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Zbiór siedmiu opracowa! sk adaj"cych si# na publikacj# stanowi audytow" 

analiz# porównawcz" prezentuj"c" $ód% na tle lub w kontek&cie innych wielkich 

miast Polski, a niekiedy równie' miast europejskich poza naszym krajem, na 

pocz"tku bie'"cego stulecia. 

Przedmiotem porównania by y elementy sytuacji demograficznej rynku pra-

cy, edukacji na poziomie wy'szym, potencjalna dost#pno&( pomocy instytucjo-

nalnej (pozarodzinnej) adresowanej do osób starszych ze wzgl#du na ich wiek 

i stan zdrowia, porównywano tak'e zakres degradacji i ochrony &rodowiska. 

Powtarzaj"c tylko wybrane, zamieszczone w opracowaniach konstatacje od-

nosz"ce si# do procesów demograficznych warto zauwa'y(, 'e ubytek naturalny 

ludno&ci $odzi, co do jego bezwzgl#dnych rozmiarów i nat#'enia jest wi#kszy 

ni' w porównywanych miastach kraju (Pozna!, Wroc aw, Kraków) i utrzymuje 

si# d u'ej wykazuj"c oznaki trwa o&ci. Fakt ten w d ugiej perspektywie czasowej 

mo'e prowadzi( do utraty zajmowanej dzisiaj pozycji miasta pod wzgl#dem 

liczby mieszka!ców, redukuje równie' wielko&( kapita u ludzkiego i spo eczne-

go. Nie rozpatruj"c w tym miejscu szerzej wszystkich zdarze! sk adaj"cych si# 

na ruch naturalny i dynamik# demograficzn", zauwa'my, 'e $ód% traktowana 

jako podregion (NTS 3) w roku 2009 legitymowa a si# najni'sz" warto&ci" pa-

rametru e0 dla m#'czyzn (przeci#tne dalsze trwanie 'ycia noworodka), w&ród 

mieszka!ców miast wszystkich 66 analogicznych jednostek. W przypadku ko-

biet by a to pozycja przedostatnia. 

Badania atrakcyjno&ci migracyjnej wielkich polskich miast w bie'"cym 

dziesi#cioleciu (z pomini#ciem stolicy) wykazuj" upo&ledzon" w stosunku do 

Krakowa, Wroc awia i Poznania pozycj# $odzi. Nie mo'e wi#c to miasto ocze-

kiwa( w najbli'szej przysz o&ci rekompensowania  ubytku naturalnego saldami 

migracji, które przez ostatnie lata (z wyj"tkiem wybranych grup wieku) by y 

systematycznie ujemne.  

Podobnie, jak inne wielkie miasta kraju, $ód% legitymuje si# wysokim od-

setkiem nierodzinnych gospodarstw domowych. W roku 2002 ich udzia  w&ród 

ogó u tych jednostek si#ga  38%. Przewa'a y tu gospodarstwa jednoosobowe 

(35,4%). Wska%nik samodzielno&ci zamieszkiwania gospodarstw domowych by   

w roku 2002 w $odzi najwy'szy w porównaniu do innych porównywanych 

miast (prawie 80%). Nale'y jednak mie( na uwadze, i' samodzielno&( jest tylko 

jednym z elementów warunków mieszkaniowych. 
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W asno&( jako tytu  do zajmowanego przez gospodarstwo mieszkania by a 

zjawiskiem porównywalnie cz#stym w polskich wielkich miastach, jak w odpo-

wiadaj"cych im jednostkach osadniczych Czech czy Niemiec (na pocz"tku stu-

lecia w 14–24% w przypadkach tytu em do zajmowanego mieszkania by a tam 

w asno&(). 

Pochodn" struktur i procesów ludno&ciowych na danym obszarze (np. w du-

'ym mie&cie) jest sytuacja na rynku pracy od strony poda'owej. W $odzi, ze 

wzgl#du na rodzaj przemys u poddaj"cego si# z trudno&ciami restrukturalizacji 

w okresie przemian ustrojowych skala i stopa bezrobocia by a i pozostaje wy'-

sza w porównaniu do innych miast, których infrastruktura i gospodarka wykazu-

j" wi#ksze mo'liwo&ci adaptacyjne. Pozbawia to wymienion" aglomeracj# miej-

sk" wystarczaj"cej si y przyci"gaj"cej (pull factors) potencjalnych migrantów 

jak i inwestorów, dzi#ki którym w ci"gu XIX i do po owy XX stulecia $ód% 

ukszta towa a si# jako pot#'ny o&rodek przemys u tekstylnego nie mog"cego 

wspó cze&nie sprosta( konkurencji innych odleg ych terytorialnie rynków. 

Wa'nym elementem przebudowy struktury spo eczno-ekonomicznej miasta, 

zw aszcza wielkiego, mo'e by( rozwój edukacji na ka'dym poziomie, szczegól-

nie jednak na wy'szym, która staje si# wzgl#dnie trwa ym czynnikiem przyci"-

gaj"cym osoby w okre&lonym wieku. Do&wiadczaj" tego w ostatnich dwu dzie-

si#cioleciach wszystkie wielkie miasta Polski  "cznie z $odzi". Wyst"pi  w nich 

bezprecedensowy wzrost wspó czynników skolaryzacji na poziomie wy'szym, 

których warto&ci przewy'szaj" obecnie wysoko&ci analogicznych mierników 

w niektórych uniwersyteckich miastach Europy zachodniej i po udniowej. 

Efektem przemian w strukturze demograficznej mieszka!ców wielkich miast 

Polski jest proces starzenia si# ludno&ci, którego zaawansowanie w $odzi 

w stosunku do pozosta ych porównywalnych jednostek jest najwy'sze. Prognozy 

demograficzne przewiduj" utrzymanie si# sygnalizowanego stanu rzeczy. Po-

niewa' stan zdrowia, w tym niepe nosprawno&(, silnie s" powi"zane z wiekiem, 

przes"dzony jest wzrost zg aszanego zapotrzebowania na us ugi opieku!cze, 

w tym tak'e te &wiadczone instytucjonalnie. Ju' obecnie, jak wykaza y badania, 

$ód% wyró'nia si# w&ród czterech porównywanych miast najwy'sz" liczb" 

miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy spo ecznej, gdzie &wiadczone s" 

ca odobowe us ugi opieku!cze. Bior"c pod uwag# proces starzenia si# w tym 

przyrost liczby osób s#dziwych, nale'y liczy( si# z konieczno&ci" rozbudowy 

infrastruktury w zakresie form i rozmiarów pomocy instytucjonalnej kierowanej 

do seniorów. 

Jednym z wa'nych wyznaczników pozycji miasta w grupie porównywanych 

jednostek jest stan i ochrona &rodowiska, o których decyduje szereg zmiennych 

traktowanych jako diagnostyczne. Mog" by( nimi np.: zu'ycie wody w gospo-

darstwach domowych per capita, odsetek &cieków oczyszczanych w&ród odpro-
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wadzanych, emisja szkodliwych gazów i py ów w t/km2, powierzchnia terenów 

zielonych w % ogó em powierzchni badanej; 

Buduj"c syntetyczne wska%niki stanu &rodowiska w oparciu o 14 zmiennych 

diagnostycznych dla miast polskich o liczbie mieszka!ców powy'ej 300 tys., 

zauwa'a si# umiarkowanie korzystn" sytuacj# $odzi w tej grupie. Pod wzgl#dem 

blisko&ci do sytuacji wzorcowej $ód% ust#powa a Lublinowi, Bydgoszczy i Ka-

towicom. Wroc aw, Pozna! i Kraków zajmowa y pod tym wzgl#dem pozycje 

najbardziej odleg e od wzorca. 

Bior"c pod uwag# wszystkie rozpatrywane w tej pracy grupy charakterystyk 

– demograficznych, ekonomicznych, spo ecznych i &rodowiskowych, mo'na 

uzna(, 'e miejsce $odzi w&ród najwi#kszych miast naszego kraju nie jest satys-

fakcjonuj"ce. Warunkami poprawy sytuacji w tym wzgl#dzie s" m.in. starania 

o rozwój i racjonalne wykorzystywanie kapita u ludzkiego dla potrzeb miejsco-

wych oraz inspirowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych, regionalnych i krajo-

wych wprowadzaj"cych $ód% do sieci powi"za! metropolitarnych stanowi"cych 

pole dla rozwoju u'ytecznych technologii i us ug wzbogacaj"cych jako&( 'ycia 

mieszka!ców. 

 

 

Jerzy T. Kowaleski 

Agnieszka Rossa 

 


