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Wstęp 

Niniejsze opracowanie jest jednym z rezultatów projektu systemowego o nazwie: „STRATEGICZNA 

MAPA REGIONU – badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych” 

realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie scenariuszy rozwojowych 

Departament Polityki Regionalnej zlecił firmie PAG Uniconsult. Scenariusze rozwojowe zostały 

opracowane dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa 

łódzkiego. Proces tworzenia scenariuszy miał charakter partycypacyjny, brali w nim udział lokalni 

liderzy i eksperci. 

Scenariusze rozwoju są stosowanym w planowaniu strategicznym sposobem prezentacji możliwej 

przyszłości służącej wyborowi wariantu polityki rozwojowej – jej celów i priorytetów. Przygotowane 

w ramach projektu scenariusze uwzględniają optymistyczne, neutralne oraz pesymistyczne wersje 

zdarzeń wraz z ich konsekwencjami dla przewidywanych wyników. Istotą scenariuszy rozwojowych 

jest pokazanie, na podstawie analizy trendów i ustalenia pozycji rozwojowej, jaki może być obraz 

gminy/powiatu w perspektywie do roku 2020. Scenariusze rozwojowe mogą stanowić dla 

jednostek samorządu terytorialnego użyteczny materiał do tworzenia szczegółowych strategii i 

planów rozwoju gmin/powiatów lub do weryfikacji już posiadanych. 

Dysponowanie scenariuszami (wariantowymi opisami możliwej przyszłej sytuacji gminy/powiatu) 

ułatwi gminom i powiatom planowanie potrzebnych działań i projektów, a równocześnie 

dostarczy argumentów za wyborem określonych projektów, co ma bezpośrednie znaczenie przy 

ubieganiu się o ich dofinansowanie z funduszy unijnych. Przygotowanie scenariuszy rozwojowych 

ma więc zarówno wymiar strategiczny – dotyczący określania celów i kierunków rozwoju, jak i 

wymiar pragmatyczny – dotyczący zarządzania i finansowania rozwoju gminy/powiatu. 
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1. Metodologia badania 

Metodologia opracowywania scenariuszy rozwojowych oparta została na założeniu, że 

prognozowana przyszłość to nie tylko ekstrapolacja trendów historycznych. Aby prognozowana 

przyszłość stała się faktem, w proces tworzenia wizji przyszłości musi być zaangażowane szerokie 

grono osób – lokalnych liderów, mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz świata nauki.  

Proces opracowywania scenariusza zbudowany został z myślą, aby na każdym z jego etapów 

włączać w proces tworzenia scenariuszy rozwojowych możliwie szerokie grono osób, których 

prognozowana przyszłość dotyczy – mieszkańców i lokalnych ekspertów powiatu łęczyckiego.  

Proces partycypacyjnego tworzenia scenariusza rozwojowego powiatu łęczyckiego podzielony 

został na następujące etapy: 

Etap I Analiza kluczowych wskaźników charakteryzujących sytuację społeczno-

gospodarczą powiatu na podstawie dostępnych danych statystycznych GUS 

(wskaźniki demograficzne, budżetowe, gospodarcze, infrastrukturalne) oraz 

prognozy trendów do roku 2020. Pracę tę wykonał zespół ekspertów PAG 

Uniconsult. 

Etap II Warsztat strategiczny, którego celem było przeprowadzenie analizy SWOT powiatu. 

W powiecie łęczyckim powołana została Grupa ds. Scenariuszy Rozwojowych 

(GSR), czyli niesformalizowana grupa robocza składająca się z przedstawicieli 

władz powiatu oraz reprezentantów biznesu, mediów, organizacji pozarządowych. 

Głównym zadaniem było przeprowadzenie analizy SWOT dotyczącej czynników 

rozwojowych powiatu, w toku warsztatu strategicznego z udziałem eksperta PAG 

Uniconsult – facylitatora. W efekcie powstała analiza SWOT pozwalająca na 

dokonanie pozycjonowania powiatu. 

Etap III Wyniki analizy mocnych i słabych stron gminy/powiatu przeprowadzonej przez 

lokalnych liderów przedstawione zostały mieszkańcom województwa łódzkiego do 

konsultacji społecznych. Mieszkańcy za pośrednictwem ankiet papierowych 

dystrybuowanych w urzędach gmin oraz za pośrednictwem strony internetowej 

projektu www.strategicznamaparegionu.pl mieli możliwość wypowiedzenia się na 

temat przeprowadzonej analizy SWOT. 

Etap IV Na podstawie analizy trendów oraz ustalenia pozycji rozwojowej powiatu 

dokonano modelowania trendów oraz opracowano projekt scenariusza 

rozwojowego powiatu do roku 2020.  

Etap V Projekt scenariusza rozwojowego powiatu został następnie przedstawiony i 

poddany konsultacji na spotkaniu podsumowującym prace Grupy ds. Scenariuszy 

Rozwojowych (GSR).  

Etap VI Po przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami lokalnych środowisk 

opracowany został ostateczny scenariusz rozwoju powiatu (niniejszy dokument). 

Diagnoza 
sytuacji 
społeczno-
gospodarczej 

Analiza SWOT 
przez GSR 
(pozycjonowanie)

Konsultacje 
społeczne

Modelowanie 
trendów na 
podstawie 
wyników 
pozycjonowania

Konsultacja 
opracowanych 
scenariuszy (GSR)
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2. Ogólna charakterystyka powiatu 

Powiat łęczycki zlokalizowany jest w północnej części województwa łódzkiego. Graniczy z 

czterema powiatami ziemskimi województwa: kutnowskim, łowickim, zgierskim i poddębickim. 

Powierzchnia powiatu wynosi 774 km2 (co stanowi 4,24% powierzchni woj. łódzkiego), tworzą go: 

miasto-gmina miejska Łęczyca oraz 7 gmin wiejskich z siedzibami w Daszynie, Górze Świętej 

Małgorzaty, Grabowie, Łęczycy, Piątku, Świnicach Warckich oraz Witoni. Powiat łęczycki położony 

jest centralnie tworząc geometryczny środek Polski. 

Powiat łęczycki zamieszkuje ponad 53 tysiące osób (dane GUS na 31.12.2008 r.), co stanowi 2 % 

mieszkańców województwa. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 68 osób na 1 km2. 

W powiecie istnieją tradycje kulturalne jak i społeczne. Związane są przede wszystkim  

z obchodzeniem tradycyjnych corocznych imprez okolicznościowych sięgających czasów 

średniowiecznych, jak Święto Palanta zapoczątkowane przez cech rzeźnicki w Grabowie, czy też 

wojewódzki Dzień Ziemniaka obchodzony od stosunkowo niedawna w gminie Świnice Warckie. Do 

imprez  

o charakterze kulturalnym i społecznym można również zaliczyć: Dzień Nowalijki w Piątku, Dzień 

Cebuli w Grabowie, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej NOCNIK i MINI NOCNIK w 

Łęczycy, Turniej Rycerski w Łęczycy; jak również tradycyjne dożynki odbywające się w każdej 

gminie należącej do powiatu łęczyckiego. Wyjątkową imprezą promującą powiat jest „Łęczyca w 

barwach jesieni”. Pozostałe imprezy o mniejszym zasięgu lub innych tradycjach to takie jak: 

Majówka Zdrowia, Hubertus w Łęczycy.  

W powiecie znajduje się dużo ważnych zabytków, są to przede wszystkim liczne dworki oraz 

kościoły, ratusz i czternastowieczny zamek w Łęczycy. Najważniejszy z nich to trzynastowieczna 

Archikolegiata Łęczycka w Tumie, uchodząca za jedną z najznakomitszych budowli romańskich w 

Polsce. Odbywają się tam koncerty i występy artystyczne.  

Na terenie powiatu łęczyckiego działalność prowadzi ponad 60 stowarzyszeń. Do najważniejszych 

organizacji społecznych działających na terenie powiatu można zaliczyć Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Łęczyckiej, Towarzystwo Naukowe Płock oddział w Łęczycy, które przez wydawanie licznych 

albumów i książek historycznych oraz organizowanie prelekcji przyczyniają się do rozsławienia 

powiatu łęczyckiego i jego regionu. Równie ważną dla powiatu działalność prowadzi 

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej organizujące regionalne pokazy potraw ziemi łęczyckiej 

czy przegląd twórczości ludowej, który przybliża tradycję powiatu łęczyckiego.  

Należy również wymienić takie stowarzyszenia jak: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków czy 

Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Praw Zwierząt. Natomiast organizacje biznesu reprezentuje 

Związek Pracodawców Ziemi Łęczyckiej. Warto wymienić również Stowarzyszenie Powiatów i Gmin 

Ziemi Łęczyckiej oraz tworzącą się Lokalną Organizację Turystyczną o nazwie „Centralny ŁUK 

Turystyczny”.  

Kluczową inwestycją, jaka będzie przeprowadzona w powiecie łęczyckim jest kompleksowa 

termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego wraz z 

wymianą źródła ciepła (dofinansowanie unijne w ramach działań proekologicznych). Równie 

ważny jest projekt rekonstrukcji grodziska wczesnopiastowskiego na terenie miejscowości Tum, 

gdzie powstanie pawilon muzealny oraz skansen etnograficzny, który umożliwi prześledzenie 

rozwoju historycznego centralnej Polski. 

Ponadto planowane jest utwardzenie dróg gruntowych (z 28 km pozostało jeszcze 3,1 km), 

poszerzenie dróg powiatowych, położenie nowej nawierzchni asfaltowej (w ciągu 10 lat – ponad 

100 km – rocznie 10-20 km), szlaki rowerowe – droga bursztynowa, przebudowa ciągów 

drogowych na obszarze kilku gmin (Konarzew-Piątek; Ambrożew-Daszyna-Nagórki; Łęczyca-

Rożniatów), przebudowa mostów. 

W ramach zadań innych jednostek planowana jest budowa autostrady A1 (około 16 km)  

i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 703 oraz koncepcja obwodnicy Łęczycy. 

Głównym problemem rozwojowym powiatu jest słabo rozwinięta główna gałąź gospodarki, czyli 

rolnictwo. Spowodowane jest to niskimi cenami płodów rolnych.  
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3. Obserwowane trendy 

Punktem wyjścia dla opracowania scenariusza rozwojowego była analiza kierunku i tempa zmian 

podstawowych wskaźników rozwoju powiatu. Źródłem danych historycznych na temat powiatu 

była statystyka publiczna, w tym głównie Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego, za którym podane zostały informacje w poniższej tabeli. 

Kluczowe znaczenie przy interpretacji wybranych wskaźników dostępnych dla powiatu miał 

charakter (rosnący/malejący) oraz dynamika zmian analizowanych wskaźników.  

Poziom wyjściowy i poziom docelowy przy interpretacji danych miał znaczenie uzupełniające. 

Oznacza to, że jeżeli w powiecie X w roku bazowym było 50 podmiotów na 1000 mieszkańców, a 

w ostatnim roku już 70, wówczas zjawisko to interpretowane było jako pozytywne, niezależnie od 

faktu, że średnia krajowa w tym względzie wynosi 98. Poziom docelowy był, za każdym razem, 

kiedy było to potrzebne, odpowiednio komentowany. Jeżeli w powiecie Y odsetek wydatków 

inwestycyjnych w całości budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym wynosił 

40% i spadł do 30%, w ostatnim roku dla którego prowadzona jest analiza, wówczas spadek ten 

zinterpretowany został negatywnie, ale dodawany był komentarz, że nawet po okresie spadków 

poziom inwestycyjności budżetu jest wysoki. 

Kluczowe znaczenie dla całej analizy scenariuszy rozwojowych miały dane historyczne 

odnotowane w powiecie. Zgodnie z przyjętą metodologią, wzięto pod uwagę dziewięć czynników 

za lata 2000-2008. Podstawowe dane prezentuje tabela: 

Wskaźnik 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Stan ludności 56 120 55 784 55 389 55 053 54 639 54 263 53 955 53 528 53 196 

Stan ludności w wieku 16-

18 (okres szkolny) 
2 729 2 762 2 655 2 542 2 364 2 261 2 231 2 161 2 085 

Wskaźnik bezrobocia w 

powiecie jako % wskaźnika 

dla województwa 

łódzkiego 

b.d. b.d. b.d. 119,7% 119,5% 124,0% 131,6% 126,7% 126,2% 

Wartość części oświatowej 

subwencji ogólnej (w mln 

zł) 

12,25 13,45 12,14 13,74 13,44 13,90 14,18 15,21 16,97 

Udział majątkowych 

wydatków inwestycyjnych 

w sumie wydatków 

budżetowych 

18,7% 16,6% 19,8% 17,2% 18,6% 27,4% 22,8% 17,4% 20,2% 

Udział wydatków na opiekę 

społeczną w stosunku do 

sumy wydatków powiatu 

11,9% 12,2% 14,3% 15,3% 13,5% 17,9% 18,3% 18,3% 17,9% 

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych 

na 1000 mieszkańców 

50,6 55,0 58,4 62,3 63,0 65,5 64,2 65,9 67,0 

Udział nakładów 

inwestycyjnych 

przedsiębiorstw z powiatu  

w nakładach 

inwestycyjnych wszystkich 

przedsiębiorstw 

województwa 

b.d. b.d. 0,58% 0,43% 1,03% 0,70% 1,16% 0,92% 0,99% 

Udział wydatków 

inwestycyjnych na 

transport i łączność  

w powiecie w stosunku do 

sumy tych wydatków w 

województwie 

b.d. 0,2% 0,1% 3,6% 4,7% 2,7% 2,8% 1,8% 2,3% 

 
W powiecie łęczyckim obserwujemy szereg zjawisk, z jednej strony bardzo pozytywnych a z drugiej 

niepokojących. W zasadzie spośród analizowanych wskaźników, można wskazać dwa pozytywne: 

 Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem jest rosnący stopień inwestycyjności budżetu 

powiatu. Choć udział majątkowych wydatków inwestycyjnych trudno uznać za bardzo 
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duży, to tendencja wzrostowa jest bardzo wyraźna. Jest to szczególnie ważne w świetle 

spadku liczby uczniów (por. rysunek nr 1); 

 Rosnący poziom liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców.  

W 2008 roku wynosił on 67 czyli poniżej średniej krajowej (por. rys. nr 2) i mimo, że poziom 

nasycenia podmiotami gospodarczymi trudno uznać za satysfakcjonujący, jednak 

tendencje rosnące są zjawiskiem pozytywnym. 

Rys. nr 1. 
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Rys. nr 2. 
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Do zjawisk negatywnych możemy zaliczyć: 

- Spadek liczby ludności: w 2000 roku liczba mieszkańców wynosiła 56,1 tys., natomiast w 

2008 r. już niespełna 53,2 tys., to jest o 2 900 osób (por. rysunek nr 3). Jak wyraźnie wynika z 

rysunku, skala spadku jest w powiecie duża i może odbić się bardzo negatywnie na 

bilansie finansowania zadań edukacyjnych w przyszłości; 

- Spadek liczby osób w wieku licealnym. W latach 2000-2008 odnotowano widoczny 

spadek, tj. o 24%, jest on jednym z większych w porównaniu do poziomu w wielu 

powiatach województwa i kraju. (por. rysunek nr 4); 

- Widoczny wzrost wskaźnika bezrobocia w stosunku do średniej  

w województwie. Warto w tym miejscu podkreślić, iż mówimy o wskaźniku relatywnym. 

Wskaźnik wzrósł z poziomu ok. 120% w 2000 roku do poziomu 126% w 2008, należy też 

zauważyć, że w 2006 osiągnął prawie 132% średniej wojewódzkiej (por rysunek nr 5). 
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Rys. nr 3. 
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Rys. nr 4. 
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Rys. nr 5. 
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Generalnie można przyjąć następującą tezę: sytuacja powiatu rozumianego jako ogół 

mieszkańców i organizm społeczno-gospodarczy ulega pogorszeniu. Wskaźniki, które jeszcze na 

początku XXI wieku były wyraźnie lepsze, obecnie są gorsze lub co najwyżej na przeciętnym 

poziomie. Sytuacja budżetowa jednostki samorządu terytorialnego się nie pogarsza, a nawet 

można zaobserwować pewne pozytywne tendencje. 

Dane historyczne zostały przedstawione na posiedzeniu Grupy ds. Scenariuszy Rozwojowych i stały 

się punktem wyjścia do pozycjonowania powiatu w oparciu o analizę SWOT. 
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4. Pozycjonowanie powiatu w oparciu o analizę SWOT 

Na spotkaniu Grupy ds. Scenariuszy Rozwojowych (GSR) w Starostwie Powiatowym w Łęczycy w 

dniu 2 lutego 2010 opracowano analizę SWOT dla powiatu. Przedstawiciele społeczności lokalnej, 

wraz z facylitatorem z ramienia PAG Uniconsult, w oparciu o przygotowane wcześniej zestawy 

uniwersalnych mocnych i słabych stron powiatu oraz szans i zagrożeń dla jego funkcjonowania i 

rozwoju, dokonali podstawowej charakterystyki powiatu. Każdą z cech ocenili w skali otwartej jako 

atut lub czynnik negatywny. 

Przy interpretacji wskazanych przez lokalne środowiska cech wewnętrznych i zewnętrznych 

powiatu należy mieć na uwadze, iż różne cechy mogą mieć w różnych miejscach odmienny 

wydźwięk. Coś co jest silną stroną jednego powiatu, może być słabą stroną innego powiatu. Dla 

przykładu, tereny chronione w powiecie nastawionym na turystykę, położonym z dala od 

aglomeracji będą uznawane za atut. Takie same tereny chronione w powiecie otaczającym 

aglomerację miejską mogą być istotną barierą rozwoju funkcji mieszkalnych. Mało tego, ta sama 

cecha w tym samym powiecie może być rozpatrywana jako silna i słaba strona. Dotyczy to np. 

poziomu bezrobocia, które jest poważnym problemem społecznym, a jednocześnie, przy 

odpowiedniej strukturze, może być silną stroną w oczach potencjalnych inwestorów. Uwaga ta 

dotyczy także szans i zagrożeń. Tu szczególnie duże znaczenie mają działania o charakterze 

administracyjnym. W powiecie, w którym dokonano skutecznej restrukturyzacji służby zdrowia (a są 

przykłady takich powiatów w województwie łódzkim), ewentualna reforma obecnego systemu 

będzie postrzegana jako poważne zagrożenie. Natomiast w sposób oczywisty, powiat który – z 

takich czy innych względów – nie wprowadził skutecznej restrukturyzacji w placówkach opieki 

zdrowotnej, będzie wypatrywał reformy, jako istotnej szansy rozwojowej. Innym przykładem może 

być kwestia wzrostu znaczenia jakości i gospodarki opartej na wiedzy. Jest to niewątpliwa szansa 

dla powiatów, w których występuje znaczny odsetek osób dobrze wykształconych, innowacyjnych 

firm i prężnych ośrodków naukowo-dydaktycznych. Dla powiatu bazującego na przemysłach 

tradycyjnych może to jednak być pewnym zagrożeniem. Wskazania w scenariuszu są efektem 

indywidualnej analizy każdej cechy dokonanej przez przedstawicieli środowisk lokalnych. 

Pomimo niepokojących sygnałów płynących z analizy danych historycznych, przedstawiciele 

środowisk lokalnych wyżej ocenili silne strony powiatu łęczyckiego. W zakresie czynników 

wewnętrznych zgodzono się, iż przewagę mają silne strony (wynik +42), poniżej przedstawiono 

najważniejsze silne i słabe strony powiatu: 

Silne strony (łącznie 55 pkt): 

 Odległość od szlaków komunikacyjnych 

 Odległość od ważnych ośrodków miejskich 

 Odległość od rynków zbytu dla lokalnej gospodarki 

 Odległość od ośrodków administracyjnych i akademickich 

 Warunki naturalne (terenowe, układ przestrzenny powiatu itd.) 

 Potencjał środowiska naturalnego w kontekście rozwoju turystyki 

 Istnienie na terenie powiatu obszarów chronionych 

 Obecność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w kontekście rozwoju sieci drogowej 

 Nie występowanie na terenie powiatu ośrodków uciążliwego przemysłu 

 Położenie w zurbanizowanym obszarze gospodarczym 

 Struktura terenów w powiecie 

 Wysoka aktywność gospodarcza ludności 

 Sieć drogowa 

 Sieć wodociągowa na terenie powiatu 

 Sieć elektryczna na terenie powiatu 

 Zaplecze edukacyjne i kulturalne 

 Sieć teleinformatyczna 

 Współpraca administracji powiatowej i gminnej 

 System wspierania inicjatyw mieszkańców 

 Instytucje otoczenia biznesu 

 Specjalne inicjatywy rozwojowe 

 Inicjatywy społeczne, kulturalne, gospodarcze  



Scenariusz rozwoju do roku 2020 

Powiat brzeziński 

  
11 

 

  

 Struktura wykształcenia społeczności lokalnej 

 Grunty rolne 

 Grunty inwestycyjne 

 Szczególne zasoby naturalne (złoża, wody geotermalne, drewno itd.) 

 Bilans gospodarki wodnej 

 Struktura podmiotów gospodarczych 

 Siła podmiotów gospodarczych 

 Liderzy gospodarczy (silne podmioty wiodące) 

 Tradycje gospodarcze 

 Koncentracja na konkretnych branżach 

 Powiązania gospodarki lokalnej z profilem regionu 

 Zaplecze dla rozwoju przedsiębiorczości (instytucje, banki itd.) 

Słabe strony (łącznie 13 pkt): 

- Istnienie na terenie powiatów obszarów chronionych 

- Popyt wewnętrzny (zasobność społeczeństwa) 

- Sieć kanalizacyjna na terenie powiatu 

- Niski stopień gazyfikacji terenu powiatu 

- Stan gospodarki lokalowej 

- Struktura wiekowa społeczności lokalnej 

- Szczególne zasoby ludzkie 

- Struktura bezrobocia 

- Ruch ludności 

Z nieco większą rezerwą oceniono czynniki zewnętrzne determinujące rozwój powiatu, choć on 

sam nie ma na nie większego wpływu. Tutaj łączna ocena wyniosła +5, co wskazuje na przewagę 

szans nad zagrożeniami. Szczegółowe zestawienie głównych szans i zagrożeń przedstawiono 

poniżej: 

Szanse (łącznie 18 pkt) 

 Wzrost zamożności mieszkańców 

 Środki na inwestycje publiczne z budżetu UE 

 Środki na inwestycje prywatne budżetu UE 

 Zmiana struktury gospodarki narodowej (np. wzrost znaczenia usług) 

 Społeczne systemy wsparcia 

 Wzrost znaczenia postaw obywatelskich 

 Spadek przestępczości 

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

 Zmiany technologiczne w firmach 

 Wzrost znaczenia jakości i technologii 

 Nowe technologie możliwe do wykorzystania w gospodarce komunalnej 

 Tendencje do wykorzystywania alternatywnych źródeł energii jako szansa 

 Tendencje do budowania pozycji w oparciu o produkty turystyczne 

Zagrożenia (łącznie 13 pkt) 

- Konieczność wprowadzenia reformy szkolnictwa 

- Zmiany w systemie finansowania samorządów 

- Zmiany przepisów dotyczących gospodarki gruntami 

- Zmiany przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego 

- Zmiany polityczne na poziomie regionalnym 

- Dwuwładza na poziomie regionalnym (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski) 

- Wzrost obciążeń podatkowych 

- Czynniki o charakterze globalnym 

- Polaryzacja ekonomiczna społeczeństwa 

- Ogólnokrajowe czynniki demograficzne 
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Pozycja powiatu łęczyckiego wynikająca z przeprowadzonej analizy SWOT kształtuje się zatem 

następująco: 
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5.  Scenariusze rozwojowe do 2020 roku 

Ostatnim etapem tworzenia scenariuszy rozwojowych było modelowanie trendów badanych 

cech w zależności od wyników analizy SWOT. Najprościej, przyjętą zasadę modelowania trendów 

można zamknąć w sformułowaniu: „Im lepszy wynik analizy SWOT tym bardziej optymistyczne 

założenia dla trendów”. Trend wykładniczy wynikający z danych historycznych został przyjęty jako 

wariant podstawowy1. Na etapie wzoru określającego relacje pomiędzy poszczególnymi latami 

prognozy było – w zależności od wyników analizy SWOT odejmowane lub dodawane było 5 lub 

10%.  

Trend wynikający z danych historycznych był zatem korygowany in plus lub in minus. Jeśli bowiem 

z analizy SWOT wynikało, że sytuacja powiatu jest niekorzystna, to uzasadnione jest przewidywanie 

pogarszania się sytuacji w odniesieniu do badanych cech (np. jeszcze szybszy spadek liczby 

mieszkańców lub spadek dochodów subwencji itd.). Jeśli natomiast wynik analizy SWOT 

wskazywał na dobrą sytuację wewnętrzną (przewaga silnych stron) oraz szanse stwarzane przez 

czynniki zewnętrzne (przewaga szans), to uzasadnione jest przewidywanie odwrócenia 

negatywnych trendów lub pogłębienia trendów pozytywnych. 

Scenariusze rozwoju sytuacji w powiecie oparte są o analizę statystyczną danych historycznych, 

zatem ekstrapolują one zjawiska zachodzące w przeszłości. W odniesieniu do większości cech jest 

to wysoce uzasadnione postępowanie. W kilku jednak przypadkach można mówić o 

przewidywanych zjawiskach zewnętrznych, które wpłyną na zmianę lub odwrócenie trendu. 

Przypadki takie były odpowiednio komentowane. 

Analizując przedstawione scenariusze należy mieć świadomość, iż nie jest to ani wskazanie celów, 

ani nawet precyzyjne zobrazowanie przyszłości. Scenariusze rozwojowe pokazują co może się 

wydarzyć w powiecie, jeśli zostaną zachowane dotychczasowe trendy – tak pozytywne, jak i 

negatywne. 

Umiejscowienie powiatu łęczyckiego w analizie SWOT w pozycji maxi-maxi sprawiło, iż do dalszej 

analizy przyjęto warianty według następującego klucza: 

 Wariant optymistyczny – trend plus 10% 

 Wariant neutralny – trend plus 5% 

 Wariant pesymistyczny – trend wynikający z danych historycznych  

5.1. Zjawiska demograficzne 

Spadek liczby mieszkańców jest zjawiskiem powszechnym w większości jednostek samorządu 

terytorialnego w Polsce. Szczególnie silnie zjawisko to dotyka obszarów wiejskich, gdzie poza 

ujemnym przyrostem naturalnym występuje dodatkowo niekorzystne saldo migracji. Z drugiej 

jednak strony, obszary wiejskie charakteryzują się pewną stabilnością w zakresie ruchu ludności. 

Dzietność na wsiach jest wciąż zdecydowanie większa niż w miastach. Od 2000 roku w powiecie 

łęczyckim występuje również tendencja spadkowa. W dalszej perspektywie można spodziewać się 

postępującego spadku liczby mieszkańców. Przy zachowaniu obecnych tendencji, jedynie w 

scenariuszu optymistycznym wzrost może zbliżyć liczbę mieszkańców powiatu do 53 710 osób (w 

2008 r. – 53 200 a w 2006 r. – 53 960). Prognozy w tym zakresie prezentuje rysunek nr 6. 

                                                      

1 Wyjątek od tej zasady stanowią projekcje wskaźników demograficznych, które zostały oparte na prognozie 

demograficznej dla województwa łódzkiego przygotowanej przez GUS oraz wskaźnika przewidywanej wielkości 

części oświatowej subwencji ogólnej, który został obliczony metodą złożoną uwzględniającą prognozę wielkości 

subwencji na ucznia oraz liczby uczniów. 
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Rys. nr 6. 
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Jak widać na rysunku, w wariancie pesymistycznym w powiecie w roku 2020 mieszkać będzie ok. 

48 670 osób, wariant neutralny wskazuje na prawie 51 410 mieszkańców, co byłoby wartością 

niższą niż w bazowym dla tej analizy roku 2000. Jako że w tym zakresie wariant optymistyczny 

wydaje się relatywnie mało realny, to można przyjąć, iż problemy demograficzne dotkną powiat 

łęczycki.  

Aby jednak negatywne tendencje zostały przezwyciężone, wskazane są aktywne działania ze 

strony środowisk lokalnych. Zestaw możliwych reakcji na postępujące zmniejszanie się liczby 

mieszkańców jest ograniczony. Tendencje migracyjne i spadek przyrostu naturalnego to zjawiska 

ogólnoeuropejskie. Powiat posiada jednak pewne ograniczone pole reakcji. 

 

Jeszcze gorzej kształtuje się scenariusz rozwojowy w odniesieniu do liczby młodzieży w wieku 

szkolnym. Tutaj, według wszelkiego prawdopodobieństwa i niezależnie od scenariusza, możemy się 

spodziewać dalszego spadku liczby uczniów. Powiat musi być przygotowany na sytuację, że w 

roku 2020 w szkołach średnich będzie około 1 370-1 510 osób. W sposób oczywisty sytuacja taka 

rodzi szereg zagrożeń. Pamiętajmy, że jeszcze w roku 2000 w powiecie było 2 730 młodzieży w 

przedziale wiekowym 16 -18 lat. Dla zobrazowania skali zjawiska można powiedzieć, że jeśli w roku 

2000 średnio w klasie było przeciętnie 26 uczniów, to w roku 2020 będzie ich około 13. Malejąca 

liczba uczniów będzie poważnym wyzwaniem dla samorządu powiatu łęczyckiego. Tempo 

spadku w najbliższych latach będzie nieco mniejsze niż obserwowane dotychczas, ale i tak bardzo 

duże. Szczegółową prognozę w tym zakresie prezentuje rysunek nr 7. 

Potencjalne kierunki przeciwdziałań w obliczu spadku liczby mieszkańców powiatu 

łęczyckiego 

Scenariusz 

dostosowania: 

Ograniczenie 

wydatków  

i dostosowanie 

gospodarki powiatu 

do pewnego spadku 

liczby mieszkańców, 

ograniczenie 

inwestycji  

i przygotowanie do 

pewnego spadku 

wartości budżetu. 

Scenariusz 

przeciwdziałania 1: 

Rozwój funkcji 

mieszkaniowych  

i rekreacyjnych w 

gminach 

(wykorzystanie 

lokalizacji w centrum 

Polski). 

 

Scenariusz 

przeciwdziałania 2: 

Intensyfikacja 

inwestycji 

infrastrukturalnych 

połączona z planem 

rozwoju 

przedsiębiorczości w 

celu poprawy 

warunków 

mieszkania i 

stworzenia lepszego 

rynku pracy. 

 

Scenariusz 

przeciwdziałania 3: 

Przygotowanie 

zintegrowanego, 

ponadgminnego 

planu tworzenia 

obszarów 

inwestycyjnych w 

relacji do 

powstającego 

nowego niezwykle 

dogodnego układu 

komunikacyjnego.  
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Należy podkreślić, że zjawiska demograficzne są najbardziej podatne na analizę trendu. Trudno 

jest sobie wyobrazić czynniki zewnętrzne, które mogłyby trend odwrócić w perspektywie 

najbliższych 10 lat. Nawet np. znacząca inwestycja przemysłowa w powiecie niekoniecznie 

wpłynęłaby na zahamowanie spadku liczby mieszkańców, a już raczej na pewno nie wpłynęłaby 

na odwrócenie czy zatrzymanie tempa spadku liczby młodzieży w wieku szkolnym. 

Rys. nr 7. 
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Kluczowe znaczenie dla oceny ryzyka związanego ze spadkiem liczby dzieci ma analiza 

wariantów wielkości spodziewanej subwencji oświatowej. W dotychczasowej praktyce, spadek 

liczby młodzieży był równoważony przez wzrost wartości jednostkowej subwencji oświatowej. Na 

rysunku nr 8 zaprezentowano prognozę, jaką będzie wartość subwencji oświatowej przy 

zachowaniu obecnych trendów. Przyjęto, iż jednostkowa wartość subwencji będzie rosła w 

tempie historycznym, a liczba dzieci w szkołach średnich będzie odpowiadać prognozie 

przedstawionej na rysunku nr 7. 

Rys. nr 8. 
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Jak wyraźnie wynika z rysunku, przy zachowaniu obecnych trendów spadek liczby uczniów będzie 

równoważony wzrostem subwencji jednostkowej. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak bolesne 

byłyby konsekwencje spadku liczby uczniów, gdyby państwo zdecydowało się na zmniejszenie 

tempa wzrostu wartości jednostkowej subwencji. Taką ewentualność należy jednak brać pod 

uwagę jako potencjalne zagrożenie dla stabilności finansów powiatu. 

Reakcja na spadek liczby dzieci w wieku szkolnym jest niezbędna, bez przystosowania systemu do 

zmniejszonej liczby młodzieży powiat może dotknąć poważny kryzys finansowy. Zdefiniowano 

następujące możliwe scenariusze reakcji: 
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5.2. Zjawiska gospodarcze  

Niezbyt pozytywnie kształtują się prognozy w zakresie zjawisk o charakterze gospodarczym. 

Zjawiska te są zależne od ogólnej koniunktury, a ta zdaje się być w najbliższych latach mało 

korzystna. Można zatem oczekiwać z jednej strony wzrostów poszczególnych parametrów, z 

drugiej zjawisk negatywnych.  

Niewątpliwie niekorzystnym zjawiskiem, którego należy się spodziewać będzie relatywny wzrost 

stopy bezrobocia w stosunku do średniej wojewódzkiej. Dane historyczne dla powiatu łęczyckiego 

wskazywały już na poziom powyżej stopy bezrobocia dla województwa łódzkiego, również  

w perspektywie roku 2020 można spodziewać się dalszego wzrostu tego wskaźnika. Pamiętajmy, że 

analizowany wskaźnik odnosi się do średniej wojewódzkiej. Pokazane trendy oparte są na danych 

historycznych i wynikają z ich analizy, nie biorą jednak pod uwagę zdarzeń, które mogą nastąpić 

w przyszłości w powiecie.  Perspektywy w tym zakresie prezentuje rysunek nr 9. 

Rys. nr 9. 
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Znacznie lepiej wyglądają trendy związane z liczbą podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 

tysiąc mieszkańców. We wszystkich wersjach pokazane są tendencje wzrostowe. W perspektywie 

najbliższych lat przy zachowaniu dotychczasowych tendencji, liczba firm na 1 000 mieszkańców 

może osiągnąć we wszystkich wariantach wysoki poziom (około 102-107-112). Taki wzrost może 

cieszyć tym bardziej, że powiat będzie posiadał więcej firm niż obecnie jest średnio w kraju 

Potencjalne kierunki działań w obliczu spodziewanego spadku liczby uczniów 

Scenariusz  

dostosowania 1: 

Likwidacja 

placówek, klas i 

redukcja 

zatrudnienia  

w systemie szkolnym. 

Szczególnie ważna 

jest  

w tym scenariuszu 

redukcja kosztów 

osobowych 

Scenariusz 

dostosowania 2: 

Daleko idąca 

restrukturyzacja 

systemu 

edukacyjnego  

w powiecie, oparcie 

go  

o małe społeczne 

placówki – 

powierzenie edukacji 

społeczności 

lokalnej. 

 

Scenariusz pasywny: 

Przyjęcie, iż problem 

demograficzny ma 

charakter 

ogólnokrajowy i 

władze centralne 

będą musiały 

niwelować skutki 

spadku uczniów 

poprzez podnoszenie 

wartości 

jednostkowej 

subwencji. 

 

Scenariusz 

przeciwdziałania: 

Działania na rzecz 

pozyskania większej 

liczby dzieci z poza 

powiatu, do systemu 

edukacyjnego, 

poprzez oferowanie 

ciekawych 

kierunków 

kształcenia. 
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(średnia krajowa to 98 na 1 000 mieszkańców). Szczegółowe przewidywania w zakresie liczby 

podmiotów na 1 000 mieszkańców prezentuje rysunek nr 10. 

Rys. nr 10. 
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Rys. nr 11. 
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Obraz życia gospodarczego w powiecie łęczyckim jest zatem niejednoznaczny. Tempo wzrostu 

bezrobocia w powiecie jest większe niż w województwie. Bardziej zadawalające są tendencje 

odnoszące się do liczby podmiotów gospodarczych, jednak co szczególnie ważne, lokalne firmy 

inwestują coraz więcej. To bardzo dobry prognostyk rozwojowy.  

 

Potencjalne kierunki działań stymulujących rozwój gospodarczy w powiecie 

Łęczyckim 

Działanie 1: 

 Tworzenie lokalnej 

infrastruktury wspierania 

przedsiębiorczości, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

wspierania lokalnych firm 

i gospodarstw rolnych  

w pozyskiwaniu środków 

pomocowych. 

Działanie 2: 

 Tworzenie warunków 

infrastrukturalnych do 

powstawania znaczących 

obiektów gospodarczych 

wykorzystujących idealne 

położenie powiatu na 

szlakach 

komunikacyjnych  

o znaczeniu krajowym. 

Działanie 3: 

 Aktywne działania władz 

lokalnych w kierunku 

wypromowania powiatu, 

jako miejsca przyjaznego 

do inwestycji 

gospodarczych w 

wybranej dziedzinie – np. 

w zakresie logistyki, 

składowania itd.  
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5.3. Budżet i gospodarka komunalna 

Zadaniem dużo trudniejszym jest prognozowanie zjawisk w zakresie gospodarki jednostki 

samorządu terytorialnego. Tutaj może wystąpić bardzo wiele czynników niezależnych i 

wymykających się analizie trendu. Pierwszym z takich czynników jest wdrażana właśnie reforma 

Ustawy o finansach publicznych oraz zmiany w systemie finansowania jednostek samorządu 

terytorialnego. Nie zmienia to jednak faktu, iż pewne procesy mogą zachodzić dalej w skali 

zbliżonej do skali dotychczasowej. Bardzo ciekawych wniosków dostarcza analiza trendów w 

zakresie udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Można przewidywać, iż – 

podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych – trend w tym zakresie nie będzie miał 

charakteru liniowego. Okresy większej aktywności inwestycyjnej będą przeplatały się z okresami 

braku inwestycji. Jest to zjawisko naturalne. Każdy wysiłek inwestycyjny musi być poprzedzony 

akumulacją środków, a następuje po nim przeważnie okres spłaty powstałych w jego wyniku 

zobowiązań. W tym kontekście, niezwykle pozytywnie należy ocenić tendencje obserwowane w 

powiecie łęczyckim. 

Wzrost w tym zakresie obserwowany w latach ubiegłych jest na tyle duży, że analiza trendu  

i ekstrapolacja jej na lata 2010-2020 daje bardzo optymistyczny obraz przyszłości (por. rys. nr 12). To 

jest oczywiście mało możliwe przy obecnych zadaniach i sposobie finansowania powiatów oraz 

przy pokazanym scenariuszu udziału wydatków na pomoc społeczną, który to udział będzie rósł. 

Warto jednak podkreślić, iż taki wzrost jest efektem działań w latach 2000-2008. Władze 

powiatowe systematycznie zwiększały odsetek środków inwestowanych w majątek. Jest to 

zjawisko ze wszech miar pozytywne. Ważne jest, aby tendencja ta, choćby w silnie okrojonej 

formie nadal się utrzymywała, i żeby choć nieznacznie rósł udział inwestycji w sumie budżetu. 

Rys. nr 12. 
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Analizując bardziej szczegółowo sytuację wydatków budżetowych powiatu łęczyckiego widzimy 

dalsze niekorzystne zjawiska. Pierwszym z nich jest stały wzrost znaczenia wydatków związanych  

z zadaniami opieki społecznej. W ujęciu historycznym wydatki te rosły pomimo spadku bezrobocia. 

Niestety, skala wzrostu była relatywnie duża. Można wyrazić obawę, że przy dalszym wzroście 

bezrobocia wydatki te będą rzeczywiście nadal rosły. Na rysunku nr 13 przedstawiono 

spodziewane tendencje w zakresie wzrostu udziału wydatków na cele związane z pomocą 

społeczną do roku 2020. 
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Rys. nr 13. 
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Pozytywnie wypada prognoza nakładów na inwestycje w zakresie transoportu i komunikacji. W tej 

kategorii znajdują się inwestycje drogowe. Można z pewnym uproszczeniem przyjąć, iż wydatki 

inwestycyjne na transport i łączność w powiecie łęczyckim stanowią obecnie około 2% wydatków  

w tym zakresie wszystkich jednostek w województwie. Skala wzrostu w scenariuszach jest bardzo 

duża. Jest to sytuacja mało prawdopodobna i wynika zapewne z ekstrapolowania szybkiego 

wzrostu w latach 2001-2008.  

Obserwowane tendencje wskaźników budżetowych powinny skłaniać władze lokalne do 

podjęcia wysiłku na rzecz restrukturyzacji finansów. Najbliższe lata mogą przynieść niekorzystne 

zjawiska w tym zakresie. Dlatego szczególnie ważne jest przygotowanie gospodarki powiatowej na 

możliwy spadek dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Pamiętajmy, iż wzrost 

subwencji zależy tylko od dalszego wzrostu wartości jednostkowej w przeliczeniu na jednego 

ucznia. Jeśli wartość ta utrzymywałaby się na dotychczasowym poziomie, to przy spadku liczby 

uczniów możemy spodziewać się czarnego scenariusza dla budżetu powiatu. Dodatkowo, 

rosnące koszty związane z zadaniami pomocy społecznej nie stwarzają pozytywnych perspektyw. 

Aktywne przeciwdziałanie jest więc konieczne. 

 

Potencjalne kierunki działań w zakresie gospodarki budżetowej 

Scenariusz 

agresywny: 

Zadłużenie powiatu  

w celu realizacji 

istotnych zadań 

inwestycyjnych  

w obliczu 

potencjalnej 

dostępności środków 

pomocowych. 

Należy unikać 

zadłużania w celu 

pokrycia kosztów 

bieżących. 

Scenariusz aktywny: 

Redukcja kosztów 

bieżących 

działalności powiatu, 

co musi odnosić się 

do redukcji kosztów 

oświaty 

 

Scenariusz 

umiarkowany: 

Pozostawienie 

obecnej struktury 

wydatków  

i korygowanie ich 

poziomu w miarę 

ewentualnego 

ograniczania 

dochodów  

z tytułu subwencji 

oświatowej. 

 

Scenariusz pasywny: 

Podejmowanie 

działań naprawczych 

dopiero  

w momencie 

pojawienia się 

zagrożenia 

niezbilansowania 

budżetu i wyraźnych 

spadków dochodów 

(finansowanie 

działalności bieżącej  

w pewnym stopniu 

długiem). 
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5.4  Trendy na poziomie gmin i powiatu 

Uzupełnieniem powyższej analizy jest zestawienie obserwowanych trendów na poziomie gminy i 

powiatu. Zastosowanie to ma formę map, na których, przedstawiono jak cecha generalna 

obserwowana w powiecie rozkłada się pomiędzy poszczególne gminy. Analizy takiej dokonano 

jedynie w odniesieniu do cech wspólnych (np. bezrobocia, liczby podmiotów gospodarczych, czy 

zjawisk demograficznych). Należy pamiętać, iż część wskaźników na poziomie gmin i powiatów 

jest nieporównywalna (np. dotyczących infrastruktury, czy indywidualnych cech budżetu danej 

jednostki samorządu terytorialnego). Mapy znajdują się w załączniku do scenariusza 
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6. Podsumowanie 

Resumując wyniki badań, w powiecie łęczyckim można spodziewać się następującego rozwoju 

sytuacji społeczno-gospodarczej: 

1. W wariancie optymistycznym można spodziewać się odwrócenia niekorzystnego zjawiska 

spadku liczby mieszkańców. Natomiast, co jest bardziej realne, w pozostałych dwóch 

wariantach (neutralnym i pesymistycznym) zakłada się dalszy spadek liczby mieszkańców 

nawet o 9% w porównaniu z 2008, kiedy już widoczna była tendencja spadkowa. Czynnik 

demograficzny będzie miał duży wpływ na sytuację powiatu. 

2. Bardzo poważne trudności mogą się wiązać z dalszym spadkiem uczniów w wieku 

licealnym. Do roku 2020 dalej spadać będzie liczba uczniów w szkołach powiatowych. 

Niezależnie od wariantu, powiat musi przygotować się na te spadki, gdyż w roku 2020 

liczba uczniów będzie daleko mniejsza niż obecnie.  

3. Problem spadku liczby uczniów był do tej pory łagodzony poprzez wzrost wartości 

subwencji oświatowej na jednego ucznia. Jeśliby tempo tego wzrostu zachowało swą 

dynamikę, powiatowi nie grożą poważne perturbacje finansowe. Jeśli jednak tempo 

wzrostu okaże się mniejsze niż dotychczas, może wystąpić poważny niedobór środków na 

finansowanie systemu edukacji średniej. 

4. Równocześnie pogarsza się sytuacja społeczno-ekonomiczna powiatu na tle 

województwa łódzkiego. Wskaźnik bezrobocia w perspektywie roku 2020 może osiągnąć 

poziom 137-153%. 

5. Co szczególnie ważne, rośnie wskaźnik inwestycyjności firm z terenu powiatu. Firm jest coraz 

więcej, zatrudniają coraz więcej pracowników, i dodatkowo są coraz aktywniejsze na polu 

inwestycyjnym, kluczowe znaczenie ma zatem stwarzanie w powiecie optymalnych 

warunków dla rozwoju tych przedsiębiorstw. To właśnie firmy już istniejące na terenie 

powiatu powinny być głównym celem działań pomocowych. 

6. Przed władzami powiatowymi stoi bardzo trudne wyzwanie. Konieczne jest utrzymanie 

wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych, nawet przy pogorszeniu się sytuacji 

budżetowej. Konieczne jest tu ścisłe współdziałanie z władzami gminnymi. Inwestycje 

komunalne mogą być istotną przeciwwagą dla obserwowanych zjawisk społeczno-

ekonomicznych. Należy mieć świadomość, że w obecnej sytuacji powiatu łęczyckiego, 

wzrost inwestycyjności budżetu przyniesie bardzo pozytywne skutki. 


