wykluczonych społecznie, a 
zwłaszcza dzieci i młodzieży a  w tym zakresie  udzielenie wsparcia finansowego 
instytucjom wspierającym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Szczegółowość uwagi przekracza zakres 
strategii, do rozważenia w polityce 

edukacyjnej oraz programach strategicznych 
Filaru II. Pozytywna rekomendacja ze 
względu na  wspieranie  przez miasto 

młodych talentów pochodzących ze sfer 
wykluczenia i obszarów biedy. 

 

645. 

W trakcie konsultacji strategii  niektóre grupy wypracowały  już konkretne 
pomysły i rozwiązania - stworzenie portalu internetowego, na którym będą 
umieszczane pomysły ciekawych projektów dla Łodzi i regionu, gdzie będzie 
można śledzić sposób wdrożenia przez urząd dotychczasowych projektów,  gdzie 
będzie można również kontrolować wykorzystanie tych pomysłów i projektów 
poprzez działania organizacji strażniczych. Taki portal może zostać również 
wykorzystany jako baza łódzkich talentów czy miejsce do wymiany doświadczeń 
na forum. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 
Szczegółowość uwagi przekracza zakres 
strategii, do rozważenia w programach 

strategicznych Filaru II. 

646. 

Aspekt, który pojawił się w niektórych grupach to Urząd Miasta  jako 
pracodawca, który pokazuje dobrą praktykę promowania  pracowników z 
pomysłami i zaangażowanych, bo dzięki zatrudnieniu tych osób jest większa 
szansa na zmianę jakości pracy urzędu i zbudowania należytego wizerunku.  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Jednym z celów zapisanych w Fundamencie 
jest racjonalizacja wydatków i usprawnienie 

pracy Urzędu oraz wyznaczenie nowych 
standardów usług publicznych. 
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 Nowe standardy obejmować będzie 
zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 

647. 

Inne zagadnienie, które pojawiło się w jednej z grup to  zbudowanie systemu 
elitarnych szkół na każdym poziomie, począwszy od szkoły podstawowej a 
skończywszy na uczelni. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

N 

Pomysł nie wspiera zmian strategicznych, 
realizacja przyniesie więcej szkód niż 
pożytku – o elitarności szkół nie ma 

decydować miasto, a wyniki ich uczniów i 
nauczycieli mające odbicie w rankingach 
zdawalności i zatrudnieniu absolwentów 

648. 
Ponadto jeden z mieszkańców zgłosił postulat – wspieranie lokalnych tytułów 
prasowych 
 

Uwagi z 
warsztatów - 

Szczegółowość uwagi przekracza zakres 
strategii, do rozważenia w programach 

strategicznych Filaru II. 

649. 
Stypendia fundowane przez miasto. 

Przedstawiciel 
Lepszej Łodzi 

T 
Uwaga do uwzględnienia, zgodnie z 

obowiązującymi normami prawnymi, w 
programach strategicznych Filaru II 

650. 

Stworzenie think tanku zajmującego się realizacją badań społecznych i 
rozpatrywaniem scenariuszy rozwoju/ upadku miasta, zachęcanie inwestorów do 
prezentowania wizji rozwoju miasta i rozwiązań korzystnych dla miasta. 

Osoba fizyczna T/N 
T/N 

Ciągły monitoring realizacji strategii 
wymaga specjalistycznych badań 

prowadzonych prze profesjonalne instytucje 
naukowe. 

651. 

Warto podkreślać wśród osób pracujących w Warszawie, że po modernizacji 
połączenia kolejowego, będzie im się opłacać mieszkać blisko dworca w Łodzi i 
pracować w Warszawie. Trzeba tylko zadbać o mieszkania w dobrym 
standardzie blisko dworca oraz odpowiedni marketing. Mimo, że czyni to z 
Łodzi taką trochę sypialnię Warszawy, to dla Łodzi będzie to oznaczać wyższe 
wpływu z podatków, które pozwolą realizować więcej publicznych inwestycji 

Osoba fizyczna N 
Zagospodarowanie przestrzenne i funkcje 

NCŁ są w trakcie szczegółowego 
opracowywania. 

652. 
Program stypendialny dla młodzieży akademickiej, granty za najlepsze dyplomy, 
wdrożenia. Osoba fizyczna T 

Uwaga do uwzględnienia zgodnie z 
obowiązującymi normami prawnymi w 
programach strategicznych Filaru II 

653. 

Konieczne są działania mające na celu zatrzymanie w Łodzi „talentów”, a nie 
tylko przyciąganie nowych.  Przyciąganie nowych nie na wiele się zda, jeśli 
obecne w mieście „talenty” będą w tym samym czasie emigrować. 

Przedstawiciele 
Fundacji 

Sendzimira 
 

Osoba fizyczna 
 

Przedstawiciel 

T/N 
T 

W znacznym stopniu postulat 
zrealizowany został poprzez zapisy 
Filaru II.Pozyskiwanie talentów dla Łodzi 
nie jest sprzeczne z zatrzymaniem talentów. 
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Stowarzyszenia 
Centrum 

Inicjatyw na 
rzecz Rozwoju 

„REGIO” 
 

Przedstawiciel 
Fundacji 

Sendzimira 
 

Przedstawiciel 
Fundacji ECES 

 
Przedstawiciel 

Fundacji Instytut 
Spraw 

Obywatelskich 
 

Przedstawiciel 
Koalicji na rzecz 
Zrównoważonego 
Rozwoju Łodzi 

 
Przedstawiciel 

Fundacji 
Normalne Miasto 

– Fenomen 
 

Osoba fizyczna 

654. 
Absolutnie nie ma sensu robić nic w kierunku POZYSKIWANIA talentów. 
Ponieważ problemem Łodzi jest utrata talentów, cel powinien zostać zmieniony 
na ich ZATRZYMYWANIE. 

Osoba fizyczna T/N 
N 

Pozyskiwanie talentów dla Łodzi nie jest 
sprzeczne z zatrzymaniem talentów w 

naszym mieście. 

655. 
Strona 17 – Jest: „(…) budujących kapitał społeczny oraz markę Łodzi 
(…)”.Zmiana na: „budujących kapitał gospodarczy, pomnażających kapitał 
społeczny, w szczególności poprzez zakładanie i rozwijanie innowacyjnych 

Osoba fizyczna N 
Wobec zmiany redakcji strategii uwaga nie 

ma zastosowania. 
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przedsiębiorstw (…)”. 

Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna 
LP.  Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

656. 

W obszarze Sprawny Urząd we wszystkich grupach mocno wybrzmiało szeroko 
rozumiane zarządzanie zasobami ludzkimi, które powinno  być wdrożone w 
strukturach urzędu. Przede wszystkim przejawiło się to jako wprowadzanie 
kodeksu pracownika urzędu, efektywnego systemu motywacyjnego, dbanie o 
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji przez pracowników urzędu oraz 
uaktualnianie ich stanu wiedzy i wymiany doświadczeń. W dwóch grupach 
pojawił się również pomysł na przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej i 
zewnętrznej  pracy poszczególnych wydziałów i ich pracowników.  
 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 
 

Jednym z celów zapisanych w Fundamencie 
jest racjonalizacja wydatków i usprawnienie 

pracy Urzędu oraz wyznaczenie nowych 
standardów usług publicznych. 

Nowe standardy obejmować będzie 
zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 

657. 

Jako pomysł na usprawnienie pracy urzędu w kilku grupach pojawił się również  
postulat o decentralizację  decyzji podejmowanych na poziomie operacyjnym 
(delegowanie zadań). 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 
 

Podstawowe zasady współzarządzania 
miastem wraz z mieszkańcami tworzącymi 

wspólnotę samorządową są zapisane w 
strategii i realizowane w praktyce. 

Wybór modelu zarządzania 
zcentralizowanego lub zdecentralizowanego 

każdorazowo powinien być poprzedzony 
analizą efektywności pod względem 

społecznym i ekonomicznym. 

658. 

Równie często poruszanym tematem była poprawa komunikacji wewnętrznej i 
zewnętrznej. Komunikacji wewnętrznej pomiędzy  komórkami urzędu i wewnątrz 
tych komórek. Natomiast w ramach komunikacji zewnętrznej  pomiędzy urzędem 
a obywatelami, zwiększenie roli Internetu w komunikacji i załatwianiu spraw.  
 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 
 

Podstawą rozwoju miasta w całości leżącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
urząd, który najważniejsze zadania realizuje 
poprzez polityki sektorowe. Wypracowanie i 

wdrożenie nowoczesnych standardów 
realizacji usług komunalnych jest w Strategii 

zadaniem priorytetowym. 
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659. 

Idąc dalej w kierunku jako usprawnienie pracy urzędu, w większości grup, 
wskazano uproszczenie procedur – wprowadzenie idei jednego okienka oraz 
wdrożenia e-urzędu  a także stworzenie infrastruktury  pozwalającej w sposób 
komfortowy korzystać z usług urzędu (znoszenie barier dla osób 
niepełnosprawnych, poczekalnie). Wdrożenie tych działań zdaniem większości 
mieszkańców biorących udział w konsultacjach, ułatwi sprawne wykonywanie 
swoich obowiązków przez urzędników, poprawi zarządzanie,  umożliwi 
zbudowanie zaufania wśród mieszkańców , zapobiegnie stratom, przywróci 
rangę służbom publicznym. Zdaniem jednej z grup inne korzyści wynikające z 
tych usprawnień to zwiększanie dostępności i elastyczności urzędników. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Podstawą rozwoju miasta w całości leżącą w 
gestii samorządu jest dobrze funkcjonujący 
urząd, który najważniejsze zadania realizuje 
poprzez polityki sektorowe. Wypracowanie i 

wdrożenie nowoczesnych standardów 
realizacji usług komunalnych jest w Strategii 

zadaniem priorytetowym. 

660. 

Kolejnym tematem, który pojawiał się we wszystkich grupach było zwiększenie 
partycypacji mieszkańców w zarządzaniu miastem - urząd konsultacyjno - 
partycypacyjny od jak najwcześniejszego etapu, tj od dokonania analizy potrzeb. 
Pozwoli to dążyć do stanu, kiedy konkretna decyzja urzędu odpowiadała będzie  
na realne potrzeby mieszkańców  (służebność  urzędu wobec społeczeństwa), 
pozwoli również na zbudowanie hierarchii celów,  lepsze zaspokojenie potrzeb, 
poprawę jakości życia oraz  zwiększy efektywność wydatków. Jako zwiększenie 
efektywności wskazano również wzmocnienie roli jednostek pomocniczych 
urzędów, w tym rady osiedli. Również w tym zakresie uznano za ważne 
wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie infrastrukturalne 
organizacji pozarządowych oraz zwiększanie skali zlecanie zadań publicznych 
przy jednoczesnej standaryzacji tych usług i ich monitorowaniu. Każda z grup 
podkreślała, ze te działania pozwolą przede wszystkim na lepsze zaspokojenie 
potrzeb, racjonalizację wydatków, na poprawę jakości życia oraz poprawienie 
wizerunku miasta i  osiągnięcie niektórych celi strategicznych miasta. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Jednym z celów zapisanych w Fundamencie 
jest racjonalizacja wydatków i usprawnienie 
pracy Urzędu, w tym wyznaczenie nowych 

standardów usług publicznych. 
Rozwój kapitału społecznego i 

wszechstronnych postaw obywatelskich jest 
warunkiem niezbędnym realizacji każdej 
strategii rozwoju, w tym, co oczywiste, 

strategii rozwoju naszego miasta. 
Podstawowe zasady współzarządzania 

miastem wraz z mieszkańcami tworzącymi 
wspólnotę samorządową są zapisane w 

strategii i realizowane w praktyce. 
 

661. 

W  każdej z grup została również poruszona kwestia zasobów komunalnych 
miasta. Jako pierwszy krok wskazano konieczność dokonania analizy zasobów 
komunalnych miasta by racjonalnie i  efektywnie je wykorzystać. Również w tym 
zakresie mieszkańcy wskazali jako niezwykle ważne zlikwidowanie administracji 
zarządzania nieruchomościami jako nieefektywnych struktur na rzecz 
partycypacji w zarządzaniu nieruchomościami należącymi do miasta poprzez 
wspólnoty mieszkaniowe.  W dwóch grupach pojawiło się  jako element udziału 
w zarządzaniu miastem, upublicznianie i konsultowanie planów prywatyzacji 
majątku i spółek  miasta.  W jednej z grup został zgłoszony konkretny pomysł 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Uwaga z pozytywną rekomendacją 

skierowana do polityk mieszkaniowej i 
właścicielskiej. 
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aby  udostępnić część tych zasobów na preferencyjnych warunkach dla 
studentów, by zatrzymać ich w Łodzi.  Działania te znacznie poprawią 
zarządzania gospodarką komunalną i pozwolą podjąć dalsze kroki mające na 
celu  zadbanie o poprawę wizerunku miasta pod względem architektonicznym.  
 

662. 

Temat podnoszony w kilku grupach to racjonalizacja  wydatków a zwłaszcza 
inwestycyjnych, z naciskiem na właściwe rozpisywanie przetargów 
uwzględniających kryteria jakości i co dalej za tym idzie wyciąganie 
konsekwencji wobec niesolidnych wykonawców  - w zakresie prawa zamówień 
publicznych i egzekwowanie kar. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Jednym z celów zapisanych w Fundamencie 
jest racjonalizacja wydatków, a co za tym 

idzie 
koncentracja  środków na wydatki 

inwestycyjne. 
Propozycja  wzmocnienia konsekwencji 
wobec niesolidnych wykonawców  ma 

charakter szczegółowy i będzie 
rozpatrywana podczas opracowywania 

polityk sektorowych oraz wprowadzania 
nowych standardów. 

663. 

Zmniejszenie zatrudniania  - pozwoli na zmniejszenie wydatków na 
wynagrodzenia – a więc będzie efektywniejsze wydatkowanie środków 
publicznych. 
 Uwagi z 

warsztatów 
N 

Jednym z celów zapisanych w Fundamencie 
jest racjonalizacja wydatków i usprawnienie 

pracy Urzędu. Określenie poziomu 
zatrudnienia w urzędzie musi być wynikiem 

analizy porównawczej kosztów jego 
funkcjonowania i sprawnego, w ramach 

obowiązującego prawa, dostępu 
mieszkańców do usług komunalnych. 

664. 
Odmłodzenia kadry urzędu 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Nie można uwzględnić tej uwagi ze względu 

na jej dyskryminacyjny charakter. 

665. 
Zwiększenie jakości podejmowanych zarządzeń i uchwał, odpowiadających 
bardziej na potrzeby mieszkańców 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Ważna jest jakość nie ilość  podejmowanych 
uchwał, a już Wizja strategii mówi o 

działaniu na rzecz mieszkańców  
polepszenia ich funkcjonowania w Łodzi. 

666. 
Egzekwowanie kar dla właścicieli posiadłości nie dbających o zachowanie 
czystości – poprawi to czystość miasta. 

 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Kwestie do ujęcia w programach 

wykonawczych polityk sektorowych. 

667. Kompetencja, kompetencja, kompetencja... Wymieniać tych którzy nie dają rady. Osoba fizyczna T 
Kwestie kompetencji urzędników i oceny ich 
pracy ujęte są w fundamencie i przepisach o 
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ocenie pracowników UMŁ. 

668. 

Sprzeciw może budzić też sens pojęcia "efektywności", którym posługuje się 
projekt. W strategii rozwinięto pojęcie "efektywności" miasta jako działania 
doraźnie zwiększające dochód Łodzi (choć i to nie jest pewne) i przy 
jednoczesnej eksterioryzacji przyszłych kosztów na mieszkańców nie 
uwzględniając jednocześnie długoterminowej efektywności społecznej ani 
środowiskowej. 
Oczekujemy w projekcie przedefiniowania pojęcia efektywności w taki sposób, 
żeby uwzględniała przede wszystkim zysk długoterminowy Łodzi nie tylko w 
sensie finansowym, ale także społecznym i środowiskowym. 

Przedstawiciele 
Świetlicy Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

T 

Efektywność zarządzania nie ogranicza się 
jedynie do znaczących podwyżek kosztów 
świadczonych usług komunalnych, ale 

obejmuje całokształt zarządzania poprawiając 
jednocześnie część dochodową jak i przede 
wszystkim część wydatkową świadczonych 

usług. 
 

669. 

Planowana "restrukturyzacja zadłużenia mieszkańców z tytułu użytkowania 
lokali komunalnych" [fundament, pkt. 1] oznaczająca de facto sprzedaż długów 
lokatorskich za niewielki procent wartości. Kilka miast w Polsce po 
przeprowadzeniu takiego procesu poniosło wyższe od zysków koszty związane z 
konsekwencjami społecznymi takiego procesu (zapewnienie mieszkań 
socjalnych, pogłębianie się problemów związanych z biedą i wykluczeniem). 
Sugerujemy usunięcie tego punktu. 
 

Przedstawiciele 
Świetlicy Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

T 

Działania dotyczące restrukturyzacji 
zadłużenia będą każdorazowo poprzedzone 

wszechstronną analizą ekonomiczno – 
społeczną, która pozwoli odpowiedzieć na 
pytanie o spodziewane skwantyfikowane 

efekty podejmowanych działań  oraz ich skutki 
społeczne w ich wymiarze ekonomicznym, 

socjalnym i wspólnotowym, czyli sprzyjającym 
zachowaniu integralności wspólnoty 

samorządowej. 
 

670. 

Planowana prywatyzacja spółek miejskich [wyzwania, pkt. 5 oraz fundament, 
pkt. 1] nie jest w dokumencie poparta żadnym uzasadnieniem (także w 
diagnozie). Proces ten może jak w innych miastach odbić się negatywnie na 
kontroli nad ich działaniami, również w zakresie kosztów środowiskowych i 
społecznych. Działania takie mogą spowodować przerzucanie ciężaru na 
mieszkanki i mieszkańców w związku ze wzrostem cen usług. Podobne działania 
w innych miastach budziły poważne protesty społeczne (prywatyzacja SPEC w 
Warszawie), które w Łodzi mogą doprowadzić do zmniejszenia i tak niskiego 
zaufania do władz. Sugerujemy usunięcie tych zapisów ze strategii. 
 

Przedstawiciele 
Świetlicy Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

T 

Działania dotyczące prywatyzacji miejskich 
spółek będą każdorazowo poprzedzone 
wszechstronną analizą ekonomiczno – 

społeczną, która pozwoli odpowiedzieć na 
pytanie o spodziewane skwantyfikowane 

efekty podejmowanych działań  oraz ich skutki 
społeczne w ich wymiarze ekonomicznym, 

socjalnym i wspólnotowym, czyli sprzyjającym 
zachowaniu integralności wspólnoty 

samorządowej. 
  

671. 
Planowana prywatyzacja mienia komunalnego [fundament, pkt. 1], bez 
wskazania, jakiego rodzaju działania będą prowadzone (sprzedaż całych 
kamienic czy raczej mieszkań pojedynczym lokatorom). Podobny zapis zagraża 

Przedstawiciele 
Świetlicy Krytyki 

Politycznej w 
T 

Działania dotyczące prywatyzacji mienia 
komunalnego będą każdorazowo poprzedzone 

wszechstronną analizą ekonomiczno – 
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naszym zdaniem kontynuowaniem degradacji zabytkowej tkanki, narastaniem 
nieładu przestrzennego a także niszczenia zasobów przyrodniczych miasta i - co 
najważniejsze - grozi poważnymi konfliktami społecznymi. Sugerujemy usunięcie 
zapisów o prywatyzacji mienia komunalnego ze strategii lub taką ich 
modyfikację, która chroni obecnych i przyszłych lokatorów. 
 

Łodzi społeczną, która pozwoli odpowiedzieć na 
pytanie o spodziewane skwantyfikowane 

efekty podejmowanych działań  oraz ich skutki 
społeczne w ich wymiarze ekonomicznym, 

socjalnym i wspólnotowym, czyli sprzyjającym 
zachowaniu integralności wspólnoty 

samorządowej. 
 

672. 

Usprawnienie organizacji kompetencyjnej, hierarchii jednostek Miasta i ich 
rozwiązań zgodnie z kompetencjami np. większy wpływ służb architektonicznych 
na wygląd Miasta i inwestycje. Oparcie zarządzania na rzeczywistych 
kompetencjach zasobów ludzkich. 
Odpolitycznienie zarządzania 

Osoba fizyczna T 

Kwestie wpływu na wygląd Miasta zawarte 
będą w programach wykonawczych filaru III 
przestrzenno-środowiskowego i politykach 

sektorowych. 

673. 
Ewidencja stanu posiadania, możliwości- finansowych i tzw. barterowych 
majątku miasta, szkolenia urzędników, uczenie się na najlepszych światowych 
wzorach, korzystanie z doświadczenia miast zachodnich 

Osoba fizyczna T 
Stan posiadania już jest ewidencjonowany, 

zastosowany będzie w polityce 
właścicielskiej i nie tylko. 

674. 

Miasto powinno pozbyć się większości kamienic, bo posiada je prawem kaduka. 
W większości jest to mienie zagrabione przez komunistów.  Miasto nie może być 
kamienicznikiem, poza pewną pulą mieszkań socjalnych. Miasto powinno 
wyznaczać i egzekwować standardy mieszkaniowe. 

Osoba fizyczna N 

Ze względu na szczegółowość uwagi warto 
uwzględnić ją nie w strategii ale w polityce 
właścicielskiej. W strategii nie powinien 

znaleźć się zapis mówiący wprost o 
prywatyzacji spółek tylko o działaniach na 
rzecz „racjonalizacji” wydatków Miasta. 

675. 

Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w jak największej skali. Większa 
transparentność w uchwalaniu budżetu oraz finansowaniu miejskich inwestycji. 
Szerokie konsultacje społeczne dotyczące wyboru priorytetów inwestycyjnych 
miasta w sytuacji "zbyt krótkiej kołderki", by zaspokoić wszystkie potrzeby. W 
wyborze inwestycji należy kierować się interesem mieszkańców oraz celami 
strategicznymi (jeśli założymy, że strategia będzie dobra i rzetelna). Nie mogą 
być one wynikiem nacisków rozmaitych grup, realizowaniem politycznych 
obietnic lub nieuzasadnionych niczym wizji. 

Osoba fizyczna N 

Budżet zadaniowy to równoległa analiza 
finansowania poszczególnych przedsięwzięć 

zawartych w programach strategicznych, 
która jest podstawą zrównoważonego 

zarządzania budżetem. 

676. 

Zdumienie budzi na przykład zapis znajdujący się w 1 punkcie fundamentu 
ŁÓDŹ EFEKTYWNA I PRZYJAZNA (I. Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i 
gospodarna): "Konieczne jest zapewnienie dostępu do nowoczesnej 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej z właściwym rozlokowaniem 
infrastruktury w obszarze całego Miasta.", tak jakby infrastruktura sportowa 

Przedstawiciele 
Świetlicy Krytyki 

Politycznej w 
Łodzi 

N 
Kwestie infrastruktury sportowej będą 

określone w polityce sportowej dotyczącej 
sportu. 
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miała cokolwiek wspólnego z dobrym zarządzaniem, gospodarnością lub 
oszczędnością. Obiekty sportowe nie należą także z pewnością do fundamentu, 
na jakim należałoby budować Łódź, choćby z uwagi na to, że nie są inwestycją, z 
której korzystają tak samo różne grupy społeczne (wiek, płeć, zainteresowania) i 
z tego powodu nie można ich zaliczyć do najbardziej fundamentalnych potrzeb 
łodzianek i łodzian. 
 

677. 

To co jest naszą własnością 
Konieczna jest rozbudowa wszystkich Spółek Miejskich. Nie wolno ich 
prywatyzować. 
Należy je dofinansować poprzez pozostawienie im wypracowanych zysków z 
przeznaczeniem na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy. 
To właśnie tam muszą powstać nowoczesne miejsca pracy dla Łodzian. Spółki 
miejskie powinny skutecznie zmniejszać bezrobocie w mieście. 
 

Przedstawiciele: 
- ROP Ruch 

Odbudowy Polski 
- Klub „Gazety 

Polskiej” w Łodzi 
-Związek 

Zawodowy Wsi i 
Rolnictwa 

„Solidarność 
Wiejska” 

- Stowarzyszenie 
„Forum dla 
Ojczyzny” 
- Prawo i 

Sprawiedliwość 
- Łódzkie 

Porozumienie 
Organizacji 

Pozarządowych 
Koordynator 

Działań ŁPOP 

T 

Ze względu na szczegółowość uwagi warto 
uwzględnić ją nie w strategii, ale w polityce 

właścicielskiej. W strategii nie powinien 
znaleźć się zapis mówiący wprost o 

prywatyzacji spółek tylko o działaniach na 
rzecz „racjonalizacji” wydatków Miasta w 
zależności od kondycji spółki strat lub jej 

zysków. 
 
 

678. 

Miasto nie jest firmą, nie może być mowy wyłącznie o efektywności i 
gospodarce. Miasto ma obowiązki wobec mieszkańców i musi zapewnić im 
określone usługi i jakość życia – tego nie da się zrobić modelem biznesowym. 
Potrzebna jest decentralizacja władzy samorządowej poprzez przyznanie 
znacznie większych uprawnień i kompetencji dla Rad Osiedli jako jednostek 
pomocniczych. Rady są podstawowym ogniwem demokracji na najniższym 
szczeblu i tam powinny być rozstrzygane sprawy najważniejsze dla życia 

Przedstawiciele: 
- ROP Ruch 

Odbudowy Polski 
- Klub „Gazety 

Polskiej” w Łodzi 
-Związek 

Zawodowy Wsi i 

T 

Rzeczywiście zabezpieczanie zbiorowych 
potrzeb mieszkańców jest podstawowym 

obowiązkiem Miasta. Powinien być 
wykonywany z należytą starannością. 

Wysoki poziom usług komunalnych  można 
uzyskać wyłącznie dzięki efektywności 
rozumianej jako optymalizacja kosztów. 
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lokalnej wspólnoty. Jednocześnie potrzebna jest całkowita dostępność władzy 
dla obywatela. Należy przywrócić dyżury Prezydenta Miasta dla Łodzian w 
wymiarze raz w tygodniu. Przykład dostępności władzy dla obywatela musi iść 
zawsze 
z góry. 
 

Rolnictwa 
„Solidarność 

Wiejska” 
- Stowarzyszenie 

„Forum dla 
Ojczyzny” 
- Prawo i 

Sprawiedliwość 
- Łódzkie 

Porozumienie 
Organizacji 

Pozarządowych 
Koordynator 

Działań ŁPOP 

Co do decentralizacji władzy pojmowanej 
jako zwiększanie uprawnień RO to na cale 
szczęście nie jest to nasze zmartwienie. O 

częstotliwości dyżurów prezydenta nie 
powinno decydować się ani w strategii, ani 

w politykach sektorowych. 

679. 

Strona 18 – jest”(…) będą zarządzane   przez profesjonalistów, by nie dłużej 
przynosiły nieakceptowanych społecznie strat.”. Zmiana na: „(…) będą 
zarządzane przez profesjonalistów, by dłużej nie przynosiły nieakceptowanych 
społecznie strat.”. 

Osoba fizyczna T Redakcja zostanie poprawiona. 

680. 

Strategia daje delegację do prywatyzacji spółek miejskich. Jest to jedno z zadań, 
które nie powinno być elementem Strategii. Nie ma wykonanych analiz kosztów i 
korzyści społecznych wynikających z takiego zamiaru poprzedzonych 
konsultacjami społecznymi. Każdy zamiar prywatyzacji mienia publicznego – 
własności wielu pokoleń Mieszkańców Łodzi, powinien przewidywać 
uruchomienie procesu szerokiej informacji, konsultacji, a następnie referendum 
lokalnego, jako podstawowego narzędzia budowy społeczeństwa 
obywatelskiego. 
Stanowczo sprzeciwiamy się temu zapisowi. Usługi strategiczne dla każdego 
miasta muszą być kontrolowane społecznie, a są to np.: 
- dostawa wody pitnej, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
- usuwanie nieczystości 
- komunikacja miejska 
Zapis powinien brzmieć: wszelkie decyzje w zakresie prywatyzacji mienia 
publicznego poprzedzone będą wykonaniem wielowariantowej analizy kosztów i 
korzyści społecznych, poddanej konsultacjom społecznym, w uzasadnionych 
przypadkach poddane pod referendum. 

Przedstawiciele 
Centrum 

Zrównoważonego 
Rozwoju 

T 

Ze względu na szczegółowość uwagi warto 
uwzględnić ją nie w strategii ale w polityce 
właścicielskiej. W strategii nie powinien 

znaleźć się zapis mówiący wprost o 
prywatyzacji spółek tylko o działaniach na 
rzecz „racjonalizacji” wydatków Miasta w 
zależności od kondycji spółki strat lub jej 

zysków. Zapis: „wszelkie decyzje w zakresie 
prywatyzacji mienia publicznego 
poprzedzone będą wykonaniem 

wielowariantowej analizy kosztów i korzyści 
społecznych, poddanej konsultacjom 

społecznym, w uzasadnionych przypadkach 
poddane pod referendum” powinien znaleźć 

się w strategii lub polityce sektorowej. 
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681. 

Strategia nie przewiduje rozwiązania jednego z najważniejszych problemów 
Łodzi – mieszkalnictwa komunalnego. Sygnalizowana rewitalizacja centrum 
Łodzi, zakładana jej atrakcyjność dla mieszkańców i inwestorów, „aktywne 
zarządzanie zasobem mieszkań socjalnych i komunalnych”, „docelowo także 
prywatyzacja części mieszkań komunalnych”, bez wskazania kierunkowych 
działań systemowych, stanowią zapisy, w które można włączyć wszelkie bliżej 
nie sformułowane działania, np. sprzedaż najbardziej atrakcyjnych terenów lub 
kwartałów miasta, sprzedaż kamienic z lokatorami, wyłączenie działań miasta z 
budowania lokali komunalnych w ogóle, również możliwość zarządzania 
lokowaniem mieszkańców w kontenerach. Budownictwo, w tym komunalne jest 
ważną dziedziną rozwojową gospodarki dającą miejsca pracy i tworzącą 
podstawowe warunki bytowe dla obecnego i przyszłych pokoleń Łodzian. Zapisy 
powinny być jasne i czytelne, dotyczące m.in. kontynuacji uwłaszczania 
lokatorów w lokalach komunalnych, (co znacząco różni się od prywatyzacji 
części mieszkań komunalnych) na dotychczasowych zasadach, przy znacznym 
uproszczeniu i przyspieszeniu procedur. Naszym zdaniem elementem Strategii 
powinna być: inwentaryzacja zasobów gminy z ustaleniem stanów prawnych, 
połączona z przejęciem nieruchomości w oparciu o zasady zasiedzenia, dla 
zakończenia procederu przejmowania i dzikiej prywatyzacji kamienic, 
powodującej dramaty wielu rodzin oraz obciążenia pozostałej części 
mieszkańców Łodzi masowymi eksmisjami z prywatnych kamienic. Proceder ten 
skutkuje również ubytkiem młodych obywateli Łodzi, którzy w poszukiwaniu 
mieszkania migrują do miast i gmin satelitarnych. W Strategii brak 
opracowania narzędzi prawa miejscowego dla skutecznego egzekwowania od 
właścicieli nieruchomości utrzymania posesji w estetyce i porządku oraz 
korzystania z kamienic czynszowych zgodnie z ich przeznaczeniem budowlanym 
(jaskrawy przykład braku takich działań: kamienica przy zbiegu Kościuszki i 
Mickiewicza). Brak również tworzenia warunków i wspierania budownictwa 
komunalnego inicjowanych przez grupy społeczne i organizacje. Brak w 
Strategii zapisów dotyczących próby rozwiązania problemu społecznego 
związanego z mieszkalnictwem i bezdomnością, jako pochodnej narastającej 
biedy i bezrobocia. W tym elemencie projekt Strategii nie zawiera żadnych 
powiązań celowych. 
 

Przedstawiciele 
Centrum 

Zrównoważonego 
Rozwoju 

T 

Strategia zawiera ogólne kierunki działań 
natomiast ich uszczegółowienie w postaci 
konkretnych działań, o których mowa w 

uwadze, zawarte będzie w politykach 
sektorowych. 

682. Analiza bilansu zysków i strat budżetu, eliminacja kosztów nieuzasadnionych np. Przedstawiciele T Jest zapowiedziana w fundamencie 
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generowanych przez spółki miejskie, nadmierną administrację, wsparcie źródeł 
przychodów, zniesienie barier (wspieranie lokalnej przedsiębiorczości), 
pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla realizacji projektów ważnych dla 
Miasta Łodzi 
 

Centrum 
Zrównoważonego 

Rozwoju 

natomiast szczegółowo określona będzie w 
politykach sektorowych. 

683. 

Polityka władz 
 Odpolitycznienie władz w kierunku demokracji bezpośredniej, zarządzania 
miastem przez Obywateli i dla Obywateli (Mieszkańców) 
 Społeczny monitoring działalności władz 
 Przeprowadzenie procedur przejęcia majątku przez Gminę w wyniku 
zasiedzenia, uregulowanie innych spraw „własnościowych” 
 Opracowanie i przedstawienie Mieszkańcom planów (roczne, wieloletnie) 
administracji (UMŁ) dotyczących: 
- Budżetu 
- Polityki społecznej (m.in.: likwidacja bezrobocia, bezdomność, wykluczenie) 
- Polityki ekonomicznej (m.in.: roboty publiczne, inwestycje, efektywne 
zarządzanie spółkami, mieszkalnictwo) 
- Współpracy z organizacjami pozarządowymi 
- Ochrony środowiska (w tym Planu gospodarki odpadami) 
 
Administracja 
 Opracowanie rygorystycznych wytycznych w formie Uchwały Rady Miasta dla 
konkursowych naborów na stanowiska menedżerskie, kierownicze, dyrektorskie 
w Urzędzie Miasta oraz w spółkach miejskich 
 Opracowanie i wdrożenie systemów mających na celu usprawnienie 
działalności administracji i minimalizacji uciążliwości biurokratyzacji dla 
mieszkańców i przedsiębiorców 
 Uproszczenie procedur administracyjnych przez zwiększenie kompetencji, 
zmniejszenie etatów w urzędach (redukcja nadmiernych kosztów 
administracyjnych) 
 Społeczny monitoring działalności urzędów w celu eliminacji działań 
szkodliwych społecznie 
 Stopniowy powrót do instytucji gospodarza domu, zmniejszenie ilości lub 
całkowita likwidacja Administracji Nieruchomościami 
 Stworzenie instrumentów działania administracji w porozumieniu i dla 

Przedstawiciele 
Centrum 

Zrównoważonego 
Rozwoju 

N 

Uwagi warte podkreślenia, które ujęte w 
szczegółach będą w politykach sektorowych. 

Część z nich jest już ujętych w ramy 
uchwalone przez Radę Miejską jak: System 

zarządzania jakością UMŁ, Procedury 
naboru kandydatów na wolne stanowiska 

urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne 
stanowiska kierowników miejskich 

jednostek organizacyjnych. 
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społeczności lokalnych 
 Przystosowanie infrastruktury budynków administracji publicznej dla potrzeb 
niepełnosprawnych, w tym również niewidomych poprzez umieszczenie 
oznakowań pomieszczeń alfabetem braila 
 Wprowadzenie programu poszanowania i oszczędności energii w budynkach 
administracji publicznej (termomodernizacja obiektów, energooszczędne 
oświetlenie, wprowadzanie Odnawialnych Źródeł Energii. 

684. 

Strategia daje delegację do prywatyzacji spółek miejskich. Jest to jedno z zadań, 
które nie powinno być elementem Strategii. Nie ma wykonywanych analiz 
kosztów i korzyści społecznych wynikających z takiego zamiaru, poprzedzonymi 
konsultacjami społecznymi (zawartych chociażby w diagnozie). […] Stanowczo 
sprzeciwiamy się temu zapisowi. Usługi strategiczne dla każdego Miasta musza 
być kontrolowane społecznie.[…] spółki nierentowne, po analizie możliwości 
restrukturyzacji, mogą być przedmiotem programu naprawczego.   

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Zieloni 
Rzeczpospolitej 

Polskiej 

 

W diagnozie strategicznej Łodzi wskazano 
jako słabą stronę miasta 

niewielką efektywność zarządzania 
miejskimi spółkami komunalnymi. 
Działania prywatyzacji spółek będą 

każdorazowo poprzedzone wszechstronną 
analizą ekonomiczno – społeczną, która 

pozwoli odpowiedzieć na pytanie o 
spodziewane skwantyfikowane efekty 

podejmowanych działań.  oraz ich skutki 
społeczne w ich wymiarze ekonomicznym, 

socjalnym i wspólnotowym, czyli 
sprzyjającym zachowaniu integralności 

wspólnoty samorządowej.  Spółki o 
znaczeniu strategicznym nie będą 

prywatyzowane. 

685. 

Strategia nie przewiduje rozwiązania jednego z najważniejszych problemów 
Łodzi – mieszkalnictwa komunalnego. Sygnalizowana rewitalizacja centrum 
Łodzi, zakłada jej atrakcyjność dla mieszkańców i inwestorów, „aktywne 
zarządzanie zasobem mieszkań socjalnych i komunalnych”, docelowo także 
prywatyzacja działań systemowych” – stanowią zapisy, w które można włączyć 
wszelkie bliżej nie sformułowana zadania. [,,,] zapisy powinny być jasne i 
czytelne […] W tym elemencie strategii nie zwiera żadnych rozwiązań celowych.   

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia 

Zieloni 
Rzeczpospolitej 

Polskiej 

T 

Strategia rozwoju wskazuje główne kierunki 
rozwoju miasta. Szczegóły polityki w 

zakresie mieszkalnictwa zostaną opracowane 
w osobnym dokumencie, polityce 

mieszkaniowej. Przedstawione propozycje 
zostaną rozpatrzone podczas opracowywania 

dokumentu. 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

197 
 

Polityki sektorowe 
LP.  Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

686. 
Wdrażanie systemów jakości-np ISO, mierzenie jego efektów, efektywne, 
ekonomicznie najwłaściwsze ale i elastyczne, przyjazne ludziom zarządzanie, 
tworzące lokalne miejsca pracy dla łodzian i Polaków. 

Osoba fizyczna  
System jakości ISO jest wdrożony w 

Urzędzie Miasta. 

687. 
W zakresie komunikacji ideałem byłoby stworzenie systemu "biletu 
aglomeracyjnego" dającego dostęp do wszystkich środków komunikacji na 
wybranej trasie.  Takie rozwiązania od lat skutecznie funkcjonują w Niemczech. 

Osoba fizyczna T 
Bilet aglomeracyjny zostanie wprowadzony  

od marca 2012. 

688. 

Dlatego działania zmieniające powyższe wskaźniki diagnozy powinny kłaść 
szczególny nacisk na realizację przez placówki wsparcia dziennego, w tym 
świetlice, modelu pracy środowiskowo-terapeutycznego z pracą podwórkową 
(streetworking).  
Należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę instytucjonalną powstałą poprzez 
MOPS i NGOsy na terenie Łodzi oraz promować pojawianie się nowych 
placówek (świetlic). 
Ponadto należy wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych w tworzeniu 
sieci instytucji udzielających poradnictwa psychospołecznego dla osób i rodzin 
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (nieodpłatnie dla łodzian - 
dzięki dotacjom budżetowym 

Przedstawiciele 
Fundacji 
Wsparcia 

Psychospołeczne
go 

T 
Ze względu na szczegółowość uwagi będzie 

ona uwzględniona w polityce sektorowej 
dot. pomocy społecznej. 

689. 

Opracowanie i wdrożenie programu mieszkalnego Senior - Junior 
- Opracowanie i wdrożenie programu przeciwdziałania bezdomności i 
wykluczeniu społecznemu, wdrażanie efektywnych metod zmniejszania 
bezrobocia i bezdomności, np. program „Przyjazne osiedla”, „Czynsz za 
pracę”, itp. 
- Opracowanie i wdrożenie programu robót publicznych dla bezrobotnych oraz 
wspieranie ekonomii społecznej w postaci spółdzielni socjalnych 
- Opracowanie programu tworzenia małych przedszkoli w obrębie osiedli 
- Przywrócenie osiedlowych Domów Kultury z programami zajęć pozaszkolnych 
dla dzieci, z dostępem do internetu, bibliotekami, kursami tańca, spotkaniami z 
twórcami kultury i ciekawymi osobami mieszkającymi na danym osiedlu, 
wspólnymi imprezami dla mieszkańców itp. 
- Opracowanie programu tworzenia Klubów Seniorów i miejsc wymiany 
międzypokoleniowych doświadczeń w Domach Kultury 
 Opracowanie programu tworzenia Klubów Malucha i Klubu Młodych Mam w 
Domach Kultury 

Przedstawiciele 
Centrum 

Zrównoważoneg
o Rozwoju 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 
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- Opracowanie Programu współpracy ze stowarzyszeniami poprzez ułatwienie 
dostępu do lokali na prowadzenie działalności statutowej – m.in. przy Domach 
Kultury w formie użyczenia za świadczenie usług wolontariackich na potrzeby 
funkcjonowania Domów Kultury 
 

690. 

Zdrowie: 
-  Komunalizacja szpitali, wybór zarządzającego szpitalem w drodze otwartych 
konkursów menedżerskich 
- Uruchomienie systemu kształcenia ustawicznego opiekunów szpitalnych i 
domowych dla przewlekle chorych i wymagających opieki paliatywnej, w tym 
samotnych 
- Wdrożenie Programu profilaktyki zdrowotnej we wszystkich placówkach 
systemu kształcenia dzieci i młodzieży (mobilnej lub stacjonarnej) 
poprzedzonego wielowariantową koncepcją wyłożoną do dyskusji i akceptacji 
społecznej (czy koncepcję można wyłożyć do dyskusji) 
-  Opracowanie i wdrożenie projektu racjonalnego funkcjonowania obiektów 
szpitalnych i przychodni (termomodernizacja, ekonomika transportu 
wewnętrznego – automatyzacja, wymiana łóżek na nowoczesne, itp.) Czy już po 
komunalizacji? 
 

Przedstawiciele 
Centrum 

Zrównoważoneg
o Rozwoju 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 

691. 

Edukacja 
 Realizacja Programu modernizacji łódzkich szkół, w tym termomodernizacja, 
rozbudowa w uzasadnionych przypadkach o halę sportową i basen całoroczny, 
dostępny dla lokalnych społeczności w formie odpłatnej, co pozwoli na lepsze 
finansowanie placówek 
 Opracowanie i wdrożenie programu alternatywnego wykorzystania 
powierzchni placówek w okresach niżu demograficznego, po przeprowadzeniu 
szerokiej dyskusji społecznej (np. wykorzystanie części budynków na 
funkcjonowanie Osiedlowych Domów Kultury), dla przeciwdziałania zamykania 
lub nieuzasadnionej prywatyzacji szkół 
 Realizacja programu wsparcia placówek – szkół specjalnych 
 Konkursowy i transparentny wybór Dyrekcji placówek oświatowych 
(wytyczne i sposób przeprowadzania konkursów powinien być w formie 
Uchwały Rady Miasta) 
 Przywrócenie kształcenia zawodowego w Łodzi 

Przedstawiciele 
Centrum 

Zrównoważoneg
o Rozwoju 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 
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 Stała współpraca z uczelniami w zakresie monitorowania trendów 
rozwojowych, zagrożeń społecznych, gospodarczych i środowiskowych Łodzi 
(do wykorzystania w procesie wdrażania i nowelizacji Strategii) 
 Wspieranie i podnoszenie prestiżu uczelni łódzkich poprzez tworzenie 
dobrych warunków dla funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu oraz 
inicjatyw proinnowacyjnych, połączone ze wsparciem i rozwojem innowacji w 
MŚP 
 

692. 

Wypoczynek sport i rekreacja 
 Zwiększenie ilości basenów na terenie miasta 
 Odnowa i przebudowa basenów np. „Anilana”, „Włókniarz” 
 Zmiana miejsca Lunaparku i jego rozbudowa na terenach dogodnych np. Brus, 
na Park Rekreacji i Rozrywki, rozszerzenie oferty 
 Opracowanie i wdrożenie programu sportowego rozwoju dzieci i młodzieży 
 Usprawnienie transportu miejskiego, zapewnienie miejsc parkingowych przy 
obiektach sportowych 
 Tworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji w oparciu o innowacyjne 
projekty wykorzystujące OZE, w tym geotermię 
 

Przedstawiciele 
Centrum 

Zrównoważoneg
o Rozwoju 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 

693. 

Należy podnieść jakość i poprawić racjonalizację świadczonych usług pomocą 
społeczną oraz organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
Należy zwiększyć wsparcie finansowe i rzeczowe placówek wsparcia dziennego 
prowadzonym przez NGOsy. 
Wsparcie finansowe i rzeczowe Miasta Łodzi oraz stała ewaluacja placówek 
wsparcia dziennego prowadzonych przez NGOsy przyczyni się do poprawy 
jakości i racjonalizacji świadczonych usług. 
Świetlice są szansą dla Łodzi! 
Należy pamiętać, że przyczyną zaistniałego problemu społecznego Łodzi 
(„złych” wskaźników diagnozy) w społecznościach lokalnych jest fakt, iż dzieci 
przyjmują dominujący w niej sposób życia za oczywisty i ‘naturalny’, co 
zwiększa zagrożenie międzypokoleniową transmisją biedy, osłabienie w dążeniu 
do sukcesu zawodowego i materialnego oraz do wzrostu liczby przypadków 
dokonywanych czynów karalnych przez dzieci i młodzież – co podkreśla także 
Pani prof. W. Warzywoda-Kruszyńska – Uniwersytet Łódzki. 
Odpowiedzią na łódzkie problemy społeczne jest konieczność wprowadzenia 

Przedstawiciele 
Świetlicy 

Podwórkowa 
przy 

Stowarzyszeniu 
Centrum 
Wsparcia 

Terapeutycznego 

T 

W fialrze II strategii zostaną rozwinięte 
kwestie związane z przeciwdziałaniem 

wykluczeniu społecznemu. 
Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 
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zmian systemowych związanych ze sprawnie działającymi świetlicami 
środowiskowymi i specjalistycznymi (placówkami wsparcia dziennego), które 
prawidłowo realizują model pracy środowiskowo-terapeutyczny z pracą 
podwórkową: - wyrównują szansę edukacyjne oraz przeciwdziałają wykluczeniu 
społecznemu i patologiom wśród dzieci i młodzieży ze środowisk uznanych za 
„enklawy dziecięcej biedy”. 
- przyczyniają się do zmniejszenia przestępczości nieletnich i tym samym 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Łodzi [poprzez 
organizację czasu wolnego, wprowadzanie programów i projektów edukacyjno-
terapeutycznych, współdziałanie z innymi instytucjami np. straż miejska, policja, 
MOPS, szkoły, sądy, itp.]. 
- zmniejszają transmisję biedy. 
- aktywizują społeczność lokalną. 
- prowadzą skuteczne działania zmierzające do wyrobienia u wychowanków 
kompetencji zawodowych (praca w zespole, dobra organizacja czasu, 
koordynacja działań, prawidłowe nawiązywanie kontaktów i odreagowanie 
emocjonalne, odporność na stres, autopromocja…), które przyczynić się mogą 
do zwiększenia się liczby ludności w wieku produkcyjnym w Łodzi. 
- przyczynią się do zwiększenia liczby osób rozpoczynających pracę w 2020 r. 
[w wyniku wykorzystania potencjału osobowego wychowanków], co pozwoli 
Łodzi pochwalić się wzrostem dochodów znajdujących się w dyspozycji 
ludności. 
- poprzez lepiej przygotowaną młodzież do dorosłości - pracy zawodowej- Łódź 
stanie się lepiej przygotowana na zaopiekowanie się większą liczbą osób 
starszych w najbliższych latach. 
- wyszukują i wspierają młode talenty, propagują posiadanie pasji – co wpływa 
na rozwój kreatywności i innowacyjności w Łodzi oraz na kreatywny, zdrowy 
styl życia. 
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Zrównoważony transport metropolitarny – wewnątrz i na zewnątrz miasta – program zaproponowany po pierwszych 
warsztatach 

LP.  Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

694. 

Dominujący kierunek rozwiązań, jakie formułowali mieszkańcy był związany z 
rozwojem i wspieraniem infrastruktury transportu publicznego, rowerowego i 
pieszego. Dzięki temu Łódź otrzymałaby status miasta przyjaznego. Ponadto – 
co podkreślano wielokrotnie – poprzez poszczególne działania z zakresu 
zrównoważonego transportu poprawiłoby się zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, co wprost przekłada się na wyższą jakość życia. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 
filaru II i III strategii w poszczególnych 

zakresach tematycznych. 
 

695. 

Ruch samochodowy: 
W niemalże każdej grupie pojawiały się pomysły na wyeliminowanie / 
ograniczenie ruchu samochodowego w różnych obszarach (w obrębie 
Śródmieścia / na terenie obszaru zabytkowego / do granicy kolei obwodowej). 
Uzasadniano to m. in. chorobami związanymi z obecnym zanieczyszczeniem 
powietrza i złą strukturą przewietrzania miasta oraz dodatkowymi kosztami, 
jakie miasto musi ponosić na remont „rozjeżdżonych” przez parkujące 
samochody chodników i trawników. Rozwiązania, jakie podawano, to: 

a) zawężanie „światła” jezdni 
b) opłaty za wjazd do centrum miasta 
c) zwiększenie opłat parkingowych lub wprowadzenie opłat parkingowych 

dla większych gabarytowo samochodów 
d) „strefa 30” - ograniczenie prędkości do 30 km w obrębie zwartej 

zabudowy śródmiejskiej + na osiedlach 
e) w centrum zastępowanie skrzyżowań ze światłami, skrzyżowaniami 

równorzędnymi (ta uwaga wywołała dyskusję, czy na pewno w polskich 
realiach to rozwiązanie zapewni  pozostałym uczestnikom ruchu 
bezpieczeństwo) 

f) wyrzucenie ruchu tranzytowego poza miasto 
g) ruch samochodowy w oparciu o etylinę 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 

696. 

Jednocześnie uczestnicy i uczestniczki warsztatu zwracali uwagę, że 
wprowadzenie takich rozwiązań koniecznie powinno być skoordynowane z 
dostosowaną do potrzeb mieszkańców infrastrukturą transportu publicznego. 
Jako konkretne rozwiązania podawano: 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 
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a) parkingi w centrum płatne, a na obrzeżach bezpłatne 
b) parkingi podziemne i/lub wielopoziomowe, w tym parkingi typu „Parkuj 

i jedź” 
 

 

697. 

Komunikacja publiczna: 
Pierwszym widocznym obszarem było lepsze skoordynowanie sieci 
komunikacyjnej i dopasowanie jej do potrzeb i rytmu życia jej użytkowników. 
Pojawiły się propozycje: 
- utrzymania częstotliwości albo zwiększenia częstotliwości kursów 
- stworzenia węzła multimodalnego przy „Centralu” 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 

698. 

Część tych pomysłów dotyczyła transportu kolejowego czy – bardziej ogólnie – 
szynowego: 

� zaplanowanie sieci komunikacji szynowej/ kolejki miejskiej (uwaga z 14 
stycznia) 

� tramwaj jednoszynowy, naziemny (bezkolizyjny) 
� powiązania kolei miejskiej z aglomeracyjną (czyli z okolicznymi 

miejscowościami) 
� wykorzystania kolei obwodowej, połączonej z centrum siecią autobusów 

elektrycznych (kierunek odśrodkowy) 
� tunel pod miastem ze stacjami i przystankami multimodalnymi w 

śródmieściu 
� zlokalizowania przystanku kolei aglomeracyjnej nie za Manufakturą, ale 

między ulicą Piotrkowską a ŁTR 
� jedna osoba zgłosiła także pomysł wymiany wąskich torów na szerokie. 

W uzasadnieniu powołała się ona na argument, że obecna szerokość 
torów przyczynia się do zwiększonej liczby wypadków oraz uniemożliwia 
wprowadzenie szybkich tramwajów. 

−  

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 

699. 

W odniesieniu do sieci autobusowej zgłoszono projekty: 
• sieci autobusów elektrycznych do obsługi Śródmieścia 
• zakupu taboru autobusowego z napędem na metan (uwaga z 14 

stycznia) 
• stworzenia bus-pasów 

 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 
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700. 

Ponadto mieszkańcy postulowali też rozwiązania odnoszące do podmiotów 
zarządzających miejską i metropolitarną komunikacją zbiorową: 

− wyłączenie komunikacji publicznej z zadań ZDiT i przekazanie tej 
kompetencji innej komórce miejskiej (wydziałowi), ze względu na 
niegospodarność obecnego podmiotu 

 

Uwagi z 
warsztatów 

N 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 

701. 

Założenie związku taryfowego – systemu zarządzania transportem , 
umożliwiającego m. in. koordynację i przeprowadzanie wspólnych inwestycji 
wprowadzenie wspólnego biletu na aglomerację 
Jedna z uczestniczek zwróciła uwagę na problem luk w prawie – brak ustawy 
metropolitarnej powoduje brak perspektyw na skoordynowanie transportu 
pomiędzy miastem Łódź a ościennymi gminami. Zgłosiła postulat, aby łódzcy 
decydenci wywierali naciski na parlamentarzystów, aby ci jak najszybciej 
przegłosowali ustawę. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 

702. 

Mieszkańcy wzmacniali pomysły rozwoju infrastruktury rowerowej, poprzez: 
• tworzenie ścieżek [drogi – MCh] rowerowych 
• zaplanowanie dróg i szlaków rowerowych (uwaga z 14 stycznia) 
• wprowadzenie obejmującego całe miasto systemu wypożyczania 

rowerów (nie chodziło o pojedyncze wypożyczalnie, ale taki system, 
który pozwala wypożyczyć rower w jednym miejscu, a zaparkować go w 
innym) 

Jako argumenty podawano tutaj troskę o środowisko oraz potrzebę 
wprowadzenia instrumentów, które zachęcą mieszkańców do przesiadki z 
samochodu na rower. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 

703. 

Pojawiły się także postulaty związane ze zmianą lub rozwojem infrastruktury 
drogowej. Był to pomysł wprowadzenia audytu węzłów autostradowych / 
usprawnienia projektu węzłów. Kolejne rozwiązania wzbudziły kontrowersje, 
według części uczestników kłóciły się bowiem z koncepcją zrównoważonego 
transportu, zmierzającego do minimalizacji indywidualnego transportu 
samochodowego. W tym katalogu pojawiły się koncepcje: 

• budowy obwodnic 
• budowy drogowego pierścienia między osiedlami (inny szczegółowy 

pomysł w tym obszarze dotyczył szybkiego i bezpiecznego połączenia 
drogowego między łódzkimi osiedlami Retkinia i Widzew) 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 
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• eliminacji zjawiska „czerwonej fali” poprzez koordynację systemu 
świateł (korzystając z kompetencji inżynierów Politechniki Łódzkiej) 

Jeden z mieszkańców wskazał na potrzebę budowania nowych ekranów, które 
zapewniają ochronę przed hałasem z ulicy. 
 

704. 

Uczestnicy i uczestniczki zgłaszali także pojedyncze pomysły związane z 
lotniskiem (konieczność ustanowienia połączeń typu HUB, czyli z innym 
strategicznym dużym lotniskiem w Europie), jego lokalizacją (konieczne jest 
lotnisko między Łodzią a Warszawą, bo obecne lotnisko im. Reymonta nie jest w 
stanie spełnić swojej kompleksowej roli) oraz połączeniami z innymi częściami 
miasta (skomunikowanie lotniska z centrum Łodzi i z drogami wokół miasta; 
węzeł komunikacyjny w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska  – kolej, parkingi 
itd.). Padł również głos, że generalnie należy rozwijać lotnisko pasażerskie. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy zawarte w filarach i rozwinięcia 
polityk sektorowych które będą stanowiły 

narzędzia realizacji strategii w 
poszczególnych zakresach tematycznych. 

 

705. 

W kontekście transportu i mobilności mieszkańców nawiązano do potrzeb osób o  
ograniczonej sprawności ruchowej. Mieszkanka zwróciła uwagę na barierę w 
postaci wybrzuszonych i nierównych chodników (ryzyko potknięcia się, upadku). 
Zgłosiła także postulat, aby w każdym składzie tramwajowym było dostosowane 
do takich osób przynajmniej jedno wejście, umożliwiając swobodne 
przemieszczanie się. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 

706. 

Kolejna uczestniczka zgłosiła pomysł na darmową komunikację publiczną dla 
osób wykluczonych społecznie. Dzięki temu uzyskali by oni dostęp do dóbr 
kultury oraz mieli możliwość wyjścia poza najbliższe sąsiedztwo. 
 
 

Uwagi z 
warsztatów 

N 
Uwaga do uwzględnienia w polityce 
transportowej po rozwiązaniu kwestii 

identyfikacji osób wykluczonych. 

707. 

Jedna z osób wskazała na konieczność prowadzenia przez miasto/ na zlecenie 
miasta programów edukacyjnych z zakresu zrównoważonego transportu, po to, 
aby mieszkańcy rozumieli posunięcia władz oraz konieczność wprowadzenia 
niektórych rozwiązań. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. Możliwe jest umieszczenie 
rozwinięcia takiego zapisu w filarze III. 

708. 

Komunikacja: 
- Racjonalne połączenia komunikacyjne z obiektami nowego układu kolejowego 
(projektowanego) 
- Usprawnienie komunikacji poprzez budowę kolei obwodowej miasta (wg. trasy 
istniejącej od lat) i poprzez racjonalne zmiany w transporcie zbiorowym 

Przedstawiciele 
Centrum 

Zrównoważonego 
Rozwoju 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 
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(tramwaj i autobus na jednym torze) 
- Przebudowa etapowa głównych arterii miasta w kierunkach północ – południe 
i wschód – zachód (estakady na skrzyżowaniach głównych tras, zagłębienie tras 
poniżej traktów pieszych i rowerowych, które należy rozbudować) połączonych z 
koleją obwodową. 
- Wykorzystanie ogromnej szansy Rozwoju logistyki transportowej w regionie, w 
tym budowy kolei wysokich prędkości, budowy obwodnicy Łodzi łączącej Łódź z 
siecią międzynarodowego transportu, handlu i usług, budowy portu lotniczego 
cargo w Łasku, budowy Centralnego Portu Lotniczego między Łodzią a 
Warszawą. 
- Zmiana sposobu opłat komunikacji miejskiej (powrót do biletu nieczasowego) 
- Opracowanie Programu ładowania samochodów o napędach elektrycznych 
przy istniejących stacjach paliw. 
- Budowa ścieżek rowerowych przy wszystkich planowanych przebudowach tras, 
przystosowanie ścieżek istniejących w ciągach pieszych dla osób 
niedowidzących i niewidzących. 
- Przypisanie Inżynierowi Miasta funkcji koordynatora równoczesnego 
prowadzenia prac instalacyjnych w każdym z przebudowywanych fragmentów 
ulic i tras, w tym remont studzienek burzowych (unikniemy w ten sposób 
nagminnych sytuacji, gdy zaraz po wyremontowaniu drogi, kolejne ekipy 
zrywają nową nawierzchnię, aby wykonać prace instalacyjne) 
- Monitorowanie jakości wykonywanych prac drogowych w Łodzi 
- Połączenie transportu tramwajowego i autobusowego na jednym torze 
wszędzie tam, gdzie istnieje taka możliwość 
- Zakaz budowy obiektów w centrum Łodzi bez poziomów parkingowych 
- Zwiększenie ilości miejsc parkingowych poprzez budowę wolnostojących 
zautomatyzowanych parkingów modułowych wielopoziomowych 
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ŁÓDŹ ZIELONA – program zaproponowany po pierwszych warsztatach 
LP.  Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 

709. 

Na III warsztacie część uczestników i uczestniczek ponownie skrytykowała 
strukturę dokumentu, który w ich odczuciu nie uwzględnia wagi komponentu 
środowiska czy zrównoważonego rozwoju jako kluczowej zasady. Nawiązując 
do konstrukcji filarowej mieszkańcy stwierdzili, że koniecznie jest uzupełnienie 
schematu o III filar – środowisko. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Został stworzony III filar o charakterze 

przestrzenno -  środowiskowym. 

710. 

Pojawił się także alternatywny głos, aby zrównoważony rozwój zyskał w 
mieście rangę zasady horyzontalnej, czyli takiej, która powinna być realnie 
obecna we wszystkich politykach, programach i pojedynczych działaniach 
miasta. Mieszkanka, która zaproponowała to rozwiązanie, skrytykowała 
zarazem zgłoszony przez inną uczestniczkę pomysł stworzenia oddzielnej 
komórki miejskiej, zajmującej się wyłącznie wdrażaniem programów i 
standardów zrównoważonego rozwoju, wyrażając obawę, że pozostałe 
instytucje i wydziały czułyby się zwolnione z zajmowania się tym zagadnieniem. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Wprowadzono zasadę horyzontalną dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju, do której będą się 
odnosić wszystkie programy strategiczne oraz 

polityki sektorowe. 

711. 

Mieszkańcy zgłosili także terminologiczny postulat, aby zmienić nazwę „Łódź 
zielona” - nie do końca oddający istotę zagadnienia zrównoważonego rozwoju, 
na bardziej adekwatną nazwę – przykładowo: „wykorzystanie potencjału 
środowiska”. To także pozwoliłoby uniknąć błędnego utożsamiania tego 
kierunku rozwoju wyłącznie z tradycyjnie rozumianą ochroną środowiska 
(ochroną gatunków chronionych czy funkcjonowaniem parków w mieście). 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Został stworzony III filar o charakterze 

przestrzenno -  środowiskowym. 

712. 

Znacząca część uczestników spotkania podkreśliła, że  środowisko należy 
traktować jako potencjał o charakterze ekonomicznym i społecznym, a ochronę 
naturalnego zasobu jako inwestycję, którą można objąć rachunkiem 
ekonomicznym oraz który bezpośrednio przyczynia się do polepszenia zdrowia, 
bezpieczeństwa oraz jakości życia ludzi. W dyskusji na temat kluczowych 
zagadnień tylko jedna osoba wyraziła swój sprzeciw wobec koncepcji jako 
takiej, argumentując, że rozwój z definicji nie może mieć charakteru 
zrównoważonego. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Środowisko należy traktować jako potencjał o 
charakterze ekonomicznym i społecznym, a 
ochronę naturalnego zasobu jako inwestycję, 

którą można objąć rachunkiem 
ekonomicznym oraz który bezpośrednio 
przyczynia się do polepszenia zdrowia, 
bezpieczeństwa oraz jakości życia ludzi. 

713. 

Jeden z kluczowych obszarów, widocznych w wypowiedziach mieszkańców, 
odnosi się do ogólnej koncepcji miasta, koncepcji urbanistycznej oraz 
zawartości planów zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy zgłosili, że 
należy zapobiegać niekontrolowanemu rozrostowi (rozlewaniu się) miasta (tzw. 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Został stworzony III filar o charakterze 

przestrzenno -  środowiskowym,  w którym 
skupiono kwestie z uwagi. 
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urban sprawl). Wnioskowali także o natychmiastowe przyjęcie planów 
zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w procesie planistyczny 
powinny być na wczesnym etapie przeprowadzane konsultacje społeczne z 
uwzględnieniem wątku „zielonej Łodzi”. Podkreślano także pilną potrzebę 
zinwentaryzowania obecnego stanu zieleni oraz wykorzystania już powstałych 
opracowań (np. błękitno – zielona sieć miasta). Mieszkańcy proponowali także 
zawarcie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
konkretnych inwestycji oraz ograniczeń związanych z warunkami zabudowy, 
które miałyby służyć wprowadzeniu standardów zrównoważonego rozwoju. 
Były to rozwiązania: 

� wpisanie w plan zagospodarowania przestrzennego większego odsetka 
terenów zielonych 

� tworzenie zielonych ciągów promieniście wychodzących z centrum 
� połączenie zlokalizowanych na terenie Łodzi wysp zieleni pierścieniem 

infrastruktury drogowej pieszej i rowerowej 
� ograniczenie inwestowania w dolinach rzecznych 
� wprowadzenie bardziej restrykcyjnych warunków zabudowy na 

obrzeżach Lasu Łagiewnickiego (zakaz budowania nowych budynków, 
możliwość remontowania obecnych. Celem jest ochrona terenu lasu.) 

� realizacja inwestycji komunalnych z poszanowaniem zieleni oraz przy 
założeniu, że przestrzeń publiczna powinna posiadać nie tylko funkcje 
przejazdowe, ale także takie, które pozwalają mieszkańcom przebywać/ 
pozostać w tej przestrzeni. Jednocześnie zieleń powinna dopełniać 
otoczenie człowieka. 

� W mieście powinien być także spełniony następujący wskaźnik - każdy 
łodzianin/ łodzianka nie powinien mieć dalej do najbliższego zielonego 
terenu (skwer, park itd.) niż 15 minut na piechotę. 

 
 

714. 

W kategorii zrównoważonego mieszkalnictwa pojawiły się następujące głosy: 
miasto powinno wspierać budownictwo ekologiczne (stosując np. instrumenty 
podatkowe - zwolnienie z podatku gruntowego dla inwestorów budujących 
zgodnie z ekologicznymi standardami). Podniesiono kwestię 
termomodernizacji, jako inwestycji o aspekcie ekonomicznym i społecznym. 
Dzięki systemowej realizacji tej inwestycji powstaną nowe miejsca pracy, a 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Propozycje mają charakter szczegółowy i 

będą rozpatrywane podczas opracowywania 
polityki ochrony środowiska. 
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poziom życia lokatorów danych mieszkań wzrośnie, ponieważ znacznie 
zmniejszą się koszty ogrzewania, które obecnie potrafią stanowić znaczną część 
budżetu gospodarstw domowych (zwłaszcza rodzin biednych). 
 

715. 

W tym obszarze warto także przytoczyć propozycje mieszkańców związane z 
efektywną gospodarką nieczystościami. Pojawiły się dwa odrębne pomysły na 
zarządzanie nieczystościami stałymi: system selektywnej zbiórki odpadów 
(mieszkańcy sami segregują, na mieście oraz w miejscach zamieszkania jest 
łatwy dostęp do kontenerów do segregowania śmieci) oraz system 
kompleksowej zbiórki odpadów (zakład oczyszczania/ firma zbiera wszystkie 
nieczystości razem i dopiero wówczas je segreguje). Jedna osoba 
zaproponowała, aby w każdej dzielnicy przez cały rok otwarty był stały punkt 
odbioru odpadów zielonych. Z kolei aby poprawić poziom estetyki miasta 
powinno się zlikwidować kosze na śmieci z widocznych miejsc, bo takie obecnie 
odstraszają mieszkańców i osoby odwiedzające miasto. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Propozycje mają charakter szczegółowy i 

będą rozpatrywane podczas opracowywania 
polityki ochrony środowiska. 

716. 

Łódź powinna wykorzystać usługi ekosystemu oraz postawić na rozwój 
zielonych technologii, które oprócz tego, że ekologiczne, dodatkowo 
zapewniałyby miejsca pracy (tzw. zielone miejsca pracy) oraz mogłyby 
wspierać gospodarczy rozwój miasta. Wskazano tu konkretnie na 
przedsiębiorstwa produkujące i składające panele słoneczne,  tworzące 
elementy konstrukcyjne do wiatraków itd. 

Uwagi z 
warsztatów 

T/N 

Propozycje mają charakter szczegółowy i 
będą rozpatrywane podczas opracowywania 

polityki ochrony środowiska. 
 

717. 
Miasto powinno wprowadzić procedurę tzw. zielonych zamówień publicznych, 
w których dodatkową ilość punktów zdobywają podmioty, spełniające 
ekologiczne standardy działania. 

Uwagi z 
warsztatów 

N 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

718. 

Kilku mieszkańców nawiązało także do rozwiązań z zakresu energetyki. 
Wskazano na możliwość obsadzania miasta dużą ilością roślinności po to, aby 
następnie przekształcać ją w energię (np. poprzez kompostowniki lub spalarnie 
plazmowe). Temu służyłoby także wspomniane powyżej instalowanie 
kolektorów słonecznych – miasto powinno zachęcać mieszkańców do 
przyjmowania takich rozwiązań oraz instalować je na budynkach należących 
do miasta. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 
Propozycje mają charakter szczegółowy i 

będą rozpatrywane podczas opracowywania 
polityki komunalnej. 

719. Celem miasta powinno być także ograniczanie zanieczyszczeń lub ograniczanie Uwagi z N Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
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ich negatywnego wpływu na życie mieszkańców. Na tej liście znalazły się 
następujące potencjalne rozwiązania: 

− uregulowane prawem oddzielanie ścieków komunalnych od 
przemysłowych 

− wprowadzenie podatku od zanieczyszczeń przemysłowych. Uzyskane w 
ten sposób wpływy do kasy miasta mogłyby być przeznaczane na 
działalność organizacji pozarządowych 

− ograniczanie emisji zanieczyszczeń – zarówno z samochodów, jak i z 
nieekologicznych systemów grzewczych, na przykład piecy na węgiel 

− stosowanie ekologicznych form odśnieżania – zamiast degradującej 
środowisko soli z mieszankami chemicznymi – piasek, żwir lub 
mechaniczne odśnieżanie 

warsztatów które będą stanowiły narzędzia realizacji 
strategii w poszczególnych zakresach 

tematycznych. 
 

720. 

W odniesieniu do terenów stricte zielonych uczestnicy i uczestniczki spotkania 
wskazali na potrzebę: 

• utrzymania dobrego stanu terenów zielonych oraz rozwój obecnej tam 
infrastruktury (w parkach mogłyby to być przykładowo: ławki, 
rekultywacja trawników, umieszczanie zdrojów wody, stworzenie form 
aktywności dla dzieci i elementów związanych z kulturą) 

• ogród botaniczny powinien być czynny przez cały rok i odpowiadać na 
potrzeby rodziców z dziećmi (miejsce na przewijaki) 

c) wprowadzenia i egzekwowania bezwzględnego zakazu dewastacji 
zieleni miejskiej – wyznaczenie wysokich sankcji za takie zniszczenia, 
zarówno w skali makro jak i mikro, czyli zarówno za zniszczenia 
indywidualne, jak i powstałe w wyniku działania instytucji, developera 
itd. Procedury w mieście powinny być w tym zakresie przejrzyste i 
efektywne. 

d) rozwoju małych form zieleni miejskiej (np. skwerki, rekultywacja 
trawników, np. w formie inicjatywy mieszkańców o łatwej procedurze 
administracyjnej do realizacji) 

 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 

721. 

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów sformułowali także szereg konkretnych 
rozwiązań dotyczących zielonej estetyki, czyli drobnych przedsięwzięć bądź 
form pojawiających się w obszarze całego miasta (a nie zlokalizowanych 
wyłącznie na terenach zielonych). Były to pomysły: 
• tam gdzie to możliwe zakładanie ogrodów na dachach domów w 

Uwagi z 
warsztatów 

N 

Propozycje mają charakter szczegółowy i 
będą rozpatrywane podczas opracowywania 
programu Zielona Łódź i polityki ochrony 

środowiska. 
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śródmieściu i na dachach bloków, jednak przy zachowaniu substancji 
historycznej – ogrody na dachach jako element wpisany w programy 
rewitalizacyjne. Jako dodatkowy argument podawano tu ograniczenie 
wydzielania się szkodliwych związków fenoli, które znajdują się w papach 
dachowych. 

• oddawanie mieszkańcom w użytek terenów na małe przydomowe ogródki. 
W tym wątku jedna z mieszkanek dodała, że byłaby to przestrzeń także na 
wspólną inicjatywę mieszkańców (czyli poprawę kapitału społecznego), a 
miasto powinno stworzyć dla takich nieformalnych akcji łatwą i przystępną 
procedurę administracyjną. Jednocześnie zagospodarowywanie terenów na 
ogródki/ trawniki powinno odbywać się zgodnie z przyjętymi przez miasto 
standardami, tak, aby uniknąć chaosu bądź ryzyka niewłaściwego użytku. 

• zazielenianie ścian budynków 
• rekultywacja trawników oraz zapobieganie ich kolejnym zniszczeniom (np. 

poprzez ogradzanie trawników estetycznymi palikami) 
• ustawienie publicznych toalet przy ciągach komunikacyjnych (jako 

alternatywę dla mało estetycznych niebieskich toi toi podano toalety 
obsadzane pnączami lub toalety wielofunkcyjne, które z zewnątrz pełnią 
funkcję miejskiej tablicy ogłoszeniowej) 

• natychmiastowe zazielenianie terenów po wyburzeniach 
• nie dopuszczanie do powstawania parkingów na terenach po wyburzonych 

oficynach 
• nie dopuszczanie do grodzenia w śródmieściu dużych terenów 
• tworzenie fontann w mieście 
• sadzenie drzew w donicach 
• stosowanie polityki przesadzania drzew, a nie ich wycinki 
• obsadzanie zielenią ekranów chroniących przed hałasem 
• dodatkowe ekrany przy ulicy Maratońskiej 
• budowanie podziemnych parkingów jako element planów rewitalizacyjnych 

722. 

Padły także konkretne propozycje związane z ochroną środowiska: 
• stworzenie centrów ekologicznych przy osiedlu Zdrowie i na Łagiewnikach 
• przyjęcie i wdrożenie programu ochrony gatunkowej zwierząt w mieście 
• rewitalizacja łódzkich rzek 
• renaturyzacja rzek 

Uwagi z 
warsztatów 

N 
Propozycje dotyczące ochrony środowiska 

zostaną rozpatrzone podczas opracowywania 
polityki sektorowej dotyczącej środowiska. 
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723. 

Łódź powinna ponadto z zielonej strategii uczynić element promujący miasto, z 
drugiej strony zaś – wprowadzać i rozwijać programy edukacji ekologicznej 
dla swoich mieszkańców. 
 

Uwagi z 
warsztatów 

T 

Elementy rozwinięcia polityk sektorowych 
które będą stanowiły narzędzia realizacji 

strategii w poszczególnych zakresach 
tematycznych. 

 
 

Propozycje zaangażowania mieszkańców w realizację celów strategicznych miasta 
LP.  Uwaga zgłoszona (fragment treści) Kto zgłosił Uwzględniono Uzasadnienie 
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724. 

Np. poprzez udział w konsultacjach społecznych mających formę 
bezpośrednich spotkań, połączonych z działalnością promocyjną i 
edukacyjną; 
 
-poprzez "oswajanie" nowych elementów miejskiego krajobrazu i 
odkrywanie zapomnianych: konkursy na nazwy/ imiona/ symbole, 
logotypy, adopcje realne i wirtualne zabytków, wycieczki dzieci i 
młodzieży do urzędów- warsztaty na kształt zszywania miasta, np. 
tworzenie budżetów, przydzielanie nagród, sterowanie ruchem ulicznym 
itp., uczestnictwo w programach mających na celu odnajdywanie 
"łódzkich korzeni", dla starszych- digitalizacja wspomnień, starych zdjęć, 
tworzenie festiwali "tak było, tak jest", przypominania postaci, które 
miały duży wpływ na rozwój Miasta; 
 
Mieszkańcy Łodzi pomimo biedy i frustracji są solidarni, co widać 
chociażby w tramwajach- warto spróbować przywrócić zerwane 
połączenia między młodym a starszym pokoleniem. 

Osoba fizyczna 
 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

725. 

W Łodzi nie spotyka się takiego zaangażowania mieszkańców w życie 
miasta jak to ma miejsce np we Wrocławiu. Sporo przyczyn tej sytuacji 
leży po stronie indolencji prezentowanej przez dotychczasowe   władze 
miasta. Trudno się spodziewać po mieszkańcach miasta miłości do 
miejsca, które jest nieudolnie zarządzane, brudne, bez wyraźnie 
zarysowanych perspektyw  a szczególnie, gdy jest traktowane przez 
władze, jako prywatny biznes.T e sytuacje spowodowały, że 
mieszkańców z miastem wiąże wyłącznie sentyment do miejsca 
zamieszkania, efektem jest pesymizm w odniesieniu do jego perspektyw 
rozwojowych. Nie widzę innej metody jak dobry przykład 
zaangażowania, idący od władz. 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

726. 

Moim zdaniem ta propozycja musi wyjść od strony miasta poprzez 
określenie obszarów, w których potrzebuje współudziału mieszkańców. 
Ja chętnie bym się włączył w działania, np. w program Łódź sprawnie 
zarządzana, oszczędna i gospodarna dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
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poszczególnych programów 
strategicznych. 

727. 

Pilnowanie porządku wokół siebie, swojej posesji. Reagowanie na 
wszelkie przejawy łamania prawa, przemocy, szczególnie wobec 
najmłodszych. Na co dzień, na ulicy, w tramwaju, w sklepie. To takie 
podstawy. W ramach organizacji pozarządowej, którą reprezentuje  - 
zaangażowanie na polu pomocy społecznej, wychowania i edukacji. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępu 
do dóbr kultury i usług oraz wychowanie w duchu wartości 
chrześcijańskich do pracy i uczciwego życia. By dzieci, które wywodzą 
się ze środowisk roszczeniowych zasilały szeregi grup społecznych 
płacących podatki, nie klientele pomocy społecznej. 

Stowarzyszenie 
"Mocni w 
Duchu"  
 

 
T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

728. 

Poprzez wyrażanie swoich opinii i współtworzenie oraz realizację tych 
celów. 

Punkt 
Pośrednictwa 
Pracy 
Wolontarystycz
nej "Centerko" 
(Stowarzyszeni
e "Pomost")  

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

729. 

Niech każdy realizuje swoje indywidualne cele i projekty. W dobie 
komunikacji elektronicznej przeprowadzenie formalnego lub 
nieformalnego referendum lokalnego jest możliwe i niekosztowne. 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

730. 

Poprzez konsultacje społeczne, bycie ambasadorami Lodzi w swoich 
środowiskach lokalnych, w Polsce i za granica, upodmiotowienie ich. 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

731. Jednym i podstawowym zaangażowaniem jest udział w konsultacjach, Osoba fizyczna T Przedstawione propozycje włączenia 
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bądź przedstawienie swojego zdania poprzez ten formularz. mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

732. 

Nie należy im w tym przeszkadzać nadmiernymi regulacjami. Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

733. 

Uważam, że należałoby najpierw łodzian uświadomić o tym, że taka 
strategia istnieje i wtedy zaprosić do dyskusji na jej temat. Żeby kogoś 
zaangażować najpierw go trzeba zachęcić do tego żeby coś dla miasta 
zrobił. Dobrym krokiem byłaby możliwość wpływu łodzian za realizację 
zadań, uświadamianie ich w poczynaniach. Zorganizowanie strony 
internetowej oraz forum mówiącego o bieżących dokonaniach aby 
wzmocnić poczucie, że w Łodzi jednak coś się dzieje, że jest dla niej 
szansa na rozwój i godne w niej życie. Sądzę, że dobrym sposobem 
byłoby uświadamianie łodzian o potencjale miasta. 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

734. 

Opisane w strategii wyzwanie nr 4 stanowi dobry przykład mechanizmu 
na to, jak Łodzianie mogą się angażować w realizację postawionych 
celów. W szczególności na uznanie zasługuje pomysł tworzenia 
mechanizmów, które pozwolą na wpływ mieszkańców na miasto. Mając 
bowiem rzeczywisty i efektywny wpływ na to co się dzieje w mieście, 
mieszkańcy chętnie będą wspierać realizację wspólnie określonych 
celów, zarówno prywatnie, jak i poprzez różne organizacje pozarządowe 
wspierające społeczeństwo obywatelskie. 

Przedstawiciele 
Stowarzyszenie 
Centrum 
Inicjatyw na 
rzecz Rozwoju 
„REGIO” 
 
Fundacja 
Sendzimira 
 
Fundacja ECES 
 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 
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Fundacja 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 
 
Koalicja na 
rzecz 
Zrównoważone
go Rozwoju 
Łodzi 
 
Fundacja 
Normalne 
Miasto – 
Fenomen 
 
Osoba Fizyczna 

735. 

Pytanie postawione jest w taki sposób, że stawia sprawy na głowie. Wielu 
łodzian obecnie bardzo mocno angażuje się w działania na rzecz Łodzi! 
W tym momencie problemem nie jest brak aktywności mieszkańców - 
problem stanowi nieumiejętność lub brak dobrej woli władz miasta i 
kluczowych miejskich instytucji w zakresie konstruktywnego 
wykorzystywania potencjału tej aktywnej części obywateli.  
 
To nie mieszkańcy są problemem, a władze i urzędnicy. Jeżeli 
zarządzający miastem nie zmienią swojego nastawienia, ten postulowany 
wzrost aktywności obywatelskiej zakończy się dla owych zarządzających 
przysłowiowym "wywiezieniem na taczkach". Jak uczy historia 
najnowsza, akurat tej umiejętności łodzianom nie brakuje. 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

736. 

1. Poprzez wprowadzenie przez władze miasta systemu bieżącego 
monitorowania realizacji celów obiecywanych w programach 
wyborczych. 
2. Poprzez wsparcie i współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

Polskie 
Towarzystwo 
Ekonomiczne 
Oddział w 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
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reprezentującymi różne środowiska.  
 

Łodzi 
 

poszczególnych programów 
strategicznych. 

737. 

Wymienione super atrakcyjne projekty kulturalne zapewne przekonają 
Ministra Kultury do zaangażowania środków finansowych pozostających 
w jego dyspozycji. Jednak to co najważniejsze zintegrują wszystkich 
łodzian tak jak idea Łodzi jako Europejskiej Stolicy Kultury. Ta 
integracja – także rozumiana jako zaangażowanie różnych środowisk w 
obronę łódzkich interesów, powinna być najważniejszym czynnikiem 
sprawczym strategii.  
 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

738. 

1) Przestrzeganie przepisów porządkowych i zasad kulturalnego 
zachowywania się – wymaga to ogromnej pracy wychowawczej 
(pomogą media łódzkie) 

2) Pilnowanie Władz Miasta, czy działają na rzecz zwykłych i czy nie 
niszczą zabytków pod pozorem „rewitalizacji” 

 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

739. 

Konsultacje społeczne, aktywizacja rad osiedli. 
 

Towarzystwo 
Opieki nad 
Zabytkami 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

740. 

− Świadomy udział w czynnym i biernym prawie wyborczym 
− Czynny udział w ocenie inicjatyw budzących silne kontrowersje 

pod względem kulturowym, środowiskowym i gospodarczym. 
− Tworzenie przestrzeni (także materialnej) do wdrażania 

oczekiwań i stanowisk 
 

Osoba fizyczna 
 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

741. 

Poprzez aktywną współpracę w ramach organizacji pozarządowych, 
angażując się w działania na rzecz środowiska lokalnego (np. wspólne 
spotkania integracyjne, prace na rzecz podwórka, przekazanie treści 
historyczno-kulturowych …).  

 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 



ZESTAWIENIE PROPOZYCJI, UWAG I OPINII ZGŁOSZONYCH P ODCZAS PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU „STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 20 20+” 

217 
 

 poszczególnych programów 
strategicznych. 

742. 

Moim zdaniem nie we wszystkie programy łodzianie mogą się 
zaangażować , ale są takie programy właśnie jak Miasto- dobro wspólne, 
gdzie wspólnie z władzami miasta mogą dbać o czystość i niwelować 
poprzez szybką reakcje ( tel. na Policę albo do straży miejskiej) akty 
wandalizmu ( np. malowanie spreyami budynków) 
 

Osoba fizyczna 
 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

743. 

…Najpierw trzeba jasno uświadomić mieszkańcom słuszność 
podejmowanych …decyzji w ramach strategii. Należy korzystać z ich 
rozsądnych pomysłów w dziedzinie komunikacji, kultury, różnych 
inicjatyw społecznych, ale w ramach istniejącego prawa. Łodzianie 
muszą wiedzieć, że czekające ich zmiany pozytywnie wpłyną na 
gospodarkę miasta, jego zasobność i jakość życia. Trzeba przerwać fatum 
niewydarzonych inwestycji i projektów i propagować nowe myślenie o 
Łodzi. Ludzie przyjdą sami z ciekawymi pomysłami, nie należy się tego 
bać ani też pomagać tylko tym, którzy są bliżej ugrupowania rządzącego 
miastem 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

744. 

Aby łodzianie mogli się angażować należy im to umożliwi ć i do tego ich 
zachęcić. Uświadomić im, że to są ważne dla nich decyzje i jako 
mieszkańcy są za nie odpowiedzialni i mają na nie wpływ. Bez tego 
żadna forma zaangażowania nie wchodzi w grę.  
 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

745. 

Zachęta dla Biura Turystycznego, które zechce rozwinąć „turystykę 
przyjazdową„ – obecnie nie ma w Łodzi ani jednego! 
 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

746. 
Poprzez społeczną kontrolę placówek wsparcia dziennego.  
Poprzez aktywną współpracę z tymi placówkami angażując się w 

Świetlica 
Podwórkowa 

T 
Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
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działania na rzecz środowiska lokalnego (np. wspólne spotkania 
integracyjne, prace na rzecz podwórka, przekazanie treści historyczno-
kulturowych …). 

przy 
Stowarzyszeniu 
Centrum 
Wsparcia 
Terapeutyczn-
ego 

Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

747. 

Monitorując władze, czy realizuje założone programy. Czy nie blokuje 
ważnych projektów (np. budowy ważnych dróg) bo garstki mieszkańców 
je blokują i interes jednostek jest przedkładany nad interes ogółu. 
 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

748. 

Przede wszystkim łodzianie powinni mieć poczucie, że są współautorami 
Strategii. 
O tym nie pomyślano. 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

749. 

Łodzianie zaangażują się w realizację postawionych wyżej celów jeśli 
zostaną uruchomione następujące procesy: kształtowanie tożsamości 
lokalnej oraz wzmacnianie kapitału społecznego. Będzie to wymagało 
inicjatywy urzędników miejskich oraz długotrwałej (wieloletniej) pracy 
nad budowaniem wzajemnego zaufania pomiędzy urzędem miasta i jego 
otoczeniem (innymi instytucjami, przedsiębiorcami, organizacjami 
pozarządowymi, mieszkańcami). 

 

Urząd 
Marszałkowski 
 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 

750. 

Poprzez Rady Osiedlowe, jednostki pomocnicze. 
 

Osoba fizyczna 

T 

Przedstawione propozycje włączenia 
mieszkańców w realizację Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
będą wykorzystywane podczas wdrażania 
poszczególnych programów 
strategicznych. 
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