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Wstęp 

  

 Najbliższe kilkanaście lat będzie ważnym okresem dla Powiatu Łęczyckiego. Aby 

w znaczący sposób podnieść rangę powiatu, poprawić warunki życia ludności oraz 

zapewnić dalszy wzrost atrakcyjności lokalizacyjnej i przyciągnąć niezbędny dla rozwoju 

kapitał należy prowadzić planowe, systematyczne oraz skoordynowane działania 

realizacyjne w skali powiatu. Podstawą dla tych działań powinna być jasno określona 

polityka władz połączona z konsekwentnym dążeniem do wytyczania długookresowych 

i  realistycznie określonych celów rozwojowych, które zapewnią sprawność działania 

i zdolność do szybkiego reagowania na zmienne sytuacje i nowe zjawiska społeczno-

gospodarcze zachodzące w kraju i na świecie. 

 Strategia rozwoju powiatu to ustalenie celów rozwoju, możliwych do 

osiągnięcia oraz metod, jakie zastosuje się realizując ustalone cele, a także zestawu 

dostępnych środków, jakie zostaną wykorzystane do ich realizacji. 

 Strategia ułatwia uporządkowanie działań średnio i krótkookresowych zgodnie 

z przyjętymi celami oraz ułatwia proces podejmowania decyzji. Lokalny rozwój wymaga 

działań spójnych i konsekwentnych przez wiele lat. Strategia stanowi fundament spójności 

i   konsekwencji. Dzięki niej zniknie potrzeba zadawania przy każdej okazji pytania – „ale 

co właściwie mamy osiągnąć”? Będzie można pracować w ramach znanego i  zgodnionego 

zestawu celów i działań. Istotne jest przy tym, aby bieżące posunięcia podyktowane 

względami doraźnej polityki, były uzależnione od celów strategicznych i rozpatrywane 

w  kontekście długookresowej strategii lokalnej.  

 Strategia stanie się podstawą gospodarki zasobami. Opracowując strategię 

wymuszamy dokonanie przeglądu wszystkich pozostających w powiecie do dyspozycji 

zasobów finansowych, materialnych, ludzkich i innych. Możemy ocenić iloma i jakimi 

zasobami dysponujemy, a jakich brak oraz zaprojektować racjonalne sposoby 

wykorzystania i powiększenia posiadanych zasobów. 

 Strategia stanie się podstawą podejmowania decyzji. Zawsze będziemy musieli 

wybierać między wykorzystaniem posiadanych zasobów, w celu stymulowania rozwoju, 

a wykorzystaniem ich do realizacji innych funkcji powiatu. Takie decyzje można 

podejmować racjonalnie tylko na podstawie strategii rozwoju powiatu.  

 Opracowanie strategii daje władzom powiatu instrument obserwacji i kontroli 

procesów społecznych i gospodarczych oraz możliwość świadomego oddziaływania na to, 

co się dzieje na terenie powiatu. Strategia umożliwia też stały przegląd mocnych i słabych 
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stron powiatu, z uwzględnieniem zmieniających się okoliczności i potrzeb. Głównym celem 

działania władz samorządowych jest zapewnienie: 

- poziomu dochodów gwarantujących możliwie najwyższy stopień zaspokojenia potrzeb 

materialnych mieszkańców, 

- właściwej opieki zdrowotnej, 

- usług komunalnych, 

- realizacji aspiracji edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców, 

- odpowiednich warunków komunikacyjnych, 

- bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

- właściwych warunków wypoczynku i rozwoju kultury fizycznej, 

- opieki nad najsłabszymi, 

- opieki nad środowiskiem naturalnym, 

- ładu przestrzennego i warunków zrównoważonego rozwoju. 

Strategia powiatu jest próbą opisania stanu wyjściowego, stanu docelowego oraz 

organizacyjno – finansowego procesu dochodzenia do takiego stanu. 
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ROZDZIAŁ I. 

 

I. Podstawy funkcjonowania powiatu  

 

Powiat łęczycki jest lokalną wspólnotą samorządową tworzoną przez mieszkańców 

miasta oraz gmin powiatu, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym w zakresie: 

1) edukacji publicznej,  

2) promocji i ochrony zdrowia,  

3) pomocy społecznej,  

4) polityki prorodzinnej,  

5) wspierania osób niepełnosprawnych,  

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

7) kultury i ochrony dóbr kultury,  

8) kultury fizycznej i turystyki,  

9) geodezji, kartografii i katastru,  

10) gospodarki nieruchomościami,  

11) administracji architektoniczno-budowlanej, 

12) gospodarki wodnej,  

13) ochrony środowiska i przyrody,  

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  
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16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,  

18) ochrony praw konsumenta,  

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych,  

20) obronności,  

21) promocji powiatu,  

22) współpracy z organizacjami pozarządowymi. 1 

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych 

w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 

Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.  

Ustawodawca pozostawił szeroki margines swobody dla inicjatyw tworzenia wizji, koncepcji 

i programów. Istnieją możliwości opracowywania lokalnych programów, które pozwolą 

przebudować strukturę gospodarczą, zredukują skalę bezrobocia, zapewnią stabilne 

zatrudnienie tysiącom mieszkańców powiatu. Są to również zadania własne powiatowych władz 

samorządowych, przenikające się wzajemnie z zadaniami i interesami gmin. Wymaga to 

spojrzenia na powiat jak na formę wspólnot gminnych, podejmujących działania, gdzie powiat 

może pełnić pożyteczną rolę koordynacyjną. Oczekiwane przez społeczeństwo powiatu 

rezultaty w długookresowej perspektywie czasowej może przynieść podjęcie ponadlokalnych, 

kompleksowych programów rozwoju z poświęceniem należnej uwagi problematyce 

gospodarczej. Wpisanie tych programów w  powiatową wizję rozwoju i cele strategiczne 

sformułowane wspólnie z udziałem szerokiej reprezentacji wszystkich społeczności lokalnych 

i  różnych grup interesu w oparciu o sporządzoną diagnozę - oto część składowa 

prezentowanej Strategii Rozwoju Powiatu. 

                                                 
1
 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zmiany do:  2002-03-31 
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II. Zbieżność strategii powiatu z celami strategicznymi 

zawartymi w strategiach rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

opracowanych przez samorząd wojewódzki, samorządy 

i instytucje powiatu łęczyckiego. 

 Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 jest dokumentem określającym strategię 

społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. 

Dokument ten został przygotowany na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu 

Rady Nr 1260 z 21 czerwca 1999r. (1260/99/WE) wprowadzającym ogólne przepisy 

dotyczące funduszy strukturalnych i jest zgodny z podstawowymi założeniami polityk 

Wspólnotowych. Stanowi on więc swego rodzaju odpowiedź na wyzwania jakie stawia 

przed Polską członkostwo w Unii Europejskiej, a w szczególności udział w jej polityce 

społeczno-gospodarczej. 

 

 Cel Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 

 

Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej 

gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, 

harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia i poprawę spójności 

społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie 

regionalnym i krajowym. 

 

 Priorytety  

Warunkiem realizacji wyznaczonego celu strategicznego Narodowego Planu jest 

koncentracja dostępnych środków finansowych na kilku podstawowych osiach rozwoju 

(priorytetach): 

 



 

 
OSIE ROZWOJU NPR ORAZ SPOSÓB ICH WDRAŻANIA  

 

Finansowanie Wdrażanie 

Podstawy Wsparcia 

Wspólnoty 

Fundusz 

Spójności 

Inicjatywy 

Wspólnotowe 
Programy krajowe Jakie projekty mogą być finansowane?  Kto może korzystać ze wsparcia?  

1. Wspieranie 

konkurencyjnośc

i sektora 

przemysłu 

i usług 

SPO Wzrost 

konkurencyjności 

gospodarki  

  

Przede wszystkim 

przedsiębiorczość, 

programy 

restrukturyzacyjne, inne 

programy rządowe 

Z zakresu: 

 rozwoju przedsiębiorczości (inwestycje oraz 

pomoc szkoleniowo doradcza) 

 wzrostu innowacyjności 

 rozwoju turystyki (promocja produktów 
turystycznych., szkolenia specjalistyczne, rozwój 

bazy informacyjnej i badań statystycznych) 

Przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie 
(w tym przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe), 

placówki badawczo-rozwojowe, centra wspierania 

innowacji i przedsiębiorczości, transferu technologii, 
instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy 

i zatrudnieni w przedsiębiorstwach,  

2. Rozwój zasobów 

ludzkich 

i zatrudnienia  

SPO Rozwój zasobów 

ludzkich 
 EQUAL 

Programy krajowe, 

Pierwsza praca 

Z zakresu: 

 Wspierania młodzieży poszukującej pracy 

 Przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego 
bezrobocia 

 Aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym 

 Integracji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, kobiet oraz grup szczególnego 

ryzyka 

 Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół i placówek 
kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy 

 Promocji innowacji i nowych form organizacji 
pracy 

Instytucje rynku pracy (publiczne i niepubliczne), 
samorządy województw, powiatów i gmin, placówki 

edukacyjne i partnerzy społeczni, przedsiębiorcy 

i zatrudnieni w przedsiębiorstwach, instytucje 
doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, osoby 

bezrobotne, pracownicy zagrożeni bezrobociem, 

placówki podnoszące kwalifikacje zawodowe 

3. Tworzenie 

warunków dla 

zwiększania 

poziomu 

inwestycji, 

promowanie 

zrównoważonego 

rozwoju 

i spójności 

przestrzennej  

SPO Transport - 
Gospodarka morska  

Część 
transportowa 

 
Programy krajowe, 

Infrastruktura – klucz do 
rozwoju  

Z zakresu: 

 Budowy i modernizacji autostrad i dróg krajowych 

 Poprawy dostępu do dużych portów morskich 

 Poprawy infrastruktury kolejowej dla obsługi 

pasażerskiej aglomeracji miejskich 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad, Urzędy Morskie (w Gdyni, Słupsku 

i Szczecinie) oraz Zarządy Portów (w Gdańsku, 
Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu, Polskie Koleje 

Państwowe i Polskie Linie Kolejowe 

 

Część 

ochrony 
środowiska 

 

Programy krajowe, 

Program dla Odry 20006 

Krajowy Plan 

Gospodarki Odpadami 

Program wyposażenia 

aglomeracji w systemy 
kanalizacji zbiorczej 

i oczyszczalnie ścieków 

Inne programy 

Z zakresu: 

 Duże inwestycje gospodarki wodnej oraz 

inwestycje służące ochronie przeciwpożarowej 

 Ochrony środowiska w obszarach 

zanieczyszczonych 

 Działań prorozwojowych wspierających 

zrównoważony rozwój 

 Rozwoju systemów informacyjnych w ochronie 

środowiska 

Samorządy województw, powiatów i gmin, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej wraz z Wojewódzkimi 

Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, 

instytuty resortowe, Krajowy Zarząd Parków 

Narodowych, Lasy Państwowe, regionalne dyrekcje 
lasów państwowych i parki narodowe, 
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4. Przekształcenia 

strukturalne 

w rolnictwie 

i rybołówstwie 

SPO Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz 

rozwój obszarów 

wiejskich  

  Programy krajowe 

Z zakresu: 

 Inwestycji w gospodarstwach rolnych 

 Ułatwienia startu młodym rolnikom 

 Gospodarki zasobami wodnymi wsi 

 Szkoleń zawodowych 

 Scalania i wymiany gruntów 

 Odnowy i rozwoju wsi oraz zachowania 
dziedzictwa  

 Różnicowania działalności rolniczej 

 Rozwoju i poprawy infrastruktury 

 Rozwoju i dostosowania przetwórstwa 
żywnościowego 

Samorządy terytorialne na poziomie gminy, powiatu, 

województwa oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów 
wiejskich, przedsiębiorstwa produkujące 

i przetwarzające produkty rolne oraz pracownicy 
zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach, instytucje 

otoczenia biznesu 

SPO Rybołówstwo 
i przetwórstwo ryb 

  Programy krajowe 

Z zakresu: 

 Dostosowania nakładu połowowego do zasobów 

morskich 

 Poprawy jakości ryb, stanu sanitarnego floty 

rybackiej 

 Ochrony i rozwoju zasobów wodnych 

 Dostosowania rybołówstwa morskiego do 
zmieniających się warunków wspólnego rynku 

Armatorzy statków rybackich, właściciele 
i dzierżawcy portów, zintegrowane kolektywne grupy 

właścicieli i rodzin rybackich, rybacy, organizacje 

rybaków śródlądowych, właściciele gospodarstw 
rybackich, właściciele zakładów przetwórczych 

o określonych możliwościach wdrożenia nowych 

technologii, hurtownicy, detaliści, placówki 
naukowo-badawcze, uczelnie 

5. Wzmocnienie 

potencjału 

rozwojowego 

regionów i 

przeciwdziałanie 

marginalizacji 

niektórych 

obszarów 

Zintegrowany 

Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR)  

 INTERREG Kontrakty wojewódzkie  

Z zakresu: 

 Rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej 

wzmocnieniu konkurencyjności regionów 

 Rozwoju i restrukturyzacji bazy ekonomicznej 

regionu 

 Rozwoju zasobów ludzkich 

 Rozwoju lokalnego 

Samorządy województw, powiatów i gmin, 

stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, 
instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje 

rozwoju regionalnego i instytucje wspierania 

przedsiębiorczości a za ich pośrednictwem 
przedsiębiorstwa w tym przede wszystkim małe 

i średnie 



III. Cel Narodowego Planu Rozwoju  

 

Cel Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 i strategia jego osiągania 

uwzględnia nie tylko horyzont kilku najbliższych lat po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej, ale także odnosi się do wyzwań, które będą aktualne i wspólne dla 

wszystkich krajów UE, także w następnym okresie programowania, tj., co najmniej do 

roku 2013.  

 

Wykonując powyższy cel Polska będzie dążyć do zapewnienia wysokiego poziomu 

ochrony środowiska, zgodnie z zapisami traktatu konstytuującego Unię Europejską oraz 

zobowiązaniami akcesyjnymi. 

 

Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów 

cząstkowych, zdefiniowanych w odpowiedzi na wyzwania konkurencji globalnej, przed 

jakimi stoi Polska wraz z innymi krajami UE oraz z wniosków wynikających z analizy 

słabych i mocnych stron polskiej gospodarki a także szans i zagrożeń przed nią 

stojących w pierwszych latach członkostwa w UE.  

W świetle tych założeń przyjęto pięć podstawowych celów cząstkowych NPR na 

lata 2004-2006: 

 wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu 

PKB,  

 zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia,  

 włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej 

i  informacyjnej, 

 intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów  

o wysokiej wartości dodanej,  

 wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych 

wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce.  

Cele NPR będą realizowane za pomocą programów i projektów 

współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych w ramach Podstaw 

Wsparcia Wspólnoty i Inicjatyw Wspólnotowych, projektów z udziałem Funduszu 

Spójności, a także przedsięwzięć i wieloletnich programów rozwojowych finansowanych 



 

wyłącznie ze środków krajowych. Do czasu zakończenia realizacji programów Phare, 

ISPA, oraz SAPARD także te instrumenty pomocy przed-akcesyjnej UE będą miały swój 

wkład w realizację celów NPR. Istotne znaczenie dla osiągnięcia zamierzonych celów 

będą też miały, niezbędne do podjęcia działania o charakterze prawnym, fiskalnym 

i  instytucjonalnym. 

W ramach Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 

2004-2006, w oparciu o wynegocjowane z Komisją Europejską Podstawy Wsparcia 

Wspólnoty, realizowane będzie siedem programów operacyjnych (pięć sektorowych 

programów operacyjnych, jeden zintegrowany program operacyjny rozwoju 

regionalnego oraz program operacyjny pomocy technicznej).  

 

 

 

 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego  

  

Realizacja pożądanych przemian określonych w misji przy aktualnym stanie 

i  tendencjach rozwojowych regionu, będzie wymagała skoncentrowania wysiłków na 

wielu problemach. Najważniejsze z nich zidentyfikowano w trzech strategicznych dla 

województwa sferach: 

I społecznej, w której głównym celem jest wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego 

województwa, 

Podniesienie poziomu wykształcenia i rozwój kulturowy mieszkańców, 

Podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców, 

Uporządkowanie gospodarki przestrzennej. 

 

II ekonomicznej, w której głównym celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej 

gospodarki województwa, 

Zwiększenie dostępności regionu poprzez rozwój infrastruktury transportowej 

i  informacyjnej, 

Tworzenie nowoczesnej bazy gospodarczej, 

Stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich regionu, 



 

Tworzenie, w kraju i zagranicą, wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego do 

zamieszkania, inwestowania i współpracy 

 

III funkcjonalno-przestrzennej, w której głównym celem jest stworzenie rzeczywistego 

regionu społeczno-ekonomicznego posiadającego własną podmiotowość kulturową 

i  gospodarczą. 

Wspomaganie i promowanie różnych form edukacji regionalnej dzieci, młodzieży 

i  dorosłych, 

Inicjowanie i wspomaganie rozwoju różnych form i przejawów kultury regionalnej 

oraz ruchów regionalistycznych, 

Stymulowanie przemian w sieci osadniczej województwa, polegających na 

wzroście roli miast w organizacji funkcjonalno-przestrzennej regionu. 

 

  

  Strategia rozwoju gospodarczego Miasta Łęczyca – czerwiec 2000 

 

Cel strategiczny I – Rozwój przedsiębiorczości lokalnej 

Cel I.1 Stworzenie systemu wspierania przedsiębiorstw tworzących nowe 

miejsca pracy 

Cel I.2 Powołanie instytucji zapewniającej profesjonalne doradztwo i informacje 

dla istniejących i nowotworzonych firm 

Cel strategiczny II – Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych  

Cel II.3 Stworzenie sprzyjających warunków dla inwestorów zewnętrznych 

w celu pozyskiwania nowych miejsc pracy i optymalnego wykorzystania 

zasobów lokalowych 

Cel strategiczny III – Rozwój turystyki  

Cel III.4 Zatrzymanie turysty w Łęczycy przez kilka godzin – zarówno 

przejeżdżającego trasami tranzytowymi, jak i przejeżdżającego obejrzeć 

Kolegiatę w Tumie. 

Cel III.5  Stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze turystycznym 

 

 

  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Witonia – lipiec 2000  

Cel dla obszaru środowiskowego: 



 

 Gmina Witonia z prawidłowo funkcjonującą gospodarką odpadową, 

ściekową, zadrzewiona z uwzględnieniem posiadanych zasobów przyrodniczych. 

Cel dla obszaru gospodarczego:  

 Gmina Witonia z nowoczesnym rolnictwem, przetwórstwem rolno-

spożywczym i agroturystyką. 

Cel dla obszaru społecznego: 

 W bezpiecznej Gminie Witonia szczęśliwe i bogate społeczeństwo. 

 

  Strategia Rozwoju Gminy Góra św. Małgorzaty woj. łódzkie (opracowana przez 

towarzystwo konsultantów polskich tkp ODDZIAŁ LUBLIN – WSCHÓD, Warszawa 

– Lublin – Radom 2000 r.) 

Cele strategiczne rozwoju gminy Góra św. Małgorzaty: 

I. Cele krótkookresowe: 

1. UtworzenieTowarzystwa Rozwoju Gminy Góra św. Małgorzaty 

Towarzystwo inspiruje, organizuje i gwarantuje wszelkie działania gospodarcze 

w obrębie gminy) 

2. Utworzenie jednego ośrodka wielofunkcyjnego 

3. Utworzenie budżetowego zakładu usług komunalnych 

II. Cele średnio i długookresowe 

1. Opracowanie programu uporządkowania przestrzeni komunikacyjnej, który stanowić 

będzie o możliwości uzyskania dotacji 

2. Wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego opracować i rozpocząć 

realizację uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w postaci: 

- budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnych na podstawie harmonogramu 

rzeczowo- finansowego przyjętego przez Radę gminy, dla poszczególnych jednostek 

osiedleńczych 

-  budowy ( odbudowy) zbiorników wodnych 

3. Wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy inspirować, tworzyć, organizować 

zakłady usługowe dla rolnictwa, tereny wypoczynku letniskowego, relaksu 

ruchowego czy też obsługi ruchu turystycznego. 

4. Tworzenie modelu funkcjonalnego kultury w gminie.  

 

 

 

 



 

 Strategia rozwoju gospodarczego Grabowa (opracowana przez Instytut 

Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach k/Warszawy, Falenty, listopad 2000) 

Cele strategiczne rozwoju gminy Grabów: 

- Zapewnienie godnego poziomu życia społeczności gminy poprzez odpowiedni 

rozwój gospodarczy, tworzenie alternatywnych źródeł utrzymania, rozwój usług 

turystycznych i agroturystycznych, a także rozwój edukacji, kultury i sportu. 

- Ochrona i wzbogacanie środowiska przyrodniczego w celu zapewnienia warunków 

zrównoważonego, wielostronnego rozwoju gminy, również w aspektach ekonomicznych 

i społecznych oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

- Stworzenie warunków właściwego startu wchodzącym w życie młodym rocznikom 

mieszkańców gminy na tle sytuacji demograficznej i ekonomicznej kształtującej się 

w Polsce i poza jej granicami poprzez zapewnienie wysokiego poziomu i wielostronnych 

kierunków edukacji ogólnej i zawodowej oraz przez rozwój sportu i kultury. 

 

 

 

 Powiatowy program działań na rzecz poprawy warunków życia społecznego 

 i zawodowego osób niepełnosprawnych 2003-2006 

 

Cele strategiczne: 

1. Eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność. 

2. Stwarzanie warunków w zakresie dostępu do rehabilitacji leczniczej, zawodowej, 

społecznej oraz edukacji osób niepełnosprawnych. 

3. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie poprawy warunków 

życia społecznego, zawodowego, kultury i rekreacji oraz wzmacnianie integracji 

osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym 

 

 Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli (przygotowany przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa 

i Porządku w Łęczycy, 2003) 

 

Cele programu: stworzenie efektywnych programów likwidacji lub ograniczenia 

negatywnych zjawisk związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym poprzez 

określenie koncepcji przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, koordynacja działań 



 

instytucji odpowiedzialnych za temat bezpieczeństwa, przeznaczenie środków 

finansowych na realizację Programu. 

Cel: ograniczenie przestępczości, 

Cel: zapobieganie patologiom społecznym, 

Cel: koordynacja realizacji Programu na terenie powiatu, 

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji i ruchu drogowym, 

Cel: działania promocyjno – informacyjne 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łęczyckiego na lata 

2003-2006. (Opracowana przez PCPR w Łęczycy, luty 2003r.) 

 

Kierunek 1. Tworzenie warunków organizacyjno – informacyjnych do realizacji 

zadań pomocy społecznej, 

Kierunek  2. Wsparcie rodzin w kryzysie. 

Kierunek 3. Ośrodki wsparcia. (zadanie: Propagowanie utrzymania osoby/osób 

w  środowisku). 

Kierunek 4. Pomoc dziecku i rodzinie. 

Kierunek 5. Działania zmierzające do ograniczenia patologii i uzależnień. 

Kierunek 6. Pomoc osobom niepełnosprawnym 

 

Strategia Z. O. Z. w Łęczycy 

Cele główne (strategiczne) warunki wypełnienia misji w perspektywie do 2005 roku: 

1. ponowne uzyskanie akredytacji (grudzień 2003), 

2. współpraca z organami rządowymi i samorządu terytorialnego w zakresie 

pozyskiwania nowych źródeł finansowania z programów przedakcesyjnych 

i strukturalnych, 

3. działania zmierzające do poszerzenia obszaru działania (długofalowe), 

4. zmiana struktury usług szpitalnych, specjalistycznych i diagnostycznych 

stosownie do zidentyfikowania i prognozowanych kierunków zmian 

w zapotrzebowaniu na poszczególne usługi medyczne poprzez nowe 

inwestycyjne i działania organizacyjne / Oddział Opieki Długoterminowej, OIOM, 

Rehabilitacja Kardiologiczna, CT/ do 2004r, 

5. pozyskiwanie nowych kontraktów z NFZ., dostosowanych do istniejącej bazy 

medycznej i możliwości /Szpitalny Oddział Ratownictwa, 



 

6. rozwój hospitalizacji „jednego dnia” przy założeniu, że w dniu 2005 udział tej 

formy w usługach szpitalnych powinien stanowić ogółem około 15% /wdrożenie 

w  2000r./, 

7. doskonalenie pozaszpitalnych form opieki nad pacjentem /działanie długofalowe/ 

8. dostosowanie stylu zarządzania do zmieniających się warunków zewnętrznych 

i wewnętrznych /proces długofalowy/ 

9. racjonalizowanie kosztów działalności przy generalnym założeniu, że w kolejnych 

latach stosunek kosztów działalności do pozyskiwanych przychodów powinien się 

zmniejszać, w tym poprzez utrzymanie wskaźnika obłożenia łóżka na poziomie 

nie mniejszym niż 85% /działania długofalowe/ 

10.  dalsza informatyzacja szpitala w systemie DRD- system jednorodnych grup 

pacjentów / do końca 2005 r./ 

11.  doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej /działania 

długofalowe/ 

12.  utrzymanie rocznych kosztów szkolenia kadry na poziomie nie mniejszym niż 

1,5% kosztów ogółem, w tym nauka języków obcych, 

13. wprowadzanie nowych form systemu motywacyjnego pracowników do pracy 

/działania długofalowe/ 

14. doposażenie szpitala w nowoczesną aparaturę medyczną do roku 2005 na kwotę 

nie mniejszą niż 10 mln PLN, 

15. modernizacja oddziałów szpitala i zaplecza na kwotę nie mniejszą niż 5 mln PLN 

/działania długofalowe/ 

16.  rozwijanie form i programów zdrowotnych w powiązaniu z międzynarodowymi 

programami pomocowymi, 

17. nawiązanie kontaktów z zagranicznymi podmiotami medycznymi 

pozamedycznymi  /działania długofalowe/ 

 

Autorzy Strategii Rozwoju Powiatu uwzględniali w trakcie opracowywania 

kontekst regionalny i ogólnokrajowy, wyrażony najpełniej w Strategii Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Województwa Łódzkiego i Narodowego Planu Rozwoju 

2004-2006. Dokumenty te identyfikują główne problemy i wyznaczają priorytety 

rozwojowe regionu i kraju w ramach procesu przystąpienia do Unii Europejskiej. 

Strategia Rozwoju Powiatu ma określać kierunki ubiegania się o środki pomocowe. 

 

 



 

 

 

 

III. Metodologia prac nad  

Strategią Rozwoju Powiatu Łęczyckiego 

 

 

 

 

Etap planowania strategicznego 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnozowanie 

 

Projektowanie 

 

Ilościowa  

i jakościowa 

charakterystyka 

powiatu 

łęczyckiego 

 

 

Analiza 

 

SWOT 

 

Misja powiatu łęczyckiego 

 

Cel strategiczny 

 

Cele cząstkowe 

 

Programy rozwojowe 



 

 

 

 

Nieruchomości, budownictwo     

  i  zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje 

 Transport i drogi publiczne 

 Bezrobocie i rozwój przedsiębiorczości 

 Edukacja publiczna, oświata i wychowanie 

   Gospodarka 

      - przemysł, handel i usługi 

- wieś i rolnictwo 

- turystyka 

 Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i opieka 

nad osobami niepełnosprawnymi 

 Ochrona konsumenta 

 Ochrona środowiska   

 Kultura, dziedzictwo narodowe, ochrona 

zabytków 

 Bezpieczeństwo publiczne i reagowanie 

kryzysowe 

 

Etapy realizacji strategii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie 
 

 

Monitoring i ocena 

 

Projekty 

 

Formułowanie nowych celów 

 

Obszary 

 

diagnozowania 

 

strategicznego 



 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Wybrane dane o powiecie.
2
  

 

Liczba mieszkańców powiatu 

 

Powiat łęczycki 54931 

gm. m. Łęczyca 15771 

gm. w. Daszyna 4284 

gm. w Góra Świętej 

Małgorzaty 
4723 

gm. w. Grabów 6756 

gm. w. Łęczyca 8650 

gm. w. Piątek 6715 

gm. w. Świnice Warckie 4333 

gm. w. Witonia 3699 

 

javascript:history.back() 

 

2002r  
Jed. 

miary  
Nazwa cechy  

77400 B ha  Powierzchnia ogółem w ha  

187 B jed.  Sołectwa ogółem  

278 B jed.  Miejscowości ogółem łącznie z miastami  

54897 B osoba  
Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania 30 VI 

ogółem  

54757 B osoba  
Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania 31 XII 

ogółem  

                                                 
2
Większość danych pochodzi z Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego, Urząd Statystyczny w Łodzi, 

2002 
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26855 B osoba  
Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania 31 XII 

mężczyźni  

27902 B osoba  
Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania 31 XII 

kobiety  

501 B osoba  Urodzenia żywe ogółem  

4 B osoba  Zgony niemowląt ogółem  

699 B osoba  Zgony ogółem  

-198 B osoba  Przyrost naturalny ogółem  

12290 B osoba  
Ludność w wieku przedprodukcyjnym wg faktycznego miejsca 

zamieszkania (31 XII) ogółem  

32318 B osoba  
Ludność w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca 

zamieszkania (31 XII) ogółem  

10149 B osoba  
Ludność w wieku poprodukcyjnym wg faktycznego miejsca 

zamieszkania (31 XII) ogółem  

291 B para  Małżeństwa ogółem  

5957 B osoba  Pracujący ogółem  

3230 B osoba  Pracujący ogółem kobiety  

54613 G osoba  Ludność w mieszkaniach ogółem  

15920 G miesz.  Zasoby mieszkaniowe ogółem liczba mieszkań  

59280 G izba  Zasoby mieszkaniowe ogółem liczba izb  

1210905 G m2  
Zasoby mieszkaniowe ogółem powierzchnia użytkowa 

mieszkań  

25 B miesz.  Mieszkania oddane do użytku ogółem liczba mieszkań  

141 B izba  Mieszkania oddane do użytku ogółem liczba izb  

3579 B m2  Mieszkania oddane do użytku ogółem powierzchnia użytkowa  

941.7 B km  Wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej  

91.1 B km  Kanalizacja długość czynnej sieci kanalizacyjnej  

41924 B m  Sieć gazowa długość czynnej sieci rozdzielczej w m  

749 B ob.  Sklepy obiekty ogółem  

3 B ob.  Obiekty noclegowe ogółem liczba obiektów VII-IX  



 

58 B miejsce  Obiekty noclegowe ogółem miejsca noclegowe VII-IX  

58 B miejsce  
Obiekty noclegowe ogółem miejsca noclegowe całoroczne VII-

IX  

6 B ob.  Przedszkola (bez specjalnych) ogółem  

545 B miejsce  Miejsca w przedszkolach (bez specjalnych) ogółem  

239 B osoba  Dzieci 6-letnie w przedszkolach (bez specjalnych) ogółem  

20 B ob.  
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych) 

ogółem  

4233 B osoba  
Uczniowie szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez 

specjalnych) ogółem  

8 B ob.  Gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych ogółem  

2290 B osoba  
Uczniowie gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 

ogółem  

446 B osoba  
Uczniowie licea ogólnokształcące ponadpodstawowe dla 

młodzieży (bez specjalnych) ogółem  

2 B ob.  
Licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla młodzieży (bez 

specjalnych) ogółem  

239 B osoba  
Uczniowie licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla 

młodzieży (bez specjalnych) ogółem  

2 B ob.  
Ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży 

(bez specjalnych) szkoły ogółem  

112 B osoba  
Ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży 

(bez specjalnych) uczniowie  

1 B ob.  
Ponadpodstawowe szkoły zasadnicze dla młodzieży (bez 

specjalnych) ogółem  

294 B osoba  
Ponadpodstawowe szkoły zasadnicze dla młodzieży (bez 

specjalnych) uczniowie  

3 B ob.  Licea profilowane dla młodzieży (bez specjalnych) ogółem  

207 B osoba  Licea profilowane dla młodzieży (bez specjalnych) uczniowie  

3 B ob.  
Ponadgimnazjalne technika dla młodzieży (bez specjalnych) 

ogółem  



 

200 B osoba  
Ponadgimnazjalne technika dla młodzieży (bez specjalnych) 

uczniowie  

9 B ob.  
Ponadpodstawowe średnie szkoły zawodowe dla młodzieży 

(bez specjalnych) ogółem  

1049 B osoba  
Ponadpodstawowe średnie szkoły zawodowe dla młodzieży 

(bez specjalnych) uczniowie  

1 B ob.  
Szpitale ogólne bez sanatorium leczenia gruźlicy, chorób płuc i 

hospicjum liczba ogółem  

247 B łóżko  
Szpitale ogólne bez sanatorium leczenia gruźlicy, chorób płuc i 

hospicjum łóżka ogółem  

5 B ob.  Placówki ogółem przychodnie ogółem  

8 B ob.  Placówki ogółem ośrodki zdrowia (niepubliczne) 

16 B ob.  Apteki ogółem  

14 B ob.  Placówki biblioteczne biblioteki i filie  

231978 B wol.  Placówki biblioteczne księgozbiór w woluminach  

1 B ob.  Kina stałe ogółem  

375 B miejsce  Kina stałe miejsca na widowni  

1 B ob.  Muzea liczba muzeów łącznie z oddziałami  

3234 B jed.gosp.  Jednostki zarejestrowane w systemie REGON ogółem  

67625112 B zł  Dochody budżetów gmin ogółem  

68666533 B zł  Wydatki z budżetu gmin ogółem  

Lista atrybutów cech 

 

Ident. atryb.  Atryb.  Opis  

001  B  Bez zmian metod., występuje  

011  G  Zmiany metod., występuje  
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II. Wykaz instytucji działających na terenie miasta Łęczyca 

i Powiatu Łęczyckiego.  

Starostwo Powiatowe w Łęczycy 

pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca 

tel. (0-24) 388 72 00, fax (0-24) 721 32 17, 

e-mail: sekretariat@leczyca.pl    

 

Urząd Miasta w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14 

Tel.(0-24) 721 0300, fax: (0-24) 721-03-01  

www.leczyca.um.gov.pl  e-mail: umlec@wp.pl 

 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyckiego 

Bursa Szkolna w Łęczycy, 

ul. Kaliska 13, tel. (0-24) 388-36-00,  

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

ul. Zachodnia 8, tel. (0-24) 721-87-10,  

Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku, 

ul. Kutnowska 19, tel. (0-24) 389-41-05 

Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach, 

tel. (0-24) 389-20-91,  

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy, 

ul. Kilińskiego 2, tel. (0-24) 721-30-01,  

Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, 

ul. M. Konopnickiej 13, tel. (0-24) 388-26-52,  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łęczycy, 

ul. Kaliska 13, tel. (0-24) 721-28-37,  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, 

ul. Kilińskiego 4, tel. (0-24) 721-61-62,  

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stemplewie, 

tel. (0-63) 288-11-06,  

mailto:sekretariat@starostwo.leczyca.pl
http://www.leczyca.um.gov.pl/
mailto:umlec@priv5.onet.pl


 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łęczycy, 

ul. Kaliska 13, tel. (0-24) 721-35-85,  

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Łęczycy, 

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, tel. (0-24) 721-23-74, 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Łęczycy, 

Aleje 1-go Maja 1, tel. (0-24) 388-36-10,  

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, 

ul. Kutnowska 19, tel. (0-24) 389-41-00,  

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy, 

ul. Mickiewicza 12, tel. (0-24) 721-27-41,  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, 

ul. Zachodnia 6, tel. (0-24) 388-26-01,  

 

Powiatowe służby, inspekcje i straże: 

Komenda Powiatowa Policji, 

ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, tel. (0-24) 721-34-07, 721-34-13 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 

ul. Lotnicza 21E, tel. (0-24) 721-26-32, 721-27 59,  

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 

Pl. T. Kościuszki 1, tel. (0-24) 388-72-34 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, 

ul. Mickiewicza 18, tel. (0-24) 721-21-88 

Powiatowy Inspektor Sanitarny  

Powiatowy Urząd Pracy, 

ul. Sienkiewicza 27, tel. (0-24) 721-29-14, 721-32-78, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie, 

ul. Józefów 22, tel. (0-24) 253-35-49, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęczycy 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Biuro Terenowe w Łęczycy, 

ul. Zachodnia 8, tel. (0-24) 721-07-00,   

 

 

 



 

Instytucje podlegające pod Urząd Miasta 

Urząd Stanu Cywilnego 

Pl. T. Kościuszki 33, tel. (024) 721-03-56, 

Dom Kultury  

Al. 1-go Maja 11, tel. (024) 721-03-49, 

Muzeum  

ul. Zamkowa 1, tel. (024) 721-24-49, 721-89-97, 3-20721-89-97,  

Gminne Centrum Informacji  

Punkt Informacji Turystycznej 

Pl. T. Kościuszki 24, tel. (024) 721-89-65,  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Ozorkowska 8, tel. (024) 721-23-71,  

Środowiskowy Dom Samopomocy 

Aleje 1-Maja 13, tel. (024) 721-23-76,  

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

ul. M. Konopnickiej 11a, tel. (024) 721-03-57 

Biblioteka Pedagogiczna 

Ul. Kaliska 13, tel. (024) 721-22-15,  

Stadion Miejski 

Ul. Kaliska, tel. (024) 721-27-98,  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 

ul. Tumska 2, tel. (024) 721-22-85 do 87,  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 

ul. Ozorkowskie Przedmieście 73, tel. (024) 721-34-81,  

Szkoła Podstawowa nr 3 

ul. Zachodnia, tel. (024) 721-03-50,  

Szkoła Podstawowa nr 4 

ul. Ozorkowskie Przedmieście, tel. (024) 721-26-53, fax.721-21-15,  

Gimnazjum 

ul. Szkolna, tel. (024) 721-03-55,  

Przedszkole nr 1 

ul. Zachodnia, tel. (024) 721-03-54,  

Przedszkole nr 2 

ul. Belwederska, tel. (024) 721-03-52, fax. 721-86-27,  

Przedszkole nr 4  



 

ul. Bitwy nad Bzurą, tel. (024) 721-03-53,  

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Biuro Terenowe 

Łęczyca,  

pl. Przedrynek 8, tel.(024) 721-83-00 

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Rejon w Łęczycy 

pl. Przedrynek 8, tel.(024) 721-35-59,  

„KRUS” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

pl. Kościuszki 6, tel.(024) 721-34-92, 721-23-29 

Lecznica dla zwierząt 

ul. Konopnickiej 11A, tel.(024) 721-66-06 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła 

ul. Kościelna 4, tel. (024) 721-28-83,  

Klasztor Ojców Bernardynów 

ul. Poznańska 18A, tel. (024) 721-21-77,  

Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki 

ul. Szkolna 1, tel.(024) 388-15-28,  

Wojewódzki Zarząd  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi-Terenowy Inspektorat 

ds. Eksploatacji i Konserwacji w Łęczycy 

ul. Mickiewicza 18,  

Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Łęczycy  

ul. Bitwy nad Bzurą 1, tel. (024) 721-37-29,  

Zakład Karny 

ul. Pocztowa 12, tel.(024) 721-47-40,  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KLEKS” 

ul. Ozorkowskie Przedmieście 10, tel. (024) 721-59-09 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”  

ul. Konopnickiej 11A, tel.(024) 388-23-50 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” 

ul. Dworcowa 7/40, tel.(024) 721-38-49 

Sąd Rejonowy 

ul. M. Konopnickiej 16, tel. (024) 721-27-70,  

 

 



 

Banki na terenie Łęczycy: 

 

PKO BP S.A. 

Al. 1-go Maja 17, bankomat 

tel. (024) 721-34-66,  

Bank Pekao S.A. Oddział I Kutno Filia Nr 2 

Pl. T. Kościuszki 24, bankomat 

tel. (024) 721-83-49,  

Bank Spółdzielczy w Poddębicach 

Oddział w Górze św. Małgorzaty, Filia w Łęczycy 

Pl. T. Kościuszki 6 

tel. (024) 721-89-45,  

 

Wykaz pozostałych instytucji na terenie gmin powiatu 

łęczyckiego 

 

Gmina Daszyna 

Urząd Gminy 

99-107 Daszyna, tel. (024) 389 04 01 

Bank Spółdzielczy 

99-107 Daszyna, tel. (024) 389 00 02 

Oddział Przedszkolny 

99-107 Daszyna, tel. (024) 389 04 12 

PPUP „Poczta Polska” Rejonowy Urząd Poczty 

99-107 Daszyna, tel. (024) 721 13 00 

„Samopomoc Chłopska” Gminna Spółdzielnia 

99-107 Daszyna, tel. (024) 389 12 00 

Szkoła Podstawowa 

99-107 Daszyna, tel. (024) 389 00 18 

Komisariat Policji 

99-107  Daszyna, tel.(024) 389-13-77 

Parafia Rzymsko – Katolicka w Mazewie, tel.(024) 389-19-82 

SUH „Rol-Dasz” 

w Daszynie, tel.(024) 721-13-56 



 

Ochotnicza Straż Pożarna w Daszynie, Mazewie tel. 389-19-88, Jarochowie, 

Jarochówku, Starym Sławoszewie, Starej Żelaznej, Nowej Żelaznej, Rzędkowie, 

Gąsiorowi, Łubnie, Korytach, Krężelewicach. 

 

Gmina Grabów 

 

Urząd Gminy 

ul. 1-Maja 21, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 41 21 

Apteka 

ul. Reymonta, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 41 10 

Bank Spółdzielczy 

ul. Przedrynek, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 42 67 

Biblioteka Gminna 

ul. 1-go Maja 1, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 41 10 

Gimnazjum 

ul. Kochanowskiego 2, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 46 44 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Pl. Kościuszki 16, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 46 02 

„Gramed” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. 

ul. Reymonta 2, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 41 38 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

ul. 1-go Maja 15, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 41 24 

Posterunek Policji 

ul. 1 Maja 20, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 41 07 

PPUP „Poczta Polska” Rejonowy Urząd Poczty 

ul. Mickiewicza, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 41 07, 

Przedszkole, 

ul. Kochanowskiego, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 41 13 

Szkoła Podstawowa, 

ul. Kochanowskiego, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 42 42 

„Samopomoc Chłopska” Gminna Spółdzielnia 

ul. Mickiewicza, 99-150 Grabów, tel. (063) 273 41 33 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych 

99-150 Grabów, tel. (063) 273 43 87 



 

 

 

Gmina Góra św. Małgorzaty 

 

Urząd Gminy 

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 389 24 00 

Apteka 

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 389 29 72 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział 

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 722 05 09 

Gminna Biblioteka Publiczna 

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 389 24 03 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 389 24 04 

Komisariat Policji 

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 389 23 22 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 722 00 14 

PPUP „Poczta Polska” Rejonowy Urząd Poczty 

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 722 00 67 

Szkoła Podstawowa 

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 389 24 09, tel. (024) 722 00 04 

Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach, 

tel. (0-24) 389-20-91,  

Gimnazjum w Nowym Gaju  

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 389 24 10 

Szkoła Podstawowa w Sługach 

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 389 24 16 

Przedszkole w Górze św. Małgorzaty 

99-122 Góra św. Małgorzaty, tel. (024) 722 00 12 

 

 

Gmina Łęczyca 

Urząd Gminy w Łęczycy 

99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej14 



 

tel.(0-24) 388 21 17, fax (0-24) 388 37 65, e-mail: ugleczyca@interia.pl 

 

Szkoła Podstawowa w Błoniu 

tel.(024) 721-17-21 

Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej 

tel.(024) 721-18-60 

Szkoła Podstawowa w Siedlcu 

tel.(024) 721-14-27 

Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej 

tel.(024) 722-34-23 

Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach 

tel.(024) 722-44-86 

Gimnazjum w Topoli Królewskiej 

tel.(024) 722-32-31 

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu 

tel.(024) 722-37-99 

Gmina Piątek 

Urząd Gminy  

ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, tel. (024) 722 11 58 

Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy, Oddział  

ul. Senatorska 1, 99-120 Piątek, tel. (024) 722 12 19 

Biblioteka 

ul. Kościelna, 99-120 Piątek, tel. (024) 722 12 14 

Gimnazjum 

ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek, tel. (024) 722 15 28 

Komisariat Policji 

99-120 Piątek, tel. (024) 722 10 07 

Ochotnicza Straż Pożarna 

99-120 Piątek, tel. (024) 722 10 08 

Parafia Rzymsko –Katolicka p.w. Świętej Trójcy 

ul. Pokrzywna , 99-120 Piątek, tel. (024) 722 11 69 

PPUP „Poczta Polska” Rejonowy Urząd Poczty 

ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek, tel. (024) 722 10 29 

Przedszkole Państwowe 

ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek, tel. (024) 722 15 28 

mailto:ugleczyca@poczta.onet.pl


 

„Samopomoc Chłopska” Gminna Spółdzielnia 

Pl. 1-go Maja 28, 99-120 Piątek, tel. (024) 722 11 24 

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa 

ul. Kutnowska 19, 99-120 Piątek, tel. (024) 389-41-00 

Zbiorcza Szkoła Gminna 

ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek, tel. (024) 722 11 95 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

ul. Kutnowska 32 A, 99-120 Piątek, tel. (024) 722 12 07 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku, 

ul. Kutnowska 19, tel. (0-24) 389-41-05 

 

Gmina Świnice Warckie  

 

Apteka „Św. Faustyny” 

ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, tel. (063) 288 10 21 

Bank Spółdzielczy 

ul. Kościuszki, 99-140 Świnice Warckie, tel. (063) 288 10 71 

Biblioteka Publiczna 

ul. Kościuszki 18, 99-140 Świnice Warckie, tel. (063) 288 11 39, 

Gminny Ośrodek Kultury, 

ul. Kościuszki 18, 99-140 Świnice Warckie, tel. (063) 288 11 30, 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mamed” 

ul. Szkolna 10, 99-140 Świnice Warckie, tel. (063) 288 10 25 

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Faustyny 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stemplewie, 

tel. (0-63) 288-11-06,  

 

Gmina Witonia 

Urząd Gminy 

ul. Starzyńskiego 6a, 99-335 Witonia, tel.(024) 356 47 10 

Biblioteka Publiczna w Witoni 

ul. Starzyńskiego 6, tel.(024) 356-47-16 

Posterunek Policji 

ul. Starzyńskiego 4 

Gminna Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa 



 

ul. Szkolna 11 tel.(024) 356-40-09  

Spółdzielnia Rolniczo – Usługowa 

ul Zielona 1, tel.(024) 356-40-76 

Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej, Oddział  w Witoni 

ul. Dworcowa 2, tel.(024) 356-40-12 

Gimnazjum,  

ul. Szkolna 4, tel.(024) 356-41-15 

Szkoła Podstawowa  

ul. Szkolna 4, tel.(024) 356-40-19 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 

 ul. Szkolna 13, tel.(024) 356-42-54 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Szkolna 13. tel.(024) 356-40-79 

Parafia Rzymsko – Katolicka 

ul. Starzyńskiego 2, tel.(024) 356-40-06 

PPUP „Poczta Polska” Rejonowy Urząd Poczty 

ul. Starzyńskiego 6a, tel.(024) 356-40-40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Lista stowarzyszeń i innych organizacji 

 działających w powiecie łęczyckim 

Stowarzyszenia Rejestrowane 

1 Liga Ochrony Przyrody  

2 Polski Związek Wędkarski 

3 Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 

4 Regionalny Związek Pszczelarstwa „Ziemi Łęczyckiej” 

5 Ochotnicze straże pożarne 



 

6 Związek Pracodawców Ziemi Łęczyckie 

7 Stowarzyszenie Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych 

8 Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej 

9 Towarzystwo Naukowe Płockie 

10 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 

11 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

12 Fundacja Płomyk 

13 Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Piątku i okolic Piątku 

14 Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej 

15 Stowarzyszenie Związek Niewidomych 

16 Polski Komitet Pomocy Społecznej 

17 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „Dzwonek” 

18 Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” 

19 Liga Kobiet Polskich 

20 Stowarzyszenie Civitas Christiana 

21 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Łęczyckiej 

22 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 

23 Klub Młodzieżowych Liderów Zdrowia 

24 Polski Związek Łowiecki 

25  Stowarzyszenie Zieleni Rzeczpospolitej Polskiej 

26  Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

27 Związek Gmin Powiatu Kutnowskiego 

28 Związek Gmin Nadnerzańskich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU ŁĘCZYCKIEGO, NAD KTÓRYMI NADZÓR 

SPRAWUJE STAROSTA ŁĘCZYCKI 

 

 

Lp. 

 

Nazwa stowarzyszenia 

 

Rok założenia 

 

 

Cel działania 

 

Teren 

 

Siedziba 

1. Towarzystwo Miłośników 

  Ziemi Łęczyckiej  

 

1975 

 

 

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną mającą na 

celu szerzenie wiedzy o Ziemi Łęczyckiej, 

pielęgnowanie i popularyzowanie jej tradycji , 

tworzenie nowych wartości kulturowych , inicjowanie 

imprez kulturalnych i artystycznych , przynoszących 

chwałę Ziemi łęczyckiej.   

Wszystkie jednostki 

samorządu 

terytorialnego 

wchodzące w skład 

powiatu łęczyckiego 

 

 

 

99-100 Łęczyca 

ul. Poznańska 6 

 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Miejski w Łęczycy 

 

1977 

Celem Towarzystwa jest współudział w kształtowaniu 

warunków wszechstronnego rozwoju dzieci                 

i młodzieży oraz przygotowanie młodego pokolenia 

do życia w społeczeństwie socjalistycznym 

 

 

Obszar Polskiej 

Rzeczypospolitej  

 

99-100 Łęczyca  

ul. Zachodnia 8 

3. Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju i Modernizacji Szpitala 

w Łęczycy 

 

1989 

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną mającą na 

celu organizowanie i gromadzenie środków na zakup 

nowoczesnej aparatury medycznej, diagnostycznej i 

laboratoryjnej oraz modernizację Szpitala, aby stał się 

nowoczesną placówką mogącą jak najlepiej służyć 

społeczeństwu.  

  

Miasto Łęczyca oraz 

gminy Daszyna, 

Góra Św. 

Małgorzaty, 

Łęczyca, Piątek, 

Witonia, Świnice 

Warckie, Grabów  

 

 

 

99-100 Łęczyca 

ul. Zachodnia 6 

4 Stowarzyszenie                  

Oddział Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno- Krajoznawczego 

Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy 

 

 

1991 

1. Celem statutowym PTTK jest rozwijanie oświaty,  

    Kultury, kultury fizycznej rekreacji oraz ochrony  

    Środowiska przez turystykę i krajoznawstwo. 

2. PTTK skupia turystów i krajoznawców , stwarza 

warunki ułatwiające im wędrowanie i działalność 

krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz 

reprezentuje ich interesy wobec władz                   

i społeczeństwa. 

PTTK :     

1.Budzi i pogłębia umiłowanie kraju ojczystego oraz 

jego regionów, kształtuje postawy patriotyczne , 

upowszechnia wiedzę o przeszłości , 

  



 

współczesności i perspektywach rozwoju Polski : 

2.Krzewi zamiłowanie krajoznawcze i umiejętności 

turystyczne , 

3. Szerzy kulturę turystyki , wykorzystuje poznawcze 

wypoczynkowe i zdrowotne walory 

wędrownictwa: 

4. Pomaga w wędrownictwie indywidualnym ,  

    rajdy złazy , zloty , rejsy, spławy, i inne imprezy,  

   tworzy i upowszechnia system odznak służących  

   zainteresowań krajoznawczych ,kultury fizycznej i  

   kultury wędrowania : 

5.Szerzy wiedzę ekologiczną, inspiruje i prowadzi  

   prace na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego 

   oraz wspiera działania podejmowane w tej      

   dziedzinie :  

6  Aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury ;  

7.  Popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne  

    Polski jej dorobek wśród turystów zagranicznych  

   oraz ułatwia turystom Polskim wyjeżdżającym za    

   granicę poznawanie walorów krajoznawczych , 

    życia i osiągnięć innych krajów: 

8.Współdziała i udziela fachowej pomocy    

towarzystwom i organizacjom opiekującym się  

   Polakami i dziedzictwem kultury Polskiej za   

Granicą ;  

9. Szkoli  kadry dla realizacji celów PTTK: 

10.Kultywuje tradycje turystyczne , popularyzuje 

    historie i dorobek PTTK oraz jego poprzedników 

    dba o archiwizowanie dokumentów: 

11. Prowadzi działalność przewodnicką i umożliwia  

     przewodnikom tworzenie organizacji  

     samorządowych w ramach PTTK . 

 

5. Stowarzyszenie Kupców 

Łęczyckich I Strefy  

 

1992 

Celem stowarzyszenia jest ochrona interesów  

i współdziałanie na rzecz kupców gminy Łęczyca , 

oraz reprezentowanie interesów kupców wobec 

lokalnych władz gminy .  

 

 

Gmina Łęczyca 

 

99-100 Łęczyca 

Plac T. Kościuszki 9 

6. Łęczyckie Stowarzyszenie 

Prywatnych Właścicieli Domków 

 

1994 

Organizowanie współpracy osób fizycznych na rzecz 

rozwoju osiedla i w celu jego właściwego 

 

 

 

99-100 Łęczyca 



 

Jednorodzinnych „SEGMENT” zagospodarowania. Reprezentowanie członków 

Stowarzyszenia przed organami władzy rządowej i 

samorządowej, a także w kontaktach z podmiotami 

gospodarczymi. Podejmowanie własnych inicjatyw na 

rzecz rozwoju osiedla i ich realizacja, a w tym 

organizowanie zbiorowych zakupów materiałów 

urządzeń, sprzętu i narzędzi niezbędnych dla 

członków zrzeszenia dla zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania terenu wokół domów oraz 

utrzymywania na nich porządku i czystości. 

Tworzenie platformy współdziałania z innymi 

organizacjami dla zapewnienia realizacji celów 

stowarzyszenia. 

 

 

Miasto Łęczyca ul. Zachodnia 38 

siedziba tymczasowa 

7. Stowarzyszenie Sieci Telewizji 

Kablowej i Eksploatacji                 

„  BORUTA ”  

 

1994 

Przybliżanie kultur innych krajów, propagowanie 

kinematografii światowej, propagowanie treści 

oświatowych i informacyjnych, rozwijanie 

zainteresowań w zakresie technik przesyłanie 

informacji i informatyki, przybliżanie mieszkańcom 

problemów osiedla, umożliwianie członkom czynnego 

uczestnictwa w życiu publicznym.  

 

 

Miasto 

Łęczyca 

 

99-100 Łęczyca  

ul. M. Konopnickiej 14 

8.  Stowarzyszenie Przyjaciół Góry 

Św. Małgorzaty 

 

1995 

Stowarzyszenie jako organizacja społeczna ma na celu 

poprzez działalność swoich członków uczcić 850- 

lecie istnienia Parafii Rzymsko – Katolickiej Góra Św. 

Małgorzaty, popularyzować przyszłość Parafii, wiedzę 

historyczną, tradycje kultywowane na terenie Parafii, 

przyczynić się do rozwoju kulturalnego Parafii.  

 

Gmina                

Góra Św. Małgorzaty 

 

Parafia Rzymsko  

Katolicka w Górze Św. 

Małgorzaty 

siedziba tymczasowa  

9. Stowarzyszenie Abstynentów 

Klubu „Przebudzenie” 

1996 Klub Przebudzenie jest formą rehabilitacji ludzi i ich 

miejscem prowadzenia terapii grupowej, punktem 

informacyjnym. Jest zorganizowanym miejscem 

pomocy dla ludzi z problemem alkoholowym 

polegającej na działaniach grupowych                          

i indywidualnych uzależnionych i współuzależnionych 

.  

 

Obszar gminy i 

miasta Łęczycy 

 

 

99-100 Łęczyca 

ul. Belwederska 38 

10. Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło w Łęczycy 

 

1997 

Opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, 

reprezentowanie i ochrona interesów członków 

Stowarzyszenia wobec władz państwowych, 

terenowych i samorządowych organów administracji, 

 

Obszar 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

Siedzibą naczelnych władz 

jest Bydgoszcz 

 



 

pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji. 

Dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe 

wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego 

, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe 

standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie 

będą prowadziły do jego degradacji materialnej. 

Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji 

diabetyków w państwie i społeczeństwie. Integracja 

środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie 

wzajemnych stosunków pomiędzy członkami 

stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i 

obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz 

szacunku i koleżeństwie. Tworzenie prężnych struktur 

Stowarzyszenia dzięki docenianiu i wsparciu 

społecznej pracy, zapału i zaangażowania działaczy 

Pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów 

zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, 

inwalidów oraz osób w podeszłym wieku – chorych 

na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych. 

Wspieranie finansowe działalności stowarzyszenia 

zgodnie z odrębnymi przepisami. Zabezpieczanie 

prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich 

sprawach publicznych, stanowiących statutowy 

przedmiot zainteresowań Stowarzyszenia. 

Inspirowanie kandydatur członków i sympatyków 

Stowarzyszenia do Rad Kas Chorych, jednostek 

lecznictwa publicznego, parlamentu oraz organów 

administracji terenowej i samorządu terytorialnego 

oraz egzekwowanie – po ich wyborze do tych 

organów – aktywnej działalności na rzecz chorych.  

  

 

99-100 Łęczyca  

ul. Kilińskiego 4/43 

placówka terenowa 

11. Stowarzyszenie Wędkarskie 

„Rekin”  w  Grabowie 

 

1997 

Zagospodarowanie wód przy Cegielni Grabów, 

Zasilanie tych wód, stworzenie warunków do 

rekreacyjnego wędkowania, dbanie o ekologię tych 

wód oraz przyległego terenu, organizowanie imprez 

sportowo rekreacyjnych 

 

Obszar gminy 

Grabów 

 

99-150 Grabów 

ul. Mickiewicza 27 

12.  

Stowarzyszenie Ogrodników       

i Producentów Rolnych „Smak”   

 

1998 

Stworzenie warunków pełnej realizacji gwarantowanej 

konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, wolności 

zrzeszania się, umożliwienie zrzeszania się, 

Umożliwienie członkom Stowarzyszenia równego, 

 

Terytorium 

Rzeczpospolitej 

Polskiej 

 

Urząd Gminy  

99-107 Daszyna 

Daszyna 34 a  



 

bez względu na przekonania, prawa czynnego 

uczestniczenia w życiu publiczno – gospodarczym, 

wyrażanie zróżnicowanych poglądów oraz realizacji 

indywidualnych zainteresowań, a także 

kontynuowanie tradycji i powszechnie uznawanego 

dorobku ruchu stowarzyszeniowego. Popularyzacja 

regionu przez wspieranie rozwoju gospodarczego 

i kulturowego, rozbudowę bazy usługowej, handlowej, 

przetwórstwa i produkcji zdrowej żywności, składania 

i przechowywania produktów rolnych i ogrodniczych 

oraz wszelkich form promocji produkcji rolnej 

i ogrodniczej. Podejmowanie działań mających na 

celu zatrzymanie w regionie i zapobieganie 

nieracjonalnej gospodarce mienia byłych spółdzielni 

i   innych organizacji gospodarczych ulegających 

likwidacji lub przekształceniom własnościowym. 

Stworzenie warunków do możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej według zasad określonych 

w przepisach prawa. Organizowanie ruchu 

społecznego wokół Stowarzyszenia. Wzrost jakości 

produktów rolnych i ogrodniczych.  

 

    

13. Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Grabów  

 

1998 

 

Tworzenie warunków do zagospodarowania i zbytu 

płodów rolnych wyprodukowanych na terenie gminy, 

zapobieganie o tworzenie nowych miejsc pracy dla 

mieszkańców gminy Grabów. Podejmowanie działań 

w celu zdobywania środków na rozwój szkolnictwa, 

służby zdrowia, kultury i sportu. Zabieganie o rozwój 

infrastruktury wiejskiej i podejmowanie działań dla 

pozyskania środków na ten cel .Podejmowanie działań 

na rzecz poprawy warunków ekologicznych na terenie 

Gminy.  

 

 

 

gmina Grabów 

 

 

 

99-150 Grabów 

Besk Stary 11 



 

14. Stowarzyszenie Łęczycki 

Komitet Obrony Bezrobotnych 

      2000 1. Dążenie do stworzenie systemu obrony 

bezrobotnych i obrony przed bezrobociem. 

2. Obrona istniejących i przyczynianie się do 

tworzenia nowych miejsc pracy.  

3.   Poszukiwanie i upowszechnianie zatrudnienia  

      bezrobotnych i przekwalifikowania zawodowego. 

4.  Organizowanie społecznego ruchu walki  

     z bezrobociem . 

       

 

      Obszar  

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

 

99-100 Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14 

 

15.  

Stowarzyszenie  Towarzystwo 

Miłośników Piątku i okolic 

Piątku 

 

 

2000 

Organizacja mająca na celu szerzenie wiedzy o Piątku 

okolicy, pielęgnowanie i popularyzowanie jej tradycji  

Tworzenie nowych wartości kulturowych, inicjowanie 

imprez kulturowych i artystycznych przynoszących 

chwałę dla Piątku.  

   

 

Miejscowość Piątek 

oraz gmina Piątek w 

województwie 

łódzkim   

 

99-120         Piątek                  

ul. Pokrzywna 1 

16.  

 

 

Stowarzyszenie  „ Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Świnickiej” 

 

 

 

2000 

1 Skupianie lokalnego społeczeństwa wokół idei  

   spraw publicznych a zwłaszcza rozwoju i promocji 

   gminy oraz popularyzacja , rozwój środowiska , 

   osoby i dzieła bł. S. Faustyny Kowalskiej  

2. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy  

    i jej mieszkańców , 

3. Inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących  

wiedzę o regionie , 

4. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności 

wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska 

oraz sport i rekreację w gminie, 

5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych  

        

 

 

 

 

Teren całego kraju 

 

 

 

99-140 Świnice  Warckie 

ul. Szkolna 1 

 

17. 

 

 

Stowarzyszenie 

 na Rzecz Niepełnosprawnych 

          „DZWONEK” 

 

 

 

2001 

Szerzenie wiedzy wśród osób niepełnosprawnych, ich 

rodzin i środowisku , w którym żyją o prawach i 

obowiązkach osób niepełnosprawnych oraz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, alkoholizmem i 

narkomania – które w efekcie powodują 

niepełnosprawność. Propagowanie postaw, 

programów i działań we wszystkich dziedzinach życia 

przeciwdziałających patologiom społecznym, 

aktywizujących i wspierających społeczeństwo 

marginalne oraz sprzyjających samo realizowaniu się 

tych osób i ich rodzin. Upowszechnianie wiedzy 

dotyczącej przywilejów osób niepełnosprawnych i ich 

 

 

 

 

Obszar 

Rzeczypospolitej 

Polski 

 



 

rodzin oraz pomoc w tym zakresie. Inicjowanie           

i organizowanie działań mających na celu integrację w 

środowisku osób zdrowych . Podejmowanie działań 

interwencyjnych w celu zapobiegania krzywdzie 

ludzkiej. Współdziałanie z jednostkami administracji 

państwowej, służbą zdrowia, oświatą środkami 

masowego przekazu, organizacjami społecznymi, 

zakładami pracy i innymi instytucjami wspierającymi 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Wytwarzanie atmosfery tolerancji i szacunku dla osób 

niepełnosprawnych oraz osób pokrzywdzonych przez 

zachowania patologiczne.  

 18. 

                                                               

Stowarzyszenie  

Mamy Wielkie Serca 

 

2001 

Skupianie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw 

publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki 

kształcenia specjalnego w Stemplewie. 

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Prowadzenie edukacji społecznej i działalności 

wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska: 

Ekologię oraz sport i rekreację. Inicjowanie 

przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie. 

Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, 

powiatu, województwa i ich mieszkańców. 

 

 

 

Teren całego kraju 

 

 

 

 

 

Stemplew 35 

99-140 Swinice Warckie 

 

19. Fundacja „ Płomyk” im. Janiny 

Kuś na Rzecz Rozwoju Ziemi 

Witońskiej  (NADZÓR 

SPRAWUJE MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI)  

 

 

2002 

Celem fundacji jest rozpowszechnianie i rozwój 

kultury, sztuki, zabytków regionu witońskiego: 

ochrona środowiska, zdrowia; opieki i pomoc 

społeczna jego mieszkańcom,  

 

 

gmina Witonia 

 

Witonia 

ul. Łęczycka 6 

20. Stowarzyszenie Producentów 

Warzyw Ziemi Łęczyckiej 

2004 Celem Stowarzyszenia jest zagwarantowanie 

interesów ekonomicznych i poziomu opłacalności 

produkcji rolnej, a w szczególności: pozyskiwanie 

opłacalnych rynków zbytu, stosowanie przyjaznych 

dla środowiska metod pracy i uprawy, wspieranie 

działań w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności 

nowoczesnego gospodarowania, wspieranie 

świadomości ekonomicznej, koncentrowanie 

produkcji o określonym standardzie i wysokości, 

wymiana doświadczeń w dziedzinie ekonomii, 

produkcji rolnej, przetwórstwa 

Gmina  

Góra Św. Małgorzaty 

Orszewice 37 

99-122 Góra Św. 

Małgorzaty 



 

21. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 

Łęczyckiej 

 

2004 - Tworzenie szans rozwoju, kształcenia, zdobywania       

wiedzy, pracy kobiet mieszkających na obszarach 

wiejskich i miast do 20000 mieszkańców 

- integracja środowisk wiejskich i miejskich 

- działania zmierzające w kierunku 

równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz osób 

niepełnosprawnych mieszkających na wsi 

- kultywowanie tradycji ludowych i dziedzictwa 

narodowego 

- promowanie regionu oraz ziemi łęczyckiej na 

imprezach kulturalno-oświatowych, 

wystawienniczych i targowych 

- pobudzanie przedsiębiorczości wśród gospodyń 

wiejskich, emerytów i rencistów 

- inicjowanie działań charytatywnych na rzecz 

wspierania rodzin najuboższych                                

i niepełnosprawnych 

- profilaktyka zdrowotna oraz krzewienie 

zainteresowań ekologicznym stylem życia 

 Ul. Kaliska 13 

99-100 Łęczyca 



 

 

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 

 

Gmina Piątek 

 

Lp. Nazwa  siedziba 

1 Ochotnicza Straż Pożarna  Piątek Piątek ul. Strażacka 7 

99-107 Piątek 

2 Ochotnicza Straż Pożarna Balków Balków 46 

99-120 Piątek 

3 Ochotnicza Straż Pożarna Janków  

4 Ochotnicza Straż Pożarna Janowice Goślub  

5 Ochotnicza Straż Pożarna Orenice  

6 Ochotnicza Straż Pożarna Piekary  

7 Ochotnicza Straż Pożarna Witów  

8 Ochotnicza Straż Pożarna Bielawy  

 

 

Gmina Góra Świętej Małgorzaty 

 

 
Lp. Nazwa  siedziba 

1 Ochotnicza Straż Pożarna Góra Św. Małgorzaty Góra św. Małgorzaty 45 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
2 Ochotnicza Straż Pożarna Tum Tum 52 

99-100 Łęczyca 
3 Ochotnicza Straż Pożarna Marynki Marynki 57 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
4 Ochotnicza Straż Pożarna Gaj Stary Gaj Stary 24 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
5 Ochotnicza Straż Pożarna Zagaj Rogulice Zagaj Rogulice 30 

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
6 Ochotnicza Straż Pożarna Moraków Moraków  

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
7 Ochotnicza Straż Pożarna Ambrożew  

8 Ochotnicza Straż Pożarna Orszewice   

9 Ochotnicza Straż Pożarna Sługi  



 

 

 

Gmina Łęczyca 
 

Lp. Nazwa  siedziba 

1 Ochotnicza Straż Pożarna Siedlec Siedlec 

99-100 Łęczyca 

2 Ochotnicza Straż Pożarna Dąbie  Dąbie 18 a 

99-100 Łęczyca 

3 Ochotnicza Straż Pożarna Mikołajew Mikołajew 30 

99-100 Łęczyca 

4 Ochotnicza Straż Pożarna Dzierzbiętów  Dzierzbiętów 30 

Łęczyca 

5 Ochotnicza Straż Pożarna Topola Królewska Topola Królewska 

99-100 Łęczyca 

6 Ochotnicza Straż Pożarna Błonie Błonie 37 a 

99-100 Łęczyca 

7 Ochotnicza Straż Pożarna Leźnica Mała Leźnica Mała 80 

99-142 Leźnica Mała 

8 Ochotnicza Straż Pożarna Pruszki Pruszki 16 

99-100 Łęczyca 

9 Ochotnicza Straż Pożarna Chrząstówek Chrząstówek 

99-100 Łęczyca 

10 Ochotnicza Straż Pożarna Łęczyca   

11 Ochotnicza Straż Pożarna Wilczkowice  

12 Ochotnicza Straż Pożarna Gawrony  

13  Ochotnicza Straż Pożarna Topola Katowa   

14 Ochotnicza Straż Pożarna Łęka  Łęka 

99-100 Łęczyca 

15 Ochotnicza Straż Pożarna Janków  

17 Ochotnicza Straż Pożarna Krzepocin  

18 Ochotnicza Straż Pożarna Łubień  

19 Ochotnicza Straż Pożarna Bronno  

20 Ochotnicza Straż Pożarna Dobrogosty  

 

 

Gmina  Daszyna 

 



 

Lp. Nazwa  siedziba 

1 Ochotnicza Straż Pożarna Mazew  

2 Ochotnicza Straż Pożarna Daszyna  Daszyna 35 

99-107 Daszyna 

3 Ochotnicza Straż Pożarna Jarochów Jarochów 32 

99-107 Daszyna 

4 Ochotnicza Straż Pożarna Żelazna Stara Żelazna Stara 38 

99-107 Daszyna 

5 Ochotnicza Straż Pożarna Gąsiorów Gąsiorów 13 a 

99-107 Daszyna 

6 Ochotnicza Straż Pożarna Sławoszew   

7 Ochotnicza Straż Pożarna Rzędków  

8 Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Żelazna  Nowa Żelazna 34 

99-107 Daszyna 

9 Ochotnicza Straż Pożarna Krężelewice   

10 Ochotnicza Straż Pożarna Łubno   

11 Ochotnicza Straż Pożarna Koryta  

12 Ochotnicza Straż Pożarna Jarochówek  

 

 

Gmina Grabów 

 

Lp. Nazwa  siedziba 

1 Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie Grabów 

99-150 Grabów 

2 Ochotnicza Straż Pożarna w Chorkach  

 

Gmina Witonia 

 

Lp. Nazwa  siedziba 

1 Ochotnicza Straż Pożarna Romartów Romartów 14 a 

99-335 Witonia 

2 Ochotnicza Straż Pożarna Gledzianówek Gledzianówek 13 

99-335 Witonia 

3 Ochotnicza Straż Pożarna Kuchary Kuchary 47 

99-335 Witonia 

4 Ochotnicza Straż Pożarna Anusin  Anusin  

99-335 Witonia 



 

5 Ochotnicza Straż Pożarna Gołocice Gołocice 37 a 

99-335 Witonia 

6 Ochotnicza Straż Pożarna Witonia 99-335 Witonia  

Ul. Stefana Starzyńskiego 8 

7 Ochotnicza Straż Pożarna Szamów  

 
 

 

EWIDENCJA  STOWARZYSZEŃ  ZWYKŁYCH 

DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU 

 

 

 

Lp. Nazwa Teren działania 

1 Stowarzyszenie Zwykłe Klub                   „ 

Przebudzenie ”                  zał. 2004 r. 

99-100 Łęczyca  ul. Belwederska  38 

 

 

 

 

WYKAZ  STOWARZYSZEŃ  SPORTOWYCH – UKS 

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia 
Rok 

założenia 

Cel 

działalności 
Teren Siedziba 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Uczniowski Klub 

Sportowy „BORUTA” 

przy Gimnazjum w 

Łęczycy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowski Klub 

Sportowy „MARATON” 

przy Szkole Podstawowej 

w Mazewie 

 

UKS „SPRAWNI” przy 

Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-

Wychowawczym 

 

1999/2000 

31.01.2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.1995 

 

 

 

 

30.06.1998 

 

 

 

 

Planowanie i 

organizacja 

pozalekcyjnego 

życia 

sportowego 

uczniów; 

uczestniczenie 

w imprezach 

sportowych i 

organizowanie 

zajęć dla 

uczniów szkoły 

 

Organizowanie 

zajęć 

sportowych dla 

uczniów 

 

Organizowanie 

życia 

sportowego 

uczniów i zajęć 

 

Miasto 

Łęczyca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

Daszyna 

 

 

 

Stemplew 

 

 

 

 

Gimnazjum w 

Łęczycy 

ul. Szkolna 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 

w Mazewie 

 

 

 

SOSW im. J 

Tuwima 

w Stemplewie 

 



 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Juliana Tuwima w 

Stemplewie 

 

 

 

UKS „SPARTAKUS” w 

Świnicach Warckich 

 

 

 

 

 

UKS przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w 

Stemplewie 

 

 

 

 

UKS „MŁODZI 

JEŹDŹCY” w 

Stemplewie 

 

 

 

 

 

 

 

UKS przy Szkole 

Podstawowej w Daszynie 

 

 

 

 

 

Szkolny Uczniowski 

Klub Sportowy 

„WITONIANKA” przy 

Szkole Podstawowej w 

Witoni 

 

 

 

 

UKS „TRÓJKA” 

Łęczyca przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w 

Łęczycy 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.1994 

 

 

 

 

 

 

10.06.1996 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.1996 

 

 

 

 

 

 

03.06.1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.07.1996 

 

 

 

 

 

 

sportowych z 

uwzględnienie

m funkcji 

zdrowotnych 

 

Organizowanie 

pozalekcyjnego 

życia 

sportowego 

uczniów i zajęć 

sportowych 

 

Organizowanie 

pozalekcyjnego 

życia 

sportowego; 

uczestniczenie 

w imprezach 

sportowych 

 

Organizowanie 

pozalekcyjnego 

życia 

sportowego; 

uczestniczenie 

w imprezach 

sportowych 

 

 

 

Uczestnictwo w 

imprezach 

sportowych; 

organizowanie 

zajęć 

sportowych  

 

Uczestnictwo w 

imprezach 

sportowych; 

organizowanie 

zajęć 

sportowych 

 

 

 

Uczestnictwo w 

imprezach 

sportowych; 

organizowanie 

zajęć 

sportowych 

 

 

 

 

 

 

Świnice 

Warckie 

 

 

 

 

 

Stemplew 

 

 

 

 

 

 

 

Stemplew 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

Świnice 

Warckie 

 

 

 

 

Witonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto 

Łęczyca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 

w Świnicach 

Warckich 

 

 

 

 

SOSW w 

Stemplewie 

 

 

 

 

 

 

SOSW w 

Stemplewie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 

w Daszynie 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 

w Witoni 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 

Nr 3 w Łęczycy im. 

25 Kaliskiej 

Dywizji Piechoty 

 

 

 



 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

UKS „TOPOL” przy 

Samorządowej Szkole 

Podstawowej im. 

Władysława Łokietka 

w Topoli Królewskiej 

 

 

 

LKS „WITONIANKA” 

w Witoni 

 

 

 

 

 

Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 

„MALINA” Piątek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKS „CENTRUM” 

Piątek 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKS „GROT” przy 

Gimnazjum w Grabowie 

 

 

UKS „HASTA” przy 

Szkole Podstawowej w 

Grabowie 

 

UKS przy Szkole 

Podstawowej 

w Czernikowie 

 

 

UKS „CZWÓRKA 

ŁĘCZYCA” przy Szkole 

 

17.12.1997 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.1999 

 

 

 

 

 

 

05.05.1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2000 

 

 

 

13.03.2000 

 

 

 

30.03.2000 

 

 

 

 

10.11.2000 

 

 

Uczestnictwo w 

imprezach 

sportowych; 

organizowanie 

zajęć 

sportowych 

 

 

Uczestnictwo w 

imprezach 

sportowych; 

organizowanie 

zajęć 

sportowych 

 

Rozwijanie 

różnych form 

kultury 

fizycznej; 

organizowanie 

aktywnego 

spędzania czasu 

wolnego 

i sportowych 

zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Organizowanie 

różnych form 

aktywnego 

spędzania czasu 

wolnego, zajęć 

sportowych 

pozalekcyjnych; 

udział 

w imprezach 

sportowych 

Organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

Organizowanie 

zajęć 

 

Gmina 

Łęczyca 

 

 

 

 

 

 

Witonia 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

Piątek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

Piątek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

Grabów 

 

 

Gmina  

Grabów 

 

 

Gmina 

Piątek 

 

 

 

Miasto 

Łęczyca 

 

Samorządowa 

Szkoła Podstawowa 

im. W. Łokietka w 

Topoli Królewskiej 

 

 

 

 

Urząd Gminy w 

Witoni 

 

 

 

 

 

Pomieszczenie przy 

Sali sportowej w 

Piątku  

ul. Szkolna 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomieszczenie przy 

Sali sportowej w 

Piątku 

ul. Kutnowska  

 

 

 

 

 

 

Publiczne 

Gimnazjum 

w Grabowie 

 

Szkoła Podstawowa 

im. J. .Kochanowsk

iego  

 

Szkoła Podstawowa 

w Czernikowie 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 

Nr 4 w Łęczycy 



 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

19.  

 

 

 

 

20. 

 

 

 

21. 

 

 

 

22. 

Podstawowej Nr 4 w 

Łęczycy 

 

UKS „LELEK” przy 

Gimnazjum w Witoni 

 

 

 

UKS „OLIMPIJCZYK” 

przy Gimnazjum 

w Piątku 

 

 

UKS przy Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 2 w 

Łęczycy 

 

UKS przy Gimnazjum w 

Daszynie 

 

 

Gminny UKS- Łęczyca 

przy Gimnazjum 

w Topoli Królewskiej 

 

 

 

08.12.2000 

 

 

 

 

19.06.2001 

 

 

 

 

26.09.2001 

 

 

 

14.11.2001 

 

 

 

17.12.2002 

pozalekcyjnych 

 

 

Organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

Organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

Organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

 

Gmina 

Witonia 

 

 

 

Gmina 

Piątek 

 

 

 

Miasto 

Łęczyca 

 

 

Gmina 

Daszyna 

 

 

Gmina 

Łęczyca 

 

 

 

Gimnazjum 

Publiczne w Witoni 

 

 

 

Gimnazjum 

w Piątku 

ul. Szkolna 1 

 

 

ZSZ Nr 2 w 

Łęczycy 

 

 

Gimnazjum w 

Daszynie 

 

 

Gimnazjum w 

Topoli Królewskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Rys historyczny powiatu łęczyckiego. 

Najstarsze, jak dotąd, ślady działalności człowieka odkryte w okolicach dzisiejszej 

Łęczycy (Góra św. Małgorzaty) pochodzą ze środkowego paleolitu (ok. 56 000 lat temu). 

Początki samej Łęczycy (nazwa oznacza „miejsce wśród łąk”) związane są 

najprawdopodobniej z budową grodu broniącego przeprawy przez dolinę Bzury na 

ważnym szlaku z Wielkopolski na Mazowsze.4 

Obszar obecnego powiatu łęczyckiego przechodził na przestrzeni dziejów liczne 

przemiany administracyjno-terytorialne. W dawnych czasach, w centralnej części 

znajdował się tu m.in. zespół osadniczy złożony z osiedli (do jednych z najstarszych 

należy osada tumska, zwana w późnym średniowieczu Kościelną Wsią lub Wielką 

Łęczycą), które określono mianem Łęczycy.5 Początki Łęczycy sięgają około VI w. n. 

e. i są prawdopodobnie związane z budową warownego grodu, który dzisiaj przez 

mieszkańców nazywany jest „Szwedzką Górą”. Gród ten miał być ośrodkiem 

władzy plemienia Łęczan (lub Łęczycan). Prawdopodobnie to właśnie plemię  

rozbudowało łęczycką warownię. 

W czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego  Łęczyca była stolicą prowincji.  

W XI-XII w. był tu gród kasztelański. W latach 1138-1144 Łęczyca stała się 

siedzibą księżnej Salomei, wdowy po Bolesławie Krzywoustym. Równocześnie  

była   ważnym  ośrodkiem życia religijnego. W latach 1141-1161 wybudowano 

tutaj archikolegiatę, siedzibę władz archidiakonatu łęczyckiego, która obecnie  

przyciąga turystów z całej Polski i zagranicy. Jest to najważniejszy zabytek 

powiatu łęczyckiego. W 1141 i w 1180 roku miały miejsce zjazdy książąt podczas 

których podjęto wiele uchwał nadających przywileje duchowieństwu. 

W XIII wieku Łęczyca została stolicą dużego księstwa, a po zjednoczeniu kraju - 

stolicą województwa, siedzibą sądów ziemskich i starostwa grodowego6.  

                                                 
4
 Mirosław Pisarkiewicz, „Z dziejów Łęczycy”, materiały do II edycji „Przewodnika po Łęczycy i Powiecie 

Łęczyckim” 2004 
5
 Red. Jan Szymczak, „Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku. Suplement do monografii miasta”, 

Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Łęczyca – Łódź 2003, 

s.9 
6
  Jadwiga Grodzka, Łęczyca i okolice, Łódź 1972 s.22 

 



 

W latach 1262-1263 z południowo-zachodnich ziem Łęczyckiego utworzono Księstwo 

Sieradzkie. Władysław Łokietek po zjednoczeniu państwa polskiego przekształcił 

księstwa w ziemie, zwane od XV w. województwami. Wcześniej, w końcu XIV w. 

zamiast kasztelani ukształtowały się powiaty. Większość obecnego obszaru 

województwa łódzkiego znalazła się w obszarze powiatów brzezińskiego i łęczyckiego.  

Przełom XIII I XIV wieku to najazdy litewskie, prawie pięcioletnie panowanie króla 

czeskiego i polskiego Wacława II, a w końcu objęcie całej dzielnicy przez Władysława 

Łokietka, który dokonał zamiany księstwa łęczyckiego na ziemie Władysława 

Dobrzyńskiego, kolejnego księcia łęczyckiego. Umożliwiło to Łokietkowi proces 

jednoczenia Polski.7  

W 1352 król Kazimierz Wielki przyłączył Łęczyckie do Polski. W tym czasie w Łęczycy 

rozpoczęto budowę zamku królewskiego, miasto otoczono murami obronnymi, 

wytyczono siatkę brukowanych ulic, wzniesiono klasztor dominikanów,  

W 1793 r obszar obecnego województwa łódzkiego znalazł się pod panowaniem 

pruskim, a następnie w składzie Księstwa Warszawskiego. Ustanowiono wówczas nowy 

układ powiatów trwał aż do 1867 r., natomiast układ departamentów (od 1815 r. 

województw, od 1837 r. guberni) ulegał okresowym zmianom.  

W czasach Królestwa Polskiego, w 1816 r. przemianowano departamenty na 

województwa, a departament warszawski zmienił nazwę na województwo mazowieckie. 

Jednostkami administracji państwowo-terytorialnej zostały obwody obejmujące od 

jednego do trzech powiatów (sądowych). 

Powiaty łęczycki i zgierski należały do obwodu łęczyckiego. 

W 1837 r. województwa przemianowano na gubernie, w 1842 r. - powiaty na okręgi, 

obwody - na powiaty. Z guberni mazowieckiej i kaliskiej utworzono w 1845 r. gubernię 

warszawską. Kilka wsi z okręgu brzezińskiego pow. rawskiego, przeszło do okręgu 

zgierskiego pow. łęczyckiego. W kilka lat po upadku powstania styczniowego teren 

obecnego województwa znalazł się głównie w nowoutworzonych guberniach 

                                                 

7
 B. Solarski, M. Sęczkowska, A. Prasnowska, Przewodnik po Łęczycy i Powiecie Łęczyckim, Łęczyca 2000 

str.14,15. 

 



 

piotrkowskiej i kaliskiej, a częściowo warszawskiej. Powstały zupełnie nowe powiaty, 

które dzieliły się na gminy. Ustanowiony w 1867 r. podział powiatowy trwał aż do 1975 r.  

Po I wojnie, w 1919 r. utworzono województwo łódzkie, na jego terenie znalazł się cały 

obszar obecnego województwa w tym powiat łęczycki.  

Ogromne szkody miastu i tutejszym mieszkańcom wyrządziła  okupacja   w 1939r. 

Powiat łęczycki wcielono do Rzeszy, przyporządkowując go do rejencji  w Kaliszu, przy 

czym siedzibę rejencji 17.11.1941 r. przeniesiono do Łodzi, stąd nazywano ją kalisko-

łódzką. Po II wojnie światowej przywrócony został przedwojenny podział administracyjny 

kraju. Powiat łęczycki obejmował trzy miasta,  tj. Łęczycę, Ozorków i Poddębice oraz 15 

gmin: Chociszew, Dalików, Gostków, Grabów, Leśmierz, Mazew, Piaskowice (siedziba 

Parzęczew), Piątek, Poddębice (siedziba m. Poddębice), Rogoźno (siedziba 

Wypychów), Sobótka, Tkaczew, Topola, Tum i Witonia. W 1953 r. gmina Piaskowice 

zmieniła nazwę na pochodząca od siedziby urzędu, czyli na Parzęczew. 

Po wojnie podział na gminy ulegał okresowo pewnym zmianom. Równocześnie 

zmniejszeniu uległ obszar powiatu łęczyckiego, a mianowicie Grotniki wraz z pobliską 

okolicą przeszły do powiatu łódzkiego; Byszew, Leszno, Ktery  i Strzegocin z byłej 

gminy Witonia do powiatu kutnowskiego; byłe gminy Dalików, Gostków, Poddębice i 

miasto Poddębice do nowo utworzonego powiatu poddębickiego. Ponadto dokonano 

innych korekt między powiatami. Z dniem 1 stycznia 1957r.  włączono do powiatu 

łęczyckiego z powiatu tureckiego (woj. poznańskie) gromady Piaski       i Świnice 

Warckie. 

 W latach 1954-1972 nastąpił podział na gromady. Kolejna zmiana nastąpiła w1972r. 

Zlikwidowano gromady a przywrócono gminy. W powiecie łęczyckim znalazły się dwa 

miasta - Łęczyca i Ozorków  oraz osiem gmin, Daszyna, Góra św. Małgorzaty, Grabów, 

Łęczyca, Ozorków, Parzęczew, Piątek, Świnice Warckie i Witonia. Powiat łęczycki, o 

powierzchni 1009 km2 zamieszkiwało wówczas  ok. 100 tys. ludności. W tym kształcie 

powiat funkcjonował  do 31 maja 1975, kiedy to  kraj podzielono na 49 województw, 

przy równoczesnej likwidacji powiatów.  W województwie płockim znalazły się wtedy 

Miasto Łęczyca wraz z gminami Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca, Piątek i 

Witonia, a miasto i gmina Ozorków oraz Parzęczew, a także Gieczno wraz z południową 



 

częścią gminy Piątek w województwie łódzkim. Gmina Grabów i Świnice Warckie 

przeszły do województwa konińskiego8. 

Choć miasto Łęczyca straciło status powiatu to jednak spełniało ono w dalszym ciągu 

wiele funkcji ponadgminnych, a mianowicie w zakresie oświaty, zdrowia, 

bezpieczeństwa publicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego, organów ścigania i 

wymiaru sprawiedliwości. W 1991 r. powstał w Łęczycy Urząd Rejonowy w celu 

wypełniania ponadgminnych, określonych zadań z zakresu administracji rządowej.  

1 stycznia 1999 r. wprowadzono kolejną zmianę dotyczącą organizacji administracji 

publicznej kraju. Przywrócono trójstopniowy podział kraju na :16 województw, 

zbliżonych terytorialnie do województw sprzed 1975r. i utworzono także powiaty. 

Powiaty posiadają charakter samorządowy tzn. działają w oparciu o wyłonione rady, 

które powołują organy wykonawcze  i stanowią zgodnie z przepisami ogólnymi prawo 

lokalne. 

W skład reaktywowanego powiatu łęczyckiego (rysunek  2)  o powierzchni 774 km2 i 

liczbie mieszkańców ok. 58 tys. weszło miasto Łęczyca i siedem gmin: 

Do obecnego podziału administracyjnego gminy wchodzące w skład obecnego powiatu 

łęczyckiego należały poprzednio do województwa płockiego: miasto i gmina Łęczyca, 

Daszyna, Góra św. Małgorzaty, Piątek, Witonia oraz do województwa konińskiego: 

Grabów, Świnice Warckie 

                                                 

8
 B. Solarski, M. Sęczkowska, A. Prasnowska, Przewodnik po Łęczycy i Powiecie Łęczyckim, Łęczyca 2000 

str.54 

 



 

 

 

 

 

IV. Położenie i podział administracyjny, ludność. 

Usytuowanie powiatu łęczyckiego w województwie łódzkim oraz względem 

sąsiadujących województw przedstawia poniższa mapa. 

 

 

Powiat Łęczycki leży w północno - zachodniej części województwa łódzkiego. 

Od północy sąsiaduje z powiatem kutnowskim, od wschodu z powiatem łowickim, od 

południa z powiatem zgierskim, od południowego zachodu z powiatem poddębickim, od 

zachodu graniczy z województwem wielkopolskim. 

Powierzchnia Powiatu wynosi 77 400 km2 i zamieszkuje w nim około 54 617 (dane na 

30 czerwca 2003)  tysięcy mieszkańców,  z czego ponad 15 735 (dane na dzień 31 

grudnia 2002)  w Łęczycy. 

Siedzibą władz Powiatu jest miasto Łęczyca. 



 

Teren Powiatu obejmuje miasto Łęczyca oraz gminy; Daszyna, Góra Świętej 

Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, Witonia. 

 

Według podziału fizjograficznego powiat łęczycki położony jest na pograniczu 

dwóch mezoregionów: Kotliny Kolskiej i Równiny Łowicko-Błońskiej należących do 

makroregionów Niziny Południowo i Środkowomazowieckiej, w podprowincji Nizin 

Środkowopolskich. 

Według podziału geobotanicznego Szafera (1977) teren ten należy do Okręgu 

Warszawskiego Krainy Mazowieckiej, pododdziału Pasa Wielkich Dolin, działu 

Bałtyckiego. 

Obszar Powiatu w dużej części leży w Pradolinie Warszawsko - Berlińskiej, której dno 

wypełnione jest torfem. Pokrywają ją łąki i zarośla, szuwar trzcinowy porastający doły 

potorfowe, co stanowi schronienie i lęgowisko dzikiego ptactwa. 

Ukształtowanie terenu, hydrografia. 

Rzeźba terenu jest słabo rozwinięta, deniwelacje terenu wynoszą od 99 m n.p.m. 

w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej do 152 m n.p.m. w rejonie Daszyny, gdzie rzeźba 

jest najbardziej urozmaicona (stok morenowy, z licznymi głazami narzutowymi).  

W krajobrazie zaznaczają się dwie formy morfologiczne: położona równoleżnikowo, 

rozległa pradolina rozcinająca od północy i południa wysoczyznę o zrównanej 

powierzchni, z licznymi dołami po eksploatacji torfu, miejscami torfowiskami i ciągami 

rowów melioracyjnych, z głównym kanałem Łęka - Dobrogosty. 

Równinę wysoczyznową buduje glina morenowa i utwory gliniasto-piaszczyste, pokryte 

miejscami niewielkimi płatami żwirowo-piaszczystymi i piaszczystymi.  

Aktualna rzeźba terenu ukształtowana została przez procesy denudacyjne oraz 

fluwialne. Formy glacjalne (stadiału Warty, zlodowacenia środkowopolskiego), zostały 

tak silnie zatarte przez procesy fluwioglacjalne, że w krajobrazie dominują wyłącznie 

płaskie równiny denudacyjne lub tereny rzeczne. 



 

Dnem pradoliny płyną rzeki Ner i Bzura wraz z naturalnymi (Zian z Gnidą, Czartówką) i 

sztucznymi dopływami, należącymi do dorzeczy Wisły i Odry. 

Pomiędzy dorzeczami tych rzek występuje dział wodny I-go rzędu.  

Dział ten przebiega mniej więcej wzdłuż torów PKP w rejonie Łęczycy. 

Generalnie sieć hydrograficzna charakteryzuje się ciekami o małych przepływach, które 

na wielu odcinkach, zwłaszcza latem, wysychają. Jest to efekt znacznego sczerpywania 

płytkich wód podziemnych, zabudowy technicznej (uszczelnienia koryt), jak i melioracji 

wodnych. 

Warunki klimatyczne 

Powiat Łęczycki znajduje się w klimacie Polski Środkowej. Według klasyfikacji 

Romera jest to typ klimatu Wielkich Dolin, charakteryzujący się niedoborem opadów. 

Roczne sumy opadów przedstawiono na załączonej mapie. 

 

Roczna suma opadów wynosi przeciętnie niewiele ponad 500 mm. Są to wartości 

należące do najniższych w Polsce. Małe opady są przyczyną zagrożeń naturalnych 

ekosystemów oraz szeregu upraw mniej odpornych na brak wody. 

Wielkość i częstość występowania opadów atmosferycznych ma istotny wpływ nie tylko 

na zasoby wód powierzchniowych i stosunki wodne w glebie, ale również na wilgotność 

powietrza i wymywanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z atmosfery.  

Parowanie terenowe wynosi ponad 500 mm/rok, a więc niewiele mniej niż wynoszą 

opady roczne, co oznacza, że nawet przy normalnych opadach może występować 

deficyt wody w glebie oraz duże stany niżówkowe w rzekach zasilanych lokalnie. 



 

Na obszarach pradolinnych i w dolinach rzek występuje inwersja temperatury powietrza 

na poziomie poniżej 200 m n.p.t. 

To niekorzystne zjawisko utrudnia rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza z 

niskich źródeł.  

Rezultatem niedoboru opadów, widocznych w ostatnich latach, szczególnie w okresach 

letnich jest stepowienie. 

Zjawisko stepowienia i pogłębiający się niedobór wody dla rolnictwa wywołane są 

również niewłaściwymi sposobami gospodarowania - wylesieniami i nieprawidłowymi 

melioracjami.  

Zasadnicza przyczyna tego stanu rzeczy ma więc charakter antropogeniczny. 

 

Na omawianym obszarze przeważają wiatry z kierunku zachodniego. Średnie 

temperatury powietrza kształtu ą się od -2,9°C w lutym do +17,9°C w lipcu. 

Drogi 

Sieć komunikacyjna powiatu  

 

Układ sieci kolejowej po trasie Kutno – Łęczyca - Łódź, oraz magistrala Północ – 

Południe ze stacją w Kraskach gm. Świnice Warckie przebiega przez powiat na długości 

45 km. 

Powiat łęczycki (gm. Łęczyca)graniczy również z częścią lotniska wojskowego w m. 

Leźnica Wielka. 

 

Szlaki komunikacyjne przebiegające przez Powiat Łęczycki to: 

- droga krajowa Nr l, biegnąca z południa Polski na północ Cieszyn-Katowice-

Łódż-Łęczyca-Daszyna-Włocławek-Toruń-Gdańsk  

- droga krajowa Nr 701 relacji Łęczyca – Kutno, 

- droga wojewódzka Nr 703 relacji Łowicz – Poddębice, 

- droga w 

- linia kolejowa Łódż – Kutno.  

Główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez powiat łęczycki lub w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie pokazano na załączonej mapie. 



 

 

Drogi powiatowe na terenie Powiatu Łęczyckiego posiadają długość 383km 

187m, w tym utwardzone 361km, (drogi gminne o twardej nawierzchni 339 km9) 

nieutwardzone drogi gruntowe 28 km 157m.  

Tylko część dróg powiatowych ma dostosowane parametry techniczne do normatywu 

szerokości i korony drogi.  

Położenie powiatu stwarza możliwości rozbudowy na tym obszarze dróg o 

charakterze tranzytowym. 

 

Wykaz dróg publicznych powiatu, z wyszczególnionym numerem drogi, przebiegiem 

drogi (miejscowości, ulice): 

 2164E  Kutno – Antoniew –Witonia  

 2168E  Kutno – Ogrodzona 

 2171E  Nowe – Gozdków  

 2172E Nowe – Marynin – Zalesie – Opiesin – Kurza Jama – Grabów – Nagórki 

 2174E  Krośniewice (ul. Targowa) – Wyceny – Wygorzele  

 2176E  Leszno – Gozdków 

 2500E  Walew – Łubno – Sobótka Nowa – Radzyń 

 2501E  Mazew – Siedlec 

 2502E  Drzykozy – Osędowice 

 2503E  Witonia – Walew 
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 2504E  od drogi nr1 – Oraczew – Witonia – Pacyna 

 2505E  Topola Królewska – Nędzerzew – Witonia 

 2506E  Topola Królewska – Kłodawa 

 2507E  Gołocice – Kobuzy 

 2508E  Michałówka – Goślub 

 2509E  Witonia – dojazd do stacji kolejowej Witonia 

 2510E  Tum – Leśmierz 

 2511E  Kwiatkówek – Bryski 

 2512E  Kuchary – Orszewice – Ambrożew – Boczki – do drogi 5109E 

 2513E  Stary Gaj – Ambrożew – Leśmierz – Maszkowice 

 2514E  Bryski Kolonia – Piątek – Leszno 

 2515E  od drogi 2514E – Śladów – Borowiec – Krzyszkowice 

 2516E  Marynki – Zagaj – do drogi 2514E  

 2517E  Zagaj – do drogi nr 703 

 2518E  Czerników – Karsznice – do drogi 2513E 

 2519E  Góra św. Małgorzaty – Sługi – Łętków 

 2520E Łęczyca (ul. Belwederska – Lotnicza) – Topola Katowa – gr. pow. zgiersk. 

 2521E  Topola Królewska – Błonie – Siemszyce – Chorki – Grabów – gr. woj. 

wlkp. – (Dąbie) 

 2522E  Błonie – Łęka – Gać – Leszno – gr. woj. wlkp.  – (Kupinin) 

 2523E  Wilczkowie – Borek – Podłęże – Świnice Warckie – Rożniatów 

 2524E  Topola Katowa – Janków – Leźnica Mała 

 2525E  Leszcze Obrywka – Leszcze n/Szosą 

 2526E  Chwalborzyce – Mniszew – Zielenin 

 2527E  Rośle Wielkie – Biesiekiery – Sobótka Nowa 

 2528E  Sułkowice – Kolonia Konarze – do drogi nr 702 

 2529E  Jasionna – Kolonia Konarze  

 2530E  Świnice Warckie – Wielenin – Orzeszków 

 2531E  Stawiszyn – Saków – Wartkowice – Praga – Pudłów – Wierzchy 

 2532E  Besiekiery – Rybnik 

 2533E  Piaski – Drozdów – gr. pow. poddęb. – (Zawada) 

 2534E  Chrzanowo – Nowa Sobótka 

 2535E  Głębokie – Kadzidłowa  

 2536E  Krzewata – Kadzidłowa – Grabów 



 

 2537E  Głębokie – Pieczew 

 2538E  Byszew Grabowski – Grabów – gr. woj. wlkp. – (Drzewce) 

 2539E  Byszew  - Lisice – Tarnówka 

 2540E  Tolów – Zelgoszcz – Bronówek  

 2541E  Chorki – Borucice 

 2542E  Grabów – Pilichy – Siedlec 

 2543E  Leszno – Zbylczyce – Świnice Warckie 

 2544E  Podgórze – Bielawy – Władysławów 

 2545E  Mały Kosew – Zimne – Parski 

 5109E  Władysławów – Kwilno – Gieczno – Modlna – Leśmierz – Mierczyn – 

Łęczyca 

 5115E  Wola Mąkolska – Popów – Jasionna - Piątek   

 5168E  Aleksandrów Łódzki. (ul. Wolności, ul. Piotrkowska, ul. Daszyńskiego) – 

Parzęczew – Lubień – Łęczyca 

 

Charakter gospodarczy 

Powiat ma charakter głównie rolniczy. Decyduje o tym duży udział użytków 

rolnych i bardzo dobre gleby. 

Na obszarach otaczających dolinę Bzury preferuje się rozwój i intensyfikację rolnictwa. 

Wynika to z występowania gleb wysokich klas z wyjątkiem samej doliny, która obejmuje 

tereny będące z kolei wartościowymi łąkami. Specyficzną formą rolnictwa jest 

warzywnictwo i sadownictwo oraz uprawy pszenno - buraczane. 

Intensyfikacja produkcji rolniczej pomimo rosnących kosztów środków do uprawy roślin i 

hodowli zwierząt, skutkuje obciążeniem środowiska przyrodniczego m.in. poprzez 

stosowanie nadmiaru nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, a także w wyniku 

hodowli zwierząt. 

Na małą skalę prowadzona jest działalność produkcyjna typu rzemieślniczego.  

Do większych firm wpływających na życie społeczno – gospodarczych należą: 

„ARONIA" S.A. (producent soków – w 99% kapitał niemiecki), „Hurtap” S.A (Hurtownia 

farmaceutyczna)., „Agrico” SA. (producent koncentratów i zagęszczonych soków), 

Borga sp. z o.o. (pokrycia dachowe, zabudowania hal – kapitał szwedzki), Torex sp. z 

oo. (producent wyrobów z drewna – kapitał zagraniczny), Firma Koudijs Pasze S.A 



 

.producent koncentratów paszowych, ŁZG Łęczyca S.A (zajmują się produkcją wyrobów 

metalowych dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego, budowlanego i  górnictwa). 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łęczycy, ZME „APAREL” i OSM w 

Topoli Królewskiej, IUNG w Błoniu - Topoli, stacje paliw, zakłady budowlane, 

transportowe, zakłady masarskie, fermy drobiu, piekarnie.  

Ostatnie lata cechuje stopniowe zmniejszenie skali funkcjonowania przemysłu.  

Stolicą powiatu jest Łęczyca - jedno z najstarszych miast Polski z zespołem 

przestrzennym Łęczyca -Tum stanowiącym początek „Szlaku Romańskiego.  

W mieście oraz jego okolicy występuje wiele cennych zabytków. Należy do nich również 

wieża kopalniana - pozostałość po zlikwidowanej kopalni rud żelaza. 

 

 

Krótka charakterystyka gmin (atrakcje turystyczne)  

G M I N A  Ś W I N I C E  W A R C K I E  

 

Świnice Warckie  

- Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, obiekt klasycystyczny z 1859 r. 

- Dwór murowany i zespół folwarczny, obiekt z 1859 r. 

- Cmentarz parafialny, na nim grób rodziców św. Faustyny. 

- Dzwonnica, drewniana z I poł. XX w. 

 

Głogowiec 

- Dom urodzenia św. Faustyny, obiekt udostępniony do zwiedzania (w 2003 

roku ok. 15 tys. pielgrzymów), 

- Kuźnia 

 

Gusin 

Zespół folwarczny - dworek z pierwszej połowy XIX w. (w latach 1872-1877 

mieszkała tu i tworzyła Maria Konopnicka) 

 



 

Grodzisko  

- Kościół par. p. w. św. Piotra i Pawła, obiekt neorenesansowy z 1612 r. 

- Cmentarz parafialny, zabytkowe grobowce dziedziców, cmentarz opisany 

przez M. Konopnicką. 

 

Parski 

Dwór murowany i zespół folwarczny z gorzelnią, obiekt z 1809 r., park z I poł. XIX w.  

 

Zbylczyce 

Pałac i zespół folwarczny, obiekt i park z drugiej poł. XIX w. 

 

Kozanki Podleśne 

- Dwór murowany i zespół folwarczny, obiekt z 1830 r., park z I poł.XIX w. 

- Obiekty chronione ochroną archeologiczną 

 

Stemplew 

 Zespół folwarczny, obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w 

Stemplewie. 

 

Chorzepin 

Wiatrak, obiekt z XVII w. 

 

Zimne, Grabiszew, Chorzepin 

 Cmentarze ewangelickie 

 

Podłęże, Kosew, Bielawy, Drozdów, Chwalborzyce 

 Domy drewniane 

 

 



 

Chwalborzyce, Drozdów, Kozanki Podleśne, Kosew, Kaznów, Stemplew, 

Władysławów, Wola Świniecka, Zbylczyce 

 Punkty widokowe 

 

Gospodarstwo Agroturystyczne 

 Chwalborzyce 26  

 

Ferma strusi, Podłęże. 

 

Punkty gastronomiczne 

 

 ul. Spółdzielców 1, Świnice Warckie, tel.(063) 288 12 95 (20 miejsc 

konsumpcyjnych). 

 

Instytucje i placówki kultury funkcjonujące na terenie gminy. 

 

- Gminny Ośrodek Kultury, ul. T. Kościuszki 18, tel. (063) 288 11 30, 288 11 40, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich, 

- Punkt Informacji Turystycznej, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich Filia w Piaskach 

 

Amatorski ruch artystyczny (orkiestry dęte). 

 

- Kapela Ludowa i Zespół Śpiewaczy, stroje i repertuar regionu łęczyckiego (15 

uczestników) 

- Zespół wokalny (chór czterogłosowy) „Cantabile” (9 uczestników), 

- Orkiestra Dęta przy OSP Świnice Warckie i zespół taneczny (60 uczestników), 

- Orkiestra Dęta przy OSP Grodzisko (20), 

- Orkiestra Dęta przy OSP Stemplew (25) 

 

Artyści i twórcy ludowi 

 

- Rzeźba ludowa w drzewie, Juliana Kacprzak, Głogowiec. 

- Malarstwo, rzeźba, Grzegorz Domański, Świnice Warckie. 



 

- Wyroby z siana, Zenobia Grzelak, Kaznów. 

 

 

Formy działalności – imprezy kulturalne. 

 

- Festyn rodzinny z okazji „Dnia Matki i Dziecka” (maj), 

- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych (czerwiec), 

- Święto Plonów – Dożynki (sierpień), 

- Powiatowy Dzień Ziemniaka, 

- „Cecyliada” – święto muzyków (listopad). 

 

Stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne grupy o profilu kulturalnym, 

sportowym. 

 

- Ludowy Klub Sportowy, ilość członków 51, 

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej, ilość członków 54. 

- Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie 

 

Szkoły i placówki oświatowe. 

 

- Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 5, tel./fax (063) 288 

11 46 (w 2003- 266 uczniów), 

- Szkoła Podstawowa w Piaskach, tel. (063) 288 22 10 (w 2003- 143 uczniów), 

- Gimnazjum w Świnicach Warckich, tel. (063) 288 11 71, fax (063) 288 13 25 

(w 2003- 191 uczniów), 

- Przedszkole Gminne w Świnicach Warckich, ul. Zielona 1, tel. (063) 288 11 33 

(w 2003- 23 wychowanków),  

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stemplewie, 

tel. (0-63) 288-11-06,  

 

 

 

 

 

 



 

G M I N A  W I T O N I A  

Witonia  

 Kościół par. p. w. św. Katarzyny, renesansowy z II poł. XVI w.; 

 Kaplica na cmentarzu grzebalnym, murowana, neogotycka z 1844 r. 

Gledzianów 

 Park dworski z XIX w. 

Gledzianówek 

Park dworski z przełomu XVIII/XIX w., oraz kurhan książęcy datowany na IV w.n.e. 

Nędzerzew   

 Park dworski z drugiej połowy XIX w. 

 

Punkty gastronomiczne 

 

- Bar - Kawiarnia “Magdalenka”, Witonia 160, tel. (024) 356 40 26 

- Bar - Witonia 23, tel. (024) 356 41 12 

 

Instytucje i placówki kultury funkcjonujące na terenie gminy. 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Witoni, ul. Szkolna 13, tel. (024) 356 42 51, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Witoni, ul. Starzyńskiego 6, tel. (024) 356 47 16, 

 

Amatorski ruch artystyczny (orkiestry dęte). 

 

- Zespół Śpiewaczy „Witonianki” (14 uczestników), 

- Orkiestra Dęta przy OSP w Witoni (15 uczestników), 

 

Artyści i twórcy ludowi 

 

- Rzeźba, Matusiak Jadwiga, 99-335 Witonia, ul. Zielona, 

- Pająkarstwo, Lasota Maria, Gołocice, 

- Rzeźba, Graczyk Henryk, 99-335 Witonia, ul. Centralna, 



 

 

Formy działalności – imprezy kulturalne. 

 

- Dożynki Gminne, 

- Powiatowy Przegląd Gawędziarzy i Zespołów Ludowych 

 

Stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne grupy o profilu kulturalnym, 

sportowym. 

 

- Fundacja „Płomyk”, ilość członków 12, 

- Koło Wędkarskie „Lin” w Nędzerzewie, ilość członków 50 

 

Szkoły i placówki oświatowe. 

 

- Szkoła Podstawowa w Witoni, ul. Szkolna 4, tel/fax (024) 356 40 19 (w 2003 

281 uczniów + 43 kl. „0”); 

- Gimnazjum Publiczne w Witoni, ul. Szkolna 4, tel/fax (024) 356 41 15. 

 

 

G M I N A  D A S Z Y N A  

Daszyna  

Dwór drewniany z początku XIX w. wraz z otaczającym parkiem    

krajobrazowym 

Mazew  

Kościół par. p. w. św. Jana Chrzciciela, klasycystyczny z 1830 r. ;  

Dzwonnica klasycystyczna kościoła parafialnego.  

Sławoszew  

Dwór klasycystyczny z 1864 r. ; aktualnie w kapitalnym remoncie 

Kaplica p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, drewniana z  

     ok.1841 r., dzwonnica drewniana  



 

Łubno  

Dwór murowany (l. 20-te XX wieku) wraz z parkiem krajobrazowym 

z I poł. XIX w. przekształcony w I poł. XX w. 

Siedlew  

Park dworski z poł. XIX w. 

Goszczynno  

Zespół dworski, dwór mur. - l. 20-te XX w., park - początek XX w. 

Miroszewice  

Zespół dworski - dwór mur. i park krajobrazowy z XIX/XX w. 

 

Punkty gastronomiczne 

 

- Zajazd Eden Daszyna 99-107, tel. (024) 721 13 12, (6 pokoi dwuosobowych) 

”Chłopska Chata”, Jarochów  

Bar całonocny przy Stacji Paliw w Daszynie 

Bar całodobowy przy zakładzie wulkanizacyjnym w Krężelewicach 

Bar całodobowy –Stacja Paliw Ogrodzona 

Bar, Upale przy lesie 

 

Instytucje i placówki kultury funkcjonujące na terenie gminy. 

 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Daszynie; 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Mazewie; 

 

Amatorski ruch artystyczny (orkiestry dęte). 

 

- Orkiestra Dęta przy OSP w Mazewie (40 uczestników) 

 

Stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne grupy o profilu kulturalnym, 

sportowym. 

 

- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Daszynie; 



 

- Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Daszynie; 

- Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” przy Szkole Podstawowej w Mazewie; 

- Stowarzyszenie LKS „OLDBOJ” Mazew (16 członków); 

- Stowarzyszenie LKS Daszyna (16 członków); 

- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Daszynie (budynek byłego Domu 

Kultury). 

- Punkt WODR Bratoszewice, Rejon Łęczyca przy Urzędzie Gminy w Daszynie 

- Zarząd Gminny ZOSP RP z siedzibą przy Urzędzie Gminy 

- Stowarzyszenie Producentów Zbóż „Kasztelan” Łubno (budynek byłej Centrali 

Nasiennej) 

 

 

 

Szkoły i placówki oświatowe. 

 

- Szkoła Podstawowa w Daszynie, tel. (024) 389 04 11 (w 2003 r. 204 

uczniów), 

- Szkoła Podstawowa w Mazewie, (w 2003 r. 135 uczniów), 

- Gimnazjum w Daszynie, (w 2003 r. 123 uczniów), 

 

Grunty pod inwestycje: Gmina posiada grunty na cele inwestycyjne położone w 

bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej A1 dla potencjalnych inwestorów gmina 

przewiduje ulgi podatkowe w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. 103,5 ha 

w bezpośrednim sąsiedztwie woda, kanalizacja. 

 Telefonizacja gminy 100% operatorzy TELE NET I TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.  

W bibliotece w Daszynie – 3 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, 

bezpłatne. 

 

 

 

Opieka zdrowotna  

NZOZ „Gwardia ŻYCIA” w Łęczycy filia w Mazewie (Gabinet Stomatologiczny, 

Pracownia Fizjoterapii), tel. 389-19-82 

Indywidualna Praktyka Lekarska „LILMED” – Alicja Szlęk w Daszynie, tel. 721-13-23 

Gabinet Stomatologiczny – Krystyna Grudnik – Cybulski 



 

Punkt apteczny w Mazewie, tel. 389-19-82 

Punkt apteczny w Daszynie, tel. 389 -12-12 

 

 

 

G M I N A  P I Ą T E K  

Piątek (układ urbanistyczny XV-XVII i XIX w) 

  Kościół cmentarny p. w. św. Wawrzyńca, drewniany z poł. XVIII w.; 

Dzwonnica kościoła cmentarnego, drewniana z XVIII w.; 

Kościół par. p. w. św. Trójcy w Piątku, gotycki z II poł. XV w., przebudowany w 

1740 r. ; dzwonnica klasycystyczna kościoła parafialnego zbudowana na 

początku XIX wieku ; 

Park miejski, poł. XIX w. o pow.2,1 ha (przy ul. Łowickiej) 

Cmentarz parafialny (przy ul. Literackiej) 

Cmentarz żydowski – zamknięty (przy ul. Grobelnej) 

Młyn gospodarczy o napędzie mechanicznym (modernizowany systematycznie 

od XV w.) 

 

Piekary, Goślub, Janowice, Balków, Sułkowice I, Pęcławice, Orenice, Pokrzywnica 

– Parki dworskie 

 

Boguszyce 

Młyn gospodarczy z II poł. XX w. (nieczynny) – wybudowany w miejsce drewnianego, 

który spłonął w okresie II Wojny Światowej. Dwa Jazy na rzece Moszczenica 

 

Pokrzywnica  

Fragmenty zabudowy – pozostałość po cukrowni „Młynów” (II poł. XIX w. zakończyła 

działalność w 1934) 

 

Janowice 

Fragmenty pałacu z XIX w. 

Witów  

Dwór murowany, klasycystyczny z I poł. XIX w. wraz z parkiem krajobrazowym; 

Pęcławice 



 

 Dwór murowany z XIX w., przebudowany w drugiej połowie XX w. 

Goślub  

Pałac mur. z poł. XVIII w., częściowo przebudowany w II poł. XIX w. 

Piekary  

 Dworek z końca XIX w.  

Ciechosławice  

Kościół p. w. Matki Boskiej Łaskawej, drewniany z XVIII w. 

Konarzew  

Grodzisko wczesnośredniowieczne, stożkowate 

Podgórzyce  

Grodzisko stożkowate, w wyniku działań piasków lotnych zatarte. Pozostałości 

zabudowy gospodarczej, której mury wykonane zostały z rudy darniowej, miejsce 

ciekawe pod względem krajobrazu przyrodniczego – urokliwe wrzosowiska, wydmy 

zróżnicowane pod względem wielkości, przerośnięte jałowcami, brzeziną i innym 

poszytem leśnym.  

 

Orenice 

 Dworek drewniany z zabudowaniami gospodarczymi i parkiem, przełom XIX / XX w. 

 

Duże walory estetyczne występują w dorzeczu rzeki Malina, na odcinku od Parku w 

Piątku (meandry) do Łazin z grodziskiem stożkowatym (Łysą Górą i osadą obronną) 

oraz wrzosowiska z wydmami piaskowymi i kosodrzewiną w Podgórzycach w 

połączeniu z uroczyskiem „Silne Błoto”.  

 

 

 

Witów 

Silne Błota, naturalny, wypłycony zbiornik wodny pośród torfowisk. występuje tu 

ok. 220 gatunków roślin, w tym chronionych; 

Oreniczki 

Grodzisko stożkowate późnośredniowieczne „Łysa Góra”, punkt widokowy; 

zlokalizowany przy rzece Malina 

 



 

Pomniki z okresu II Wojny Światowej: Janowice, Piątek,  

 

Punkty gastronomiczne 

 

-    Piątek, ul. Łowicka 22 (30 miejsc konsumpcyjnych); 

- Łęka 14a, (20 miejsc konsumpcyjnych); 

- Górki Pęcławskie 4 (15 miejsc konsumpcyjnych); 

- Piątek, ul. Konarskiego 22a (25 miejsc konsumpcyjnych); 

- Piątek, ul. Rynek 26 (40 miejsc konsumpcyjnych); 

- Michałówka 1a (10 miejsc konsumpcyjnych); 

- Jasionna 20 (20 miejsc konsumpcyjnych); 

- Internat przy Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku ( 50 – 100 

miejsc noclegowych), Piątek, ul. Kutnowska 19, tel. (024) 389 41 00. 

Na terenie Gminy Piątek planowany jest odcinek autostrady A1 (Witów – Pęcławice), ze 

zjazdem w okolicach miejscowości Bielice – Sułkowice II.  

Targowisko – Piątek, ul. Łowicka 

 

Instytucje i placówki kultury funkcjonujące na terenie gminy. 

 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku, ul. Rynek 16; 

- Punkt Informacji Turystycznej Piątku, ul. Rynek 16; 

- Dyskoteka, ul. Sułkowska (soboty) 

 

 

Amatorski ruch artystyczny (orkiestry dęte). 

 

- Orkiestra Dęta przy OSP Piątek „Piątkowanie” (29 uczestników), 

- Koła Gospodyń Wiejskich w Balkowie, Piątku, Pokrzywnicy, Łęce, Sułkowice 

- Ludowy Zespół Artystyczny przy Kole Gospodyń Wiejskich w Balkowie 

 

Artyści i twórcy ludowi 

 

- Wikliniarstwo, Teresa Maciejak, Konarzew, gm. Piątek, 

- Rzeźba, Andrzej Dębowski, ul. Kutnowska 60, Piątek, 



 

- Malarstwo, Agnieszka Sapińska, ul. Konarskiego 28 A, Piątek, 

- Malarstwo, Damian Urbanek, ul. Konarskiego, Piątek, 

- Malarstwo, Joanna Tybura, ul. Łowicka, Piątek. 

 

Formy działalności – imprezy kulturalne. 

 

- Konkurs ekologiczny „EKO” (kwiecień), 

- Spotkanie z pisarzem (maj), 

- Wystawy okolicznościowe (dwa razy w roku), 

- Turniej p. siatkowej mężczyzn z okazji wyzwolenia Piątku (styczeń), 

- Turniej „Mikołajkowy” w p. sitkowej dziewcząt (raz w roku), 

- Wyścig kolarski „Śladami Mieczysława Nowickiego”, 

- Turniej Plażowej p. siatkowej, 

- Gminne zawody sportowo – pożarnicze, 

- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, 

- Zlot do Środka Polski, 

- Turniej p. Siatkowej Samorządowców, 

- Turniej p. Koszykowej (uliczny) (okres wakacji). 

- Zawody sportowo – rekreacyjne na terenie szkół 

 

Stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne grupy o profilu kulturalnym, 

sportowym. 

 

- LUKS „Olimpijczyk” przy Gimnazjum w Piątku, (ilość członków 95), 

- UKS przy Szkole Podstawowej w Piątku, (ilość członków 40), 

- Drużyna harcerska im. Zawiszy Czarnego przy Szkole Podstawowej w Piątku, 

(ilość członków 11), 

- Gromady zuchowe przy Szkole Podstawowej w Piątku, (ilość członków 50), 

- Uczniowski Klub Sportowy „Sportos” przy Szkole Podstawowej w 

Czernikowie, (ilość członków 34), 

- Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic (ilość członków 25), 

- Ludowy Klub Sportowy „Malina” (ilość członków 50), 

- Polski Związek Wędkarski (ilość członków 55), 

- Koło Łowieckie „Czapla” (ilość członków 30), 

 



 

 

Szkoły i placówki oświatowe. 

 

- Szkoła Podstawowa w Piątku, ul. Szkolna 1, tel./fax (024) 722 11 95 (w 2003 - 

402 uczniów), 

- Szkoła Podstawowa w Czernikowie, tel. (024) 722 10 44, 722 10 23 (w 2003 - 

89 uczniów), 

- Gimnazjum w Piątku, ul. Szkolna 1, tel. (024) 722 15 28. 

- Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku,  

ul. Kutnowska 19, tel. (0-24) 389-41-00 

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku,  

ul. Kutnowska 19, tel. (0-24) 389-41-05 

 

 

G M I N A  G Ó R A  Ś W I Ę T E J  M A Ł G O R Z A T Y  

Tum  

Archikolegiata (romańska) p. w. N. P. Marii i św. Aleksego z poł. XII w., 

Drzewostan (aleja jesionowa) przy trasie Kwiatkówek-Tum 

 Kościół p. w. Św. Mikołaja (drewniany) z 1761 r. ;  

Grodzisko wczesnośredniowieczne, pierścieniowe w Karsznicach 

Pagórek o wysokości 143 m n.p.m. 

Kros rowerowy Tum Kwiatkówek 

 

Góra Św. Małgorzaty  

Kościół p. w. św. Małgorzaty, gotycki z począt. XIX w. ; 

Dzwonnica klasycystyczna, kościoła par. z począt. XIX w. 

Bryski  

Zespół dworski - dwór mur. i pozostałości parku z II poł. XIX w. 

Karsznice  

Zespół dworski - dwór mur.- k. XIX w., park - II poł. XIX w. 

Park dworski, z II połowy XIX wieku.  

Wydmy piaszczyste, zalesione 



 

Grodzisko 

Nowy Gaj  

Park dworski - ok. poł. XIX w. ; 

Grodzisko 

Orszewice  

Wiatrak koźlak (paltrach), drewn. k. XIX w., ob. Młyn, 

Sługi  

Wiatrak drewn. k. XIX w. 

Witaszewice  

Cmentarzysko z okresu rzymskiego z grobami książęcymi, 

Zagaj, Witaszewice 

Punkt widokowy na dolinę rzeki Bzury, obszar krajobrazu chronionego „Pradolina 

Warszawsko – Berlińska”. 

 

Instytucje i placówki kultury funkcjonujące na terenie gminy. 

 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Górze św. Małgorzaty, tel. (024) 389 24 03 

 

Amatorski ruch artystyczny (orkiestry dęte). 

- orkiestra przy OSP w Górze św. Małgorzaty (21 członków) 

 

Artyści i twórcy ludowi 

Jadwiga Wewiórska-poetka 

Sławomir Wewiorski- rękodzieło (meble ogrodowe) 

Cezary Żyndżo- malarz regionalista 

 

Stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne grupy o profilu kulturalnym, 

sportowym. 

 

- Towarzystwo Przyjaciół Góry św. Małgorzaty, tel. (024) 389 24 09. 

- Koło Łowieckie „Bażant” (ilość członków 30), 

 

 



 

Szkoły i placówki oświatowe. 

 

- Gminne Przedszkole w Górze św. Małgorzaty, (w 2003 r. 33 wychowanków), 

- Szkoła Podstawowa w Górze św. Małgorzaty, tel. (024) 389 24 09, (w 2003 r. 

232 wychowanków), 

- Szkoła Podstawowa w Sługach, tel./fax. (024) 389 24 16 (w 2003 r. 94 

uczniów), 

- Gimnazjum w Nowym Gaju, tel./fax. (024) 389 24 10 (w 2003 r. 171 uczniów). 

 

 

G M I N A  G R A B Ó W  

 Grabów  

- Klasycystyczny kościół św. Stanisława Męczennika Biskupa z 1838 r. 

- Klasycystyczny grobowiec fundatora kościoła, Feliksa Kretkowskiego 

znajdujący się na cmentarzu przykościelnym. 

Besiekiery  

- Ruiny zamku z początku XV w. 

Byszew  

- Zespół dworski z II poł. XIX w. wraz z parkiem o pow. 4,2 ha 

- Cmentarzysko Ciałopalne 

Srebrna  

- Zespół dworski z parkiem z XIX w. 

Pieczew  

- Drewniany kościół z I poł. XVIII w. p. w. św. Stanisława Biskupa 

Smolice  

- Zespół dworski z parkiem z XIX w. 

Sobótka  Nowa  

- Kościół Mariawitów z 1908 r. 



 

Sobótka Stara  

- Kościół parafialny p. w. św. Mateusza z XVI w. 

 

Gospodarstwo Agroturystyczne 

 

Kurzjama 

 Gospodarstwo agroturystyczne: - 99-150 Grabów, Kurzjama 9, tel. (0-63) 27-34-

386, miejsc 3/9, pokoje gościnne w dworku z 1928 r. wokół piękny park. 

Gospodyni poleca obiady domowe z produktów z własnego gospodarstwa. Do 

dyspozycji turystów stół do tenisa, boisko do kosza oraz wiele innych atrakcji. 

 

Instytucje i placówki kultury funkcjonujące na terenie gminy. 

 

- Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie, 

- Filia Biblioteki w Besiekierach, 

- Filia Biblioteki w Kadzidłowej, 

- Filia Biblioteki w Sobótce Starej. 

 

Amatorski ruch artystyczny (orkiestry dęte). 

 

- Gminna Orkiestra Dęta w Grabowie, 

- Chór „Grabowianki”. 

 

Szkoły i placówki oświatowe. 

 

- Szkoła Podstawowa w Grabowie, ul. J. Kochanowskiego 2, tel. (063) 273 42 

42. 

- Szkoła Podstawowa w Chorkach, tel. (063) 273 41 20. 

- Gimnazjum w Grabowie, ul. J. Kochanowskiego, tel. (063) 273 45 45. 

- Szkoła Podstawowa w Kadzidłowej, 

- Szkoła Podstawowa w Sobótce Starej 

 



 

G M I N A  Ł Ę C Z Y C A  

Błonie 

- Dwór murowany z I ćw. XX w., park dworski z 1923 roku. 

- Kościół par. p. w. Najświętszego Serca Jezusowego, zbudowany w latach 

1913-1926 w stylu barokowym. 

Leźnica Mała 

- Kościół par. p. w. św. Marii Magdaleny, drewniany z 1784 r. 

- Wiąz szypułkowy rosnący na cmentarzu przykościelnym. 

Prądzew  

- Dwór z pocz. XX w. oraz park dworski krajobrazowy z poł. XIX w. 

Siedlec  

- Dwór z poł. XIX w. wraz z parkiem krajobrazowym. 

- Kościół par. p. w. św. Marcina zbudowany w latach 1922-1930. 

- Młyn motorowy, murowany w latach 20 –tych XX wieku. 

Topola Królewska  

- Kościół par. p. w. św. Bartłomieja, drewniany, z 1711 r. , rozbudowany w 

cegle w 1881 r. ;  

- Kościół cmentarny p. w. św. Rocha, drewniany z początek XIX w. 

- Lipa drobnolistna na cmentarzu przykościelnym.  

Kozuby  

- Dwór klasycystyczny z I poł. XIX w. 

Zawada  

 

- Wiatrak koźlak, drewniany, ok. 1820 r. 

Gawrony 

 

- Aleja lipowa – 172 drzewa rosną przy drodze dochodzącej do drogi krajowej. 

 

 



 

Punkty gastronomiczne 

- tel./fax. (024) 388 75 03 lub 722 34 00 (25 miejsc noclegowych i 250 

konsumpcyjnych). 

- Borki 81 (38 miejsc konsumpcyjnych i 15 miejsc noclegowych). 

 

Instytucje i placówki kultury funkcjonujące na terenie gminy. 

 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Łęczycy z siedzibą w Siedlcu 16A, tel. (024) 

722 37 99. 

 

Amatorski ruch artystyczny (orkiestry dęte). 

 

- Orkiestra Dęta OSP w Błoniu, (32 uczestników), 

- Orkiestra Dęta OSP w Pruszkach, (31 uczestników), 

 

Artyści i twórcy ludowi 

 

- Rzeźba, Szymczyk Stanisław, Karkosy 19, tel. (024) 721 18 92. 

 

 

 

Szkoły i placówki oświatowe 

 

- Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, 99-142 Leźnica Mała, tel. (024) 722 44 

86, (w 2003 r. 156 uczniów). 

- Szkoła Podstawowa w Siedlcu, 99-104 Siedlec, tel. (024) 721 14 27, (w 2003 

r. 100 uczniów). 

- Szkoła Podstawowa w Błoniu, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721 17 21, (w 2003 

r. 96 uczniów). 

- Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej, 99-142 Leźnica Mała, tel. (024) 721 18 

60, (w 2003 r. 118 uczniów). 

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej, 99-100 Łęczyca, 

tel./fax. (024) 722 34 23, (w 2003 r. 224 uczniów). 

- Gimnazjum w Topoli Królewskiej, 99-100 Łęczyca, tel./fax (024) 722 34 23, 

722 32 31, (w 2003 r. 399 uczniów). 



 

 

 

M I A S T O  Ł Ę C Z Y C A  

 

Historyczny układ urbanistyczny, XIV-XV, XIX w., kwadratowy rynek z narożnymi 

uliczkami i ratuszem w centrum. 

1.  Kościół farny p.w. św. Andrzeja Apostoła, murowany, przed 1425r., dobudowano 

kaplicę 1637-1646, restaurowano i przebudowano- XVIII i XIX. 

2.  Zespół Klasztorny Bernardynów: 

a) Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy Klasztorze OO. Bernardynów, 

murowany, 1636-1643, remontowany - 1794 i XIX w. 

b)  Klasztor, murowany, 1641, zniszczony ok. połowy XVII, odbudowany 1667-1686, 

remontowany po pożarze 1743, 1794 i XIX w. 

3.  Dawny Kościół i Klasztor OO. Dominikanów (obecnie pozostałości zespołu 

klasztornego), od około XVIII w. do czasów obecnych więzienie. 

4.  Klasztor Norbertanek, obecnie Klasztor SS. Urszulanek, murowany, po 1603 z 

wykorzystaniem resztek murów miejskich, przebudowany po pożarze w 1652, 

restaurowany 1887 r. 

5.  Obiekt Cmentarza Grzebalnego (Cmentarz rzymskokatolicki) : 

a) kaplica murowana -m. 1800 r. 

b) stróżówka murowana początek XX w. 

c) brama z dzwonnicą, murowana 1803, rozbudowana w 2 połowie XIX w. 

d) ogrodzenie murowane początek XX w. 

6.  Zespół Zamkowy (obecnie muzeum) 

a) Zamek Królewski w Łęczycy (murowany), 1357-1380, rozbudowany i 

przebudowany 1563-1564, przebudowany na fortyfikacje 1793-1798, 

rekonstruowany 1960-1974. 

b) dom stary (obecnie nie użytkowany), murowany 1357-1380, gruntownie 

przebudowany 1564, przebudowany na prochownię 1793-1798. 

c) nowy dom, murowany 1563-1564, remontowany i rekonstruowany 1962-1975. 

d) wieża murowana 1357-1380, rekonstruowana 1964-1967. 

e) brama murowana 1357-1380, rekonstruowana 1969-1974. 

7.  Baszta (obecnie dzwonnica przy kościele farny p.w. św. Andrzeja Apostoła) 

murowana w połowie XIV w., przebudowana XVIII w. i mury obronne miasta 



 

8.  Ratusz murowany (Rynek) 1788-1790, architekt Jakub Kubicki, restaurowany 

początek XX w. 

9.  Dawny Szpital – były szpital powiatowy św. Mikołaja z 1842 r. 

10. Mała Synagoga - Mykwa (ul. Szpitalna) Rytualna łaźnia z 1797 roku, przebudowana 

w okresie II RP – dodano m.in. piętro i użytkowy strych, będąca jednocześnie 

budynkiem mieszkalnym rabinów łęczyckich, m.in. rodu rabinackiego Auerbachów i 

rabina Malbima. Obecnie kamienica mieszkalna.10 

11. Cmentarz ewangelicko – augsburski (ul. Górnicza) powstały około 1823 

12. Dworzec Kolejowy, murowany 1925. 

13. Pomniki, Płyty pamiątkowe 

 

 

Kultura 

 

1.  Muzea - Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca,  

                  dyrektor–Krzysztof Gowin, 

                  tel. (0-24) 721-24-49.  

2. Kina - Łęczyca - kino „Górnik” 

 

3.Ośrodki i domy kultury 

Dom Kultury w Łęczycy, Aleje 1 Maja 11, 99-100 Łęczyca, 

 tel. (0-24) 721-34-38, dyrektor – Izabela Nowicka-Piaskowska 

 

Baza noclegowa - Hotele 

 

    - Zajazd „Senator”,ul. Ozorkowskie Przedmieście 47, tel. 721-24-04 

     - Bursa, ul. Kaliska 13, tel. 721-26-74, 721-25-41  

 

 

Sport i obiekty rekreacyjne 

 

                                                 
10
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Łęczyckim” 2004 



 

1. Baseny : 

                  Łęczyca - basen odkryty, ul. Dworcowa 3b - nieczynny 

2. Korty tenisowe : 

 Łęczyca - 2 korty tenisowe, podłoże z dynatopu, ul. Kaliska 15 

3. Kluby sportowe : 

Łęczyca : 

 MKS „Górnik”- piłka nożna  

 MMKS Łęczyca - piłka siatkowa  

 MKLA Łęczyca lekkoatletyka  

 „Hurtap” - klub jeździecki, ul. Górnicza 2, 

 

4. Sale sportowe 

 1 średnia przy L.O., ul. M. Konopnickiej, tel. 388-26-52 

 1 sala przy ZSZ Nr 1, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, tel. 721-23-74 

 1 sala przy ZSZ Nr 2, Al. 1 - go Maja, tel. 721-27-40 

 1 sala przy S.P. Nr 2, ul. Szkolna 4, tel. (0-24) 721-20-72 

 1 sala przy S.P. N 3, ul. Zachodnia 23, (0-24) 721-25-11 lub 721-69-93 

 1 duża - przy S.P. Nr 4, ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c,  

 tel. (0-24) 721-26-53 

 1 mała - przy SOSW, ul. Kaliska 13, tel. 721-35-85 

 

 

Formy działalności-Imprezy kulturalne 

 

- Pokaz Potraw Regionalnych (Dom Kultury) 

- Przegląd Gimnazjalnych Teatrzyków Językowych (Dom Kultury) 

- Miting Jerzego Ponomarenko i Radosława Majewskiego (Klub MKLA) 

- Majówka dla Zdrowia (Młodzieżowi Liderzy Zdrowia) 

- Wybory Małej Miss (Dom Kultury) 

- Dzień Dziecka (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Dom Kultury) 

- Spotkania z modą, Konkurs o złoty guzik Boruty (Muzeum, Dom Kultury) 

- Turniej Rycerski (Urząd Miasta, Bractwo Rycerskie, Starostwo Powiatowe) 

- Łęczyca w barwach jesieni (Dom Kultury) 

- Obchody Bitwy nad Bzurą połączone z inscenizacją (Urząd Miasta, Muzeum) 

- Konfrontacje Artystyczne Szkół (Dom Kultury) 



 

- Wystawy i warsztaty teatralne i plastyczne (Dom Kultury, Muzeum) 

- Koncerty muzyki dawnej (Muzeum) 

 

 

Artyści profesjonaliści i twórcy ludowi 

 

1. Stanisław Staniewski – malarstwo 

2. Henryk Adamczyk – rzeźba 

3. Władysław Baranowski – rzeźba 

4. Henryk Andrzejczak – rysunek, ikony 

5. Paweł Flakiewicz – rzeźba 

6. Adam Zabłocki – rzeźba 

 

 

Szkoły i placówki oświatowe 

 

- Przedszkole Nr 1 w Łęczycy, ul. Zachodnia 17, tel. 721-03-54  

- Przedszkole Nr 2 w Łęczycy, ul. Belwederska 23, tel. 721-03-52  

- Przedszkole Nr 4 w Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 26A, tel. 721-03-53  

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łęczycy im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty, 

ul. Zachodnia 23, tel. 721-03-50, fax. 721-86-27 (w 2003r. 598 uczniów) 

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęczycy im . Marii Konopnickiej, ul. Ozorkowskie 

Przedmieście 6c, tel. 721-26-53, fax. 721-21-15 ( w 2003r. 471 uczniów) 

- Gimnazjum w Łęczycy, ul. Szkolna 4, tel. 721-03-55 (w 2003r. 658 uczniów) 

- Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy im. Kazimierza Wielkiego, ul. Marii 

Konopnickiej 13, tel. 388-26-52, fax. 388-29-03 (w 2003 r. 667 uczniów) 

- Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęczycy, ul. Marii 

Konopnickiej 13, tel. 388-29-03 (w 2003r. 129 uczniów) 

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedm. 2,  

tel. 721-23-74, fax. 721-23-41 (w 2003r. 439 uczniów) 

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Łęczycy, ul. Aleje 1-go Maja 1, tel. 388-36-

10, fax. 388-36-11 ( w 2003r. 560 uczniów) 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łęczycy, ul. Kaliska 13,  

tel. 721-35-85 (w 2003r. 156 wychowanków) 

- Szkoła niepubliczna ZDZ Warszawa CK Kutno z siedzibą w Łęczycy,  



 

ul. Bitwy nad Bzurą 1, tel. 721-37-29 ( w 2003r. 54 uczniów) 

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy, ul. Kaliska 

13, tel. 721-28-37 



 

Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa, ginekologii i stomatologii. (wg WUS w Łodzi) 

 

Powiat 

Ludność 

ogółem 

stan na 

31.12.2002 

Kobiety 

ogółem 

Kobiety 

w wieku 

15+ 

Dzieci  

w 

wieku 

5-19 

lat 

Liczba 

lekarzy 

poz  

(1 etat na 

2,5 tys. 

ludności) 

Liczba 

lekarzy 

stomatologó

w (1etat na 3 

tys. 

ludności) 

Liczba 

pielęgniarek 

środowiskowo

- rodzinnych 

( 1etat na 2,5 

tys. ludności) 

Liczba 

lekarzy 

ginekologó

w (1 etat na 

10 tys. 

kobiet w 

wieku 15+) 

Liczba 

położnych 

środowiskowo

-rodzinnych 

( 1etat na 6 tys. 

kobiet bez 

względu na 

wiek) 

Liczba 

pielęgniarek 

w 

środowisku 

nauczania  

i 

wychowania    

( 1 etat na 

800 

uczniów) 



 

 

 

 

Powiat Łęczycki 54757 27902 23279 11507 21,9 18,3 21,9 2,3 4,7 14,4 

Gmina wiejska Daszyna 4261 2129     1,7 1,4 1,7   0,4   

Gmina wiejska Góra Świętej Małgorzaty 4715 2369     1,9 1,6 1,9   0,4   

Gmina wiejska Grabów 6724 3388     2,7 2,2 2,7   0,6   

Gmina miejska Łęczyca 15735 8262     6,3 5,2 6,3   1,4   

Gmina wiejska Łęczyca 8691 4371     3,5 2,9 3,5   0,7   

Gmina wiejska Piątek 6683 3403     2,7 2,2 2,7   0,6   

Gmina wiejska Świnice Warckie 4288 2142     1,7 1,4 1,7   0,4   

Gmina wiejska Witonia 3660 1838     1,5 1,2 1,5   0,3   



 

Współczynnik żywych urodzeń na 1000 osób, ogółem w województwie i w powiecie, z uwzględnieniem podziału  

miasto-wieś w latach 2001-2002 (wg WUS w Łodzi). 

 

Współczynnik żywych urodzeń na 1000 osób 

Lp.  Powiat 

2001 2002 

ogółem 
w tym 

ogółem 
w tym 

miasto wieś miasto wieś 

1. łęczycki 9,28 8,86 9,46 9,01 7,68 9,55 

 

Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową poniżej 2500g, w tym poniżej 1000g, na 1000 żywych urodzeń, 

ogółem  

w województwie i w poszczególnych powiatach w latach 2001-2002 (wg WUS w Łodzi). 

 

Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową na 1000 żywych urodzeń 

Lp.  Powiat 
2001 2002 

poniżej 2500 g. w tym poniżej 1000 g. poniżej 2500 g. w tym poniżej 1000 g. 

Razem powiaty (województwo) 69,70 3,77 70,49 5,37 

1. łęczycki 56,60 - 65,87 2,00 

 

 

 



 

Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych w latach 2001-2002 (wg WUS w Łodzi). 

 

Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych 

Lp. Powiat 

2001 2002 

ogółem 
w tym 

ogółem 
w tym 

miasto wieś miasto wieś 

4 łęczycki 3,77 - 5,22 7,98 16,26 5,29 

 

Ludność według płci i wieku w powiecie łęczyckim. Stan na 31 grudnia 2001 roku. 

 

Wyszczególni

enie 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Miasto Wieś 

Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety 

Powiat 

łęczycki 
56234 27564 28670 16325 7745 8580 39909 19819 20090 

          

0-4 lata 2821 1496 1325 781 428 353 2040 1068 972 

          

5-9 3455 1784 1671 853 428 425 2602 1356 1246 

          



 

10-14 3893 1997 1896 1041 540 501 2852 1457 1395 

          

15-19 4451 2342 2109 1349 715 634 3102 1627 1475 

          

20-24 4068 2116 1952 1182 607 575 2886 1509 1377 

          

25-29 3922 2042 1880 1238 648 590 2684 1394 1290 

          

30-34 3453 1755 1698 1029 471 558 2424 1284 1140 

          

35-39 3651 1865 1786 1098 530 568 2553 1335 1218 

          

40-44 4370 2237 2133 1416 677 739 2954 1560 1394 

          

45-49 4201 2174 2027 1402 648 754 2799 1526 1273 

          

50-54 3783 1845 1938 1312 613 699 2471 1232 1239 

          

55-59 2669 1256 1413 835 413 422 1834 843 991 

          

60-64 2753 1208 1545 774 302 472 1979 906 1073 

          

65-69 2790 1234 1556 774 311 463 2016 923 1093 



 

          

70-74 2519 1029 1490 600 224 376 1919 805 1114 

          

75-79 1773 664 1109 360 118 242 1413 546 867 

          

80-84 958 318 640 159 43 116 799 275 524 

          

85 lat i 

więcej 
704 202 502 122 29 93 582 173 409 

Wyszczególni

enie 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Miasto Wieś 

Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety 

Wiek przedprodukcyjny 

Razem 12848 6666 6182 3431 1787 1644 9417 4879 4538 

          

0-2   lata 1582 819 763 447 233 214 1135 586 549 

          

3-6   lat 2474 1326 1148 659 363 296 1815 963 852 

          

7-14  lat 6113 3132 2981 1569 800 769 4544 2332 2212 

          

15-17 lat 2679 1389 1290 756 391 365 1923 998 925 



 

Wiek  produkcyjny 

I  wariant 

Razem 33097 17451 15646 10407 5233 5174 22690 12218 10472 

18-64 lata 

mężczyźni 
x 17451 x x 5233 x x 12218 x 

18-59 lat  

kobiety 
x x 15646 x x 5174 x x 10472 

II wariant 

Razem 32255 17174 15081 10186 5186 5000 22069 11988 10081 

16-59 lat  

mężczyźni 
x 17174 x x 5186 x x 11988 x 

16-54 lat  

kobiety 
x x 15081 x x 5000 x x 10081 

III wariant 

Razem 30476 16243 14233 9683 4931 4752 20793 11312 9481 

18-59 lat  

mężczyźni 
x 16243 x x 4931 x x 11312 x 

18-54 lata 

kobiety 
x x 14233 x x 4752 x x 9481 

          



 

Wiek  

mobilny 

18-44 lata 

mężczyźni i 

kobiety 

21236 10968 10268 6556 3257 3299 14680 7711 6969 

          

Wiek  

niemobilny 
11861 6483 5378 3851 1976 1875 8010 4507 3503 

45-64 lata 

mężczyźni 
x 6483 x x 1976 x x 4507 x 

45-59 lat  

kobiety 
x x 5378 x x 1875 x x 3503 

          

 

Wyszczególni

enie 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Miasto Wieś 

Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety 

Wiek poprodukcyjny 

Razem 10289 3447 6842 2487 725 1762 7802 2722 5080 

65 lat i 

więcej 

mężczyźni 

x 3447 x x 725 x x 2722 x 

60 lat i x x 6842 x x 1762 x x 5080 



 

więcej 

kobiety 

          

Kobiety  w  

wieku 

rozrodczym 

15-49   lat 

13585 x 13585 4418 x 4418 9167 x 9167 

 

 

Ruch naturalny ludności w  powiecie łęczyckim  w 2001 roku. 

 

Wyszczególnienie 
Stan 

ludności 
Małżeństwa 

Urodzeni

a żywe 

Zgony 

Przyrost 

naturalny Ogółem 

W tym 

niemowlą

t 

       

POWIAT ŁĘCZYCKI 56234 279 530 701 2 -171 

MĘŻCZYŹNI 27564 x 288 382 - -94 

KOBIETY 28670 x 242 319 2 -77 

NA  1000 LUDNOŚCI x 4,89 9,28 12,28 3,77 -3 

       



 

M. Łęczyca 16325 87 147 177 - -30 

MĘŻCZYŹNI 7745 x 78 101 - -23 

KOBIETY 8580 x 69 76 - -7 

NA  1000 LUDNOŚCI x 5,24 8,86 10,67 - -1,81 

       

G. Daszyna 4463 19 53 56 1 -3 

MĘŻCZYŹNI 2252 x 21 34 - -13 

KOBIETY 2211 x 32 22 1 10 

NA  1000 LUDNOŚCI x 4,15 11,57 12,22 18,87 -0,65 

       

G. Góra Świętej 

Małgorzaty 
4829 24 49 60 - -11 

MĘŻCZYŹNI 2397 x 27 27 - - 

KOBIETY 2432 x 22 33 - -11 

NA  1000 LUDNOŚCI x 4,92 10,05 12,31 - -2,26 

       

G. Grabów 6784 32 61 108 - -47 

MĘŻCZYŹNI 3333 x 35 58 - -23 

KOBIETY 3451 x 26 50 - -24 

NA  1000 LUDNOŚCI x 4,62 8,81 15,6 - -6,79 

       

G. Łęczyca 8821 50 86 114 1 -28 

MĘŻCZYŹNI 4396 x 46 66 - -20 



 

KOBIETY 4425 x 40 48 1 -8 

NA  1000 LUDNOŚCI x 5,59 9,61 12,74 11,63 -3,13 

       

G. Piątek 6807 27 65 86 - -21 

MĘŻCZYŹNI 3338 x 40 45 - -5 

KOBIETY 3469 x 25 41 - -16 

NA  1000 LUDNOŚCI x 3,92 9,43 12,48 - -3,05 

       

G. Świnice Warckie 4430 23 31 56 - -25 

MĘŻCZYŹNI 2232 x 18 31 - -13 

KOBIETY 2198 x 13 25 - -12 

NA  1000 LUDNOŚCI x 5,18 6,98 12,61 - -5,63 

       

G. Witonia 3775 17 38 44 - -6 

MĘŻCZYŹNI 1871 x 23 20 - 3 

KOBIETY 1904 x 15 24 - -9 

NA  1000 LUDNOŚCI x 4,43 9,9 11,46 - -1,56 

 

 

 

 



 

Powiat łęczycki – prognoza demograficzna na lata 2004 – 

2007. 

 

Rok 
Grupa 

wieku 

Ogółem Miasta Wieś 

razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 

    

2004 

Ogółem 
54781 26905 27876 16081 7670 8411 38700 19235 19465 

0- 4 2629 1361 1268 694 359 335 1935 1002 933 

5- 9 2959 1576 1383 757 425 332 2202 1151 1051 

10-14 3734 1922 1812 904 462 442 2830 1460 1370 

15-19 3912 2106 1806 1159 602 557 2753 1504 1249 

20-24 4106 2187 1919 1261 675 586 2845 1512 1333 

25-29 3903 2049 1854 1243 650 593 2660 1399 1261 

30-34 3656 1815 1841 1151 542 609 2505 1273 1232 

35-39 3376 1691 1685 1026 494 532 2350 1197 1153 

40-44 3882 1942 1940 1163 550 613 2719 1392 1327 

45-49 4365 2264 2101 1424 699 725 2941 1565 1376 

50-54 3850 1920 1930 1352 617 735 2498 1303 1195 

55-59 3362 1612 1750 1143 529 614 2219 1083 1136 

60-64 2327 1003 1324 680 298 382 1647 705 942 

65-69 2650 1131 1519 752 276 476 1898 855 1043 

70-74 2446 1050 1396 625 249 376 1821 801 1020 

75+ 3624 1276 2348 747 243 504 2877 1033 1844 

   

2005 

Ogółem 54350 26702 27648 16007 7636 8371 38343 19066 19277 

0- 4 2614 1360 1254 700 364 336 1914 996 918 

5- 9 2844 1524 1320 719 408 311 2125 1116 1009 

10-14 3568 1829 1739 857 428 429 2711 1401 1310 

15-19 3753 2033 1720 1095 585 510 2658 1448 1210 

20-24 4132 2209 1923 1252 667 585 2880 1542 1338 

25-29 3870 2015 1855 1253 648 605 2617 1367 1250 

30-34 3710 1853 1857 1203 581 622 2507 1272 1235 

35-39 3379 1702 1677 1001 481 520 2378 1221 1157 

40-44 3722 1875 1847 1139 548 591 2583 1327 1256 



 

45-49 4321 2206 2115 1395 674 721 2926 1532 1394 

50-54 3950 1997 1953 1364 626 738 2586 1371 1215 

55-59 3603 1704 1899 1217 549 668 2386 1155 1231 

60-64 2228 985 1243 674 316 358 1554 669 885 

65-69 2556 1089 1467 728 270 458 1828 819 1009 

70-74 2404 1011 1393 640 242 398 1764 769 995 

75+ 3696 1310 2386 770 249 521 2926 1061 1865 

 

 

Rok 
Grupa 

wieku 

Ogółem Miasta Wieś 

razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 

    

2006 

Ogółem 
53921 26505 27416 15950 7610 8340 37971 18895 19076 

0- 4 2606 1357 1249 715 375 340 1891 982 909 

5- 9 2753 1457 1296 709 393 316 2044 1064 980 

10-14 3435 1796 1639 821 422 399 2614 1374 1240 

15-19 3591 1949 1642 1019 541 478 2572 1408 1164 

20-24 4100 2195 1905 1227 669 558 2873 1526 1347 

25-29 3842 2003 1839 1261 638 623 2581 1365 1216 

30-34 3743 1879 1864 1220 614 606 2523 1265 1258 

35-39 3392 1687 1705 1019 467 552 2373 1220 1153 

40-44 3593 1820 1773 1089 536 553 2504 1284 1220 

45-49 4239 2139 2100 1361 651 710 2878 1488 1390 

50-54 4017 2052 1965 1347 627 720 2670 1425 1245 

55-59 3563 1698 1865 1227 555 672 2336 1143 1193 

60-64 2509 1140 1369 782 365 417 1727 775 952 

65-69 2430 1004 1426 701 256 445 1729 748 981 

70-74 2357 1001 1356 656 245 411 1701 756 945 

75+ 3751 1328 2423 796 256 540 2955 1072 1883 

   

2007 

Ogółem 53500 26309 27191 15890 7589 8301 37610 18720 18890 

0- 4 2610 1356 1254 739 386 353 1871 970 901 

5- 9 2617 1378 1239 670 368 302 1947 1010 937 

10-14 3371 1775 1596 829 440 389 2542 1335 1207 

15-19 3500 1912 1588 962 506 456 2538 1406 1132 

20-24 3953 2116 1837 1160 630 530 2793 1486 1307 



 

25-29 3864 2037 1827 1288 667 621 2576 1370 1206 

30-34 3745 1880 1865 1224 619 605 2521 1261 1260 

35-39 3432 1724 1708 1044 488 556 2388 1236 1152 

40-44 3454 1731 1723 1059 513 546 2395 1218 1177 

45-49 4151 2079 2072 1300 625 675 2851 1454 1397 

50-54 4039 2052 1987 1334 620 714 2705 1432 1273 

55-59 3596 1723 1873 1247 559 688 2349 1164 1185 

60-64 2752 1272 1480 878 412 466 1874 860 1014 

65-69 2313 948 1365 686 257 429 1627 691 936 

70-74 2306 970 1336 628 226 402 1678 744 934 

75+ 3797 1356 2441 842 273 569 2955 1083 1872 

 



 

 

Struktura łóżek w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy w latach 1999 – 2002. 

 

Pełna nazwa oddziału 

liczba łóżek 

rzeczywistych 

(stan na 

31.12.1999) 

% 

wykorzystanie 

łóżek 

średni 

pobyt 

chorego 

liczba łóżek 

rzeczywistych 

(stan na 

31.12.2000) 

% 

wykorzystanie 

łóżek 

średni 

pobyt 

chorego 

liczba łóżek 

rzeczywistych 

(stan na 

31.12.2001) 

% 

wykorzystanie 

łóżek 

średni 

pobyt 

chorego 

liczba łóżek 

rzeczywistych 

(stan na 

31.12.2002) 

% 

wykorzystanie 

łóżek 

średni 

pobyt 

chorego 

Wewnętrzny I 35 95,5 8 35 92,5 7 35 95,5 7 35 99,7 6 

Wewnętrzny II 34 85,3 8 34 84,9 7 34 81,4 6 34 79,3 6 

Chirurgiczny 60 81,2 7 60 83,2 7 60 84,0 6 40 109,1 5 

Położniczy 12 60,2 5 
37 59,8 5 37 64,0 4 37 67,8 4 

Ginekologiczny 25 74,8 6 

Noworodkowy 15 44,5 5 15 45,2 5 15 48,1 4 10 69,5 5 

Dziecięcy 20 98,8 8 20 108,2 8 20 105,9 8 20 96,4 7 

Laryngologiczny 21 91,6 6 21 94,7 6 21 93,0 6 21 86,0 5 

Zakaźny 20 77,7 9 20 87,7 7 0 0 0 0 0 0 

Opieki 

długoterminowej 
0 0 0 0 0 0 40 49,4 34 60 85,2 39 

Suma 242 81,9 7 242 82,2 6 262 77,5 6 257 87,9 7 
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Liczba porad udzielonych w specjalistyce ambulatoryjnej na terenie powiatu łęczyckiego. 

 

kody 

resortowe 

Profil poradni 

specjalistycznej  

Liczba porad 

1999 2000 2001 2002 

1342 AIDS 445 353 376 0 

1010 alergologiczna 0 0 0 324 

1034 andrologiczna 0 0 0 0 

1612 audiologiczna 0 0 0 0 

1520 chirurgii klatki piersiowej 0 196 0 0 

1530 chirurgii naczyniowej 244 206 312 672 

1500 chirurgii ogólnej 0 2 731 10 696 

1540 chirurgii onkologicznej 0 0 0 0 

1550 chirurgii plastycznej 0 0 0 0 

1552 chirurgii ręki 0 0 0 0 

1630 chirurgii szczękowo - twarzowej 0 0 0 0 

1580 chirurgii urazowo - ortopedycznej 6 473 4 983 3 755 4 590 

1008 chorób metabolicznych 0 0 0 0 

1000 chorób wewnętrznych 93 46 538 45 395 43 188 

1340 chorób zakaźnych 0 0 0 0 

1200 dermatologiczna 4 643 5 611 5 162 6 636 

1020 diabetologiczna 1 082 691 771 769 

1030 endokrynologiczna 148 437 579 778 

1614 foniatryczna 0 0 0 0 
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1050 gastroenterologiczna 0 383 427 376 

1210 genetyczna 0 0 0 0 

1450 ginekologiczno - położnicza 9 612 14 977 13 859 13 650 

1270 gruźlicy i chorób płuc 3 819 2 904 2 364 2 234 

1070 hematologiczna 0 0 0 0 

1056 hepatologiczna 178 109 73 0 

1080 immunologiczna 0 0 0 0 

1100 kardiologiczna 16 41 139 116 

1222 leczenia bólu 0 0 0 2 399 

1740 leczenia uzależnień 2 860 1 795 1 628 1 578 

1616 logopedyczna 0 0 0 0 

1140 medycyny nuklearnej 0 0 0 0 

1370 medycyny sportowej 0 0 0 0 

1130 nefrologiczna 0 0 0 0 

1421 neonatologiczna 0 0 0 0 

1570 neurochirurgiczna 234 194 230 250 

1220 neurologiczna 7 186 4 664 4 242 6 820 

1600 okulistyczna 9 567 5 013 7 583 9 246 

1240 onkologiczna 615 806 998 972 

1610 otolaryngologiczna 4 521 3 072 2 676 2 876 

1506 proktologiczna 0 0 0 0 

1302 rehabilitacji narządu ruchu 0 0 553 1 394 

1280 reumatologiczna 653 310 429 471 

1640 urologiczna 1 365 1 231 1 268 1 186 

1405 zaburzeń i wad wrodzonych 0 0 0 0 

1700 zdrowia psychicznego 6 839 6 124 6 870 7 537 

1348 chorób pasożytniczych i odzwierzęcych 114 150 226 0 
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1180 opieka paliatywna 2 675 2 782 2 296 0 

1800 stomatologiczna 0 750 700 1 100 

 

 

 

STRUKTURA BEZROBOTNYCH WG. GMIN  wg. stanu na koniec m-ca 09/2003r 

Lp. GMINY Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku 

ogółem kobiety ogółem kobiety 

1 m. Łęczyca 1812 977 244 126 

2 gm. Daszyna 520 236 36 12 

3 gm. Góra św. 

Małgorzaty 

286 123 23 3 

4 gm. Grabów 579 283 52 14 

5 gm. Łęczyca 767 381 83 34 

6 gm. Piątek 476 243  42  20 

7 gm. Świnice 

Warckie 

442  200  55  12 

8 gm. Witonia  342  169  31  13 

 OGÓŁEM  5224  2612 566  234 
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STRUKTURA BEZROBOTNYCH 

wg. stanu na koniec m-ca 09/2003r 

Wyszczególnienie 

Bezrobotni 

zarejestrowani 

Bezrobotni którzy 

podjęli prace 

Bezrobotni zarejestrowani 

Ogółem 
W tym z prawem 

do zasiłku 

W miejscu sprawozdawczym W końcu m-ca sprawozdawczego 

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety 

Ogółem 329 125 192 87 5224 2612 566 234 

Osoby 

Poprzednio pracujące 172 61 146 61 3475 1693 501 233 

W tym 

Które pracowały do 

momentu  zarejestrowania 

się 

107 40 100 47 2119 1051 387 191 

W tym zwolnione z 

przyczyn dotyczących 

zakładu pracy 

8 5 6 1 154 83 35 19 

Dotychczas nie pracujące 157 64 46 26 1749 919 65 1 

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) 

Niepełnosprawni 7 2 5 2 98 50 12 6 

Zamieszkali na wsi 208 76 100 51 3412 1635 322 108 

W tym posiadający gospodarstwo rolne 2 0 4 1 51 17 8 2 
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BILANS BEZROBOTNYCH (Rejestracja) 

wg. stanu na koniec m-ca 09/2003r 

Wyszczególnienie Ogółem kobiety Z ogółem zamieszkali 

na wsi 

Z ogółem z prawemdo 

zasiłku 

razem kobiety razem kobiety 

Bezrobotni według statusu w 

końcu m-ca poprzedzajšcego 

sprawdzanie 

5262 2664 3415 1672 560 240 

Bezrobotni zarejestrowani w 

miejscu sprawozdawczym 
329 125 208 76 64 21 

 

Z tego 

  

Po raz pierwszy 133 58 100 42 6 1 

Po raz kolejny 

196 67 108 34 58 20 
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BILANS BEZROBOTNYCH  (Wyłączenia) 

wg. stanu na koniec m-ca 09/2003r 

Wyszczególnienie Ogółem kobiety 

Z ogółem zamieszkali 

na wsi 

razem kobiety 

Osoby wyłączone z 

ewidencji bezrobotnych w m-

cu sprawozdawczym 

367 177 211 113 

  

Z 

tego 

Podjęcia pracy w 

miesiącu 

sprawozdawczym 

192 87 100 51 

Z 

tego 

Nie 

subsydiowanej 
156 62 78 37 

Subsydiowanej 36 25 22 14 

Rozpoczęcia szkolenia 

lub stażu 
59 38 44 28 

Nie potwierdzenia 

gotowości do pracy 
81 32 50 24 
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Dobrowolnej rezygnacji 

ze statusu 

bezrobotnego 

7 6 5 5 

Z innych przyczyn 28 14 12 7 

  

STRUKTURA BEZROBOTNYCH WG. WYKSZTAŁCENIA 

wg. stanu na koniec III kw. 2003r 

Wyszczególnienie 

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w 

miesiącach 

Do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 Pow.24 

Wykształcenie 

Wyższe 
Ogółem 166 18 39 19 29 34 27 

Kobiety 107 12 29 10 10 25 21 

Policealne i średnie 

zawodowe 

Ogółem 1265 97 130 135 223 258 422 

Kobiety 740 34 76 78 109 150 293 

średnie ogólnokształcące 
Ogółem 321 24 34 38 54 72 99 

Kobiety 248 19 29 25 40 50 85 

Zasadnicze zawodowe 
Ogółem 1602 98 111 109 262 301 721 

Kobiety 705 32 41 27 95 113 397 
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Gimnazjalne i poniżej 
Ogółem 1870 76 94 108 245 321 1026 

Kobiety 812 19 27 29 73 125 539 

STRUKTURA BEZROBOTNYCH WG WIEKU 

wg. stanu na koniec III kw. 2003r 

 Wyszczególnienie 

  

Z tego wg czasu pozostawania bez 

pracy w miesiącach 

Do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 Pow.24 

15-17 lat 
Ogółem 3 2 1 0 0 0 0 

Kobiety 2 1 1 0 0 0 0 

18-24 lat 
Ogółem 1732 170 214 197 315 370 466 

Kobiety 860 63 122 89 124 169 293 

25-34 lat 
Ogółem 1439 69 84 94 221 278 693 

Kobiety 780 30 35 37 95 146 437 

35-44 lat 
Ogółem 1052 36 55 58 156 187 560 

Kobiety 539 11 24 20 69 85 330 

45-54 lat 
Ogółem 833 30 48 55 98 134 468 

Kobiety 392 11 19 22 38 59 243 
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55-59 lat 
Ogółem 136 6 4 5 18 13 90 

Kobiety 39 0 1 1 1 4 32 

60-64 lat 
Ogółem 29 0 2 0 5 4 18 

Kobiety 0 0 0 0 0 0 0 

STRUKTURA BEZROBOTNYCH WG STAŻU PRACY 

wg. stanu na koniec III kw. 2003r 

  

Wyszczególnienie 

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w 

miesiącach 

Do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 Pow.24 

Staż 

pracy 

ogółem 

Do 1 roku 
Ogółem 677 37 41 53 127 133 286 

Kobiety 391 22 25 30 56 87 171 

1-5 lat 
Ogółem 1105 51 67 82 208 222 475 

Kobiety 494 14 25 25 81 93 256 

5-10 lat 
Ogółem 604 21 49 55 91 106 282 

Kobiety 297 5 14 20 38 55 165 

10-20 lat 
Ogółem 699 27 41 33 109 136 353 

Kobiety 359 7 16 11 51 61 213 



 108 

20-30 lat 
Ogółem 354 29 22 32 60 76 135 

Kobiety 147 11 12 16 23 34 51 

30 lat i więcej 
Ogółem 36 3 3 8 9 5 8 

Kobiety 5 0 0 1 1 1 2 

Bez stażu 
Ogółem 1749 145 185 146 209 308 756 

Kobiety 919 57 110 66 77 132 477 

 

ZAREJESTROWANI  ABSOLWENCI WG. POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 

wykształcenie 
Liczba absolwentów wg. stanu na 

31.12.2003r 

Wyższe / w tym : licencjat 59 

Policealne i średnie zawodowe 174 
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Liceów ogólnokształcących 46 

Zasadnicze zawodowe 73 

Pozostałe 19 

OGÓŁEM 371 
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STOPA BEZROBOCIA 

  

  

Bezrobotni 

zarejestrowani  
Stopa bezrobocia w 

powiecie wg. stanu 

w końcu m-ca w % 

Stopa bezrobocia w 

województwie wg. 

stanu w końcu m-ca w 

% 

Stopa bezrobocia w 

kraju wg. stanu w 

końcu m-ca w % 

Stan w 

końcu 

miesiąca 

Ogółem 

1 2 3 4 5 

31.01.2003r 5576 18 18,9 18,6 

28.02.2003r 5528 17,9 19,1 18,7 

31.03.2003r 5477 17,7 19 18,6 

30.04.2003r 5386 17,5 18,7 18,3 

 31.05.2003r 5248 17,1 18,3 17,9 

 30.06.2003r 5365 17,4 18,3 17,7 

31.07.2003r 5257 17,1 18,2 17,7 

31.08.2003r 5262 17,2 18,1 17,6 
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SYTUACJA NA RYNKU PRACY  

stan na 31.12.2003 r. 

 

 

 

 

1. Bezrobocie na wsi 

 

W końcu grudnia 2002 r. liczba bezrobotnych zam. na wsi wynosiła 3625 osób i była o 

171 os. wyższa niż w końcu listopada 2003. 

Osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 65 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. z tej 

liczby1679 osób to bezrobotne kobiety (46%). 

 

2. Zarejestrowani bezrobotni wg. płci 

Na koniec roku 2003 liczba bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP wynosiła 2 687 

os. i stanowiła 48 % ogółu bezrobotnych. Natomiast liczba bezrobotnych mężczyzn na koniec 

2003 r. 2861 osób.  

 

 

3. Niepełnosprawni. 

 

Według stanu na koniec grudnia 2003 r w ewidencji PUP figurowały 102 osoby 

bezrobotne niepełnosprawne oraz 40 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Osoby 

niepełnosprawne stanowiły 2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych oraz 29 % 

poszukujących pracy. 
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ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO W POWIECIE ŁĘCZYCKIM
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleby 

Na terenie Powiatu Łęczyckiego występują różne rodzaje gleb. Rolnicza jakość gleb 

jest zróżnicowana przestrzennie i wywiera wpływ na rejonizację upraw rolniczych. 

 

                                                 
11

 większość danych pochodzi z projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 

 

Pradolina Warszawsko-Berlińska 
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Przeważają gleby brunatne i czarne ziemie właściwe, lokalnie bielicowe, najwyższych 

kompleksów rolniczej przydatności (pszennego bardzo dobrego i dobrego), należące do I – II 

klasy bonitacyjnej, wytworzone na podłożu gliniastym i ilastym. 

Obok nich występują: 

 gleby brunatne wyługowane i kwaśne oraz bielicowe i pseudobielicowe należące 

do wysokich kompleksów – pszennego i dobrych żytnich III i IV klasy bonitacyjnej,  

 gleby rdzawe, rozwinięte głównie na podłożu piasków o różnej genezie, ubogie w 

składniki pokarmowe; rolnicza jakość tych gleb jest bardzo niska, stanowią one 

głównie kompleks żytni słaby lub żytnio-łubinowy; 

 gleby hydromorficzne (glejowe, murszowe, torfowe), związane z podmokłymi 

obniżeniami terenowymi i w dolinach rzek; powstały one na podłożu mułowo-

torfowym, na mułkach rzecznych, przy dużym udziale materii organicznej; na 

wysoczyżnie morenowej gleby torfowe wytworzyły się na torfach niskich 

związanych z zarastaniem jezior lub podmokłych den dolin; tworzą one przeważnie 

kompleksy trwałych użytków zielonych; 

 mady, powstałe w dolinach rzek przepływających przez teren powiatu, powstałe z 

utworów pyłowo – gliniasto - ilastych, naniesionych i osadzonych przez wody 

płynące.  

Powiat Łęczycki zajmuje jedno z czołowych miejsc w Województwie Łódzkim pod względem 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
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Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej przeprowadzana jest przy zastosowaniu 

kompleksowego wskaźnika jakości warunków środowiska. Wartość tego wskaźnika dla 

całego województwa łódzkiego (62,4 pkt.) jest nieco niższa od średniej krajowej (66,6 pkt.). 

W odniesieniu do powiatów wartość najwyższa występuje w kutnowskim (83 pkt.) i 

łęczyckim (76,4 pkt.). Niezależnie od waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

uwzględniającej uwarunkowania hydrologiczne, klimatyczne, glebowe i hipsometryczne, 

niekorzystne warunki dla rolnictwa występują w obszarach zurbanizowanych oraz na 

obszarach przekształconych antropogenicznie, np. w wyniku eksploatacji górniczej. 
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Ogólnie stwierdzić można, że region posiada bardzo dobre i dobre gleby, 

o wysokich klasach bonitacyjnych i dużej przydatności rolniczej. 

 

Gminę Łęczyca charakteryzuje bardzo duży udział gruntów ornych (67% pow.), podobnie 

gminę Góra Św. Małgorzaty. Ponadto wysoki jest wskaźnik bonitacyjny gleb (średnia: 1,06). 

Badania zawartości pierwiastków śladowych: kadmu, miedzi, niklu, ołowiu i cynku w glebach 

użytków rolnych na terenie Powiatu Łęczyckiego, przeprowadzone w latach 1992 -1997 przez 

Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Łodzi pod nadzorem merytorycznym Instytutu 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nie wykazały zanieczyszczeń metalami 

ciężkimi.  

Degradacja gleb (powierzchni ziemi). 

Degradacja gleb w wyniku erozji ma miejsce w strefach krawędziowych dolin 

rzecznych i obniżeń morfologicznych. Na terenie Powiatu zagrożenie gleb erozją jest 

niewielkie z uwagi na małe urozmaicenie rzeźby terenu. 

Przyczyną degradacji powierzchni gruntów ornych lub nadmiernego osuszenia obszarów 

torfowiskowych i bagiennych w dolinie Bzury są melioracje wodne. 

W obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych do degradacji gleb dochodzi w wyniku 

przekształceń mechanicznych związanych z realizacją inwestycji, poprzez zabudowę, 

utwardzenie i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy glebowej, wykonywanie wykopów, nasypów i 

niwelacji terenu. 
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Chemiczne degradowanie gleb następuje poprzez niewłaściwie zorganizowaną gospodarkę 

ściekową i odpadową oraz poprzez emisję zanieczyszczeń powietrza. Do specyficznych form 

degradacji gleb w obszarach miejsko-przemysłowych należy zaburzenie stosunków wodnych.  

Wzdłuż tras komunikacyjnych występuje zakwaszenie gleb. 

 W obszarach wiejskich zanieczyszczanie gleb następuje w wyniku depozycji zanieczyszczeń 

powietrza emitowanych w miastach oraz przez lokalną, nieuporządkowaną gospodarkę 

ściekową i odpadową. 

 Specyficzne dla obszarów wiejskich są wylewiska gnojowicy, a także zła agrotechnika i 

chemiczna ochrona roślin. 

W obszarach dolinnych źródłem zanieczyszczeń gleb są wylewy rzek, zwłaszcza tych, które 

prowadzą wody zanieczyszczone już w ośrodkach miejskich (np. Ner, Bzura). 

W aspekcie kwasowości gleb sytuację w województwie łódzkim uznaje za się za złą, a w 

części powiatów wręcz bardzo złą. Gleby o odczynie pH poniżej 4,5 (czyli bardzo kwaśne) 

zajmują 37% regionu przy czym wartości najniższe występują w powiecie kutnowskim (15%) i 

łęczyckim 22%. Procesy alkalizacji gleb potwierdzono tylko w powiecie kutnowskim (8% 

powierzchni) oraz w powiatach łęczyckim, łowickim i wieruszowskim (po 1%).  

  W zbiorczej dla całego regionu łódzkiego ocenie zanieczyszczenia gleb należy 

podkreślić, że powierzchnia gleb w Powiecie Łęczyckim zdecydowanie charakteryzuje się 

naturalnym poziomem zawartości metali ciężkich. 

W 10 powiatach żadnych skażeń metalami ciężkimi nie stwierdzono (m.in. w powiecie 

łęczyckim). 

Przeprowadzone przez Centrum Badań Środowiska w Kutnie 2003r., badania płodów 

rolnych na terenie Powiatu Łęczyckiego na zawartość metali ciężkich nie wykazały 

skażeń, co świadczy o dobrej jakości gleb. 

Jedną z form degradacji gleb są umyślne pożary. 

Specyficzną formą degradacji gleb są wysypiska odpadów komunalnych mogących oddzia-

ływać na zmiany odczynu gleb oraz wzrost zawartości metali ciężkich zarówno w 

bezpośrednim sąsiedztwie jak i pod składowiskami (tymi które nie posiadają właściwej izolacji 

i drenażu odcieków). 

W wyniku nakładania się kilku procesów m.in. stepowienia, odwodnień melioracyjnych, 

suszy hydrologicznej, nastąpiła degradacja dużych powierzchni torfowisk w dolinie Bzury. 

Procesom mineralizacji towarzyszy miejscami erozja wietrzna. W skrajnych przypadkach 

przesuszona gleba torfowa uległa zapłonom – w latach 1992-1994 trwały pożary torfowisk. 
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Lasy, zieleń.  

Powierzchnia ogólna lasów w Powiecie Łęczyckim wynosi 4946 ha. Struktura własnościowa 

lasów przedstawia się następująco : 

 własność Skarbu Państwa - 3928 ha - 79 % (zarządzane przez Nadleśnictwo w 

Poddębicach i Kutnie z siedzibą w Chrośnie),  

 własność niepaństwowa, prywatna -1018 ha -21%. 

Stopień zalesienia Powiatu wynosi zaledwie 5,1% wobec średniej krajowej 28,2%. 

Na terenie powiatu występują lasy o charakterze siedliska boru mieszanego świeżego i boru 

świeżego.  

Przeważają lasy o mało zróżnicowanym drzewostanie, sosnowo-świerkowe z niewielkim 

udziałem modrzewia, brzozy i dębu, a na terenach wilgotnych olszowo-brzozowe.  

Kolejne mapy przedstawiają lesistość w województwie łódzkim według stanu na 2000 rok 

oraz prognozowaną lesistość w roku 2015. 
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Faktyczna powierzchnia lasów prywatnych jest większa niż wynika to z ewidencji 

gruntów, ponieważ część zalesionych gruntów nadal figuruje jako grunty rolne. 

Prywatne kompleksy leśne są najczęściej rozdrobnione. Stanowią je drzewostany 

rozdzielone polami uprawnymi. 

Cenną grupę zieleni stanowi starodrzew parków podworskich. 

Za parki zabytkowe uznane zostały : 

- park dworski w Błoniu -Topoli, przy gospodarstwie IUNG (rejestr zabytków 

WKZnr576), 

- park dworski w Siedlcu (rejestr zabytków WKZ nr 483), 

- park dworski w Prądzewie (rejestr zabytków WKZ nr 564), 

- park dworski w Gawronach, 

- park dworski w Borkach.  

Formy ochrony przyrody.  

O przyrodzie Powiatu i walorach krajobrazowych decydują: budowa geologiczna i 

wiążące się z nią ukształtowanie terenu i zagospodarowanie oraz procesy antropogeniczne 

związane z działalnością człowieka. 

Z uwagi na niewielkie zróżnicowanie morfologiczne i słabe zalesienie krajobraz Powiatu jest 

mało urozmaicony. 

Najbardziej wyróżniają się doliny rzeczne (Bzura i Ner). 
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Pod względem faunistycznym obszar powiatu jest ubogi. Najwilgotniejsze tereny Pradoliny 

Warszawsko-Berlińskiej porastają niewielkie skrawki lasów łęgowych i olszowych 

(Dobrogosty-Kozuby i Łęka-Kolonia-Bronno w gm. Łeczyca).  

Ciekawostką powiatu jest występowanie zespołu roślinności torfowiskowej (Pradolina 

Warszawsko-Berlińska) oraz słonoroślowej w okolicach Łęczycy. 

Rozmieszczenie punktów krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu dla 

województwa łódzkiego pokazano na mapie. 

 

Obszar Pradoliny oraz fragment doliny Bzury włączone zostały w system obszarów prawnie 

chronionych jako Obszar Chronionego Krajobrazu - Pradolina Warszawsko-Berlińska (o 

powierzchni 14 639 ha), na podstawie Uchwały WRN w Płocku nr 163/XXVI/88 z dnia 
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9.06.1988r. oraz Rozporządzenia nr 16/98 Wojewody Płockiego z dnia 27.04.1998r. w 

sprawie dostosowania jej do wymagań ustawy o ochronie przyrody z 16.10.1991r.  

Obszar ten uznany został za korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, łączący ważne 

obszary węzłowe o znaczeniu międzynarodowym (wchodzi w skład krajowego systemu 

obszarów chronionych – przestrzennego układu wzajemnie uzupełniających się form ochrony 

przyrody). 

W dnie Pradoliny w 1977r. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

z 4.04.1977r.- M.P.nr 10, poz.64, utworzono rezerwat BŁONIE.  

Na terenie Powiatu Łęczyckiego system obszarów chronionych obejmuje rezerwat przyrody i 

pomniki przyrody ożywionej oraz strefę chronionego krajobrazu.  

 

Rezerwaty przyrody. 

Na terenie Powiatu Łęczyckiego zatwierdzony jest jeden rezerwat przyrody -Rezerwat 

florystyczny, słonoroślowy „Błonie" utworzony w 1977 r.;dwa rezerwaty znajdują się w fazie 

projektu do zatwierdzenia - Rezerwat „Silne Błota", Rezerwat „Dolina Neru". 

 

Rezerwat istniejący 

  

Rezerwat Błonie (1977 r.) o powierzchni 20,74 ha, położony jest na terenie gminy Łęczyca, 

na gruntach Skarbu Państwa. Celem ochrony jest zachowanie stanowisk roślinności halofilnej 

(solniskowej). Rezerwat położony jest w południowej części wsi Błonie. W obszarze 

rezerwatu znajduje się wiele dołów potorfowych o niewielkim zasięgu i głębokości około 0,8 

m. Ze względu na stosunkowo niskie położenie wód gruntowych pod poziomem torfowiska 

(0,8-1,0m) występowanie roślinności solniskowej obserwowano przede wszystkim na dnie 

tych rowów. Rezerwat zajmuje część torfowiska wypełniającego dno Pradoliny Warszawsko-

Berlińskiej w odległości 4 km na zachód od Łęczycy. Obiekt leży na granicy dwóch struktur 

geologicznych: antyklinorium kujawskiego i synklinorium łódzkiego. Cechą charakterystyczną 

wypiętrzenia kujawskiego jest obecność w jego strukturze pokładu soli kamiennej (perm-

cechsztyn) o blisko 700 m miąższości. 

Prowadzone badania potwierdzają przedostawanie się soli do warstw wyższych poprzez 

krzyżujące się dyslokacje. Wynoszenie soli na powierzchnię poprzez słone źródła (dzisiaj już 

nieistniejące) stwierdzają materiały historyczne. Według analiz chemicznych 

przeprowadzonych w latach 1968-69 wody powierzchniowe na solnisku podłęczyckim 

wykazywały zasolenie średnio 1-7 g/1 Cl. Badania przeprowadzone w 1984 roku wykazały 
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zawartość chlorków już tylko na poziomie 100 mg/1. W czasie sporządzania dokumentacji 

rezerwatu stwierdzono na tym terenie oprócz pospolitych roślin torfowiskowych około 20 

gatunków roślin solniskowych, z których najważniejsze to: soliród zielony, ostrzew rudy, 

muchotrzew solniskowy, ustecznik nadmorski, kłóć wiechowata. Rezerwat miał chronić 

unikalną roślinność halofilną. Obecnie obserwuje się zanikanie roślinności solniskowej. 

Roślinność ta występuje sporadycznie jedynie na dnie i częściowo na obrzeżach dołów 

potorfowych. W związku z tym rozważa się zniesienie ochrony rezerwatowej z uwagi na 

wyginięcie roślin. 

 

Rezerwaty projektowane  

 

• Rezerwat Silne Błota, położony jest na terenie gminy Piątek, w zarządzie Nadleśnictwa 

Kutno. Celem ochrony jest zachowanie roślinności bagiennej i niskotorfowej oraz miejsc 

lęgowych ptactwa wodno-błotnego. Rezerwat obejmuje wypłycony, naturalny, zarastający 

zbiornik wodny wraz z otaczającymi go torfowiskami. Charakteryzuje się zróżnicowaną szatą 

roślinną. Na terenie rezerwatu i otuliny występuje około 220 gatunków roślin, w tym wiele 

chronionych: kruszyna pospolita, kalina koralowa, grążel żółty, grzybień biały, storczyk 

szerokolistny i plamisty, konwalia majowa, turzyca obła, łyszczec baldachogronowy. 

Zarastający zbiornik wodny jest dogodnym biotopem do zakładania gniazd dla wielu 

gatunków ptaków. Największym ptakiem gnieżdżącym się tu jest łabędź niemy. Inne to: 

kaczka krzyżówka, łyska, bąk, kokoszka wodna, remiz, bączek oraz: błotniak stawowy, gęś 

gęgawa, żuraw, bocian czarny. 

 

 

 

• Rezerwat doliny Neru, położony jest w gminie Świnice Warckie Celem ochrony jest 

zachowanie roślinności bagiennej i niskotorfowej oraz miejsc lęgowych ptactwa wodno-

błotnego, m.in.: kaczki krzyżówki, łyski, kokoszki wodnej, remiza, bączka, błotniaka 

stawowego, gęsi gęgawy, żurawia i bociana czarnego. 
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Indywidualne formy ochrony przyrody - pomniki przyrody 

Są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia, którym przypisuje się 

szczególną wartość przyrodniczą. 

Za pomniki przyrody uznaje się najczęściej stare, okazałe drzewa lub grupy drzew, a także 

aleje liczące po kilkadziesiąt okazów. 

Na terenie Powiatu Łęczyckiego znajduje się 23 pomniki przyrody, przedstawione poniżej. 

Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Łęczyckiego. 

Lp. Gatunek drzew Lokalizacja 

1. 

 

Wiąz szypułkowy Upale, gm. Daszyna 

Wł. prywatna 

2. Wiąz szypułkowy (1 szt.) 

 

Leźnica Mała 

Wł. Parafia rzymsko-katolicka 

(cmentarz przykościelny) 

3. Dąb szypułkowy (3 szt.) 

 

Pęcławice, gm. Piątek 

Wł. RSP Pęcławice (park wiejski) 

4. Jesion 

 

Jarochówek, gm. Daszyna 

Wł. Skarb Państwa (park wiejski) 

5. Lipa 

 

Pokrzywnica, gm. Piątek 

Wł. Skarb Państwa (park wiejski) 

6. Sosna pospolita 

 

Daszyna, gm. Daszyna 

Wł. Skarb Państwa (park podworski)  

7. Jesion wyniosły 

 

Opiesin, gm. Daszyna 

Wł. Skarb Państwa (park podworski) 

8. Iglicznia trójcierniowa 

 

Łubno, gm. Daszyna 

Wł. Skarb Państwa (resztówka 

podworska) 

9. Lipa drobnolistna 

 

Topola Królewska, gm. Łęczyca 

(przy Kościele koło parkanu) 

10. Dąb szypułkowy 

 

Czarnopole, gm. Góra Św. Małgorzaty 

Wł. prywatna 

11. Grusza 

 

Rogulice, gm. Góra Św. Małgorzaty 

Wł. prywatna 

12. Dąb szypułkowy 

 

Gm. Piątek, Nadleśnictwo Grotniki, 

Leśnictwo Witów 
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(na brzegu akwenu po północnej 

stronie Silnych Błot) 

13. Lipa drobnolistna (172 szt.-aleja) 

 

Gawrony, gm. Łęczyca 

( w pasie drogowym po obu stronach 

drogi gminnej) 

14. Dąb szypułkowy 

 

Moraków, gm. Góra Św. Małgorzaty 

Wł. prywatna 

15. Dąb szypułkowy 

„Kazimierz” 

Łęczyca - park miejski 

 

16. Topola biała 

„Marynka” 

Łęczyca ul. Dworcowa 

dz. nr ewid. 1292/28 

 (przed wejściem na basen) 

17. Glediczja trójcieniowa 

„Maja” 

Łęczyca ul Kościelna 

dz. nr ewid. 678 

 (teren Parafii Rzymskokatolickiej 

przed dzwonnicą) 

18. Lipa drobnolistna 

„Maria” 

Łęczyca ul Panieńska 

dz. nr ewid. 678 

(teren Parafii Rzymskokatolickiej) 

19. Grab (Aleja grabowa) 

 

Zbylczyce, gm Świnice Warckie 

park wiejski 

20. Topola biała (grupa drzew) 

 

Zbylczyce, gm Świnice Warckie 

21. Dąb bezszypułkowy 

 

Świnice Warckie ul. Jesionowa  

Wł. prywatna 

22. Dąb 

 

Stemplew, gm Świnice Warckie 

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym 

23. Topola czarna 

 

przy wjeździe do Gorzelni 

W Pokrzywnicy dąb zabytkowy 
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Surowce mineralne. 

W Powiecie Łęczyckim występują różnorodne surowce mineralne, jednak obecnie 

prowadzi się eksploatację tylko trzech złóż kruszywa naturalnego. 

Pozostałe surowce są udokumentowane, lecz ich eksploatację z różnych przyczyn już 

zakończono, zaniechano lub nigdy nie prowadzono. 

Niżej zamieszczono zestawienie ważniejszych złóż: 

Tabela nr 1. Złoża udokumentowane (stan na dzień 31.12.1998 r).  

Lp. 

 

Rodzaj surowca 

 

Nazwa złoża 

 

Stan zagospodaro-

wania. 

Zasoby 

bilansowe  

Wydobycie 

 

1. 

 

kruszywo naturalne 

 

Wichrów 

 

Eksploatowane  960 tys.ton 

 

66 tyś. ton 

 

2. 

 

j. w. 

 

Wąkczew j. w. 

 

15 5, 4 tyś. 

ton 

b.d. 

 

3. 

 

j. w. 

 

Stary. 

Sławoszew 

j. w.  

 

53,9 tyś. ton 

 

6 tyś. ton 

 

4. 

 

piasek kwarcowy 

 

Swinice 

Warckie 

Nieeksploatowane 2 449 tyś. m3 

 

- 

 

5. 

 

sur. ilaste ceramiki 

budowlanej 

Grabów 

 

Zaniechane 

 

b.d. 

 

 

 

6. 

 

sur. ilaste do  

prod. cementu 

Borki - hałda 

 

Zaniechane 

 

8 tyś. ton 

 

 

7. 

 

wapienie i margle 

 

Goślub 

 

Nieeksploatowane 456 118  

tyś. ton 

 

Pozostałe udokumentowane złoża  

Lp. 

 

Rodzaj 

surowca 

 

Nazwa złoża 

 

Zagospodarowanie 

 

1. 

 

Syderyty 

ilaste 

 

Topola Królewska Łęczyca 

Sierpów - Łęczyca Mazew - 

Sierpów 

 

eksploatacja zakończona; 

złoża syderytów i sferosyderytów w 1994r. 

zostały skreślone z Krajowego Bilansu 

Zasobów Kopalin  
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2. 

 

Torfy 

 

Łęczyca - Młogoszyn 

Sierpów Podłęże 

 

zasoby pozabilansowe, nieeksploatowane 

 

 

W dnie Pradoliny i fragmentach bocznych dolin eksploatowane są okresowo torfy na potrzeby 

lokalne. 

 

Budowa geologiczna  

Powiat Łęczycki położony jest na pograniczu dwóch wielkich jednostek geologicznych: 

Niecki Szczecińsko- Łódzko-Miechowskiej i Antyklinorium Kujawsko-Pomorskiego. 

Granica pomiędzy tymi jednostkami przebiega wzdłuż linii Lubień -Wilczkowice - Bronno - 

Srebrna.  

W obrębie Niecki leżą prawie w całości gminy: Świnice Warckie i Grabów oraz południowo-

zachodnia połowa gminy Łęczyca. Północno - zachodnia część gminy Łęczyca oraz gminy: 

Daszyna, Witonia, Góra Świętej Małgorzaty i Piątek położone są w obrębie Antyklinorium. 

Nieckę Łódzką wypełniają utwory węglanowe kredy przykryte osadami trzeciorzędu i 

czwartorzędu. 

Kreda dolna wykształcona jest w postacin łupków ilastych, w stropie piaszczystych, 

piaskowców z wkładkami łupków ilastych oraz piasków i piaskowców z wkładkami kwarcytów 

. 

Kredę górną budują margle oraz piaskowce margliste, glaukonitowe, wapienie piaszczyste 

glaukonitowe i wapienie.  

Łączna miąższość utworów kredowych wypełniających Nieckę może przekraczać w jej osi 

(na zachód od granic powiatu) lub rejonach dyslokacji (uskoków) 3000 metrów. 

Trzeciorzęd reprezentowany jest przez przedmioceńskie zwietrzeliny osadów mezozoicznych 

oraz osady neogenu: ilasto-piaszczyste z wkładkami węgli brunatnych i iły pstre.  

Antyklinorium, którego szerokość wynosi średnio 50 km, zbudowane jest z utworów 

permu, triasu, jury. Łączna miąższość tych utworów dochodzi nawet do 8000m. 

W jądrze antykliny występują osady permskie w formie struktury solnej, na zboczach której 

zachowały się szczątki osadów triasu górnego. W pobliżu południowej granicy gminy Piątek, 

lecz już na terenie sąsiedniego powiatu, osady permu wykształcone w postaci plastycznej soli 

wytworzyły w miejscowości Rogoźno diapir, przebijający się przez nadległe warstwy do 

powierzchni terenu. Wody podziemne, ingerujące w ten wysad solny, powodują nadmierne 
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zasolenie wód na kierunku spływu, na północ i północny zachód, w niektórych rejonach 

Starostwa Łęczyckiego, a także Zgierskiego. 

Trias budują iły pstre, czerwone i szare. 

Jura reprezentowana jest przez osady liasu (piaskowce z wkładkami łupków i zlepieńcami w 

spągu), doggeru (piaskowce, mułowce i łupki, łupki z wkładkami mułowców, mułowce, 

piaskowce z wkładkami dolomitów, łupki z serią rudną, piaskowce mułowcowe i mułowce, 

dolomity, wapienie i margle glaukonitowe) i malmu (wapienie, margle i dolomity oraz łupki 

ilasto-margliste, margle wapienie płytkowe i korbulowe oraz margle z wkładkami wapieni i 

gipsów). 

Łupki rudonośne (syderyty) eksploatowane były do niedawna w kopalniach łęczyckich. 

Prawdopodobnie są one powodem występowania w wodach podziemnych znacznie 

przewyższających normę ilości związków Fe. 

Osady kredowe występują na południowo-zachodnim obrzeżeniu antykliny. Należą do 

regionu facjalnego Niecki Łódzkiej. 

Osady mezozoiczne wraz z niżej leżąca, cechsztyńską serią solną, w przeszłości ulegały 

kilkakrotnym ruchom wypiętrzającym i fałdowym. W wyniku fałdowania, zarówno w obrębie 

Niecki jak i Antyklinorium poszczególne warstwy geologiczne zostały zaburzone i 

zuskokowane, nie układają się poziomo, lecz są znacznie pochylone, tworząc układ 

monoklinalny. W związku z tym powstały niekiedy bardzo wąskie, prawie pionowo stojące 

wychodnie podkenozoiczne o szerokości 100-500 metrów. 

Niecka i Antyklinorium nie uwidaczniają się obecnie na powierzchni terenu z powodu erozji, a 

następnie przykrycia oraz wypełnienia Niecki przez utwory młodsze, kenozoiczne - 

trzeciorzędowe i czwartorzędowe. 

Osady trzeciorzędowe wykształcone jako piaski, iły, mułki i węgiel brunatny zachowały 

się do czasów współczesnych tylko fragmentarycznie wskutek erozji lodowcowej w 

plejstocenie. Przetrwały w formie soczewek i pozostałości w zagłębieniach starszego 

podłoża. Ich miąższość wynosi 20 - 50 m. 

Jednolitą pokrywę stanowią natomiast osady czwartorzędowe, polodowcowe.  

Czwartorzęd kontaktuje się wprost z mezozoikiem w osiowej części antykliny oraz 

z trzeciorzędem na pozostałym obszarze.  

Wykształcony jest jako gliny zwałowe, piaski międzymorenowe, iły i mułki warwowe, piaski i 

żwiry moren czołowych, piaski eoliczne, piaski rzeczne i torfy (Pradolina). 

Największą miąższość tych osadów stwierdzono w tzw. rowie krzepocińskim, gdzie 

w głębokiej strukturze o charakterze zapadliska podłoża kredowego występuje ponad 300-
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metrowa warstwa piasków i glin. Jednak na większości obszaru Powiatu miąższość 

czwartorzędu wynosi 20 - 50 m. 

Budowa geologiczna ma podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w wodę regionu oraz 

eksploatacji surowców mineralnych. 

Na obszarze Powiatu panują bardzo skomplikowane warunki geologiczne -liczne uskoki, 

duże zróżnicowanie stratygraficzne i przestrzenne litologii skał, gdzie obok siebie mogą 

występować na niewielkim obszarze utwory wodonośne na przemian z niewodonośnymi. 

Jeszcze przed wojną prowadzono w rejonie Łęczycy prace geologiczne i górnicze. 

W latach 50-tych wykonano tu szereg głębokich wierceń badawczych za rudami żelaza, 

węglem brunatnym, ropą i gazem. Wiele tych otworów zachowało się do dziś, najczęściej w 

złym stanie technicznym, nie rokującym nadziei na możliwość jakiegokolwiek dalszego 

wykorzystania. 

 

Ujęcia wód podziemnych. 

Rozmieszczenie ujęć wód na terenie Powiatu wykazuje znaczne dysproporcje. 

Na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców powiatu łęczyckiego oraz na 

potrzeby gospodarcze korzysta się z wód podziemnych ujmowanych z utworów 

czwartorzędowych, trzeciorzędowych, kredowych i jurajskich, przy czym przeważa pobór z 

ujęć czwartorzędowych i jurajskich.. 

Jurajski poziom wodonośny związany jest głównie z piaskowcami kościeliskimi 

doggeru oraz skałami węglanowymi malmu. Wody jurajskie są pod ciśnieniem hydrosta-

tycznym. Wydajność ujęć jurajskich jest zróżnicowana i wynosi od kilku do kilkudziesięciu 

m3/h, przy czym najwydajniejsze są wody piętra jurajskiego ujmowane w Strykowie (do 230 

m3/h). Wody jurajskie są z reguły wysokiej jakości. Lokalnie, poza granicą powiatu, w rejonie 

Rogoźna występuje w wodzie zwiększona zawartość chlorków i siarczanów w związku z 

wysadem solnym.  

Kredowy poziom wodonośny występują głównie w obrębie Niecki Łódzkiej. Wody mają 

charakter artezyjski i subartezyjski, tworzą tutaj najgłębszy basen wód pitnych w Polsce. 

Wody te posiadają zmienne ciśnienie 200 3000 kPa, są zwykle słabo zmineralizowane, 

średnio twarde lub miękkie, lekko zażelazione. Wody występujące na głębokości >900 m 

należą do wód o bardzo długim czasie odnawiania.  

Trzeciorzędowy poziom wodonośny nie jest ciągły, występuje lokalnie. Wody tego 

poziomu charakteryzują się dobrą jakością, ale małą wydajnością (pk. 50 m3/h) i ciśnieniem 

200 300 kPa. Ogólnie wody tego poziomu posiadają ograniczone znaczenie użytkowe. 
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Czwartorzędowy poziom wodonośny odznacza się największą zmiennością 

rozprzestrzenienia i warunków filtracji. Zróżnicowanie głębokości poziomów, sąsiedztwo wód 

gruntowych, łączność z wodami starszego podłoża powodują, że wody czwartorzędowe 

charakteryzują się znaczną lokalną zmiennością składu, twardości i stopnia mineralizacji. W 

tej formacji wód najzasobniejszy jest poziom międzymorenowy z występowaniem zbiorników 

na głębokości 10 50 m p.p.t. Jest on intensywnie drenowany przez rzeki i gwarantuje 

ciągłość ich przepływu. Wody czwartorzędowe są powszechnie eksploatowanym poziomem 

wodonośnym. 

 

Zestawienie studni oraz punktowo zatwierdzonych zasobów wód podziemnych w 

gminach powiatu łęczyckiego - stan na koniec 2002r. 

l.p Gmina Zatwierdz

one 

zasoby 

ujęć 

czwartorz

ędowych 

[m3/h]] 

/ilość 

studni 

Zatwierdzone 

zasoby ujęć 

trzeciorzędo-

wych [m3/h] 

/ilość studni 

Zatwierdzone 

zasoby ujęć 

kredowych [m3/h] 

/ilość studni 

Zatwierdzone zasoby 

ujęć jurajskich [m3/h] 

/ilość studni 

1. Miasto i gmina 

Łęczyca 

821/43 11/9 65/1 395/30 

2. Daszyna 97/12 6/3 - 280/11 

3.  Grabów 174/15 7/2 30/3 - 

4. Góra Św. 

Małgorzaty 

86,5/30 79,2/6 - 1574/122 

5. Piątek 132/21 268/13 - 427/28 

6. Świnice Warckie 76/4 - 378/13 - 

7. Witonia 65/2 -/1 32/10 32/2 

 

Najwięcej studni znajduje się na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty. 

Wynika to z faktu, że ma ona charakter wybitnie rolniczy, a miejscowi plantatorzy 

korzystają tam z własnych ujęć do podlewania upraw 
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Wydajności eksploatacyjne indywidualnych studni na obszarze całego powiatu 

kształtują się w granicach 5-10 m3/h.  

Największe ujęcia wodociągowe na terenie Powiatu Łęczyckiego oraz stan 

zwodociągowania poszczególnych gmin przedstawiono poniżej. 

 

Największe ujęcia wodociągowe Powiatu 

Lp. Nazwa ujęcia Ujęty poziom 
Zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne [m3 /h] 

1. Krzepocin czwartorzędowy 330 

2. Karkosy czwartorzędowy 220 

3. Bronno czwartorzędowy/jurajski 120 

4. Mazew czwartorzędowy/jurajski 113 

5. Piątek trzeciorzędowy 186 

6. Orszewice Zagaj jurajski 190 

7. Pokrzywnica jurajski 79 

 

Stopień zwodociągowania gmin powiatu łęczyckiego. (stan na koniec 2002 roku), wg 

danych dostarczonych przez gminy 

 

L.p. Gmina 

Długość sieci 

wodociągowych 

[ km ] 

Stopień zwodociągowania 

[%] 

1. Daszyna  106,8 98 

2. Grabów 202 100 

3. Góra  

Św. 

Małgorzaty 

76,4 
73 

 

4. m. Łęczyca 37 99 

5. Łęczyca. 177 98 

6. Piątek  160 75 

7. Świnice 

Warckie 

116,2 

 
92 

8. Witonia 103 100 
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W 2002r. z ujęć wody, zlokalizowanych na terenie poszczególnych gmin Powiatu 

Łęczyckiego pobrano następujące ilości wód podziemnych (według ustaleń Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatury w Skierniewicach): 

 

Ilość wody podziemnej pobranej w 2002r.w gminach Powiatu Łęczyckiego 

 

Lp. Gmina 

Ilość pobranej wody [ m3/rok] 

Cele 

socjalne produkcyjne 

1. miasto. Łęczyca 947 211 135 939 

2.  Łęczyca 381 117 72 776 

3. Daszyna 208 800 30 000 

4. Grabów 229 000  0 

5. 
Góra  

Św. Małgorzaty 
190 097  0 

6. Piątek 195 047 46 869 

7. Świnice Warckie 173 000 10 074 

8. Witonia 261 000 0 

Razem: 2 585 272 295 658 

 

Łącznie ilość pobranej wody podziemnej na cele socjalne i produkcyjne w 2002r. wyniosła 2 

880 930 m3. 

Jakość wód podziemnych. 

 

 Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu krajowego na terenie 

Powiatu Łęczyckiego, wg wskazówek PIOŚ ,1995r. 

 . 

Lp. 
Lokalizacja otworu 

badawczego 

Typ 

warstwy 

wodonośnej 

Stratygrafia 

poziomu 

wodonośnego 

Klasa jakości wody 

podziemnej 

1. 

 

gm.Witonia - Michały 4 - gł. 

stropu 35,0 m. 
W Trzeciorzęd 

1998 r. -II 

1999 r. - Ib 

2000 r. - Ib 
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2001 r. - Ib 

2. 

 

gm.Witonia - Michały 2 - gł. 

stropu 158,0 m. 
W Jura górna 

1998 r. -III 

1999 r. -III 

2000 r. -III 

2001 r. -III 

3. 

 

gm.Witonia - Michały 3 - gł. 

stropu 35,0 m. 
W Jura górna 

1998 r.- Ib 

1999 r. - Ib 

2000 r. - Ib 

2001 r. - Ib 

4. 

 

gm.Witonia - Michały p - gł. 

stropu 1,5 m. 
G czwartorzęd 

1998 r. - II  

1999 r. - II 

2000 r. - II 

2001 r. - II 

Objaśnienia: 

Typ warstwy wodonośnej: 

W- wody wgłębne 

G - wody gruntowe 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, w 2 otworach badawczych (Michały 

4 i Michały 3 ) wody wysokiej jakości - klasy Ib. 

W otworze badawczym Michały p. występuje woda średniej jakości ( klasa II ) a w otworze 

Michały 2 woda niskiej jakości (klasa III).  

W otworze Michały 4 zaobserwowano w 1999 r. poprawę jakości wody w stosunku do 1998 

roku.Podobna jakość wody utrzymywała się w 2000r. i w 2001r. 

Wskaźnikami decydującymi o zakwalifikowaniu wody do odpowiedniej klasy były : 

- wodorowęglany, twardość ogólna, fosforany (klasaII- średniej jakości), 

- magnez, substancje rozpuszczone, siarczany(klasa III – niskiej jakości), 

 

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie 

Powiatu Łęczyckiego wg wskazówek PIOŚ ,1995r. 

. 

Lp. 

 

Lokalizacja otworu badawczego 

 

Miejsce 

poboru 

wody 

 

Stratygrafia 

poziomu 

wodonośnego 

Klasa jakości 

wody 
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1. 

 
gm. Łęczyca - Krzepocin 

 

Studnia nr 1B 

 

 

czwartorzęd 

 

 

2001 r. - II 

2002 r. - III 

 

2. 

 

Piątek – wodociąg wiejski studnia 

nr 3 
Studnia nr 3 

trzeciorzęd 

 

2001 r. -II 

2002 r. -II 

 

3. 

 

gm. Piątek – wodociąg 

Pokrzywnica 
Studnia nr 1 Jura 

2001 r. - Ib 

2002 r. - Ib 

 

4. 

 
gm.Daszyna – wodociąg Mazew Studnia nr 1 

czwartorzęd 

 

2001 r. - Ib 

2002 r. - II 

 

5. Świnice Warckie Studnia nr 2 kreda 

2001 r. - Ib 

2002 r. - Ib 

 

6. gm. Grabów -Chorki Studnia nr 2 czwartorzęd 

2001r. - II 

2002 r. - II 

 

 

Wyniki analiz fizyko-chemicznych wody pochodzą z eksploatowanych ujęć, 

szczególnie ujęć wodociągowych. 

Podsumowując wyniki badań monitoringowych można stwierdzić, że wody podziemne 

ujmowane na terenie Powiatu Łęczyckiego charakteryzują się dobrą jakością. 

 

Wody powierzchniowe. 

Przez teren powiatu przebiega wododział zlewni rzeki Bzury należącej do zlewni Wisły 

i Neru wchodzącego w skład zlewni Warty. Retencjonowanie wody przedstawiono na mapie. 
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Region łęczycki należy do ubogich w wody powierzchniowe stojące. 

W okolicy Łęczycy nie ma większych naturalnych zbiorników wodnych. W obrębie miasta 

znajdują się natomiast kilkunastohektarowe stawy utworzone w wyrobiskach górniczych po 

dawnej eksploatacji rud żelaza. 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych teren obecnego Powiatu włączono do Programu 

Małej Retencji. Powstały jazy i zastawki na ciekach podstawowych. W roku 1999 prace 

inwestycyjne zostały zatrzymane. 

Rzeka Bzura, pomimo postępującego procesu jej oczyszczania nie może jeszcze być, 

ze względu na obecną jakość wód płynących funkcjonalną rezerwą wody pitnej.  

W latach osiemdziesiątych pogłębiono i poszerzono koryto rzeki przesuwając je 

jednocześnie na obrzeże miasta. Inwestycja ta, jak i wcześniejsze zrealizowane prace na 

innych ciekach wpłynęły na przyspieszenie spływu wód.  

Miarą zasobów wód powierzchniowych jest odpływ jednostkowy. Roczny odpływ z 

głównej rzeki, jaką na terenie powiatu Łęczyckiego jest Bzura, wynosi 56,3 hm3.  

W systemie zarządzania gospodarką wodną obszar powiatu należy do Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (dorzecze Wisły) oraz w Poznaniu (dorzecze 

Odry). 

 

Klasyfikację jakości wód w poszczególnych punktach pomiarowo - kontrolnych 

przeprowadzono dla grup parametrów charakteryzujących następujące rodzaje 

zanieczyszczeń : 
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I. Fizykochemiczne - określające właściwości fizyczne wody oraz zawartość substancji 

chemicznych: 

- zawartość tlenu rozpuszczonego, 

- zawartość substancji organicznych określoną wskaźnikami tlenowymi: BZT5, ChZT-

Mn, ChZT-Cr, 

- zasolenie określone zawartością: przewodnictwa właściwego, chlorków, 

siarczanów, 

- substancji rozpuszczonych, 

- zawiesiny ogólne, związki biogenne: azot amonowy, azot azotynowy, azot 

azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny. 

II.Bakteriologiczne - określone zawartością bakterii - miano Coli. 

Poniżej przedstawiono tendencje kształtowania się stanu czystości rzek kontrolowanych na 

terenie Powiatu Łęczyckiego w latach 2001-2002. 

 

RZEKA BZURA 

Bzura, lewostronny dopływ Wisły, uchodzący na 587,3 km, jest główną osią hydrograficzną 

powiatów Łęczyckiego, Kutnowskiego i Łowickiego. Całkowita długość Bzury wynosi 166,2 

km. Źródła Bzury znajdują się na Wzniesieniach Łódzkich. Zlewnia rzeki ma powierzchnię 

7787,5 km2. 

Docelowo wody rzeki Bzury na całej długości winny spełniać wymagania III klasy czystości. 

Przeprowadzone pomiary i obserwacje stanu zanieczyszczenia Bzury w latach 1995 -1999 

wykazały, że na całym badanym odcinku wody nie odpowiadały normom III klasy czystości. 

Stwierdzona jakość na całej kontrolowanej długości jednak była znacznie gorsza od klasy 

wyznaczonej o czym przesądzało miano Coli oraz nadmierne zanieczyszczenie azotynami, 

fosforem ogólnym i chlorofilem "a". Duży wpływ na jakość jej wód wywierało miasto Zgierz, z 

którego wprowadzane były do rzeki ścieki miejskie i z Zakładów Przemysłu Barwników 

"Boruta". Ścieki te były przyczyną wyraźnego wzrostu zanieczyszczenia rzeki pod względem 

sanitarnym i fizyczno - chemicznym. W wodach rzeki po przyjęciu ścieków wartości gorsze od 

normy III klasy czystości przyjmowało 14 wskaźników: BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, 

przewodnictwo, azotyny, fosfor ogólny, siarczany, sód, potas detergenty anionowe, 

substancje rozpuszczone, zawiesiny, cynk i miano Coli. 

Po uruchomieniu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Zgierzu obserwuje się systematyczną 

poprawę jakości wód Bzury poniżej miejsca zrzutu ścieków w zakresie prawie wszystkich 

kontrolowanych wskaźników.  
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W 2002r. na terenie Powiatu Łęczyckiego jakość wód rzeki Bzury badano w profilach:  

Dzierzbiętów na 118km powyżej Łęczycy i poniżej Łęczycy (Witaszewice) na 107,5 km. 

W ppk Dzierzbiętów stwierdzono klasę non ze względu na przekroczenia: BZT5, ChZT-Mn, 

ChZT-Cr, zawiesiny ogólnej, azotu azotynowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, w 

stosunku do planowanej III klasy czystości .W III klasie utrzymywało się stężenie fosforanów 

oraz miano Coli, pozostałe badane wskaźniki znajdowały się w I lub II klasie. 

WpPpk Witaszewice na 107,5 km stwierdzono klasę non ze względu na zanieczyszczenie 

fizykochemiczne i bakteriologiczne w stosunku do planowanej III klasy, o czym zdecydowały 

przekroczenia: tlenu rozpuszczonego, BZT5, azotu azotynowego, fosforu ogólnego i miana 

Coli. W III klasie utrzymywało się stężenie azotanów, pozostałe badane wskaźniki znajdowały 

się w I lub II klasie. 

 

W odniesieniu do roku 2001 w 2002r. stwierdzono ogólne pogorszenie jakości wód w Bzurze 

w granicach powiatu łęczyckiego. 

 

Jednak analiza wyników badań z okresu 5 lat (1998-2002) wykazuje, że jakość wody w rzece 

nieznacznie się poprawia, występuje mniej wskaźników decydujących o jej pozaklasowym 

charakterze.  

 

RZEKA MOSZCZENICA 

Długość Moszczenicy, prawostronnego dopływu Bzury, wynosi 54,2 km. Moszczenica 

uchodzi do Bzury na 85,5 km jej biegu. 

Docelowo wody rzeki Moszczenicy powinny osiągnąć II klasę czystości.  

W latach 1995-1999r. badania wykonywano w 3 punktach kontrolnych: w Piątku, Piekarach i 

przy ujściu do Bzury. Pod względem wskaźników hydrobiologicznych: miana Coli, fosforu 

ogólnego, chlorofilu „a”, rzeka była ponadnormatywnie zanieczyszczona i nie kwalifikowała 

się do żadnej z klas czystości.  

 

W 2001r. i 2002r. badania jakości wody wód w Moszczenicy wykonywano w 6 punktach 

kontrolnych rozmieszczonych na odcinku rzeki od Strykowa do ujścia Bzury, tj. w Strykowie, 

Swędowie, Giecznie, Piątku, Piekarach i przy ujściu do Bzury.  

 

W ppk powyżej Strykowa parametrów III klasy nie spełniały : zawiesina ogólna, azot 

azotynowy, fosfor ogólny i chlorofil”a”. 
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W ppk w Swędowie o pozaklasowości wody zdecydowały: zawiesiny, azot azotynowy, fosfor 

ogólny i chlorofil”a”. 

 

W ppk w Giecznie stężenia gorsze od perspektywicznej II klasy, mieszczące się w klasie III 

przyjmowały”: azot azotynowy i indeks saprobowości peryfitonu. Zawiesiny, fosfor ogólny i 

chlorofil”a”nie odpowiadały normatywom. 

 

W ppk Piątek stwierdzono klasę non ze względu na saprobowość w stosunku do planowanej 

II klasy .Do III klasy kwalifikowały się : zawiesiny, azot azotynowy, fosfor ogólny, miano 

Coli.Reszta wskaźników zaliczała się do I i II klasy. 

 

W ppk Piekary stwierdzono klasę non ze względu na saprobowość i zanieczyszczenia 

bakteriologiczne: chlorofil”a”, miano Coli. w stosunku do planowanej II klasy.Do III klasy 

kwalifikowały się : zawiesiny, azot azotynowy, fosfor ogólny Pozostałe wskaźniki zaliczały się 

do I i II klasy. 

 

W ppk przy ujściu Bzury stwierdzono klasę non ze względu na saprobowość i przekroczenia 

azot azotynowego, fosforu ogólnegoi chlorofilu ”a” stosunku do planowanej III klasy. 

W III klasie pozostawało miano Coli.Pozostałe wskaźniki kwalifikowały się do I i II klasy.  

 

RZEKA NER 

Rzeka Ner jest prawostronnym, największym dopływem rzeki Warty o długości 134,0 

km. 

Jakość wód Neru dotychczas nie była badana na terenie Powiatu Łęczyckiego.  

Poza terenem Powiatu. comiesięcznie badana jest w 7 punktach, ale żaden z nich nie jest 

zlokalizowany na terenie Powiatu Łęczyckiego 

Najbliższe punkty pomiarowo kontrolne znajdują się w miejscowościach Poddębice i Dąbie.  

W górnym biegu Ner stanowi odbiornik oczyszczonych ścieków z centralnej części Łódzkiego 

Obszaru Metropolitarnego. 

Docelowo wody Neru powinny spełniać wymagania jak dla II klasy czystości, natomiast w 

punktach kontrolnych wyznaczonych poniżej ujścia ścieków z głównych oczyszczalni 

przynajmniej klasy III, tymczasem jakość wód w rzece nie odpowiada III klasie czystości - 

wyniki badań we wszystkich kontrolowanych profilach wskazują na jakość gorszą od III klasy 

pod względem: przewodnictwa, zawartości materii organicznej, związków biogennych, 

zawiesin, detergentów, sodu, potasu i siarkowodoru.  
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Ponadto wartość miana Coli wskazuje na bardzo zły stan sanitarny wody, a wskaźnik 

saprobowości biosteronu potwierdza brak życia biologicznego w wodzie. 

 

 

O czystości wód w rzekach decydują głównie zanieczyszczenia obszarowe 

i nieuporządkowana gospodarka ściekowa w wiejskich jednostkach osadniczych, 

w szczególności wysoka dysproporcja pomiędzy stopniem zwodociągowania 

i skanalizowania powiatu. 

 

Zagrożenia powodziowe. 

Na obszarze województwa łódzkiego w większości dolin rzecznych występuje problem 

powodzi oraz okresowych podtopień. W granicach Powiatu Łęczyckiego zjawisko to ma 

miejsce w dolinach Bzury i Neru. Charakterystyczną cechą tych dolin rzecznych jest mała 

ilość wałów przeciwpowodziowych oraz brak zbiorników retencyjnych, z jednej strony 

zmniejszających zagrożenia powodziowe, a z drugiej strony niwelujących deficyt wody.  

Poprawa zabezpieczenia przed powodzią i deficytem wody w okresach suszy jest 

przewidziana, m.in. w programach regionalnych - „Małej retencji”, „Warta i „Bzura”, w które 

zaangażowany jest Powiat Łęczycki. 

 

Potrzeby Powiatu Łęczyckiego (zgłoszone do programu „WARTA”) to: 

1. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej :  

- rozbudowa sieci wodociągowej – 27 km, 

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej - 459 km 

- budowa przepompowni – 4 szt. 

- budowa oczyszczalni ścieków – 7 szt. o przepustowości 880 m3/d, 

2. w zakresie gospodarki odpadowej : 

- składowiska do rekultywacji – 2 szt. 

- powierzchnia dla nowych składowisk (do 2025r.) – 0,75 ha. 

3. w zakresie melioracji szczegółowych, małej retencji i ochrony przeciwpowodziowej : 

- zbiorniki retencyjne projektowane 3 szt. – powierzchnia 99 ha, o pojemności 1855 

tys. m3, 

- wały przeciwpowodziowe nowe – 27,2 km, 

- melioracje szczegółowe: gruntów ornych – 3441 ha, użytków zielonych – 1735 ha, 

razem 5176 ha . 
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Potrzeby finansowe związane z realizacją przedmiotowych przedsięwzięć kształtują się 

następująco: 

- na gospodarkę wodno-ściekową – 68 mln PLN 

- na gospodarke odpadową – 9 mln PLN. 

 

Program „Bzura” 

Program ten powstał z inicjatywy gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Powiatów 

i  Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu.  

Gospodarka ściekowa na terenie Powiatu Łęczyckiego 

 Przestrzenne rozmieszczenie ilości ścieków w odniesieniu do województwa łódzkiego 

przedstawiono na mapie. 

 

Gospodarka ściekowa w mieście Łęczyca oraz emisja zanieczyszczeń na terenie 

powiatu 

Miasto Łęczyca liczy około 16000 mieszkańców, z czego 99 % korzysta z wodociągu, 

85 %, tj. około 13 600 osób posiada przyłącza kanalizacyjne. Pozostali mieszkańcy 

korzystają ze zbiorników bezodpływowych, z których ścieki usuwane są wozami 

asenizacyjnymi i wywożone do oczyszczalni ścieków. 

Łęczyca posiada w większej części rozdzielczą sieć kanalizacyjną.  

Długość czynnej sieci kanalizacji ogólnospławnej wynosi 2,6 km, bez podłączeń do budynków 

i wpustów podwórzowych, a kanalizacji sanitarnej 23,8 km. 
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W mieście funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, zajmująca 

powierzchnię 3,14 ha., usytuowana we wschodniej części miasta, będąca własnością gminy 

miejskiej Łęczyca. Eksploatacją oczyszczalni zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Łęczycy. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza na terenie gmin powiatu łęczyckiego w roku 2002* 

 

Lp. Miejscowość 

Pył 

ogółem 

(Mg/rok) 

Emisja gazów (Mg/rok) 

SO2 NO2 CO CO2 

1. Łęczyca – miasto + gm. 49,423 62,845 30,974 
185,85

8 
21285,287 

2. gm. Daszyna 6,730 4,095 0,780 26,331 1097,099 

3. 
gm. Góra Św. 

Małgorzaty  
0,875 0,643 0,267 2,595 183,500 

4. gm. Grabów 4,215 6,706 0,371 12,811 621,995 

5. gm. Piątek 8,689 6,258 3,643 33,574 1642,735 

6. gm. Świnice Warckie 4,274 2,807 0,611 24,067 601,015 

7. gm. Witonia 3,822 2,620 0,273 12,285 546,000 

OGÓŁEM 78,028 85,974 36,919 
297,52

1 
25977,631 

 

*dane WIOŚ 

„PROGRAM BZURA” 2004 – 2015+ 

W 1999 roku, z inicjatywy samorządów powiatowych Kutna, Łęczycy, Łowicza, Zgierza, 

Skierniewic i Rawy Mazowieckiej, w Walewicach, a następnie w Łęczycy, podpisano 

porozumienie o utworzeniu Stowarzyszenia Powiatów Dorzecza Bzury. W wyniku dalszych 

prac i dyskusji postanowiono powołać Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest budowa wspólnej tożsamości, współpracy, 

wzajemnego wspierania inicjatyw, wspólnego, zrównoważonego rozwoju, reprezentacji do 

obrony interesów mieszkańców północnej części województwa łódzkiego, przygotowanie 

programu rozwoju dla obszarów z dorzecza rzeki Bzury  - „Programu Bzura”. 
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Aktualnie 45 jednostek samorządowych jest członkiem SPiGDB, co stanowi niemal  

70 % wszystkich samorządów z obszaru dorzecza Bzury w województwi łódzkim.  

Dane obrazuje poniższa tabela. 

 

Jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące  w „Programie Bzura” 

l.p. Status administracyjny Nazwa jednostki Przynależność do 
SPiGDB 

Uwagi 

1 powiat ziemski kutnowski +  

2 gmina Bedlno -  

3  Dąbrowice -  

4  Krośniewice - gmina-miasto 

5  Krzyżanów +  

6  Kutno -  

7  Łanięta -  

8  Nowe Ostrowy -  

9  Oporów -  

10  Strzelce -  

11  Żychlin - gmina-miasto 

12 miasto Kutno +  

13 powiat ziemski łęczycki +  

14 gmina Daszyna -  

15  Grabów -  

16  Góra św. Małgorzaty -  

17  Łęczyca -  

18  Piątek +  

19  Witonia -  

20  Świnice Warckie -  

21 miasto Łęczyca +  

22 powiat ziemski zgierski +  

23 gmina Aleksandrów Łódzki + gmina-miasto 

24  Głowno +  

25  Ozorków +  

26  Parzęczew +  

27  Stryków - gmina-miasto 

28  Zgierz +  

29 miasto Zgierz +  

30  Głowno -  

31  Ozorków +  

32 powiat ziemski brzeziński +  

33 gmina Dmosin +  

34  Brzeziny +  

35  Jeżów +  

36  Rogów -  

37 miasto Brzeziny +  

38 powiat ziemski rawski +  

39 gmina Rawa Mazowiecka +  

40  Cielądz +  

41  Regnów +  

42  Sadkowice +  

43  Biała Rawska - gmina-miasto; od 1stycznia 2004 - 
miasto 

44 miasto Rawa Mazowiecka +  

45 powiat ziemski skierniewicki +  

46 gmina Bolimów -  

47  Skierniewice +  

48  Maków +  

49  Godzianów +  

50  Lipce Reymontowskie +  

51  Słupia -  

52  Głuchów +  
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53  Nowy Kawęczyn +  

54  Kowiesy +  

55 powiat grodzki Skierniewice + miasto na prawach powiatu grodzkiego 

56 powiat łowicki +  

57 gmina Bielawy +  

58  Chąśno +  

59  Domaniewice +  

60  Kiernozia +  

61  Kocierzew 
Południowy 

+  

62  Łowicz +  

63  Łyszkowice +  

64  Nieborów +  

65  Zduny +  

66 miasto Łowicz +  

67 powiat sochaczewski + Poza obszarem opracowania - woj. 
mazowieckie 

68 gmina Sochaczew - // 

69  Rybno + // 

70  Nowa Sucha + // 

71  Iłów - // 

73  Młodzieszyn - // 

74  Brochów - // 

75  Teresin - // 

76 miasto Sochaczew - // 

 stan na 01.01.2004 r.   

„Program Bzura” ma przede wszystkim pomóc w konsolidacji samorządowych działań 

zmierzających do wskazania wspólnych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych  

i ekonomicznych, wpływających na poprawę w zakresie walorów środowiska naturalnego, 

eko-rozwoju, tworzenia alternatywnych miejsc pracy poza rolnictwem, walki z 

bezrobociem, rozwoju rolnictwa i przetwórstwa owocowo– warzywnego, ochrony 

dziedzictwa kulturowego, tożsamości społecznej i przyrodniczej, rozwoju różnych form 

turystyki.  

 

Misją programu jest poprawa stanu środowiska i ochrona jego zasobów 

prowadząca do rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia ludności 

obszaru dorzecza Bzury zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego stwarzająca 

warunki dla uzyskania pozycji konkurencyjnej Podregionu Północnego Woj. Łódzkiego 

w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

 

         Określono sześć priorytetów, które mają bądź będą miały kluczowy wpływ  

na osiągnięcie celów: 

         - ochrona wód powierzchniowych i podziemnych,  

         - gospodarka odpadami, 

         - rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

         - zalesienia i zadrzewienia, 
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         - infrastruktura transportowa, 

         - ochrona dziedzictwa kulturowego i zagospodarowanie turystyczne. 

 W oparciu o cele: ekologiczne, ekonomiczne, społeczne i przestrzenne 

wyznaczono spodziewane efekty: 

Efekty ekologiczne 

- poprawa klasy czystości wód rzek dorzecza Bzury, 

- zwiększenie dyspozycyjności zasobów wód powierzchownych i podziemnych przez 

zwiększenie retencji dorzecza Bzury, 

- poprawa klasy czystości rzeki Bzury, 

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zwiększenie powierzchni 

zadrzewionych i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, 

- uporządkowanie gospodarki odpadami i zmniejszenie negatywnego oddziaływania 

społeczeństwa i jednostek gospodarczych na środowisko, 

- ochrona walorów przyrodniczych regionów turystycznych, 

- zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. 

 

Efekty ekonomiczne 

- zwiększenie dochodów ludności wiejskiej poprzez możliwość stosowania upraw 

ekologicznych, rozwój gospodarstw specjalistycznych oraz agroturystyki, 

- zwiększenie liczby jednostek gospodarczych zaliczanych do sektora MŚP, 

- rozwój alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich, 

- poprawa atrakcyjności oferty lokalizacyjnej dla inwestorów zewnętrznych, 

- mobilizacja kapitału lokalnego, 

- stworzenie miejsc pracy przy budowie i obsłudze urządzeń infrastrukturalnych 

realizowanych w ramach wdrażania programu, 

- dywersyfikacja struktury gospodarczej obszaru, 

- obniżenie kosztów wytwarzania energii, 

- obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów, 

- możliwość rozwoju przedsięwzięć gospodarczych i stworzenie miejsc pracy przy realizacji 

przedsięwzięć logistycznych w ramach zagospodarowania odpadów i recyklingu, 

- wzrost dochodów ludności i zmniejszenie bezrobocia, 

- pozyskanie zewnętrznych środków na przedsięwzięcia prorozwojowe i rozwój 

przedsiębiorczości, 
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Efekty społeczne 

- poprawa stanu zdrowotności ludności związana z poprawą jakości wody pitnej i 

środowiska, 

- zwiększenie stanu bezpieczeństwa wynikającego z zagospodarowania odpadów 

niebezpiecznych i ograniczenia liczby wypadków drogowych, 

- rozwój współpracy publiczno-prywatnej, 

- mobilizacja społeczeństwa na rzecz wspólnych działań o charakterze proekologicznym i 

gospodarczym, 

- wzrost prestiżu władz lokalnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Dorzecza Bzury, jako animatorów procesów gospodarczych i społecznych w obszarze. 

 

Efekty przestrzenne 

- wzrost spójności terytorialnej i ładu przestrzennego na obszarze JST dorzecza Bzury, 

- podniesienie poziomu zgodności funkcji z zagospodarowaniem, 

- poprawa ładu przestrzennego, estetyki i funkcjonalności przestrzeni w gminach, miastach 

i powiatach dorzecza Bzury, 

- poprawa racjonalności wykorzystania i użytkowania przestrzeni poprzez rozwój funkcji 

bezkolizyjnych na obszarach o szczególnej wartości krajobrazowej i kulturowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem funkcji produkcyjnych, mieszkaniowych oraz usługowych 

związanych z turystyką i rekreacją. 

 

Cele i spodziewane efekty Programu korespondują z analogicznymi wartościami Strategii 

Powiatu Łęczyckiego.  

 

„PROGRAM   WARTA” 

 

Zasięg  terytorialny Programu Regionalnego Warta obejmuje powiaty: 

bełchatowski, łaski, łęczycki (Gmina Grabów i Gmina Świnice Warckie), łódzki, łódzki 

wschodni, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, sieradzki, 

wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski oraz kolski (woj. wielkopolskie). 

  

 Program Regionalny WARTA jest jednym z Programów Realizacyjnych Strategii 

Województwa Łódzkiego, gdzie funkcjonuje w dziale dotyczącym „Uporządkowania 

gospodarki przestrzennej”.  
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Cele programu opisano następująco: 

„Całościowe opracowanie programowe, obejmujące gospodarkę wodno-ściekową w zlewni 

rzeki Warty i jego realizację”. 

 Program wpisuje się ponadto w proces wypełniania zobowiązań Polski w stosunku do 

wymagań Unii Europejskiej. Dostosowywanie się do nich odbywać się będzie w dwóch 

etapach: 

1. Transpozycja przepisów prawa UE do prawodawstwa polskiego, 

2. Wdrożenie wymagań przepisów ochrony środowiska. 

 

Zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025 podstawowym 

celem Programu Regionalnego Warta jest zrównoważony rozwój. 

 

 W związku z nawarstwieniem się zaległości w dziedzinie ochrony środowiska w 

regionie zlewni Warty na terenie województwa łódzkiego, za priorytety uznano: 

_ Sukcesywną eliminację procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla 

zdrowia ludzi i środowiska, 

_ Promocję „przyjaznych środowisku” sposobów gospodarowania, 

_ Przywracanie środowiska do właściwego stanu, wszędzie tam, gdzie nastąpiło 

naruszenie równowagi przyrodniczej. 

  

 Cel podstawowy Programu będzie realizowany przez osiąganie następujących zadań 

szczegółowych: 

_ Tworzenie warunków do poprawy stanu jakości wody w zbiorniku zaporowym Jeziorsko, 

_ Ochronę rzeki i doliny Warty oraz zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń 

wprowadzanych do rzeki Odry i Bałtyku (m.in. w ramach Programu dla Odry 2006), 

_ Rekultywację rzeki i doliny Neru, 

_ Stworzenie obszaru o dużych walorach rekreacyjnych. 

 

Zbiorcze przedstawienie Potrzeb Inwestycyjnych z podziałem na poszczególne działy 

gospodarki obejmuje: 

Gospodarka wodno-ściekowa – wymagania w zakresie stanu sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej oraz rozwój oczyszczalni ścieków w oparciu o strukturę zaludnienia - 

rozpatrywano indywidualnie dla każdej gminy. 

Gospodarka odpadowa – potrzeby inwestycyjne oparto na podstawie bilansu 

nagromadzenia odpadów komunalnych - rozpatrywano w układzie ponadgminnym. 
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Ochrona przeciwpowodziowa, mała retencja, regulacja rzek i melioracja 

szczegółowa – rozpatrywano w podziale hydrograficznym na cztery zlewnie cząstkowe – 

Neru, Widawki, Prosny i Warty. 

Ochrona powietrza – dotyczy głównie przedsiębiorstw energetycznych i zakładów 

przemysłowych eksploatujących kotłownie zakładowe, które będą redukować emisję 

zanieczyszczeń we własnym zakresie. 

 

Cele i spodziewane efekty Programu korespondują z analogicznymi wartościami Strategii 

Powiatu Łęczyckiego.  

 

 

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA, 

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI. 

 

Szersze informacje w zakresie strategii ochrony środowiska w powiecie łęczyckim zostały 

ujęte w osobnym opracowaniu – Powiatowym Programie Ochrony Środowiska oraz Planie 

Gospodarki Odpadami. 
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ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT oceniająca zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki, mogące mieć 

wpływ na powodzenie planu strategicznego stanowi użyteczną pomoc prowadzącą do 

dokonania analizy zasobów i otoczenia powiatu oraz określenia problemów i priorytetów 

rozwojowych. 

W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się mocne i słaby strony jako czynniki 

wewnętrzne z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które ma bezpośredni wpływ, 

a szanse i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne wynikające z niezależnych zmian 

w otoczeniu. 

Wiedza wynikająca z analizy SWOT jest przydatna w procesach zarządzania i podejmowania 

decyzji, skutecznie pomaga wychwycić przewagę konkurencyjną, podjąć działania 

zmierzające do wykorzystania szans, bądź działań zmierzających do uniknięcia zagrożeń. 

Analiza SWOT dla Powiatu Łęczyckiego. 

Mocne strony: 

1. Dobrze rozwinięta baza lecznictwa i możliwość świadczenia szerokiego zakresu usług 

medycznych o zasięgu ponadpowiatowym oraz znaczny potencjał dobrze 

przygotowanej kadry medycznej.  

2. Centralne położenie powiatu w kraju i dobry stopień wewnętrznego skomunikowania 

obszaru w nawiązaniu do krajowych, międzynarodowych połączeń drogowych 

i  kolejowych. Położenie blisko dużych aglomeracji miejskich: łódzkiej i warszawskiej.  

3. Bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne, żywa kultura i sztuka ludowa. Zabytki 

kultury i urbanistyki z różnych epok.  

4. Miejsca czynnego kultu religijnego. 

5. Specjalizacja w produkcji rolniczej i ogrodniczej. Możliwości modyfikacji produkcji 

rolniczej. Rozwijające się przetwórstwo wstępne owoców i warzyw. 

6. Dobre warunki naturalne do dużej produkcji rolnej o dobrej jakości o niskim poziomie 

chemizacji (także ekologicznej). Zasoby do przetwórstwa rolno-spożywczego. 

7. Dobry stan środowiska naturalnego. Brak przemysłu uciążliwego dla środowiska. 

Ciągła poprawa stanu czystości rzek i zbiorników wodnych. 

8. Potencjał do zalesiania.  

9. Potencjał do produkcji biomasy.  

10. Wyjątkowy krajobraz (teren równinny). 

11. Występowanie lokalnych składowisk odpadów komunalnych oraz systemów zbiórki 

odpadów.. 
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12. Wysoki poziom zwodociągowania obszaru powiatu.  

13. Wysoki stopień zgazyfikowania miasta.  

14. Wysoki poziom skanalizowania miasta.  

Rezerwa mocy w miejskiej oczyszczalni ścieków.  

15. Rezerwa terenów inwestycyjnych w powiecie  

16. Bogata oferta edukacyjna w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w tym 

zawodowego (również rolniczego, usługowego). 

17. Bliskość do ośrodków akademickich. Rozwijające się szkolnictwo na poziomie 

wyższym.  

18. Przewaga liczby osób w wieku produkcyjnym w strukturze demograficznej. Duże 

zasoby taniej siły roboczej.  

19. Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców - zasoby ludzkie  

20. Działanie instytucji wspierających sektor MSP. 

 

 

 

Słabe strony: 

1. Niewystarczająca ilość zakładów przetwórstwa żywności i nieadekwatna do 

możliwości podażowych (zaprzestanie działalności ZPOW Piekary, gm. Piątek, 

Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska Bzura) .  

2. Duży udział ludności w rolnictwie. Rozdrobnienie gospodarstw. 

3. Mały udział form generowania dochodów z działalności pozarolniczych na obszarach 

wiejskich. 

4. Brak systemu samoorganizacji producentów rolnych. 

5. Brak lokalnego systemu finansowego i organizacyjnego wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości. 

6. Niski stan zalesienia (5,2%). Niskie tempo zalesiania i zadrzewiania obszarów 

nieprzydatnych rolniczo.  

7. Brak produktów turystycznych.  

8. Brak marek regionalnych. 

9. Brak infrastruktury turystycznej. Brak hoteli o dużej ilości miejsc i wysokim standardzie 

koniecznych przy rozwoju turystyki biznesowej. Brak wystarczajacej infrastruktury przy 

obiektach zabytkowych.  

10. Brak zbiorników retencyjnych.  
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11. Niewystarczająca oferta rekreacyjno-rozrywkowa. 

12. Niewystarczająca promocja warunków gospodarczych i turystycznych całego obszaru. 

13. Brak wewnątrz regionalnych programów rozwoju.  

14. Niski poziom wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej terenów będących 

przedmiotem oferty inwestycyjnej gmin wiejskich.  

15. Niski stopień i dynamika rozwoju sieci kanalizacyjnej obszarów wiejskich oraz brak 

rezerwy w tym zakresie na obszarach poza miastem - utrudniający zaspokojenie 

potrzeb ludności i jednostek gospodarczych.  

16. Niski poziom nakładów na rozwój infrastruktury.  

17. Niska dynamika budownictwa mieszkaniowego – wielorodzinnego.  

18. Ograniczone przestrzennie możliwości rozbudowy miasta.  

19. Brak szybkich połączeń kolejowych. 

20. Odbiegający od standardów unijnych stan techniczny niektórych dróg oraz brak 

autostrad.  

21. Niekorzystny bilans migracji w tym absolwentów.  

22. Niewystarczająco efektywne systemy gospodarki odpadami na terenach wiejskich 

w  tym selektywnej zbiórki; brak zintegrowanych systemów gospodarki odpadami 

o zasięgu ponad gminnym.  

23. Niezadowalający stan czystości rzek.  

24. Znaczny udział energetycznych źródeł emisji „niskiej” do powietrza pochodzącej ze 

spalania materiałów: węgiel, miał węglowy; niekontrolowane spalanie śmieci. 

 

Szanse  

1. Powstawanie organizacji i podmiotów wspierających przygotowanie wniosków 

aplikacyjnych do funduszy pomocowych UE (obsługa i zarządzanie). 

2. Budowa autostrad, modernizacja szlaków kolejowych. 

3. Modernizacja i budowa dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

4. Budowa obwodnicy dla miasta. 

5. Tworzenie systemu recyklingu i utylizacji odpadów. 

6. Tworzenie produkcji i logistyki zbytu biomasy, biopaliw. 
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7. Rozwój systemu gazyfikacji. 

8. Budowa nowych zbiorników retencyjno – rekreacyjnych. 

9. Niewielka ilość w regionie miejsc o dobrej ofercie turystycznej,potencjalnie 

konkurencyjnych. 

10. Wsparcie finansowo-organizacyjne ze strony państwa oraz krajowych i zagranicznych 

organizacji i funduszy dla inicjatyw i projektów lokalnych (w tym z UE). 

11. Pozarolnicze miejsca pracy na terenach wiejskich (obsługa okołorolnicza, produkcja 

biomasy, komponentów biopaliw, zalesienia, zadrzewienia, obsługa ruchu 

turystycznego i inne). 

12. Zacieśnienie współpracy samorządów lokalnych i kontaktów zewnętrznych. 

13. Wypracowanie ponadlokalnego lobbyingu. 

14. Zmiany ustawodawcze w tym decentralizacja finansów publicznych.  

15. Lokalizacja nowych firm. 

16. Rosnący popyt na zdrową żywność. 

17. Rozwój turystyki, w tym turystyki rowerowej. 

18. Możliwość rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego, ponadgimnazjalnego i wyższego 

do potrzeb subregionu (Zespoły Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2 oraz Zespół Szkół 

Mechanizacji Rolnictwa w Piątku – kierunki specjalistyczne z zakresu mechanizacji 

rolnictwa, usług gastronomicznych, samochodowych i ogólnokształcących). 

19. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom  

20. Polityka państwa skierowana w stronę stymulowania rozwoju gospodarczego oraz 

aktywizacji osób bezrobotnych, 

21. Podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców, 

22. Powstanie nowych miejsc pracy, co stwarza zapotrzebowanie na określony typ 

absolwenta, a tym samym będzie podstawą do utworzenia nowych kierunków 

kształcenia ponadgimnazjalnego, 

23. Tworzenie zintegrowanych systemów ratownictwa i przeciwdziałania zagrożeniom 

życia. 

24. Zwiększenie dochodowości rolnictwa 
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25. Wielofunkcyjny rozwój wsi 

26. Rozwój systemów samoorganizacji producentów rolnych  

27. Poszerzenie rynków zbytu 

28. Wykreowanie markowych produktów  

29. Rozwój przemysłu, usług i przetwórstwa opartego o lokalne surowce (płody rolne) 

30. Możliwość zwiększenia ilości miejsc pracy związanych z budową autostrad oraz 

infrastruktury około drogowej, a tym samym udział firm lokalnych w inwestycjach 

drogowych, 

31. Współpraca międzypowiatowa i z gminami w dziedzinie infrastruktury, rolnictwa, 

turystyki, kultury 

 

 

Zagrożenia 

1. Wysokie i rosnące bezrobocie, 

2. Niski poziom dochodowości rolnictwa; 

3. Niski poziom PKB na mieszkańca  

4. Brak znaczących zasobów naturalnych;  

5. Ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego  

6. Utrwalenie odpływu wykwalifikowanych kadr, 

7. Niski stopień zintegrowania programów rozwoju poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego, zlokalizowanych w obszarze powiatu i podregionu uniemożliwiający 

pozyskanie środków, 

8. Brak doświadczeń i umiejętności samorządów terytorialnych w opracowywaniu 

wniosków aplikacyjnych; 

9. Intensyfikacja procesów urbanizowania i doskonalenia oferty na obszarach 

o szczególnej atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej w sąsiedztwie powiatu, 

10. Brak wystarczających środków publicznych na zapewnienie przez samorządy lokalne 

efektywnych działań/realizację projektów rozwoju infrastruktury technicznej, 
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11.  Niestabilna sytuacja w zakresie finansów publicznych, brak perspektyw poprawy 

nakładów finansowych i środków otrzymywanych z budżetu państwa na inwestycje, 

oświatę, kulturę, sport, zdrowie i bezpieczeństwo. 

12. Zagrożenia wynikające z niestabilnej sytuacji administracyjnej kraju.  

13. Niska konkurencyjność wielu polskich towarów na rynkach międzynarodowych 

14. Brak środków finansowych na rozwój technologiczny, sprzyjających rozwojowi 

powiatu. 

15. Obawy środowisk lokalnych związane z przystąpieniem Polski do EU. 

16. Niewystarczający system edukacji i dostosowania społeczeństwa do zasad 

funkcjonowania w EU. 

 

Misja: 

 

 

Utworzenie liczącego się w Centrum Polski ośrodka przetwórstwa rolno-spożywczego 

opartego na wysokotowarowej produkcji rolnej, z dodatkowymi miejscami pracy i 

źródłami dochodów w sferze przemysłu, usług i turystyki, atrakcyjnego dla 

zamieszkania i inwestorów (czysty ekologicznie, dobrze skomunikowany, o rozwiniętej 

infrastrukturze technicznej i społecznej).  
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Strategiczne cele i kierunki rozwoju powiatu 

 

Cel nadrzędny (misja): Liczące się Centrum Polski, ośrodek produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego, w którym mieszkańcy są 

otwarci dla przyjezdnych turystów i inwestorów, miejsce o bogatej historii i tradycjach, bezpieczne, będące szansą dla ludzi 

pracowitych, przedsiębiorczych i wykształconych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE STRATEGICZNE 

A. Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności powiatu. Wielofunkcyjny 
i zrównoważony rozwój miasta i terenów 

wiejskich  

B. Wzmocnienie 
rozwoju 
regionalnych 
zasobów 

ludzkich. 

C. Rozwój 

lokalny 
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PRIORYTETY NAWIĄZUJĄCE DO CELÓW STRATEGICZNYCH 

A. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 

powiatu. Wielofunkcyjny zrównoważony rozwój miasta i terenów wiejskich  

Celem realizacji priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności powiatu. Wielofunkcyjny rozwój miasta i terenów wiejskich jest wzrost 

atrakcyjności powiatu jako miejsca pracy i życia, wykorzystanie własnego potencjału powiatu 

oraz promocja zewnętrznych inwestycji. Konkurencyjność powiatu jest związana z rozwojem 

dziedzin: ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych, poprawy infrastruktury, 

rozwoju miejsc inwestycyjnych, gospodarczych, społecznych, turystycznych, sportowych i 

kulturalnych. Istotne jest także zwiększenie możliwości równomiernego rozwoju 

gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury, rekreacji i wypoczynku. Ważnym dla 

realizacji priorytetu jest rozwój układu transportowego, także ze względu zwiększenia zasięgu 

oddziaływania programów rozbudowy i modernizacji sieci infrastrukturalnych planowanych w 

ramach innych programów operacyjnych, zwiększenie dostępu mieszkańców do 

infrastruktury technicznej i społecznej. 

Działanie1.1  Rozwój systemów transportowych – modernizacja i rozbudowa układu 

transportowego 

Cele główne: 

Celem głównym działania Rozwój systemów transportowych – modernizacja i rozbudowa 

układu transportowego jest: 

 - poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu pomiędzy miastem Łęczyca oraz gminami, 

a także ważnymi ośrodkami województwa (Kutno, Łowicz, Łódź, Poddębice, i inne), a także 

innych regionów; 

- lepsza dostępność do dróg krajowych i międzynarodowych oraz miejsc działalności 

gospodarczej i/ lub miejsc mających znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego 

powiatu; 

- poprawa bezpieczeństwa transportu 

Dla realizacji celów działania podstawowe znaczenie będą miały projekty służące osiąganiu 

standardów Unii Europejskiej w zakresu dopuszczalnego nacisku na oś, budowie 
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i modernizacji mostów, wiaduktów, obwodnicy miasta i innych drogowych obiektów 

inżynieryjnych, tworzenie sieci transportu publicznego, sterowanie ruchem, inicjowanie zmian 

w planach zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod usługi, przemysł, 

turystykę, strefy podmiejskie, tworzenie i proponowanie rozwiązań mających na celu 

długofalowy rozwój obszaru. 

Spodziewane efekty realizacji działania: 

 skrócenie czasu podróży pomiędzy wybranymi ośrodkami, 

 zahamowanie degradacji i poprawa stanu technicznego dróg, 

 poprawa przepustowości dróg, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 wzrost inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych), 

 zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie (w tym na 

środowisko, mieszkańców i wartości kulturowe) 

 zwiększenie dostępności do infrastruktury transportowej oraz sprawności jej 

funkcjonowania. 

 

Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska  

Cele główne: 

Działanie Infrastruktura ochrony środowiska ma na celu ograniczenie ilości 

zanieczyszczeń w powiecie i rejonie przedostających się do powietrza, wód i gleb. 

W wyniku realizacji celu działania nastąpi poprawa jakości środowiska i podniesienie 

standardu życia mieszkańców, dając możliwości zwiększenia inwestycji sektora usług 

(turystyki) i środowiskowo przyjaznego sektora przemysłu. 

Spodziewane efekty: 

 Dostarczanie mieszkańcom powiatu oraz przedsiębiorstwom wody pitnej 

o odpowiednich parametrach fizyko – chemicznych w stosunku do 

zapotrzebowania, 

 Ograniczenie ilości nieczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych 

bezpośrednio do wód powierzchniowych 
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 Wzrost liczby mieszkańców mających dostęp do kanalizacji, 

 Zmniejszenie ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń pyłowych 

i gazowych, 

 Ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na wody podziemne, powietrze 

atmosferyczne i gleby 

 Wspieranie systemów informacyjnych ochrony środowiska, leśnictwa i monitoring. 

Powstawanie baz danych o środowisku, 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zwiększenie stopnia udziału energii 

odnawialnej w zużyciu ogółem nośników energii. 

Działanie 1.3 Powiatowa infrastruktura społeczna 

Cel główny: 

Głównym celem działania Powiatowa infrastruktura społeczna jest podniesienie poziomu 

życia mieszkańców powiatu łęczyckiego poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej, w 

tym infrastruktury edukacyjnej i infrastruktury ochrony zdrowia: 

Działanie to będzie realizowane poprzez wzmocnienie i rozwój szkolnictwa, szkół wyższych i 

przygotowanie ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia gospodarki rynkowej, 

oraz poprzez dalszą poprawę jakości usług medycznych  

Spodziewane efekty: 

 zwiększenie poziomu inwestycji w placówkach oświatowych (szkoły publiczne i 

niepubliczne oraz ośrodkach akademickich działających na obszarze powiatu), 

 wzmocnienie potencjału naukowo – badawczego, 

 dalsza poprawa jakości zajęć dydaktycznych 

 wzrost zaangażowania szkół w realizację projektów o znaczeniu powiatowym, 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 

 poprawa infrastruktury ochrony zdrowia i świadczonych usług medycznych, a także 

poprawa stanu zdrowotności mieszkańców. 

Działanie 1.4 Rozwój kultury i turystyki  

Cel główny: 
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Celem głównym działania Rozwój kultury i turystyki jest rozwój społeczny i gospodarczy 

powiatu, z uwzględnieniem potrzeb zapewniających zrównoważony rozwój i ochronę 

środowiska, ułatwienie dostępu do atrakcji i obiektów turystycznych i kulturalnych, wydłużenie 

sezonu turystycznego oraz zapewnienie całorocznych atrakcji. 

Spodziewane efekty: 

 wzrost atrakcyjności danego terenu dla inwestorów i turystów, 

 wzrost zatrudnienia w sektorze kultury i turystyki oraz w strefach paraturystycznych, 

także gospodarki pośrednio związanej z turystyką, 

 wzrost udziału kultury i turystyki w tworzeniu PKB, 

 wzmocnienie spójności powiatu, integracja społeczeństwa i współpraca 

instytucjonalna, 

 zróżnicowanie oferty turystycznej i kulturalnej, 

 tworzenie produktów turystycznych i marek powiatu 

Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Cele główne: 

Celem głównym działania Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego jest wyrównywanie 

dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystywania Internetu oraz innych technik 

informacyjnych pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej oraz w układzie wewnątrz 

powiatowym pomiędzy ośrodkami i instytucjami, także pomiędzy miastem Łęczyca i 

ośrodkami wiejskimi. Celem jest także rozwój powiatu poprzez rozwój lokalnej infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego.  

Spodziewane efekty realizacji działania: 

 zwiększenie liczby instytucji publicznych podłączonych do Internetu (łącznie z 

terenami wiejskimi) 

 powszechne wykorzystanie w pracy urzędów Internetu i jego specjalistycznego 

oprogramowania (np. elektronicznego obiegu dokumentów) jako elementu usług dla 

ludności, 

 wzrost wykorzystania szerokopasmowego Internetu wśród ludności na obszarach 

wiejskich i terenie miasta, 

 poszerzenie oferty szerokopasmowych usług dostępowych, 
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 obniżenie kosztów dostępu do sieci, 

 zwiększenie liczby konkurencyjnych operatorów,  

 zwiększenie dostępu do informacji o nowoczesnych technologiach i możliwościach ich 

wdrażania w powiecie, 

 zwiększenie liczby wspólnych przedsięwzięć innowacyjnych  

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich. 

Celem realizacji priorytetu jest stworzenie warunków dla rozwoju lokalnych zasobów ludzkich, 

a także poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju 

zasobów ludzkich. Szczególne znaczenie ma realizacja działań mających na celu 

reorientację zawodową osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów 

rozwojowych i restrukturyzacyjnych oraz przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa. 

Działania realizowane w ramach priorytetu 2 będą koncentrować się zwłaszcza na obszarach 

zagrożonych marginalizacją , w tym obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji gałęzi 

przemysłu 

Spodziewane efekty realizacji priorytetu: 

 zmiana struktury wytwarzania dochodu (budownictwo, turystyka itp.) 

 wzrost zatrudnienia w branżach sektora produkcyjnego o wysokiej wartości dodanej 

na zatrudnionego, budownictwie i usługach rynkowych, z jednoczesnym 

ograniczeniem zatrudnienia w rolnictwie i przemysłach restrukturyzowanych, 

 wzrost poziomu inwestycji lokalnych firm, 

 wzrost współpracy w zakresie tworzenia i transferu innowacji pomiędzy regionalnymi 

instytucjami akademickimi i naukowo – badawczymi oraz przedsiębiorstwami, 

 wzrost liczby MŚP działających w powiecie, 

 zwiększenie udziału osób pracujących w populacji osób w wieku aktywności 

zawodowej, 

 podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców. 

Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami lokalnego rynku pracy 

i możliwości kształcenia ustawicznego w powiecie. 

Cele główne: 



 158 

Celem głównym działania 2.1 jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich 

zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów 

regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE, a także dostosowanie potrzeb 

szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów lokalnego rynku pracy poprzez 

monitoring  lokalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji. 

Spodziewane efekty realizacji działania: 

 zwiększenie zatrudnienia w regionie, 

 zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców, 

 podniesienie stopnia wykształcenia mieszkańców (także zwiększanie udziału osób 

dorosłych w dokształcaniu się) 

 podniesienie poziomu i umiejętności zawodowej w powiecie,  

 podniesienie efektywności w zakresie monitorowania zmian zachodzących na 

lokalnym rynku pracy 

Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 

Cel główny: 

Celem głównym działania 2.2 jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie 

ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów 

pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów 

wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów. Cel ten będzie realizowany poprzez 

stypendia umożliwiające młodzieży z obszarów wiejskich kontynuację kształcenia na 

poziomie ponadgimnazjalnym poprzez pokrycie kosztów np. zakwaterowania i materiałów 

szkolnych, także poprzez stypendia dla studentów wyższych uczelni. 

Spodziewane efekty: 

 zwiększenie liczby uczniów i studentów kształcących się w szkołach 

ponadgimnazjalnych kończących się maturą i na uczelniach wyższych, 

 wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży wiejskiej, 

 poprawa sytuacji młodzieży wiejskiej na rynku pracy, poprzez podwyższenie 

kwalifikacji zawodowych tej grupy, 

 podniesienie poziomu wykształcenia młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich 
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Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 

Cel główny: 

Celem głównym działania 2.3 jest dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniających się 

warunkach społeczno ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans 

związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez 

stworzenie warunków ułatwiających osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie 

zatrudnienia poza sektorem rolnym. Celem jest także wyposażenie w umiejętności 

umożliwiające ponowne zatrudnienie i wykonywanie nowych zawodów osób zmuszonych do 

zmiany profilu zatrudnienia, w wyniku procesów restrukturyzacji polskiego sektora rolnego, 

zapewnienie dostępności do usług doradztwa zawodowego dla osób zaprzestających 

prowadzenia działalności rolniczej. 

Spodziewane efekty realizacji działania: 

 zwiększenie zatrudnienia poza rolnictwem  

 zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców powiatu 

 zwiększenie dostępności usług w zakresie doradztwa zawodowego, 

Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami 

restrukturyzacyjnymi 

Cel główny: 

Celem głównym działania 2.4 jest dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniających się 

warunkach społeczno – ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans 

związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy, poprzez zmianę kwalifikacji osób 

zagrożonych utratą zatrudnienia. Celem jest także zmiana kwalifikacji zawodowych 

pracowników przemysłów tradycyjnych i sektorów podlegających restrukturyzacji, a także 

innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia, w wyniku procesów restrukturyzacyjnych 

w celu umożliwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów, zapewnienie powszechnej 

dostępności do usług doradztwa zawodowego dla zmuszonych do reorientacji zawodowej 

w  powiecie. 

Spodziewane efekty realizacji działania: 
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 zwiększenie zatrudnienia w powiecie poza restrukturyzowanymi sektorami  

 zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców powiatu 

 zwiększenie dostępności usług w zakresie doradztwa zawodowego, 

Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości  

Cel główny: 

Celem głównym działania 2.5 jest stworzenie odpowiednich ram i warunków sprzyjających 

podejmowaniu samodzielnej aktywności gospodarczej oraz wzrost zatrudnienia poprzez 

tworzenie lokalnych firm działających poza sektorami tradycyjnymi. Celem jest także 

stymulowanie powstawania nowych firm zakładanych przez absolwentów, osoby  bezrobotne 

lub zagrożone bezrobociem w wyniku procesów transformacji gospodarki oraz osoby 

odchodzące z rolnictwa, zapewnienie nowo powstałym przedsiębiorstwom pomocy 

w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw . 

Spodziewane efekty: 

 Spadek liczby osób bezrobotnych w powiecie 

 Wzrost liczby przedsiębiorstw, w szczególności w sektorach nietradycyjnych 

 Powiększenie lokalnej sieci przedsiębiorstw 

 Poradniki dobrych praktyk 

Działanie 2.6 Strategie innowacyjne i transfer wiedzy 

Cel główny: 

Celem głównym działania 2.6 jest podniesienie potencjału powiatowego w zakresie innowacji 

w regionalnych strategii innowacyjnych lub innych strategii, poprzez wzmocnienie współpracy 

między sektorem badawczo – rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia 

konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku. 

Spodziewane efekty: 

 Wzrost nakładów na działalność naukowo – badawczą przedsiębiorstw,  

 Wzrost liczby firm korzystających z usług i wykorzystujących pomysły opracowane w 

regionalnych jednostkach naukowych akademickich, 
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 Wzmocnienie współpracy w zakresie tworzenia i transferu innowacji pomiędzy 

instytucjami akademickimi, jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami. 

Priorytet 3 Rozwój lokalny 

Celem głównym priorytetu 3 jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych 

marginalizacją, w celu umożliwienia i włączenia się w procesy rozwojowe kraju i Europy. 

Celem jest także wsparcie lokalnych centrów, które w znaczący sposób wpływają na 

społeczną i ekonomiczną aktywność ich otoczenia, wykorzystanie możliwości związanych z 

realizacją inwestycji infrastrukturalnych i wsparcia dla zasobów ludzkich i przedsiębiorstw, 

zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnych 

poprzez poprawę stanu infrastruktury, tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw, wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego, poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, 

wypoczynkowej i obiektów kulturowych, 

Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów 

wewnętrznych, poprawa jakości środowiska, zapobieganie problemom społecznym. 

Realizacja celów priorytetu  

Spodziewane efekty realizacji priorytetu: 

w odniesieniu do obszarów wiejskich m.in.: 

 zahamowanie wzrostu zróżnicowań pomiędzy obszarami wiejskimi i miastem w 

zakresie dostępności do podstawowej  

  infrastruktury technicznej i społecznej oraz kulturalnej i turystycznej, 

 rozwój przedsiębiorczości ludności wiejskiej mierzony liczbą nowopowstających 

lokalnych  MSP,  

 zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców wsi, 

 ograniczenie sfery ubóstwa, 

 zmniejszenie liczby zatrudnionych bezpośrednio w rolnictwie,  

 ograniczenie bezrobocia ukrytego 

 wzrost liczby turystów 

w zakresie obszarów koncentracji przemysłów tradycyjnych między innymi: 
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 inicjatywa rozwoju nowych sektorów działalności gospodarczej mierzona ilością 

nowych firm oraz liczbą zatrudnionych, 

 wzrost wartości inwestycji przedsiębiorstw, 

 rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, 

 wzrost liczby opracowanych i pozyskanych w powiecie i regionie partnerów, 

wdrożeń nowych technologii, 

 utworzenie parków przemysłowych, sfer działalności gospodarczej, itp., 

w zakresie zdegradowanych dzielnic miasta, gmin, obszarów po-przemysłowych i po-

wojskowych między innymi: 

 odbudowa zabytkowych centrów miasta i gmin oraz przywrócenie, bądź adaptacja do 

funkcji centrów społeczno-gospodarczych i kulturalnych, 

 modernizacja infrastruktury technicznej 

 nowe i modernizacyjne inwestycje w zakresie mieszkalnictwa 

 wzrost liczby przedsiębiorstw lokalizujących swoją działalność na tych obszarach lub 

w ich pobliżu,  

 wzrost liczby odwiedzających w celach turystycznych i kulturalnych oraz 

biznesowych 

 wzrost poziomu wykształcenia i mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców 

 ograniczenie patologii społecznych, 

w zakresie mikroprzedsiębiorstw: 

 wzrost liczby przedsiębiorstw działających dłużej niż 3 lata, zwłaszcza na obszarach 

restrukturyzowanych, 

 spadek liczby bezrobotnych zwłaszcza wśród osób, które w wyniku procesów 

restrukturyzacji są zmuszone do poszukiwania nowych źródeł utrzymania 

w zakresie lokalnej infrastruktury edukacyjnej: 

 podniesienie jakości kształcenia i wyposażenia placówek działających w systemie 

oświaty w dostępie do edukacji na poziomie wyższym pomiędzy uczniami ze szkół 

wiejskich i miejskich 

Działanie 3.1 Rozwój obszarów wiejskich 
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Cel główny: 

Celem głównym działania 3.1 jest przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji społecznej 

ekonomicznej obszarów wiejskich powiatu łęczyckiego. 

Spodziewane efekty: 

 poprawa dostępu wiejskich gospodarstw i przedsiębiorców do infrastruktury 

technicznej, 

 zróżnicowanie zatrudnienia  

 zwiększenie ilości lokalizujących się firm, 

 wzrost atrakcyjnośći inwestycyjnej i turystycznej terenów wiejskich, 

 zwiększenie dochodów gmin i mieszkańców, 

 zwiększenie udziału dochodów z turystyki w dochodach gmin i mieszkańców  

 

Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji  

Cele główne: 

Celem głównym działania 3.2 jest społeczna i gospodarcza odnowa obszarów podlegających 

restrukturyzacji zidentyfikowanych na podstawie kryteriów: wysoki poziom bezrobocia, wysoki 

udział zatrudnionych w przemyśle w stosunku do ogółu zatrudnionych, znaczący spadek 

zatrudnienia w przemyśle w ostatnich latach. 

Spodziewane efekty: 

 zapoczątkowanie rozwoju nowych sektorów działalności gospodarczej, 

 wzrost wartości inwestycji przedsiębiorstw, 

 rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, 

 wzrost roli obszarów  restrukturyzowanych w życiu gospodarczym, społecznym 

w regionie i kraju 

 wzrost liczby i znaczenia parków przemysłowych, sfer działalności gospodarczej, itp. 

Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po-przemysłowe i po-wojskowe 

Cel główny: 
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Celem głównym działania 3.3 jest rozwój nowych funkcji zdegradowanych obszarów 

miejskich, po-przemysłowych i po-wojskowych oraz przywrócenie utraconych funkcji 

społeczno – gospodarczych zdegradowanych obiektów i obszarów. Celem jest także 

stymulowanie życia społeczno – gospodarczego zdegradowanych obszarów miejskich, 

dzielnic miast, w tym wzrost potencjału turystycznego poprzez zapewnienie wsparcia 

kompleksowym projektom modernizacji lub budowy infrastruktury, przeciwdziałanie 

zjawiskom wykluczenia niektórych grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy 

znalazły się na marginesie życia społecznego, zmiana funkcji obiektów i obszarów 

powojskowych, ich zaadoptowania do potrzeb gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, 

ochrony zdrowia, kulturowych, turystycznych z uzupełniającą funkcją mieszkalną. 

Spodziewane efekty: 

 Wzrost liczby firm i poziomu inwestycji na terenach objętych projektami oraz w ich 

pobliżu, 

 Wzrost liczby turystów odwiedzających rewitalizowane miasto i obiekty zabytkowe, 

 Zwiększenie dochodów gmin i mieszkańców objętych programem 

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa  

Cel główny: 

Celem głównym działania 3.4 jest rozwój przedsiębiorstw poprzez udzielenie wsparcia na 

rzecz zwiększenia liczby nowych mikroprzedsiębiorstw. Celem jest także rozwój 

mikroprzedsiębiorstw działających poza sektorami tradycyjnymi, zwiększenie skłonności do 

podejmowania ryzyka działalności gospodarczej poprzez pracowników sektorów poddanych 

restrukturyzacji, w szczególności wychodzących z rolnictwa, także wsparcie dla 

mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie ich działalności. 

Spodziewane efekty:  

 Wzrost liczby przedsiębiorstw działających dłużej niż 3 lata, zwłaszcza na obszarach 

restrukturyzacji, 

 Spadek liczby bezrobotnych, zwłaszcza wśród osób, które w wyniku procesów 

restrukturyzacji są zmuszane do poszukiwania nowych źródeł utrzymania 

Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 
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Cel główny: 

Celem głównym działania 3.5 jest poprawa jakości infrastruktury społecznej, w tym lokalnej 

infrastruktury edukacyjnej i ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście zwalczanie 

dysproporcji w tym zakresie pomiędzy obszarami wiejskimi i obszarem miasta Łęczyca. 

Celem jest także podniesienie jakości kształcenia i wyposażenia wszystkich placówek 

działających w systemie oświaty, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji na poziomie 

wyższym pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich, wzmocnienie lokalnych 

ośrodków zdrowia i podniesienia jakości świadczonych usług medycznych. 

Spodziewane efekty: 

 Zwiększenie poziomu inwestycji w przedszkolach i szkołach wszystkich poziomów 

kształcenia innych niż wyższe  

 Poprawa jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych (liczba i wielkość pomieszczeń)  

 Poprawa dostępu do Internetu w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych 

i średnich 

 Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, 

 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia 

 Zwiększenie dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych  

 

 

STRATEGICZNE PROGRAMY 

2004 – 2006 

 

Zestawienie strategicznych programów gospodarczych  

A. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności powiatu. Wielofunkcyjny zrównoważony rozwój miasta 

i  terenów wiejskich  

A.1 
Działanie1.1  Rozwój systemów transportowych – modernizacja 

i rozbudowa układu transportowego 

A.2 Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska  

A.3 Działanie 1.3 Powiatowa infrastruktura społeczna 
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A.4 Działanie 1.4 Rozwój kultury i turystyki  

A.5 Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

B.  Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich. 

 

B.1 

Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami 

lokalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego 

w powiecie. 

B.2 
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne 

B.3 Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 

B.4 
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami 

restrukturyzacyjnymi 

B.5 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości  

B.6 Działanie 2.6 Strategie innowacyjne i transfer wiedzy 

C. Rozwój lokalny 

 

C.1 Działanie 3.1 Rozwój obszarów wiejskich 

C.2 Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji  

C.3 
Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po-przemysłowe i po-

wojskowe 

C.4 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa  

C.5 Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 

D. Strategiczne programy  

D.1 Karta współpracy z organizacjami pozarządowymi 
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Programy gospodarcze w grupie A  

 

A1 Nazwa: opis planowanych zadań: 

 Działanie1.1  

Rozwój systemów 

transportowych – 

modernizacja i 

rozbudowa układu 

transportowego 

Zadania własne powiatu: 

Przebudowa drogi gruntowej Leszcze Obrywka – Leszcze n/ Szosą 
(1,400 km) 

Przebudowa drogi gruntowej Sułkowice I – Konarzew do drogi  nr 702 
(w miejscowości Konarzew 1,00 km) 

Przebudowa drogi powiatowej w Łęczycy w ciągu ulic Belwederska-
Lotnicza wraz z chodnikami długości 

Przebudowa drogi gruntowej Drzykozy – Osędowice w miejscowości 
Daszyna i Osędowice na odcinku 0,847 km 

Budowa nawierzchni bitumicznych na drogach gruntowych, na n/w 
odcinkach: 

Sułkowice – Konarzew (2,742 km) 

Janków – Topola Katowa (2,875 km) 

Nowe – Gostków (0,475 km) 

Gaj Stary – Ambrożew (3.300 km) 

Krośniewice – Wygorzele (0,982 km) 

Góra św. Małgorzaty – Łętków (2,120 km) 

Leszno – Piątek  (1,543 km) wraz z budową mostu 

Marynki – Czarnopola (3,613 km) 

Remont wiaduktów w Topoli Królewskiej (2 szt.) 

Drogi Goślub – Michałówka 

 

Zadania własne gmin: 

Budowa obwodnicy miasta Łęczyca 

Upale (Gmina Daszyna – 220 m) 

Krężelewice – Siedlec (Gmina Daszyna – 400m) 

Krężelewice – Jabłonna płd. (Gmina Daszyna – 1700m) 

Osędowice – Stara Żelazna- Nowa Żelazna (Gmina Daszyna -2520m) 

Wargowa Stara – Gostków (Gmina Witonia – 1600m) 

Adamów – Wargowa Stara (Gmina Witonia – 1200m) 

Węglewice – Rybitwy (Gmina Witonia  - 2000m) 

Kuchary – Kuchary (Gmina Witonia – 3200m) 

Gajew – Oraczew (Gmina Witonia – 1200m)  

Droga Nr 27 Karsznice – Góra św. Małgorzaty o długości – 1900m 

Droga Nr 42 łącząca wsie Podgórzyce o długości – 500 m 

Droga Nr 41 Kol. Morałów – Morałów o długości – 600m 

Droga Nr 10 Sługi – Janków o długości 1000m 

Przebudowa drogi gminnej Nr 44 Leszcze (obrywka) – Wilczkowie 
Górne – 2,4 km 
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Przebudowa drogi gminnej Nr 13 Topola Szlachecka – 0,6 km 

Przebudowa drogi gminnej Nr 23 Łęka – Łęka Kol. – 3,2 km 

Przebudowa drogi gminnej Nr 52 Dzierzbiętów Mały – 1,4 km 

Przebudowa drogi gminnej Nr 14 Piekacie  - Siemszyce – 2,0 km  

Przebudowa drogi gminnej Nr 32 Wichrów – 0,75 km 

Przebudowa drogi gminnej Nr 19 Błonie – Mikołajew o dł. 2,7 km 

Przebudowa drogi gminnej Nr 27 Borek – Borów o długości 2,2 km 

Przebudowa drogi gminnej we wsi Grodzisko (0,532 km),  

Przebudowa drogi gminnej w Świnicach Warckich (1,086km) 

Goślub – Balków 

Goślub – Goślub SK – Michałówka  

Budowa nawierzchni bitumicznych  

 

 Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2010 

 Spodziewane 

efekty: 

 skrócenie czasu podróży pomiędzy wybranymi ośrodkami, 

 zahamowanie degradacji i poprawa stanu technicznego dróg, 

 poprawa przepustowości dróg, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 wzrost inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych), 

 zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na 

otoczenie (w tym na środowisko, mieszkańców i wartości 

kulturowe) 

 zwiększenie dostępności do infrastruktury transportowej oraz 

sprawności jej funkcjonowania. 

 

 Jednostka 

koordynująca: 

Zarząd Dróg Powiatowych, Urząd Miasta, Urzędy Gmin 

 

A2 Nazwa: Opis planowanych zadań 

 Działanie 1.2 

Infrastruktura 

ochrony środowiska 

Zadania własne powiatu 

Budowa oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznej z 
usprawnieniem kanalizacji wewnętrznej z drogami dojazdowymi oraz 
stacją uzdatniania wody przy modernizacji i przebudowie obecnej 
hydroforni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 
Stemplewie ( NFOŚ i GW, WFOŚiGW, ZPORR) 

Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków polegające na 
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zastosowaniu wydajniejszych sprężarek do napowietrzania w DPS w 
Karsznicach 

Uporządkowanie gospodarki cieplnej w SOSW w Łęczycy 

Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w system kolektorów 
słonecznych 

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (wiatrownia- energia 
elektryczna, dobudowa pieca na biomasę) w SOSW w Stemplewie 
(NFOŚ, WFOŚiGW, Ekofundusz) 

Wykorzystanie źródeł odnawialnych w postaci montażu kolektorów 
słonecznych na obiekcie DPS w Łęczycy 

Zadrzewienie, zakrzewienie oraz wyposażenie w postaci mebli 
ogrodowych oraz altan –figur szachowych terenu DPS w Łęczycy 

Ogrodzenie odrestaurowanego parku, zamontowanie ogrodzenia w 
celu ochrony odrestaurowanego starodrzewu i pieszych ciągów 
komunikacyjnych przed degradacją w DPS w Karsznicach 

Program Ochrony Środowiska (2004-2010) 

Plan Gospodarki Odpadami (2004-2010) 

Termomodernizacja budynków  

Tworzenie bazy danych o środowisku 

Raportowanie stanu środowiska w powiecie łęczyckim 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

Przyłączenie Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa do oczyszczalni 
Ścieków 

Zadania własne gmin 

Budowa kolektora kanalizacyjnego w miejscowości Daszyna (2005-
2006) 

Wybudowanie lokalnej oczyszczalni ścieków w Mazewie, kompleks 
Dom Nauczyciela – Szkoła – Sala Gimnastyczna (2005 Gmina 
Daszyna) 

Selektywna zbiórka odpadów – zwiększenie liczby punktów w gminie 
Daszyna 

Wspieranie koła zainteresowań ekologicznych przy Gimnazjum w 
Daszynie 

Kanalizacja wsi Kwiatkówek, Tum, Tum Mały z przepompownią 
ścieków do oczyszczalni w Łęczycy, długość sieci – 6,4 km, przyłączy 
szt. 151/okres realizacji – 2006-2007/ 

Kanalizacja wsi: Podgórzyce I, Góra Św. Małgorzaty, Bryski; długość 
sieci – 10,0 km, przyłączy szt. 110/ okres realizacji 2008-2010 

Kanalizacja wsi Góra św. Małgorzaty II, Podgórzyce II, Bryski II, Stary 
Gaj, Gaj Nowy; długość sieci – 9,4 km. 

przyłączy szt. 178/okres realizacji – 2011-2014/ 

kanalizacja wsi: Marynki, Witaszewice, Orszewice; długość sieci – 
9,3,przyłączy szt. 153/ okres realizacji – 2014. 

Przyzagrodowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na terenie gminy 
Góra św. Małgorzaty: szt. 20 (okres realizacji2004-2005), szt. 50 
(2006-2010), szt. 50 (2011-2014). 
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Budowa wodociągu o długości 3,9 km oraz wykonanie połączenia 
między hydroforniami Świnice Warckie i Chwalborzyce 

Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Świnice Warckie 

 

 Pożądany okres 

realizacji: 

2004-2006 

 Spodziewane 

efekty: 

 Dostarczanie mieszkańcom powiatu oraz przedsiębiorstwom 
wody pitnej o odpowiednich parametrach fizyko – 
chemicznych w stosunku do zapotrzebowania, 

 Ograniczenie ilości nie oczyszczonych ścieków 
komunalnych odprowadzanych bezpośrednio do wód 
powierzchniowych 

 Wzrost liczby mieszkańców mających dostęp do kanalizacji, 

 Zmniejszenie ilości wprowadzanych do powietrza 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 

 Ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na wody 
podziemne, powietrze atmosferyczne i gleby 

 Wspieranie systemów informacyjnych ochrony środowiska, 
leśnictwa i monitoring. Powstawanie baz danych o 
środowisku, 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zwiększenie 
stopnia udziału energii odnawialnej w zużyciu ogółem 
nośników energii. 

 

 Jednostka 

koordynująca: 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łęczycy i inne 
jednostki, których realizacja dotyczy. 

 

A3 Działanie 1.3 

Powiatowa 

infrastruktura 

społeczna 

 

Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy, 
zakrzewienie i zadrzewienie terenu wokół szkoły, otoczenie budynku 
estetycznym i zabezpieczającym teren szkolny parkanem lub 
ogrodzeniem. Remont wewnętrznych pomieszczeń szkoły dotyczący 
instalacji, stolarki drzwiowej, posadzki 

Przystosowanie obiektu i wyposażenia budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Łęczycy do wymogów funkcjonowania w 
budynku wyższej uczelni (dostosowanie standardów wyposażenia), 
budowa auli wykładowej. 

Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1 w Łęczycy 

Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 w Łęczycy 

Termomodernizacja budynku (łącznik i sala gimnastyczna – 
ocieplenie, pomalowanie elewacji) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w 
Łęczycy 

Wymiana drzwi i stolarki okiennej w budynku „pałacu” w Karsznicach 

Łamanie barier architektonicznych w szkołach i placówkach 
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oświatowych, 

(Podjazd i wejście do placówki Powiatowej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych) 

Remont oddziału chirurgii ZOZ Łęczyca, 

Budowa auli wykładowej dla uczniów przy Zespole Szkół Zawodowych 
nr 2 w Łęczycy, 

Budowa basenu wodnego z możliwością rehabilitacji w wodzie przy 
SOSW w Stemplewie (MENIS, PFRON) 

Zmiana nawierzchni boisk odkrytych przyszkolnych na tartanową we 
wszystkich szkołach powiatowych 

Renowacja ogrodzenia okalającego zespół dworsko-parkowy w DPS w 
Karsznicach 

Rozwój bazy do hipoterapii w SOSW w Stemplewie 

Przygotowanie pracowni językowych w placówkach oświatowych. 

Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

Przygotowanie Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy Placówkach 
Oświatowych 

Utworzenie Powiatowego Centrum Promocji Zdrowia  

Termoizolacja Bursy w Łęczycy 

Zadania własne gmin: 

Budowa Sali sportowej w Mazewie ( 2004-2005 Urząd Gminy 
Daszyna) 

Budowa Sali sportowej wraz ze szkołą podstawową w Daszynie (2005-
2006) 

Termoizolacja Sali Gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Witoni 
(2004-2006) 

Budowa Sali sportowej przy gimnazjum w Topoli Królewskiej 

Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Świnice 
Warckie w tym modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum w Świnicach Warckich 

 

 Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006 

 Spodziewane 

efekty: 

 

 zwiększenie poziomu inwestycji w placówkach oświatowych 

(szkoły publiczne i  niepubliczne), 

 wzmocnienie potencjału naukowo – badawczego, 

 dalsza poprawa jakości zajęć dydaktycznych 

 wzrost zaangażowania szkół w realizację projektów o znaczeniu 

powiatowym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 

 poprawa infrastruktury ochrony zdrowia i świadczonych usług 

medycznych, a także poprawa stanu zdrowotności 
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mieszkańców. 

 

 Jednostka 

koordynująca: 

Wydział Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego, 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie, 

Urząd Miasta, Urzędy Gmin 
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A.4 

Nazwa: Cel realizacji:  

Działanie 1.4 

Rozwój kultury i 

turystyki  

 

Wyznaczenie, opis i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie powiatu (w tym projektowanej 
ścieżki rowerowej od Łęczycy do Kolegiaty Tumskiej w Tumie – odcinek 2,7 km) 

Przygotowanie infrastruktury turystycznej (wiaty, punkty informacji turystycznej, wypożyczalnie 
rowerów, sanitariaty, popularyzacja gospodarstw agroturystycznych) 

Organizacja imprez plenerowych o charakterze edukacyjno - rozrywkowym z elementami 
dziedzictwa kulturowego (Turniej Rycerski, Dzień Dziecka, Dzień Palanta, Dzień Ziemniaka, Dzień 
Cebulowy, i inne) 

Utworzenie marki łęczyckiej np. „dom łęczycki”, „galeria sztuki łęczyckiej”, wspomagającej 
rzemiosło i rękodzielnictwo z terenu powiatu i ziemi łęczyckiej, w jej historycznym obrębie. 

Program utworzenia i popularyzacji marek i produktów turystycznych. 

Promocja walorów turystycznych i kulturowych poprzez wydawnictwa, filmy promocyjne i cykl 
szkoleń/ konferencji poświęconych wspieraniu działań w tym zakresie i inne. 

 

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2014 

Spodziewane 

efekty: 

 wzrost atrakcyjności danego terenu dla inwestorów i turystów, 

 wzrost zatrudnienia w sektorze kultury i turystyki oraz w strefach paraturystycznych, także 

gospodarki pośrednio związanej z turystyką, 

 wzrost udziału kultury i turystyki w tworzeniu PKB, 

 wzmocnienie spójności powiatu, integracja społeczeństwa i współpraca instytucjonalna, 

 zróżnicowanie oferty turystycznej i kulturalnej, 

 tworzenie produktów turystycznych i marek powiatu 

 

Jednostka 

koordynująca: 

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego 
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A.5 

Nazwa: Cel realizacji:  

Działanie 1.5 

Infrastruktura 

społeczeństwa 

informacyjnego 

 

Wsparcie „softwarowe” i „hardwarowe”  dla organizacji pracy Starostwa 

Zakup sprzętu komputerowego do Nadzoru Budowlanego w Łęczycy,  

Utworzenie powiatowych zespołów reagowania kryzysowego 

Rozbudowa systemu informatycznego celem wzmocnienia i ułatwienia dostępu społeczeństwa do 

informacji o środowisku i jego ochronie. 

„Komputer w każdej klasopracowni szkolnej”. 

Modernizacja infrastruktury informacyjnej, elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji 

dokumentów i rozwoju elektronicznych usług dla szkół i władz oświatowych. 

Rozbudowa systemu informatycznego służby ochrony środowiska w powiecie z powiązaniem 

z sieciami krajowymi i światowymi w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie 

Budowa Internetowego Systemu Informacji o Terenie dla powiatu łęczyckiego wraz z utworzeniem 

sieci punktów dostępowych dla społeczeństwa (2004 – 2008) 

Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego oraz systemu alarmowo-przeciwpożarowego 

z bezpośrednim łączem Państwową Strażą Pożarną w Łęczycy w DPS w Łęczycy. 

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 -2006 
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Spodziewane 

efekty: 

 zwiększenie liczby instytucji publicznych podłączonych do Internetu (łącznie z terenami 

wiejskimi) 

 powszechne wykorzystanie w pracy urzędów Internetu i jego specjalistycznego 

oprogramowania (np. elektronicznego obiegu dokumentów) jako elementu usług dla 

ludności, 

 wzrost wykorzystania szerokopasmowego Internetu wśród ludności, w szczególności na 

obszarach wiejskich i terenach małych miast, 

 poszerzenie oferty szerokopasmowych usług dostępowych, 

 obniżenie kosztów dostępu do sieci, 

 zwiększenie liczby konkurencyjnych operatorów,  

 zwiększenie dostępu do informacji o nowoczesnych technologiach i możliwościach ich 

wdrażania w powiecie, 

 zwiększenie liczby wspólnych przedsięwzięć innowacyjnych 

 zwiększenie atrakcyjności powiatu dla inwestorów, 

 promocja powiatu w zakresie oferty inwestycyjnej i turystycznej, 

 zwiększenie informacji dostępowej do rynku usług i towarów  

 

Jednostka 

koordynująca: 

Zarząd Powiatu  
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Programy gospodarcze w grupie B 

B.1 

Nazwa: Cel realizacji:  

Działanie 2.1 

Rozwój 

umiejętności 

powiązanych z 

potrzebami 

lokalnego rynku 

pracy i 

możliwości 

kształcenia 

ustawicznego w 

powiecie. 

 

Szkolenia, przekwalifikowania bezrobotnych, doradztwo, badania ankietowe, współpraca z 

ośrodkami badawczymi i naukowymi – raz w roku w zakresie potrzeb rynku pracy 

Prowadzenie programu „Szybki Start” dla przedsiębiorstw (dostosowanie zasobów ludzkich do 

potrzeb rynku pracy) 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych. 

Rozwój lokalny bazy szkoleniowo – informacyjnej i kształcenia ustawicznego 

Utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych  

Utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej przy Zespole szkół Zawodowych nr 2 w Łęczycy 

Zakup nowoczesnych środków technodydaktycznych dla ZSZ nr 2 w Łęczycy i LO oraz CKP. 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego –roczny kurs języka angielskiego z zakresu słownictwa 

specjalistycznego dla elektroników w ZSZ nr 2 w Łęczycy. 

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006 
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Spodziewane 

efekty: 

 zwiększenie zatrudnialności w regionie, 

 zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców, 

 podniesienie stopnia wykształcenia mieszkańców (także zwiększanie udziału osób 

dorosłych w dokształcaniu się) 

 podniesienie poziomu i umiejętności zawodowej w powiecie,  

 podniesienie efektywności w zakresie monitorowania zmian zachodzących na lokalnym 

rynku pracy 

 

Jednostka 

koordynująca: 

 

  
   

B.2 

Nazwa: Cel realizacji:  

Działanie 2.2 

Wyrównywanie 

szans 

edukacyjnych 

poprzez 

programy 

stypendialne 

 

Wyrównanie szans edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Pomoc finansowa dla uczniów 

wybitnie zdolnych, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej np. przez pokrycie kosztów 

dojazdu do szkoły, zakup podręczników, odzieży, opłatę internatu. Promowanie działań mających 

na celu zwiększenie dostępu do elektronicznych baz danych służących uzyskaniu informacji. 

System stypendium socjalnego i naukowego dla studentów studiujących na uczelniach wyższych, 

które prowadzą zajęcia na terenie powiatu. 

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006 
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Spodziewane 

efekty: 

 zwiększenie liczby uczniów i studentów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych 

kończących się maturą i na uczelniach wyższych, 

 wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży wiejskiej, 

 poprawa sytuacji młodzieży wiejskiej na rynku pracy, poprzez podwyższenie kwalifikacji 

zawodowych tej grupy, 

 podniesienie poziomu wykształcenia młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich 

 ogólnodostępny Internet. 

 

Jednostka 

koordynująca: 

 

  
   

B.3 

Nazwa: Cel realizacji:  

Działanie 2.3 

Reorientacja 

zawodowa osób 

odchodzących z 

rolnictwa 

 

Doradztwo prawno – ekonomiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i przygotowanie 

zawodowe,pośrednictwo pracy i subsydiowane (dofinansowane) zatrudnienia, dotacje dla 

bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 

Dotacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą w sferze usług dla rolnictwa, na 

wyposażenie stanowisk pracy. 

Monitoring sektora MSP oraz obszarów wiejskich pod względem gospodarczym. 

Wprowadzenie partnerstwa publiczno – prywatnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

Tworzenie agroinkubatorów 

Utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych i pożyczkowych 

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006 
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Spodziewane 

efekty: 

 zwiększenie zatrudnienia poza rolnictwem  

 zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców powiatu 

 zwiększenie dostępności usług w zakresie doradztwa zawodowego, 

 

Jednostka 

koordynująca: 

Powiatowy Urząd Pracy, Organizacje pozarządowe, gospodarcze, Urzędy Gmin, Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 

  
   

B.4 

Nazwa: Cel realizacji:  

Działanie 2.4 

Reorientacja 

zawodowa osób 

zagrożonych 

procesami 

restrukturyzacyj

nymi 

Doradztwo prawno – ekonomiczne, 

Doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe pośrednictwo pracy i 

subsydiowanie zatrudnienia, dofinansowanie kosztów dojazdów poza miejsce zamieszkania (w 

tym również dla osób niepełnosprawnych) 

Wspieranie tworzenia nowych centrów informacji oraz centrów integracji społecznej. 

Wspieranie tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości 

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006 

Spodziewane 

efekty: 

 zwiększenie zatrudnienia w powiecie poza restrukturyzowanymi sektorami  

 zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców powiatu 

 zwiększenie dostępności usług w zakresie doradztwa zawodowego, 
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Jednostka 

koordynująca: 

Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Gmin, Urząd Miasta 

  

 B.5 

Nazwa: Cel realizacji:  

Działanie 2.5 

Promocja 

przedsiębiorczo

ści  

 

Dotacje dla przedsiębiorców na wyposażenie stanowisk, dotacje na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

Staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. 

Spotkania i programy dotyczące przedsiębiorczości w szkołach 

Szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

Szkolenia językowe, szkolenia z zakresu obsługi komputera w połączeniu z nauką obsługi 

programów użytkowych 

Szkolenia zawodowe  

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006 

Spodziewane 

efekty: 

 Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w powiecie, zwiększenie stopy zatrudnienia 

 Wzrost liczby przedsiębiorstw, w szczególności w sektorach nietradycyjnych 

 Powiększenie lokalnej sieci przedsiębiorstw 

 Poradniki dobrych praktyk 

 Wzrost kwalifikacji społeczności lokalnej 

 

Jednostka 

koordynująca: 

Powiatowy Urząd Pracy, Punkt Konsultacyjno – doradczy dla MŚP,  
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B.6 

Nazwa: Cel realizacji:  

Działanie 2.6 

Strategie 

innowacyjne i 

transfer wiedzy 

 

Wspieranie działań z zakresu pozyskiwania wiedzy na tematy naukowo-badawcze z 

ukierunkowaniem na rozwój przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorstw oraz społeczeństwa 

lokalnego.  

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006 

Spodziewane 

efekty: 

 Wzrost nakładów na działalność naukowo – badawczą przedsiębiorstw,  

 Wzrost liczby firm korzystających z usług i wykorzystujących pomysły opracowane w 

regionalnych jednostkach naukowych akademickich, 

 Wzmocnienie współpracy w zakresie tworzenia i transferu innowacji pomiędzy instytucjami 

akademickimi, jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami. 

 

Jednostka 

koordynująca: 

 

  

Programy gospodarcze w grupie C  

C.1 Nazwa: Opis realizacji:  
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Działanie 3.1 

Rozwój 

obszarów 

wiejskich 

 

Program tworzenia sieci gospodarstw agroturystycznych, 

Wspieranie tworzenia Wiejskich Inkubatorów Przedsiębiorczości, 

Wspieranie tworzenia Punktów Informacji Europejskiej 

Wspieranie tworzenia marek i produktów regionalnych 

Wspieranie tworzenia gminnych sieci wodno – kanalizacyjnych 

Stworzenie zbiorników retencyjnych na terenach gmin w celach ochrony środowiska, turystyki, 
rybołówstwa, 

Poprawa walorów estetycznych rozbudowy na terenie powiatu 

Programy ochrony środowiska wiejskiego (program „Bzura”, „Warta”) 

Rozbudowa i modernizacja sieci komunikacyjnych, kanalizacyjnych, wodociągowych, 
ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, energetycznych. 

Promocja zasobów inwestycyjnych  

Program wspierania grup producenckich  

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006 

Spodziewane 

efekty: 

 poprawa dostępu wiejskich gospodarstw i przedsiębiorców do infrastruktury technicznej, 

 zróżnicowanie zatrudnienia  

 zwiększenie ilości lokalizujących się firm, 

 wzrost atrakcyjnośći inwestycyjnej i turystycznej terenów wiejskich, 

 zwiększenie dochodów gmin i mieszkańców, 

 zwiększenie udziału dochodów z turystyki w dochodach gmin i mieszkańców  

 

Jednostka 

koordynująca: 

 

  
C.2 Nazwa: Cel realizacji:  
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Działanie 3.2 

Obszary 

podlegające 

restrukturyzacji  

 

Restrukturyzacja obszarów wiejskich na terenie powiatu z możliwością wsparcia działań 
pomocowych dla osób mieszkających na obszarze restrukturyzowanym: 

Tereny byłych PGR, 

Obszary o niekorzystnych warunkach rolniczych, 

Obszary miejskie o niekorzystnym profilu gospodarczym 

 

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006 

Spodziewane 

efekty: 

 zapoczątkowanie rozwoju nowych sektorów działalności gospodarczej, 

 wzrost wartości inwestycji przedsiębiorstw, 

 rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, 

 wzrost roli obszarów  restrukturyzowanych w życiu gospodarczym, społecznym w regionie i 

kraju 

 wzrost liczby i znaczenia parków przemysłowych, sfer działalności gospodarczej, itp. 

 

Jednostka 

koordynująca: 

 

  
   
C.3 Nazwa: Cel realizacji:  
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Działanie 3.3 

Zdegradowane 

obszary 

miejskie, po-

przemysłowe i 

po-wojskowe 

 

Obszar powojskowy w lesie koło miejscowości Zduny. 

Wysypiska śmieci i innych odpadów. 

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006  

Spodziewane 

efekty: 

 Wzrost liczby firm i poziomu inwestycji na terenach objętych projektami oraz w ich pobliżu, 

 Wzrost liczby turystów odwiedzających rewitalizowane miasto i obiekty zabytkowe, 

 Zwiększenie dochodów gmin i mieszkańców objętych programem 

 

Jednostka 

koordynująca: 

 

  
   

C.4 

Nazwa: Cel realizacji:  

Działanie 3.4 

Mikroprzedsiębi

orstwa  
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Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006 

Spodziewane 

efekty: 

  Wzrost liczby przedsiębiorstw działających dłużej niż 3 lata, zwłaszcza na obszarach 

restrukturyzacji, 

 Zmniejszenie liczby bezrobotnych, zwłaszcza wśród osób, które w wyniku procesów 

restrukturyzacji są zmuszane do poszukiwania nowych źródeł utrzymania 

 

Jednostka 

koordynująca: 

 

  
 

C.5 Nazwa: Cel realizacji:  
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Działanie 3.5 

Lokalna 

infrastruktura 

społeczna 

 

Tworzenie obiektów sportowych, rekreacyjnych, Centrum Promocji Zdrowia (terapie, przeciwdziałanie patologiom) 

ZOZ 

Zakup mikrobusów dla Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, 

Opracowanie informatora instytucji i stowarzyszeń działających w powiecie w sferze pomocy społecznej i rozwiązywania 

problemów społecznych dla usprawnienia przepływu informacji między placówkami. 

Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Zorganizowanie poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców powiatu. 

Koordynowanie spraw pomocy profilaktyki i uzależnień  

Stworzenie struktury pomocy dziecku i rodzinie (sieć rodzin zastępczych). 

Stworzenie przy PCPR zespołu specjalistów ds. pomocy rodzinie. 

Podejmowanie działań zapobiegających niepełnosprawności, 

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług rehabilitacyjnych, 

Pomoc w wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia i szkolenia zawodowego, 

Przystosowanie środowiska osób niepełnosprawnych do ich potrzeb poprzez likwidację barier funkcjonalnych 

(architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się ) oraz zapewnienie wsparcia przez instytucje pomocy społecznej. 

Pomoc w aktualizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, i sportowo – rekreacyjnym. 

Współpraca z instytucjami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych na terenie powiatu łęczyckiego.  

 

 

 

Pożądany okres 

realizacji: 

2004 – 2006 
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Spodziewane 

efekty: 

 Zwiększenie poziomu inwestycji w przedszkolach i szkołach wszystkich poziomów kształcenia 

innych niż wyższe  

 Poprawa jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych (liczba i wielkość pomieszczeń)  

 Poprawa dostępu do Internetu w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i średnich 

 Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, 

 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia 

 Zwiększenie dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych  

 

Jednostka 

koordynująca: 

 

  
   
 

 

 

  
 

Programy gospodarcze w grupie D  

D.1 

Nazwa: Cel realizacji:  

Program usług 

przewozowych 

Dostosowanie usług przewozowych do potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego 

Pożądany okres 

realizacji: 

2004-2006 

Spodziewane 

efekty: 

Większa ilość przewoźników, zwiększenie konkurencyjności i poszerzenie zakresu usług 

Poprawa bezpieczeństwa transportu 

Poszerzenie sieci przystanków  

Obniżenie kosztów przejazdu osób  



 188 

Jednostka 

koordynująca: 

Wydział Komunikacji  

  
 

 

  
 

 

  

D.2 

Nazwa: Cel realizacji:  

Program inżynierii 

ruchu 

Opracowanie programu inżynierii ruchu, oświetlenia, sygnalizacji i mostków na drogach. 

Przygotowanie przejść dla pieszych, parkingów dla ciężarówek i towarów niebezpiecznych 

(oznakowanie) 

Pożądany okres 

realizacji: 

2004-2006 

Spodziewane 

efekty: 

 

Jednostka 

koordynująca: 

Zarząd Dróg Powiatowych  

  
   
   
   

D.3 

Nazwa: Cel realizacji:  

Karta Współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi 

Karta Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Opracowanie dokumentu określającego 

współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi 

Pożądany okres 

realizacji: 

 

Spodziewane 

efekty: 
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Jednostka 

koordynująca: 

 

  
   

D.4 

Nazwa: Cel realizacji:  

Program 

Lokalnego 

Ożywienia 

Gospodarczego 

Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego przygotowane przez powiatowych Specjalistów 

Partnerstwa Lokalnego. Warsztaty mają na celu wspólnie ze środowiskiem przedsiębiorców, 

samorządowców i społecznych liderów opracowania planów ożywienia gospodarczego powiatu oraz 

wdrażanie ich zgodnie z planowanym budżetem. 

Pożądany okres 

realizacji: 

 

Spodziewane 

efekty: 

 

Jednostka 

koordynująca: 

 

  
   
   

D.5 

Nazwa: Cel realizacji:  

Fundusz 

Poręczeń 

Kredytowych 

Utworzenie instrumentu rozwoju powiatu, mającego na celu stworzenie Funduszu Poręczeń 

Kredytowych i Funduszu Pożyczkowego 

Pożądany okres 

realizacji: 

 

Spodziewane 

efekty: 
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Jednostka 

koordynująca: 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej. 

  
 

 

  
   

D.6 

Nazwa: Cel realizacji:  

  

Pożądany okres 

realizacji: 

 

Spodziewane 

efekty: 

 

Jednostka 

koordynująca: 

 

  
 

D.7 

Nazwa: Cel realizacji:  

  

Pożądany okres 

realizacji: 

 

Spodziewane 

efekty: 

 

Jednostka 

koordynująca: 
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Finansowanie  

Podział środków dla województwa łódzkiego w ujęciu priorytetów i działań (środki te 

nie uwzględniają Działania 1.6 „Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach” oraz 

pomocy technicznej).  

 

Alokacja finansowa w ujęciu priorytetów i działań ZPORR 

 

Priorytet/działanie 

Wkład 

wspólnotowy 

(w MEUR) 

Proponowany 

podział 

(w %) 

Łącznie (w latach 2004 – 2006) 157,10 100 

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności regionu 

94,26 60 

1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu 

transportowego 
34,88 37 

2. Infrastruktura ochrony środowiska 28,28 30 

3. Regionalna infrastruktura społeczna 12,25 13 

4. Rozwój turystyki i kultury 12,25 13 

5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 6,60 7 

6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach - - 

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju regionalnych 

zasobów ludzkich 
23,56 15 

1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami 

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia 

ustawicznego w regionie 

5,18 22 

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne 
6,60 28 
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3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z 

rolnictwa 
3,06 13 

4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych 

procesami restrukturyzacyjnymi 
4,00 17 

5. Promocja przedsiębiorczości 2,36 10 

6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 2,36 10 

Priorytet 3. Rozwój lokalny 39,27 25 

1. Obszary wiejskie 18,06 46 

2. Obszary podlegające restrukturyzacji 5,50 14 

3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe 

i powojskowe 
5,50 14 

4. Mikroprzedsiębiorstwa 3,14 8 

5. Lokalna infrastruktura społeczna 7,07 18 

 

 

Podstawową zasadą funduszy strukturalnych jest zasada współfinansowania czyli 

montażu finansowego środków Unii Europejskiej i krajowych. Realizowany projekt 

musi posiadać minimum 2 źródła finansowania: 

1. Fundusze Strukturalne 

2. Krajowy wkład publiczny 

2.1. Budżet państwa 

2.2. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 

2.3. Inne krajowe fundusze publiczne (m.in. fundusze celowe, budżety 

państwowych jednostek prawnych),  

 

Przepisy regulujące działanie Funduszy Strukturalnych stanowią, iż płatności z tytułu 

pomocy wspólnotowej dokonuje się w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione 

uznane za kwalifikowane. Wydatki te muszą odpowiadać płatnościom wykonanym 

przez beneficjentów końcowych, potwierdzonym opłaconymi fakturami lub 

dokumentami księgowymi o równoważnej mocy dowodowej. 
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Słowniczek  

 

 

Termin polskojęzyczny 

Termin 

angielskojęzyczny 

Objaśnienie 

1 2 

Analiza kosztów i 

korzyści 

Cost-Benefit Analysis 

(CBA) 

Procedura oceny celowości realizacji projektu poprzez porównywanie 

korzyści i kosztów.  

Analiza SWOT 

SWOT analysis 

Metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu 

wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót 

SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: 

strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), 

opportunities (szanse), threats (zagrożenia).  

Anulowanie zobowiązań 

Decommitments 

Cofnięcie przez Komisję Europejską, do końca drugiego roku 

po dokonaniu zobowiązania, części zobowiązania, które nie 

zostało uregulowane przez płatność zaliczkową, lub dla którego 

Komisja w oznaczonym terminie nie otrzymała wniosku 

o płatność. Dotyczy to również części zobowiązania 

odpowiadającego operacjom, które w określonym terminie 

są przedmiotem postępowania sądowego lub 

administracyjnego. Efektem anulowania zobowiązań jest 

zmniejszenie finansowego wkładu Wspólnoty o stosowne 

kwoty. 

Audyt 

Audit 

Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę 

funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, 

celowości, rzetelności; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez 

odrębną komórkę, podporządkowaną bezpośrednio 

kierownikowi instytucji lub przez firmę zewnętrzną.  

Beneficjent końcowy 

Final beneficiary 

Instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne 

za zlecanie operacji. W przypadku programów pomocy 

(stosownie do art. 87 Traktatu i w przypadku pomocy 

przyznanej przez instytucje wyznaczone przez państwa 

członkowskie) beneficjentami końcowymi są instytucje, które 

przyznają pomoc. Występują dwa rodzaje beneficjentów 

końcowych: instytucje wdrażające i ostateczni odbiorcy 

pomocy. 

Beneficjent ostateczny 

/Grupa docelowa 

Ultimate beneficiary 

Osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) 

bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy (ostateczny 

beneficjent)  

Budowa drogi Wykonywanie nowego połączenia drogowego miedzy 
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określonymi miejscami lub miejscowościami 

Budowa obiektu 

budowlanego 

Conctruction   

Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 

obiektu budowlanego 

Cel generalny 

General objective 

Cel określający perspektywę, w której pomoc ma zostać 

udzielona, w tym ogólną strategię pomocy, a także niektóre cele 

szczegółowe. 

Cel horyzontalny  

Horizontal objective 

Cel horyzontalny jest wyznaczony dla wszystkich projektów 

realizowanych w ramach jednego programu.  

Cel operacyjny 

Operational objective 

Precyzyjnie oszacowany cel w konkretnym obszarze działań, 

który służy osiągnięciu celu szczegółowego. Cele te są 

przedstawiane w przeliczeniu na produkt (np. dostarczenie 

szkoleń dla długotrwale bezrobotnych). 

 

Cel strategiczny 

Strategic goal 

Cel określony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej 

lub krajowej, do której ma się przyczynić realizacja projektu. 

Cele strategiczne są przedstawione w przeliczeniu 

na oddziaływanie (np. spadek stopy bezrobocia w grupie 

długotrwale bezrobotnych).  

Cele 

Objectives 

Określenie w fazie wstępnej przygotowania projektu, 

planowanych efektów, jakie ma przynieść dane działanie 

o charakterze publicznym.  

Cele polityki 

strukturalnej UE 

EU structural policy 

objectives 

Cele służące osiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej 

Unii Europejskiej.. W latach 2000-2006 są to: 

Cel 1 - promowanie rozwoju i strukturalnego dostosowania 

regionów opóźnionych w rozwoju. 

Cel 2 - wspieranie gospodarczej i społecznej restrukturyzacji 

obszarów, w których występują problemy strukturalne.  

Cel 3 - rozwój polityki i systemów kształcenia, szkolenia 

i zatrudnienia. 

Certyfikacja wydatków  

Certification of 

expenditure 

Czynność dokonywana w ramach systemu kontroli finansowej 

przez instytucję płatniczą w stosunku do operacji finansowych 

poczynionych przez instytucję zarządzającą i instytucje 

pośredniczące. Ma na celu potwierdzenie, czy wydatki na rzecz 

beneficjentów były ograniczone do okresu dopuszczalności 

kosztów, realizowane były zgodnie z obowiązującymi 

procedurami i czy dotyczyły uzgodnionych działań. 

Dokumenty 

programowe 

(operacyjne) 

Programming 

(operational) documents 

Dokumenty w postaci programów lub planów rozwoju, 

opracowywane dla potrzeb wydatkowania środków wstępnie 

przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi 

przez Komisję Europejską w ramach Funduszy Strukturalnych. 

Określają m.in. cele i główne kierunki wydatkowania środków 

na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych 

danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji 

konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne 

za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość 

i rozbicie środków z uwzględnieniem współfinansowania 

ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych. 

Do dokumentów takich zaliczamy sektorowe programy 
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operacyjne oraz Narodowy Plan Rozwoju. 

Działanie 

Measure 

Grupa projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi 

etap pośredni między priorytetem a projektem.  

Dziedzina interwencji 

Sub-category of 

intervention 

Konkretne zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji 

interwencji Funduszy Strukturalnych, wchodzące w skład 

dziedziny działalności społeczno-gospodarczej, np. inwestycje 

w gospodarstwach rolnych, usługi dla przemysłu turystycznego, 

budowa dróg.  

Efekt dźwigni 

Leverage effect 

Efekt, który zachodzi wówczas, gdy wraz z uruchomieniem 

środków publicznych na realizację pewnych działań wzrasta 

również zaangażowanie sektora prywatnego w ich 

finansowanie. Efekt pożądany z punktu widzenia interwencji 

Funduszy Strukturalnych.  

Efekt 

makroekonomiczny 

Macroeconomic effect 

Efekt, jaki wywiera realizacja programów współfinansowanych 

z funduszy strukturalnych na podstawowe wskaźniki 

makroekonomiczne. 

Efektywność 

(wykorzystania 

środków) 

Efficiency 

Kryterium ewaluacyjne porównujące wielkość nakładów 

na rzecz realizacji programu (np. finansowych, 

administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciami 

programu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania. 

EQUAL Jedna z Inicjatyw Wspólnotowych, w ramach której wsparcie 

kierowane jest dla projektów mających na celu współpracę 

transnarodową służącą promowaniu nowych sposobów 

zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności 

na rynku pracy. Inicjatywa ta finansowana jest z EFS. 

Europejska 

Perspektywa Rozwoju 

Przestrzennego (EPRP) 

European Spatial 

Development Perspective 

(ESDP) 

Studium perspektyw rozwoju i zagospodarowania terytorium 

Unii Europejskiej, sporządzone przy szerokim udziale państw 

członkowskich, obejmujący także obszar krajów 

stowarzyszonych. Dokument ten nie  ma charakteru 

obligatoryjnego, jednak pełni ważna rolę opiniotwórczą 

w sferach administracji i biznesu. 

Europejski Bank 

Inwestycyjny (EBI) 

European Investment 

Bank (EIB) 

Bank powołany na mocy Traktatu Rzymskiego mający służyć 

finansowaniu rozwoju gospodarczego Wspólnoty. 

Podstawowym zadaniem EBI jest równoważenie i stabilizacja 

wspólnego rynku poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji 

kredytów, przyznawanych przez inne banki, które następnie 

są wykorzystywane we wszystkich sektorach gospodarczych 

(przede wszystkim w telekomunikacji, transporcie, przemyśle, 

energetyce oraz ochronie środowiska). 

Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju 

(EBOR) 

European Bank for 

Reconstruction and 

Development (EBRD) 

Międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1991, 

z siedzibą w Londynie skupiająca ok. 50 państw. Celem EBOR 

jest finansowe wspieranie przemian gospodarczych w 

państwach Europy Środkowej i Wschodniej (także w państwach 

byłego ZSRR). Warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój 

demokracji i poszanowanie człowieka w danym państwie. 

Kredyty EBOR mogą być przekazane zarówno rządom, jak 

i podmiotom prywatnym. 
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Europejski Fundusz 

Orientacji i Gwarancji 

Rolnej (EFOiGR)  

European Agriculture 

Guidance and Guarantee 

Fund  (EAGGF) 

Jeden z Funduszy Strukturalnych zajmujący się transformacją 

struktury rolnictwa oraz rozwojem obszarów wiejskich. 

Fundusz realizuje między innymi następujące zadania:  

- wzmocnienie i reorganizacje struktur rolnictwa i leśnictwa, 

- zapewnienie konwersji kierunków produkcji rolnej 

i promowanie pozarolniczej działalności gospodarczej 

na obszarach wiejskich, 

- pomoc w osiągnięciu akceptowanego społecznie poziomu 

życia rolników, w tym bezpośrednie wsparcie finansowe,  

- pobudzenie świadomości społeczności zamieszkujących 

obszary wiejskie w celu chronienia środowiska przyrodniczego, 

zachowania walorów krajobrazu etc.  

Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) 

European Regional 

Development Fund 

(ERDF) 

Fundusz wchodzący w skład Funduszy Strukturalnych, którego 

zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju 

regionów należących do Unii. EFRR współfinansuje realizację 

Celów 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. W szczególności 

fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, 

rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym 

oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. 

Europejski Fundusz 

Społeczny (EFS) 

European Social Fund 

(ESF) 

Jeden z Funduszy Strukturalnych, który współfinansuje 

realizację Celu 3 na całym obszarze Unii Europejskiej, wspiera 

również Cele 1 i 2. Ze środków funduszu finansowane 

są głównie szkolenia zawodowe i rozwój zatrudnienia. 

EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Europejskiej odpowiadający 

za zbieranie danych statystycznych, przygotowywanie prognoz 

i analiz. Przekazuje instytucjom Wspólnot Europejskich 

niezbędne informacje statystyczne, współpracuje z urzędami 

statystycznymi państw członkowskich, które mogą uzyskać 

od Eurostatu informacje dotyczące rozwoju integracji 

europejskiej w ramach UE. 

Ewaluacja (programu) 

Evaluation (of a 

programme) 

Oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej Wspólnoty 

w odniesieniu do celów oraz analiza jej wpływu na specyficzne 

problemy strukturalne. 

Ewaluacja całościowa 

(globalna) 

Overall (global) 

evaluation 

Podstawowe narzędzie stosowane w polityce strukturalnej Unii 

Europejskiej. Przedmiotem ewaluacji globalnej jest cały 

program wspierany ze środków pomocowych.  

Ewaluacja końcowa 

Ex-post evaluation 

Ewaluacja dokonywana po zakończeniu realizowanego 

programu, której głównym celem jest określenie jego 

długotrwałych efektów, w tym wielkości zaangażowanych 

środków, skuteczności i efektywności pomocy. Głównym 

celem ewaluacji końcowej jest przede wszystkim dostarczenie 

informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych 

w wyniku wdrażania danego programu, wraz 

ze sformułowaniem wniosków dotyczących kierunku polityki 

strukturalnej. 

Ewaluacja okresowa 

Mid-term evaluation 

Ewaluacja dokonywana w trakcie realizowania programu. 

W przypadku programów strukturalnych przeprowadzana jest 

w połowie okresu programowania, a jej celem jest oszacowanie 
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stopnia osiągnięcia zakładanych celów w świetle wcześniej 

przeprowadzonej ewaluacji wstępnej, zwłaszcza pod względem 

dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów oraz 

określenie trafności zamierzeń w stosunku do aktualnych 

trendów społeczno-gospodarczych. 

Wyniki ewaluacji okresowej służą ewentualnym modyfikacjom 

dokumentów programowych. Dostarczone za jej sprawą 

informacje powinny być wykorzystane przy przygotowaniu 

programu w następnym okresie programowania.  

Ewaluacja wstępna 

Ex-ante evaluation 

Ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczęciem realizacji 

programu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie 

długoterminowych efektów wsparcia, zawartych 

w przygotowanych dokumentach programowych. Zasadniczym 

celem ewaluacji wstępnej jest zwiększenie jakości dokumentów 

programowych poprzez udział w procesie programowania 

podmiotu niezależnego od instytucji programującej. 

Ewaluacja wstępna ma zapewnić, iż środki przeznaczane na 

realizację polityki zmniejszania różnic w poziomie rozwoju 

pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej zostaną 

wykorzystane w sposób gwarantujący osiągnięcie najlepszych 

efektów. 

Finansowy Instrument 

Wspierania 

Rybołówstwa (FIWR) 

Financial Instrument for 

Fisheries Guidance 

(FIFG) 

Fundusz Strukturalny powołany na potrzeby rybołówstwa, 

zajmuje się promowaniem zmian strukturalnych w tym sektorze 

gospodarki.  

Finansowy wkład 

Wspólnoty 

Community financial 

contribution 

Wielkość środków asygnowana przez Komisję Europejską 

w ramach pomocy finansowej, stanowiąca określoną proporcję 

kwalifikujących się kosztów programu lub projektu. 

Fundusz dotacji 

Grant scheme 

Typ projektu o charakterze funduszu dotacji skierowanego na 

realizację konkretnego zagadnienia. W przypadku projektu tego 

typu operator funduszu rozdzielający dotacje pomiędzy 

odbiorców ostatecznych uznawany jest za beneficjenta 

końcowego pomocy. 

Fundusz Spójności 

(Kohezji) 

Cohesion Fund 

Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, 

nie należący do Funduszy Strukturalnych i wdrażany 

na poziomie wybranych państw, a nie regionów. Jego celem 

jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez 

budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów 

infrastruktury ochrony środowiska o dużym obszarze 

oddziaływania. 

Fundusze 

Przedakcesyjne  

Pre-accession Funds 

Środki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez Unię 

Europejską krajom kandydującym. Ich najważniejszym 

zadaniem jest przygotowanie tych krajów do członkostwa w UE 

oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. 

Do instrumentów funkcjonujących w ramach tych funduszy 

zaliczone zostały: PHARE, ISPA, SAPARD. 
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Fundusze Strukturalne 

Structural Funds 

Zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji 

i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą 

interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa 

struktury). Na fundusze strukturalne składają się: Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz 

Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji 

Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Wspierania 

Rybołówstwa (FIWR). 

Grant 

Grant 

Bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, 

dokonywana przez Jednostkę Kontraktującą na rzecz 

określonego beneficjenta w celu podjęcia przez niego 

odpowiednich działań (a w niektórych przypadkach 

sfinansowania części budżetu projektu) promujących np. cele 

polityki strukturalnej UE.  

Grant globalny 

Global grant 

Ta część pomocy, której wdrażanie i zarządzanie może zostać 

powierzone jednemu lub kilku pośrednikom, w tym władzom 

lokalnym, instytucjom rozwoju regionalnego lub organizacjom 

pozarządowym, i która jest wykorzystywana zasadniczo 

dla wspierania lokalnych inicjatyw rozwojowych.  

Grupa docelowa Beneficjent ostateczny 

Inicjatywy Wspólnoty 

Community Initiatives 

Programy finansowane z funduszy strukturalnych, mające 

na celu rozwiązanie problemów występujących na terenie całej 

Unii Europejskiej. Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowych 

ulegają zmianom w zależności od zidentyfikowanych 

problemów mających wpływ na funkcjonowanie Unii 

Europejskiej. W latach 2000-2006 są to: EQUAL, INTERREG 

LEADER , URBAN. W tym okresie programowania w Polsce 

wdrażane będą tylko Inicjatywy EQUAL i INTERREG.  

Innowacyjność 

Innovation 

Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji 

oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych 

i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych 

procesów technologicznych lub organizacyjno – technicznych.  

Instrument 

Przedakcesyjnej 

Polityki Strukturalnej 

(ISPA) 

Instrument for Structural 

Policies for Preaccession 

(ISPA) 

Instrument finansowy w ramach funduszy przedakcesyjnych, 

wspierający 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

przygotowujących się do akcesji do UE. Wzorowany 

na Funduszu Spójności,  przeznaczony jest dla dużych 

projektów inwestycyjnych (powyżej 5 mln Euro). Wsparcie 

obejmuje działania w zakresie środowiska naturalnego oraz 

dostosowania sieci komunikacyjnych i transportowych 

do standardów europejskich.  

Instytucja płatnicza 

Paying authority 

Jedna lub kilka instytucji lub organów krajowych, regionalnych 

lub lokalnych, wyznaczonych przez państwo członkowskie 

w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności 

oraz otrzymywania płatności z Komisji. W Polsce instytucją 

płatniczą będzie Departament Obsługi Funduszy Pomocowych 

w Ministerstwie Finansów.  

Instytucja 

pośrednicząca  

Intermediate body 

Jednostka publiczna lub prywatna, na którą instytucja 

zarządzająca deleguje część uprawnień. W ramach ZPORR 

instytucjami pośredniczącymi będą Urzędy Wojewódzkie.  
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Instytucja wdrażająca  

Implementing institution 

Jednostka publiczna lub prywatna odpowiedzialna za zlecanie 

końcowemu odbiorcy (w drodze przetargu lub konkursu) 

realizacji projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi. 

Instytucja zarządzająca  

Managing authority 

Instytucja lub organ publiczny lub prywatny, wyznaczony przez 

państwo członkowskie na poziomie krajowym, regionalnym lub 

lokalnym, lub też państwo członkowskie, o ile sam sprawuje 

funkcje zarządzania pomocą, odpowiedzialna za sterowanie 

i nadzorowanie procesu realizacji określonego dokumentu. W 

przypadku ZPORR funkcję tę pełnić będzie Departament 

Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.   

INTERREG Inicjatywa Unii Europejskiej, wspierająca współpracę obszarów 

przygranicznych dwóch państw członkowskich, mająca także 

na celu wyrównanie dysproporcji w rozwoju regionów leżących 

po dwóch stronach granicy. Interreg obejmuje również podobne 

działania w regionach państw członkowskich graniczących 

z krajami beneficjentami programu Phare, ściśle 

skoordynowane z Phare CBC. Inicjatywa ta finansowana jest 

z EFRR. 

Jednolity Dokument 

Programowy 

Single Programming 

Document 

Jednolity dokument przyjęty przez Komisję i zawierający 

tą samą informację, która jest zawarta w Podstawach Wsparcia 

Wspólnoty i Programie Operacyjnym. 

Jednostka 

monitorująco-kontrolna 

Monitoring and control 

unit 

Jednostka współdziałająca z instytucją płatniczą 

odpowiedzialna za kontrolę i monitorowanie wydatków 

w przekroju Funduszy Strukturalnych oraz systemu 

dostarczania pomocy.  

Kategoria  interwencji 

Category  of intervention 

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych pomocna przy 

identyfikacji, badaniu i monitorowaniu działań. Kategorie 

interwencji są wykorzystywane do wykonywania rocznych 

sprawozdań dotyczących Funduszy Strukturalnych i ich 

obciążenia w celu ułatwienia przekazu informacji dotyczących 

różnych polityk.  

Komisja Oceny 

Projektów (KOP) 

Project Selection 

Committee 

Ciało powoływane przez beneficjenta końcowego każdorazowo 

po ogłoszeniu informacji o konkursie na wybór projektów. 

Komisja odpowiedzialna jest za ocenę merytoryczną wniosków 

(w tym zweryfikowanie budżetów projektów)oraz za 

sporządzenie listy rankingowej wniosków wybranych do 

finansowania z Funduszy Strukturalnych. (W ramach ZPORR 

KOP powoływany jest dla działań finansowanych z EFS oraz 

działania 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa”  

Komitet monitorujący  

Monitoring Committee 

Podmiot powoływany wspólnie przez KE oraz kraj beneficjenta 

dla celów oceny i nadzorowania danego programu. Jego 

zadaniem jest zapobieżenie jednostronnym ocenom, 

wypracowanie kryteriów i sposobu oceny programu, 

częstotliwości i zakresu analiz cząstkowych i końcowych.  

Komitet sterujący 

wyborem projektów 

Steering Committee 

Podmiot powoływany przez instytucję zarządzającą w celu 

opiniowania i konsultowania wybór projektów kwalifikujących 

się do wsparcia z Funduszy Strukturalnych.  



 200 

Koncepcja Polityki 

Przestrzennego 

Zagospodarowania 

Kraju (KPPZK) 

Dokument planistyczny określający przyrodnicze, kulturowe, 

społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele polityki 

przestrzennej Polski. Dokument po jego zaakceptowaniu przez 

Radę Ministrów w dniu 5 października 1999 r. stanowi 

podstawę dla programowania ponadlokalnych przedsięwzięć 

publicznych, wpływających na przestrzenne zagospodarowanie 

kraju.  

Koniec okresu 

dopuszczalności 

Final date for the 

eligibility of expenditure 

Data zakończenia projektu odnosząca się do płatności 

dokonywanych przez końcowych beneficjentów przedłużona, 

na wniosek kraju członkowskiego o dwa lata.  

Kontrakt wojewódzki  

Voivodship contract 

Instrument wspierania rozwoju regionalnego, w ramach którego 

samorządy otrzymały z budżetu państwa dotacje na wsparcie 

realizacji zadań własnych, wynikających z wojewódzkich 

strategii i programów rozwoju wpisujących się w cel 

i priorytety strategicznych dokumentów rządowych.  

Kontrola finansowa 
financial control 

Mechanizmy i środki zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie procesu gromadzenia i dysponowania 

środkami publicznymi. Kontrola finansowa obejmuje kontrolę 

zarządczą oraz audyt. 

Kontrola na miejscu 

Check on site 

Kontrola prowadzona w zakresie operacji finansowanych przez 

Fundusze oraz systemów zarządzania i kontroli, prowadzona 

w miejscu realizacji projektu.  

Kontrola wyrywkowa  

Sample check 

Kontrola dokonywana na reprezentatywnej próbce operacji 

o wartości co najmniej 5% dopuszczalnych wydatków. 

Korekta finansowa 

Financial correction 

Korekta finansowa jest przeprowadzana po wykryciu 

indywidualnych bądź systemowych nieprawidłowości i polega 

na anulowaniu całości lub części wkładu Wspólnoty, który 

może być ponownie wykorzystany, po konsultacjach 

z Komisją, w ramach innego projektu.  

Koszty kwalifikowalne 

ogółem 

Total eligible cost 

Koszty poniesione przez państwa członkowskie w zakresie 

zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz nadzoru nad 

Funduszami Strukturalnymi 

Koszty kwalifikowalne  

Eligible costs 

Koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione lub 

zwłaszcza koszty, które spełniają kryteria zasadności 

wyznaczone przez instytucję  zarządzającą. 

Koszty ogółem 

Total cost 

Łączny koszt planowanych działań lub operacji, 

z uwzględnieniem kosztów dopuszczalnych oraz pozostałych 

(nie spełniających kryterium dopuszczalności). 

Kryteria konwergencji 

Convergence criteria 

Wynikające z Traktatu z Maastricht kryteria określające 

warunki przystąpienia poszczególnych państw członkowskich 

do unii walutowej. Podstawowe kryteria są następujące:  

- niska inflacja,  

- dług publiczny poniżej 60% PKB, 

- wahania kursu waluty w ściśle określonych granicach, 

- stabilność długoterminowej stopy procentowej, 

- deficyt budżetowy poniżej 3% PKB.  

Kryteria wyboru Określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, 
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projektów 

Project selection criteria 

zawartych w programie uzupełniającym, które muszą spełnić 

projekty, aby uzyskać dofinansowanie ze środków 

pomocowych. W przypadku Funduszy Strukturalnych kryteria 

wyboru projektów formułowane są przez instytucję 

zarządzającą, a następnie aprobowane przez Komitet 

Monitorujący. 

Kwalifikowalność 

kosztów 

Eligibility (of cost) 

Spełnienie przez koszty działań lub operacji określonych 

warunków, do których należą: (1) zgodność z wymogami 

Funduszu, z którego miałaby pochodzić pomoc; (2) spójność 

planowanych działań lub operacji z zatwierdzonym programem 

operacyjnym. 

Kwalifikowalność 

wydatków Eligibility (of 

expenditure) 

Spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programu lub 

projektu określonych warunków co do ich współfinansowania 

z funduszy pomocowych. 

Kwantyfikacja  

Quantification 

Przedstawianie efektów realizacji programów finansowanych 

z Funduszy Strukturalnych na poziomie produktu, rezultatu 

oraz oddziaływania. 

LEADER Inicjatywa Wspólnoty polegająca na wsparciu dla projektów 

rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza lokalnych 

przedsięwzięć pilotażowych. Inicjatywa ta jest w całości 

finansowana przez EAGGF. 

Memorandum 

Finansowe  

Financing Memorandum 

Umowa pomiędzy Komisją Europejską i krajem, będącym 

adresatem pomocy, w ramach funduszy przedakcesyjnych 

i Funduszu Spójności  wyznaczająca cele oraz zasięg danego 

programu pomocowego. Podpisanie memorandum kończy fazę 

programowania i rozpoczyna fazę wdrażania. 

Model HERMIN Makroekonomiczny instrument modelowania wpływu 

Funduszy Strukturalnych, który  kładzie nacisk na długofalowe 

bodźce wzrostu, jakie wynikają z wpływających środków WE, 

głównie poprzez inwestycje w kapitał ludzki (edukacja 

i systemy szkoleń) oraz poprawę warunków produkcji 

(infrastruktura), co przyczynia się do zwiększenia wydajności 

i konkurencyjności. Główny akcent tego modelu położony jest 

na pozytywnych efektach podażowych – jako rzeczywistych 

źródłach wzrostu poprawy wydajności i konkurencyjności 

gospodarki, których efekty ujawniają się w dłuższym 

horyzoncie czasowym. 

Modernizacja drogi Wykonywanie robót, w których wyniku następuje 

podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych 

istniejącej drogi  

Monitorowanie 

Monitoring 

Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych 

informacji finansowych i statystycznych dotyczących 

wdrażania projektów, którego celem jest zapewnienie 

zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej 

zatwierdzonymi założeniami realizacji.  

Monitorowanie 

finansowe  

Financial monitoring 

Monitorowanie zarządzania środkami z Funduszy 

Strukturalnych przyznanymi na realizację programów 

i projektów, jest podstawą oceny sprawności ich wydatkowania. 

Monitorowanie Monitorowanie postępu realizacji programów i projektów 
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rzeczowe  

Physical monitoring 

poprzez system wskaźników określonych w dokumentach 

programowych. 

Najlepsza dostępna 

technologia (BAT) 

Best Available 

Technology (BAT) 

Najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju 

technologii i metod prowadzenia danej działalności, 

wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych 

wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji, 

lub jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczenie emisji 

i wpływu na środowisko jako całość.   

Narodowa strategia 

ochrony Środowiska na 

lata 2000-2006 

Strategia przyjęta przez Komitet Rady Ministrów ds. Polityki 

Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju w dniu 27 lipca 2000, 

która zawiera główne cele związane z wdrażaniem trwałego 

i zrównoważonego rozwoju w jego wymiarze ekologicznym.  

Narodowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 

(NSRR) 

National Strategy for 

Regional Development 

(NSRD) 

Według ustawy z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania 

rozwoju regionalnego: dokument w formie uchwały Rady 

Ministrów, określający uwarunkowania, cele i kierunki 

wspierania rozwoju regionalnego przez państwo. 

Narodowa strategia 

rozwoju transportu na 

lata 2000-2006 

Strategia, która określa dążenie do osiągnięcia równomiernego 

rozwoju transportu pod względem technicznym, przestrzennym, 

gospodarczym, społecznym i środowiskowym. 

Narodowa Strategia 

Wzrostu Zatrudnienia i 

Rozwój Zasobów 

Ludzkich na lata 2000-

2006 

Strategia przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 

2000 r. Jest to strategia, która stanowi rozwinięcie istniejących 

już dokumentów rządowych zakładających konieczność 

rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w najbliższych latach. 

Jej treścią jest opis kierunków działań, jakie należy podjąć aby 

sprostać wyzwaniom rynku pracy. Idee zawarte w Strategii 

są zgodne z aktualnymi rezolucjami, zaleceniami i wytycznymi 

OECD i Unii Europejskiej w dziedzinie polityki zatrudnienia. 

Narodowy Plan 

Rozwoju (NPR)  

National Development 

Plan (NDP) 

Dokument programowy stanowiący podstawę planowania 

poszczególnych dziedzin interwencji strukturalnych, jak 

i zintegrowanych wieloletnich programów operacyjnych 

o charakterze horyzontalnym i regionalnym. Zawiera 

propozycje celów, działań oraz wielkości interwencji Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności ukierunkowanych 

na zmniejszanie dysproporcji w rozwoju społeczno-

gospodarczym pomiędzy krajem akcesyjnym a Unią 

Europejską. Na podstawie tego dokumentu kraj akcesyjny 

prowadzi uzgodnienia z Komisją Europejską w zakresie 

Podstaw Wsparcia Wspólnoty. 

Narodowy Program 

Przygotowań do 

Członkostwa w UE 

(NPPC)  

National Programme for 

the Adoption of the 

Acquis (NPAA) 

Aktualizowany co roku (począwszy od 1998) program Rady 

Ministrów, zawierający szczegółowy opis zadań niezbędnych 

do wykonania w celu wypełnienia wymogów członkostwa. 

Zawiera katalog tzw. priorytetów (konkretnych działań izadań), 

wskazuje na instytucje odpowiedzialne za ich realizację, 

rozkład czasu realizacji, koszty przedsięwzięć oraz źródła ich 

finansowania (wewnętrzne i zewnętrzne).  

Nieprawidłowości  

Irregularities 

Wszelkie rozbieżności w stosunku do uzgodnionego przez 

instytucję zarządzającą, instytucję wdrażającą oraz beneficjenta 
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końcowego sposobu wydatkowania środków w ramach 

programów lub projektów. 

Nomenklatura Jednostek 

Terytorialnych do Celów 

Statystycznych (NTS) 

The Nomenclature of 

Territorial Units for 

Statistics (NUTS)  

Jednolity schemat podziału terytorialnego krajów Unii 

Europejskiej. NUTS jest pięciostopniową klasyfikacją 

hierarchiczną, w której wyróżnia się trzy poziomy regionalne 

(NUTS 1 - 3) oraz dwa poziomy lokalne (NUTS 4 - 5). 

Ze względów praktycznych nomenklatura NUTS oparta jest 

przede wszystkim na podziałach administracyjnych istniejących 

w krajach członkowskich. Klasyfikacja NUTS jest podstawą 

prowadzenia regionalnych rachunków ekonomicznych i 

statystyki regionalnej w wymiarze społeczno-gospodarczym. 

W Polsce do przystąpienia do UE funkcjonuje klasyfikacja 

NTS, w której do poziomu pierwszego zalicza się cały kraj, 

do poziomu NTS 2 16 nowych województw, do NTS 3 – 44 

podregiony, do NTS 4 – 380 powiatów i miast na prawach 

powiat oraz do ostatniego poziomu zakwalifikowano 2 489 

gmin. 

Obszar interwencji 

Field of intervention 

Grupa kategorii interwencji, odpowiadająca odpowiedniej 

sferze działalności człowieka, tj. otoczeniu produkcyjnemu, 

zasobom ludzkim, infrastrukturze podstawowej oraz działaniom 

przygotowawczym i promocyjnym. 

Ocena oddziaływania 

na środowisko (OOŚ) 

Environmental Impact 

Assessment (EIA) 

Badanie polegające na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich 

i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla: człowieka 

oraz komponentów środowiska przyrodniczego (fauny, flory, 

wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania 

między tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa 

kultury; ocena wpływu środowisko powinna być wykonana 

zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, 

dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.  

Odbiorca ostateczny 

(projektodawca) 

Ultimate recipient 

Jednostka publiczna lub prywatna przedkładająca wnioski 

na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy 

Strukturalnych.  

  

Oddziaływanie 

Impact 

Konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich 

udziału w projekcie lub po ukończeniu danej inwestycji, a także 

pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy 

skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.  

Okres programowania  

Programming period 

Okres obowiązywania dokumentów programowych, 

stanowiących podstawę ubiegania się o pomoc ze strony 

Komisji Europejskiej. Obecny okres programowania to lata 

2000-2006. Dla Polski okres programowania obejmuje lata 

2004-2006. 

Operacje 
Operations 

Projekt lub czynność podejmowana lub zlecana przez 

beneficjentów końcowych pomocy lub podejmowana przez 

projektodawcę (synonim projektu). 

  

  

Oś rozwojowa Grupa programów krajowych i programów realizowanych 
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Development axis z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności realizująca 

główny cel Narodowego Planu Rozwoju. 

Panel ekspertów 

Expert panel 

Ciało instytucjonalne złożone z niezależnych ekspertów 

specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem 

ewaluacji, którzy w oparciu o przedłożone dokumenty i dane 

oceniają efekty programu lub projektu w kontekście 

określonych kryteriów ewaluacyjnych. 

Partnerstwo  

Partnership 

Włączenie w proces podejmowania decyzji i ich realizację 

odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, jak 

również instytucji i środowisk regionalnych oraz lokalnych 

najlepiej znających potrzeby i możliwości swego regionu. Jest 

to jedna z zasad wdrażania →Funduszy Strukturalnych.  

Phare – Program 

Spójność Gospodarcza i 

Społeczna (Phare SSG) 

Phare Economic and 

Social Cohesion (Phare 

ESC) 

Program rozwoju regionalnego finansowany przez UE, będący 

jedną z części Phare, który ma na celu zmniejszanie opóźnień 

i zróżnicowań pomiędzy regionami poprzez promowanie 

aktywności sektora produkcyjnego, rozwój zasobów ludzkich 

oraz infrastruktury.  

PHARE-CBC 

Cross Border 

Cooperation 

Program współpracy przygranicznej, służący finansowaniu 

projektów, głównie inwestycyjnych, sytuowanych na granicach 

krajów Phare z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Płatność 

Payment 

Określona wielkość środków w ramach pomocy finansowej, 

wypłacana przez Komisję Europejską do instytucji płatniczej 

na podstawie wniosku o płatność. 

Płatność okresowa 

Interim payment 

Płatność dokonywana w trakcie realizacji programu lub 

projektu, stanowiąca określoną transzę (część) środków 

w ramach pomocy finansowej. Płatność ta jest dokonywana 

przez KE w celu zwrotu kosztów faktycznie opłacanych przez 

Fundusze i poświadczonych przez instytucję płatniczą.  

Płatność salda 

końcowego  

Final payment of the 

balance 

Płatność dokonywana po zakończeniu programu lub projektu, 

stanowiąca ostatnią transzę (część) środków w ramach pomocy 

finansowej i umożliwiająca uregulowanie zobowiązań 

finansowych ze strony Komisji Europejskiej. 

Płatność zaliczkowa 

 Payment on account 

Płatność dokonywana przez Komisję Europejską na rzecz 

instytucji płatniczej po podjęciu zobowiązania finansowego 

na pokrycie wydatków związanych z pomocą. Płatność 

ta powinna wynosić 7% wartości środków w ramach pomocy.   

Początek okresu 

kwalifikowalności  

Starting point for the 

eligibility of expenditure 

Moment rozpoczęcia dopuszczalności wydatkowanych środków 

w danym programie lub projekcie do współfinansowania 

z funduszy pomocowych. Data ta odnosi się do płatności 

dokonywanych przez beneficjentów danego programu lub 

projektu i nie może poprzedzać dnia wpłynięcia wniosku o  

płatność  do Komisji Europejskiej 

Podstawy Wsparcia 

Wspólnoty (PWW) 

Community Support 

Framework (CSF) 

Dokument przyjęty przez Komisję Europejską, w uzgodnieniu z 

danym państwem członkowskim, po dokonaniu oceny 

przedłożonego Narodowego Planu Rozwoju  przez państwo 

członkowskie. Zawiera strategię i priorytety działań  państwa 

członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu 
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Funduszy i innych środków finansowych. Dokument ten winien 

być podzielony na priorytety i wdrażany za pomocą jednego lub 

kilku programów operacyjnych.   

Polityka ochrony 

środowiska Wspólnoty 

Europejskiej 

Polityka, której celem było zachowanie, ochrona i poprawa 

jakości środowiska, przyczynianie się do ochrony zdrowia 

ludzkiego, a także zapewnienie rozważnego i racjonalnego 

użytkowania zasobów naturalnych. Ponadto wprowadzono 

podstawowe zasady w dziedzinie ochrony środowiska są to: 
-    zasada zapobiegania (prewencji) powstawaniu szkód ekologicznych, 

 -   zasada „zanieczyszczający płaci” 

 -   zasada pomocniczości, która mówi, że Wspólnota 

podejmuje działania w dziedzinie ochrony środowiska 

w takim zakresie aby można było osiągnąć określone cele 

w stopniu wyższym na szczeblu WE niż na poziomie 

poszczególnych państw członkowskich. 

Polityka strukturalna 

Unii Europejskiej 
Cele polityki strukturalnej UE 

Pomoc publiczna 

State aid 

Pomoc udzielana przedsiębiorcom ze środków, spełniająca 

następujące warunki: 

- przekazanie środków publicznych 

-korzyści ekonomiczne  

- nie spełnianie wymogu powszechnej dostępności 

- wpływ na konkurencję i handel 

 

 

Pomoc strukturalna 
Structural Assistance 

Forma współfinansowania projektów ze środków Funduszy 

Strukturalnych.   

 

Pomoc zwrotna 

Repayable assistance 

Forma udzielonego w ramach pomocy wkładu finansowego 

Wspólnoty we wdrażanie programów lub projektów. Dotyczy 

głównie działań nastawionych na wsparcie przedsiębiorczości, 

w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, i ma na celu 

pobudzenie inwestycji sektora prywatnego (efekt dźwigni). 

Pomoc/wsparcie 

Assistance 

Formy pomocy dostarczanej przez Fundusze Strukturalne, 

programy operacyjne, jednolite dokumenty programowe; 

Inicjatywy Wspólnoty lub wsparcie dla pomocy technicznej 

(doradczej) i działań innowacyjnych. 

Poświadczenie 

zamknięcia 

(zakończenia) pomocy 

Declaration at winding-

up of the assistance 

Dokument sporządzany przez niezależną jednostkę w ramach 

instytucji zarządzającej zawierający podsumowanie wniosków 

pokontrolnych z poprzednich lat, jak również ocenę rzetelności 

wniosku o końcową płatność oraz legalności i prawidłowości 

transakcji dokonanych w okresie objętym pomocą. 

Priorytet 

Priority 

Jeden z priorytetów strategii, przyjętych w PWW (CSF) lub 

w pomocy; priorytetowi jest podporządkowany wkład 

finansowy z Funduszy, innych instrumentów finansowych oraz 

odpowiednich środków finansowych państwa członkowskiego, 

jak również zestaw sprecyzowanych celów.  

Proces TINA Proces ten został zainicjowany w celu nawiązania ściślejszej 



 206 

Transport Infrastructure 

Needs Assessment 

współpracy w zakresie modernizacji i rozwoju infrastruktury 

transportowej w wymiarze TENs z państwami Europy 

Środkowej i Wschodniej kandydującymi do członkostwa w UE. 

Zadaniem TINA jest określenie i modernizacja głównych 

europejskich tras transportowych oraz osiągnięcie 

interoperatywności infrastruktury i zarządzania działalnością 

eksploatacyjno-przewozową na jej obszarze.  

Produkt krajowy brutto 

(PKB) 

Gross domestic product 

(GDP) 

Miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju, 

który jest sumą wydatków gospodarstw domowych na zakup 

dóbr i usług konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego 

na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków państwa 

na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego. 

Program operacyjny  

Operational programme 

Dokument przyjęty przez Komisję Europejską, służący 

wdrażaniu PWW (CSF) i składający się ze spójnego 

zestawienia priorytetów, zawierającego działania wieloletnie, 

które mogą być wdrażane przez jeden lub kilka Funduszy, jeden 

lub kilka innych dostępnych instrumentów finansowych oraz 

EIB.  

Program operacyjny 

pomocy technicznej  

Technical assistance 

operational programme 

Specyficzny program operacyjny finansujący działania 

przygotowawcze, oceniające i kontrolne, niezbędne 

do wdrażania PWW (CSF) 

Program pomocy w 

przebudowie 

gospodarczej państw 

Europy Środkowej i 

Wschodniej (PHARE) 

Polish Hungary 

Assistance for 

Restucturing their 

Economies (PHARE)  

Początkowo program PHARE wspierał przemiany gospodarcze 

i społeczne w Polsce i na Węgrzech. Szczególny nacisk 

kładziono na rozwój sektora prywatnego. W miarę upływu lat 

PHARE rozrastał się, zwiększając obszar swojego działania 

zarówno kompetencyjnie jak i terytorialnie. Obecnie z pomocy 

tego Funduszu korzysta 10 państw kandydujących (Polska, 

Węgry, Republika Czeska, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, 

Rumunia, Bułgaria, Słowenia) oraz trzy państwa nie 

kandydujące (Albania, Macedonia, Bośnia i Hercegowina). 

Programowanie  

Programming 

Proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, 

prowadzony w kilku etapach w celu wdrażania, na bazie 

wieloletniej współpracy, wspólnych działań Wspólnoty 

i państw członkowskich dla osiągnięcia określonych celów 

znajdujący wyraz w przygotowaniu dokumentów 

programowych. 

 

Programy 

przedakcesyjne  

Pre-accession 

programmes 

Fundusze przedakcesyjne  

Projekt (zadanie) 

Project (task) 

Najmniejsza dająca się wydzielić jednostka stanowiąca 

przedmiot pomocy.  

Projekt bliźniaczy 

Twinning project 

Współpraca dwustronna w danej dziedzinie, będącej 

przedmiotem projektu, pomiędzy administracją kraju 

kandydującego a wybraną w drodze konkursu instytucją kraju 

członkowskiego UE. 

Projektodawca Odbiorca ostateczny 
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Project promoter 

Ramy Odniesienia 

Polityki Zatrudnienia 

Employment Policy 

Frame of Reference 

Dokument wyznaczający kontekst dla pomocy dotyczącej zatrudnienia i 

rozwoju zasobów ludzkich, określający związek z priorytetami 

wyznaczonymi przez Wspólną Ocenę Założeń Polityki Zatrudnienia (JAP) 

oraz przez inne strategiczne dokumenty z obszaru polityki społecznej i rynku 

pracy. Dokument ten wykazuje spójność planowanych działań , które będą 

podejmowane w sektorze rozwoju zasobów ludzkich z polityką Rządu, 

Europejską Strategia Zatrudnienia Rozporządzeniem dotyczącym 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Raport końcowy 

Final report 

Raport dotyczący wdrażanej pomocy, który powinien być przedłożony w 

ciągu sześciu miesięcy od ostatniej płatności dokonanej przez instytucję 

płatniczą, zawierający informacje nt. postępu osiągniętego w odniesieniu do 

spójności gospodarczej i społecznej oraz wkładu Funduszy Strukturalnych, 

Funduszu Spójności, EIB i innych instrumentów finansowych w tym 

zakresie. Raport końcowy w szczególności dotyczy programów 

operacyjnych i projektów. 

Raport roczny 

Annual report 

Raport na temat wdrażania programu lub projektów 

przedkładany instytucji płatniczej przez instytucję zarządzającą 

środkami w ramach pomocy wieloletniej. Raport roczny 

składany jest w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego 

roku kalendarzowego. Zawartość raportu końcowego jest taka 

sama jak zawartość raportu końcowego. 

Raportowanie 

Reporting 

Sprawozdawanie przez instytucję zarządzającą postępu 

z wdrażania programu lub projektów współfinansowanych 

z funduszy pomocowych. 

Remont obiektów 

budowlanych 

Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 

a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 

się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 

stanie pierwotnym  

Refundacja wydatków  

Reimbursement of 

expenditure 

Zrekompensowanie przez Komisję Europejską wydatków 

realizowanych w ramach pomocy – po ich poświadczeniu przez 

instytucję płatniczą.  

Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności 

okresowych. 

Region 

Region 

Podporządkowana bezpośrednio szczeblowi centralnemu 

jednostka terytorialna, posiadająca reprezentację polityczną. 

W Polsce obecnie rolę regionów pełnią województwa.  

Rezerwa wykonania 

Performance reserve 

Środki w wysokości 4% ogólnej sumy przyznanej danemu 

krajowi członkowskiemu (regionowi) z Funduszy 

Strukturalnych na początku okresu programowania w ramach 

celów polityki strukturalnej UE.  

Służą do finansowego wspierania tych dokumentów 

programowych, które w oparciu o standardowy zestaw 

wskaźników, uzgodnionych wcześniej pomiędzy Komisją 

Europejską a danym krajem członkowskim (regionem), 

wykazują najlepsze wyniki jeśli chodzi o stopień osiągnięcia 

zakładanych celów, jakość zarządzania oraz postępy 

w finansowym wdrażaniu. 

Rezultaty 

Results 

Bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego 

programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji 
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o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub 

projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu 

przez nich wsparcia.  

Roboty budowlane 

dotyczące obiektu 

budowlanego 

Budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego 

Rozwój regionalny 

Regional Development 

Wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwałą 

poprawę ich konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców, 

co przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.  

Rozwój zrównoważony 

Sustainable Development 

Rozwój społeczno ekonomiczny, zachowujący cechy trwałości 

w długim okresie oraz nie działający destrukcyjnie 

na środowisko, w którym zachodzi.  

Sektorowe programy 

operacyjne 

Sectoral operational 

programmes 

Programy operacyjne przygotowywane i zarządzane przez 

właściwe resorty centralne, realizujące zadania horyzontalne 

w odniesieniu do całych sektorów ekonomiczno-społecznych.  

Sieci TEN 

Trans European 

Networks 

Sieć infrastruktury transportowej obejmujące połączenia 

transportowe, telekomunikacyjne i energetyczne w ramach 

Unii. 

SIMIK System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej 

Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. SIMIK jest 

instrumentem wspierającym monitorowanie i zarządzanie 

zarówno PWW i programami operacyjnymi, jak i 

poszczególnymi projektami.  

Skuteczność 

Effectiveness 

Skuteczność realizacji celów przez program; ocenia się ją 

porównując to, co zostało zrobione, z tym co było pierwotnie 

zaplanowane. 

Specjalny Program 

Akcesyjny na Rzecz 

Rozwoju Rolnictwa i 

Obszarów Wiejskich 

(SAPARD) 

Special Accession 

Programme for 

Agriculture and Rural 

Development (SAPARD) 

Jeden z programów przedakcesyjnych, który został 

uruchomiony ze względu na duże braki w rozwoju 

gospodarczym na obszarach wiejskich na terenie wszystkich 

państw kandydujących. Ze środków SAPARD finansowane 

są ponadto inwestycje w rolnictwie i przemyśle spożywczym. 

Z programu SAPARD mogą korzystać gminy (drogi, 

oczyszczalnie ścieków), rolnicy (modernizacja gospodarstw 

rolnych), przedsiębiorstwa (dostosowanie produkcji żywności 

do norm UE, tworzenie nowych miejsc pracy). 

Specjalny Program 

Przygotowawczy do 

Funduszy 

Strukturalnych 

Special Preparatory 

Programme (SPP) 

Program pomocowy w ramach programu Phare'98 →Phare, 

przygotowujący instytucje w regionach do absorpcji pomocy 

o charakterze strukturalnym, która będzie udzielana przez Unię 

Europejską w okresie preakcesyjnym oraz w pierwszych latach 

po uzyskaniu członkostwa. Działania podejmowane w ramach 

programu SPP zgrupowano w trzech komponentach:  

 wsparcie dla przygotowania strategii rozwojowych 
 ustanowienie podstaw prawnych i administracyjnych dla Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności, jak również dla uruchomienia 

instrumentów pomocy preakcesyjnej w ramach programów ISPA i 

SAPARD; 

 przygotowanie zintegrowanych programów rozwoju regionalnego 

w wybranych regionach (katowickie, olsztyńskie, rzeszowskie).  
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Spójna Polityka 

Strukturalna Obszarów 

Wiejskich i Rolnictwa 

na lata 2000-2006 
Coherent Structural Policy for 

Rural Areas and Agriculture 

Development 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 

1999, który zawiera podstawowe uwarunkowania, założenia 

i cele polityki zmierzające do trwałego przekształcenia 

rolnictwa i obszarów wiejskich.  

 

Strategia gospodarcza 

rządu SLD-UP-PSL 

Przedsiębiorczość-

Rozwój-Praca 
"Entrepreneurship - 

Development - Work" 

A strategy for the 

Economic Development 

of Poland 

Strategia przyjęta przez Radę Ministrów 29 stycznia 2002 roku, 

która ma na celu stymulację rozwoju polskiej 

przedsiębiorczości i zmniejszenie stopy bezrobocia. Dokument 

dokładnie definiuje zadania do końca roku 2005 i określone 

zadania na każdy rok, ponadto określa instrumenty, które będą 

wykorzystane w następnych latach do poprawy warunków 

życia w Polsce i poprawy szans Polski w świetle przystąpienia 

do UE.  

Strategia rozwoju 

regionu 

Regional Development 

Strategy 

Koncepcja systemowego działania na rzecz długotrwałego 

rozwoju regionu poprzez racjonalną alokację zasobów oraz 

dokument określający sposoby postępowania dla realizacji 

wspólnie ustalonych celów.  

Studium wykonalności 

Feasibility study 

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, 

weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji 

i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów; 

studium powinno stanowić plan projektu; muszą w nim zostać 

określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły 

operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, 

techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, 

społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem 

naturalnym; studium wykonalności pozwala na określenie 

rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne 

uzasadnienie celu realizacji projektu.  

Szacunkowy rozkład 

asygnowanych 

zobowiązań  

Indicative breakdown of 

the commitment 

appropriations 

Rodzaj planu finansowego, wyszczególniającego dla każdego 

priorytetu i roku finansowy wkład każdego Funduszu w dane 

działania lub operacje. Plan ten tworzy się na etapie 

przygotowywania dokumentów programowych. 

Transza środków 

Tranche 

Rata płatności przekazywana beneficjentowi przez instytucję 

płatniczą. 

Umowa bliźniacza 

Twinning covenant 

Umowa pomiędzy partnerami dotycząca współpracy w ramach 

projektu bliźniaczego. 

Unia gospodarcza i 

walutowa 

Economic and monetary 

union 

Unia walutowa to ugrupowanie integracyjne, polegające 

na tym, że państwa w niej uczestniczące przyjmują wspólną 

jednostkę walutową, będącą oficjalnym środkiem płatniczym 

tych krajów. W UE taką ponadnarodową walutą jest Euro. 

Będzie ona wprowadzona w trzecim etapie Unii Gospodarczej 

i Walutowej w krajach, które spełnią kryteria konwergencji. 
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URBAN Inicjatywa Wspólnoty polegająca na udzieleniu wsparcia dla 

projektów mających na celu gospodarczą i społeczną 

regenerację miast i obszarów miejskich znajdujących się 

w kryzysie w celu promowania zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich. Inicjatywa Wspólnoty w całości 

finansowana jest przez EFRR. 

Uzupełnienie programu  

Programme complement 

Dokument wdrażający strategię i priorytety pomocy, 

zawierający także szczegółowe elementy na poziomie działania 

przygotowany przez państwo członkowskie lub instytucję 

zarządzającą, i w razie potrzeby korygowany. W dokumencie 

tym przedstawione zostaną szczegółowe kryteria wyboru 

projektów, system wdrażania, budżet działań. 

Wdrażanie 

Implementation 

Urzeczywistnienie projektu programu. Etap wdrażania 

następuje po etapie programowania. 

Weryfikacja 

Verification 

Działanie podejmowane przez każdy kraj członkowski Unii 

Europejskiej w stosunku do Komisji Europejskiej, mające 

na celu sprawdzenie skuteczności ustanowionych rozwiązań 

w zakresie zarządzania i kontroli w sposób gwarantujący 

prawidłowe wykorzystanie funduszy Wspólnoty 

Wniosek/aplikacja 

Application form 

Standardowy formularz składany przez projektodawcę w celu 

uzyskania wsparcia ze środków pomocowych. Zakres 

informacji zawartych we wniosku obejmuje: informacje o 

instytucji zgłaszającej wniosek, informacje na temat projektu, 

charakterystyka działań podejmowanych podczas realizacji 

projektu, planowane rezultaaty i wydatki, wymagagane 

dokumenty w formie załączników.  

Wniosek o płatność  

Payment application 

Wniosek kierowany przez instytucję zarządzającą do instytucji 

płatniczej w celu dokonania okresowych płatności na rzecz 

beneficjentów. Płatności te umożliwiają zwrot kosztów 

faktycznie opłacanych przez fundusze pomocowe. 

Wykonywanie robót 

remontowych drogi 

Przywracanie pierwotnego stanu drodze zmierzające do 

zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu 

Wskaźniki 

Indicators 

Miara: celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych 

zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych 

zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dotyczących 

ochrony środowiska). 

Wskaźniki bazowe 

Baseline indicators 

Wskaźniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą 

na obszarze realizacji projektu, mierzone przed rozpoczęciem 

oraz w trakcie jego wdrażania, w celu oszacowania 

zachodzących zmian, nie wynikających jednakże z realizacji 

inwestycji.   

Wskaźniki 

oddziaływania  

Impact indicators 

Wskaźniki odnoszące się do konsekwencji danego programu 

wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich 

beneficjentów. Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które 

pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak 

są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. 

Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe 

dotyczące szerszej populacji.    

Wskaźniki podstawowe Zestaw wskaźników bazujących na standardach unijnych, 
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Core indicators zalecanych do stosowania beneficjentom środków 

uruchamianych w ramach Funduszy Strukturalnych. 

Wskaźniki produktu 

Output indicators 

Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są 

w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość 

zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc itp.).  

Wskaźniki programu 

Programme indicators 

Wskaźniki ustalone przed, lub we wczesnej fazie wdrażania 

projektu, w celu monitorowania wdrażania programu oraz jego 

oceny wykonania w odniesieniu do wcześniejszych celów. 

Do wskaźników tych zaliczamy →wskaźniki wkładu, 

wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki 

oddziaływania. 

Wskaźniki rezultatu 

Result indicators 

Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowym 

efektom wynikającym z programu. Dostarczają one informacji 

o zmianach np.. zachowania, pojemności lub wykonania, 

dotyczących bezpośrednich beneficjentów. Takie wskaźniki 

mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie 

czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba 

wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się 

środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie 

kosztów transportu) 

Wskaźniki wkładu 

Input indicators 

Wskaźniki odnoszące się do budżetu przydzielonego dla 

kolejnych poziomów wsparcia. Wskaźniki te są 

wykorzystywane przy monitorowaniu postępu w odniesieniu 

do (rocznych) zobowiązań i płatności z funduszy dostępnych 

dla każdej operacji, działania lub programu w odniesieniu 

do jego kosztów.    

Wskaźniki wpływu, 

oddziaływania 

Impact indicators 

Wskaźniki odnoszące się do konsekwencji danego projektu 

wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich 

beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-

gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji).  

Wspólna Ocena Założeń 

Polskiej Polityki 

Zatrudnienia 

(WOZPPZ) 

Joint Assessment of 

Employment Priorities in 

Poland (JAP) 

Dokument skupiający się na podstawowych wyzwaniach 

w dziedzinie zatrudnienia. Te wyzwania polegają, po pierwsze, 

na uznaniu, że rynek pracy powinien odzwierciedlać potrzeby 

dynamicznej gospodarki rynkowej, stanowiącej część 

Jednolitego Rynku, w szczególności potrzebę posiadania 

mobilnych, łatwo przystosowujących się i wykwalifikowanych 

pracowników. Drugim wyzwaniem jest kreowanie polityki 

i posiadanie odpowiednich instytucji, wspierających rozwój 

elastycznego rynku. Do priorytetów oceny należą: 

- dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb 

rynku pracy, 

- restrukturyzacja rynku pracy, 

- aktywna polityka rynku pracy i jej wdrożenie, 

- przygotowanie do wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Wspólna polityka 

handlowa 

 

Polityka, której celem jest przyczynianie się do harmonijnego 

rozwoju handlu światowego, stopniowego usunięcia przeszkód 

w wymianie międzynarodowej oraz obniżenie barier celnych. 

Jednocześnie WE traktuje zniesienie ceł w handlu między jej 
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państwami członkowskimi jako sposób na zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstw. Zasady tej polityki to: 

 -   zmiany taryf celnych, 

 -   zawieranie układów celnych i handlowych, 

 -   instrumenty liberalizacji, 

 -   polityka eksportowa, 

  -   środki ochronne w handlu, takie jakie muszą być        

podejmowane w przypadku dumpingu lub subsydiów.  

Wspólna polityka rolna 

 

Środki polityki rynkowej (tzw. polityka rynkowo-cenowa) 

ipolityki strukturalnej mające umożliwić realizację 

następujących celów:  

 -  zwiększenie produktywności rolnictwa w drodze wspierania 

postępu technicznego, racjonalizacji produkcji i 

optymalizacji zastosowania czynników produkcji, zwłaszcza 

siły roboczej, 

 -   zapewnienie ludności rolniczej godziwych warunków życia, 

zwłaszcza przez zwiększanie dochodów osób zatrudnionych 

w rolnictwie, 

 -  stabilizacja rynków,  

 -  zapewnienie zaopatrzenia w produkty rolne, 

 -  zaopatrzenie konsumentów w produkty rolne po rozsądnych 

cenach. 

Wspólna polityka 

transportowa 

Polityka, której celem jest sukcesywne usuwanie wszelkich 

barier w każdej z gałęzi transportu poprzez ujednolicanie 

przepisów technicznych, podatkowych i socjalnych, 

promowanie swobodnej konkurencji między operatorami 

wszystkich państw członkowskich oraz znoszenie 

dyskryminacji przewoźnika z powodu jego siedziby. 

Wspólnota Europejska (WE) 

European Community 

(EC) 

Wspólnota, której celem jest stworzenie wspólnego rynku oraz 

unii gospodarczej i walutowej, a także dzięki wdrożeniu 

wspólnej polityki i działań, wspieranie w całym ugrupowaniu 

harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działalności 

gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony 

socjalnej, równości praw kobiet i mężczyzn, zrównoważonego 

i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności 

i spójności gospodarczej, wysokiego poziomu ochrony 

i poprawy jakości środowiska naturalnego, podnoszenie 

standardu i jakości życia, gospodarczej i społecznej spójności 

oraz solidarności między państwami członkowskimi. Działania 

Wspólnoty są regulowane wspólnymi politykami, do których 

należą: Wspólna polityka rolna, Wspólna polityka handlowa, 

Wspólna polityka transportowa i polityka ochrony środowiska, 

Polityka regionalna i strukturalna WE, Unia Gospodarcza 

i Walutowa, →wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa.  

Współczynnik 

urbanizacji 

Urban rate 

Udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności kraju.  

Współfinansowanie ze 

źródeł krajowych 
Wkład środków krajowych do programów lub projektów realizowanych 

przy udziale środków pomocowych. 
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National co-financing 

Wstępne studium 

wykonalności 

Pre-feasibility study 

Studium, przeprowadzone podczas fazy identyfikowania 

projektu, w którym definiuje się wszystkie potencjalne 

problemy, ocenia się alternatywne rozwiązania, po czym 

wybiera się preferowane rozwiązanie w oparciu o kryterium 

trwałości projektu.  

 

 

Wstępny Narodowy 

Plan Rozwoju (WNPR) 

Preliminary National 

Development Plan 

(PNDP) 

Rządowy dokument programowy określający priorytety 

rozwoju w dziedzinie spójności społeczno-gospodarczej 

w okresie przedakcesyjnym. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 

na lata 2000-2003 wspierać będzie realizację priorytetów 

sektorowych, zidentyfikowanych w →Partnerstwie dla 

Członkostwa oraz →Narodowym Programie Przygotowania 

do Członkostwa w Unii Europejskiej. Dotyczy to przede 

wszystkim rolnictwa (rozwoju obszarów wiejskich), 

rybołówstwa, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnienia 

i spraw społecznych, ochrony środowiska oraz transportu. 

Zamówienia publiczne 

Public procurement 

Opłacane przez zamawiającego usługi, dostawy lub roboty 

budowlane wykonywane przez dostawców lub wykonawców. 

Zasada de minimis Zgodnie z zasadą de minimis progrmy pomocy, ograniczone 

pod względem wysokości do 100 tys. EURO, o ile nie są 

stosowane w sektorach uznanych przez Wspólnotę za wrażliwe 

i nie są przeznaczone na subsydia eksportowe, nie muszą być 

notyfikowane i podlegać kontroli Komisji Europejskiej. Zasada 

de minimis nie ma zastosowania do rolnictwa, rybołówstwa, 

przemysłu stoczniowego, trasportu, wydobycia węgla, 

hutnictwa żelaza i eksportu, nie może też się kumulować z inna 

pomocą w ciągu 3 lat. W przypadku nadużycia pomocy 

przewidziane są procedury zwrotu. Zasada ta jest niezależna od 

wielkości przedsiębiorstwa, choć w założeniu zasadniczo 

odnosi się do małych i średnich przedsiębiorstw.   

 

 

 


