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Wstęp
Działania realizowane przez Miasto Olsztyn obejmujące zadania z zakresu sfery społecznej
wynikają m.in. z zapisów w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o samorządzie
powiatowym. Zadania leżące w gestii Miasta dotyczą przede wszystkim zapewnienia
mieszkańcom ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym utrzymania ośrodków i zakładów
opiekuńczych. Ponadto Miasto realizuje sprawy związane z gminnym budownictwem
mieszkaniowym, edukacją publiczną, kulturą oraz ochroną i opieką nad zabytkami, a także
utrzymuje porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, realizuje politykę prorodzinną i
współpracuje z organizacjami pozarządowymi.
Poniższa diagnoza sfery społecznej została podzielona na 8 sektorów tematycznych i obejmuje:
- zdrowie,
- pomoc społeczną,
- oświatę,
- mieszkalnictwo,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,
- sport i rekreację,
- bezpieczeństwo,
- organizacje pozarządowe.
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Charakterystyka demograficzno - społeczna
Ludność Olsztyna w grudniu 2004 r. liczyła 173,9 tys. osób, co stanowiło 12,2% ludności
województwa warmińsko – mazurskiego. W porównaniu do roku 2002 (NSP 2002) liczba ta
zwiększyła się o 0,4%. Spośród całej populacji zamieszkującej Olsztyn w 2004 r. mężczyźni
stanowili 46,4%, na 100 mężczyzn przypadało 115,6 kobiet (według danych NSP 2002 proporcje
te kształtują się podobnie).
Na 1 km2 powierzchni miasta w 2004 r. mieszkało 1978 osób (według NSP 2002 r. 1970 osób).
Tabela 1: Ludność według płci
WYSZCZEGÓLNIENIE

2002
stan w dniu 20 V

Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Na 100 mężczyzn przypada
kobiet

2004
stan w dniu 31 XII

Przyrost (+)
Ubytek (–)

173102
80341
92761

173850
80624
93226

+ 748
+ 283
+ 465

115,5

115,6

x

W 2004 r. w strukturze wiekowej ludności największą grupę w mieście stanowiły osoby w wieku
produkcyjnym – prawie 68% (według NSP prawie 67%). Ludność w wieku przedprodukcyjnym
stanowiła ponad 18% (według NSP - 20%) a poprodukcyjnym prawie 14% (według NSP
niewiele ponad 13%).
Rysunek 1: Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku
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Na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2004 r. przypadało 47 osób w wieku nieprodukcyjnym
(w 2002 r. – 49), a w województwie 58.
W 2004 r. w Olsztynie zawarto 750 małżeństw, a w przeliczeniu na 1000 ludności liczba ta
wyniosła 4,5 (w województwie 5,0). Na koniec 2002 r. liczba zawartych małżeństw wyniosła
788, a w przeliczeniu na 1000 ludności 4,7. Przyrost naturalny będący różnicą pomiędzy liczbą
żywych urodzeń i zgonów wyniósł w 2004 r. – 335 osób (w 2002 r.- 268 osób). W przeliczeniu
na 1000 ludności przyrost naturalny wyniósł w 2002 r. – 1,6, w 2003 r. – 1,0 a w 2004 r. – 2,0.
Liczba zgonów na 1000 ludności wyniosła odpowiednio w wyżej wymienionych latach: 7,0; 7,2 i
7,0; w tym zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych:4,2; 3,6; 2,0.
Rysunek 2: Ruch naturalny ludności
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Według danych NSP 2002 w województwie warmińsko – mazurskim odsetek ludności
zamieszkałej od urodzenia wyniósł 50,9%. Ludność przybyła do miejscowości aktualnego
zamieszkania stanowiła 47,8% ogółu mieszkańców, co oznacza, że niemal, co druga osoba
zamieszkiwała na stałe w innym miejscu kraju lub wyjechała z domu rodzinnego na okres
dłuższy niż na rok (i do niego powróciła). W Olsztynie ludność zamieszkała od urodzenia
stanowiła 41,1%. Do miejscowości aktualnego zamieszkania przed rokiem 1989 przybyło lub
powróciło (po nieobecności trwającej co najmniej 12 miesięcy) 39,8%, natomiast w latach 1989 –
2002 – 15,3%. Zatem ludność, która przybyła do miejscowości aktualnego zamieszkania
stanowiła 55,1% ogółu mieszkańców. Więcej zasiedziałych było mężczyzn niż kobiet.
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W 2004 r. saldo migracji w całym regionie wyniosło - 2,5 tys. osób, w przeliczeniu na 1000
ludności – 1,76. W Olsztynie saldo było dodatnie i wyniosło 0,2 tys. osób, w przeliczeniu na
1000 ludności - 1,33.1
Analizując liczbę zgonów w Olsztynie w 2003 r. można zauważyć, że najczęściej występującą
przyczyną umieralności są choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe. Sytuacja taka wynika
ze słabej wykrywalności chorób i zbyt późnego rozpoczęcia leczenia. Stosunkowo mało zgonów
notuje się z powodu wad rozwojowych czy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Są to
stany, z którymi stosując odpowiednie metody leczenia, można żyć.
Tabela 2: Struktura zgonów wg przyczyny w roku 2003
Choroby

Liczba zgonów

Odsetek

choroby układu krążenia

401

33,1

nowotwory złośliwe

382

33,54

zewnętrzne przyczyny urazów i zatruć

64

5,28

choroby układu oddechowego

73

6,03

choroby układu trawiennego

40

3,30

zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz niektóre inne choroby z
udziałem mech. autoimmunologicznych
zaburzenia wydzielania wewnętrznego stanu odżywiania i przemiany
metabolicznej

4

0,33

19

1,57

choroby układu moczowo - płciowego

14

1,16

stany zaczynające się w okresie okołoporodowym

3

0,25

wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

2

0,17

choroby układu nerwowego

16

1,32

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

6

0,5

objawy, cechy chorobowe gdzie indziej nie sklasyfikowane

167

13,79

choroby zakaźne i pasożytnicze

12

0,99

Ogółem

1203

Analizując prognozę ludności Olsztyna sporządzoną przez Urząd Statystyczny w Olsztynie
zauważa się stopniowy wzrost liczby mieszkańców do roku 2010, która wynosi 176 169 osób. Po
2010 roku następuje gwałtowny spadek ludności do poziomu 171 473 mieszkańców w roku
2020. Oznacza to, że w porównaniu do najwyższego poziomu, liczba mieszkańców spadnie o
4696 osób, czyli o 2,6%.
1

Raport z badania statystycznego „Budownictwo Mieszkaniowe w Olsztynie”, Urząd Statystyczny w Olsztynie,
2005
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Prognoza w porównaniu do danych aktualnych jest nieprawdziwa, ponieważ różnica między
liczbą ludności w analizowanych latach 2003 – 2004 kształtuje się na poziomie średnio 0,65%,
czyli ok. 1150 mieszkańców.
Tabela 3: Prognoza demograficzna
Ludność
Ogółem
Ludność
Ogółem

2003
174316
2012
175890

2004
174949
2013
175679

2005
175434
2014
175320

2006
175817
2015
174873

2007
176023
2016
174395

2008
176119
2017
173783

2009
176151
2018
173124

2010
176169
2019
172338

2011
176042
2020
171473

Rysunek 2: Prognoza demograficzna
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Ludność w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem ponadpodstawowym w 2002 r. w Olsztynie
stanowiła 73,4%. Udział osób z ukończoną co najmniej szkołą średnią (bez zasadniczego
zawodowego) wyniósł 60,3%.
Odsetek ludności z wykształceniem wyższym wyniósł w mieście 18,8%. Odsetek osób z
ukończoną szkołą podstawową wyniósł 19,7% a udział osób bez wykształcenia szkolnego 2,0%.
Z punktu widzenia analizy rynku pracy ludność w wieku 15 lat i więcej można podzielić na trzy
podstawowe zbiorowości: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Pracujący i
bezrobotni tworzą razem ludność aktywną zawodowo. Według danych NSP 2002 aktywnych
zawodowo w mieście Olsztynie było 77,6 tys. osób. Miernikiem zmian na rynku pracy jest
współczynnik aktywności zawodowej, czyli procentowy udział aktywnych zawodowo w ogólnej
liczbie ludności danej kategorii. W Olsztynie wyniósł on 56,2%. Natomiast wskaźnik
zatrudnienia, obrazujący udział osób pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej
wyniósł w tym czasie w Olsztynie 46,8%.
Według danych NSP 2002 udział ludności utrzymującej się głównie z własnych dochodów z
pracy (w % ogółu ludności) wyniósł w Olsztynie 35,8% (w województwie 29,4%). Udział
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ludności utrzymującej się głównie z własnego niezarobkowego źródła dochodów (tj. świadczenia
z ZUS, FUS, KRUS, opieki społecznej) (w % ogółu ludności) wyniósł w Olsztynie 24,0% (w
województwie 27,9%). Natomiast liczba osób utrzymywanych przypadająca na 1000 osób
posiadających własne źródło utrzymania w Olsztynie wyniosła 612 (w regionie 719).
Utrzymujący się z niezarobkowego źródła w % ogółu ludności stanowili 30,3%, w tym z
emerytury 14,8%, renty 9,8% oraz z zasiłku 2,3%, w tym z zasiłku dla bezrobotnych 1,3%.
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1. Analiza stakeholders w sferze społecznej
Poniższe zestawienie jest wykazem grup podmiotów, które uczestniczą w rozwoju sfery
społecznej. Podmioty te wpływają i określają warunki funkcjonowania poszczególnych sektorów
w sferze.
Ø (•) Pierwszą grupę stanowią podmioty instytucjonalne, których zadaniem statutowym
jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju sfery społecznej.
Zrównoważony rozwój sfery społecznej uzależniony jest od działania pewnych grup, których
działania przenikają się i wynikają z tworzonych przepisów prawnych. Struktury tworzące akty
prawne można podzielić na kilka grup. Pierwszą i najważniejszą tworzą struktury państwowe,
czyli Sejm i Rząd RP oraz struktury unijne (Parlament Europejski). Ustawy, programy i strategie
są wyznacznikiem dla pozostałych grup, które tworzą akty prawne na poziomie wojewódzkim
(Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Zarząd Województwa i Marszałek) i miejskim (Rada Miasta
i Prezydent Miasta Olsztyn). W grupie tej znajdują się ponadto samodzielne instytucje parające
się działalnością w obrębie poszczególnych sektorów sfery społecznej. Są to służby nadzorujące
(inspektoraty), porządkowe i ratownicze (policja, straż miejska, pogotowie ratunkowe), instytucje
edukacyjne (szkoły, przedszkola, kuratorium), instytucje pomocy społecznej (domy pomocy
społecznej, domy dziecka), służba zdrowia (przychodnie, szpitale, żłobki), animatorzy kultury
(ośrodki kultury, kina, teatry, muzea) i instytucje sportowe (kluby sportowe, pływalnia).
Jednostki te podlegają wojewodzie lub marszałkowi bądź są to jednostki miejskie, które
utrzymują odpowiedni stan infrastruktury służącej mieszkańcom i zapewniają odpowiedni
poziom jakości życia.
Ø (‚) Druga grupa obejmuje odbiorców usług poszczególnych sektorów sfery społecznej.
Grupę tą stanowią mieszkańcy gminy, którzy określają warunki, w jakich chcieliby żyć, są
najważniejszym odbiorcą i krytykiem działalności władz miasta. Mieszkańcy bez względu na
wiek, stopień sprawności, wykształcenie czy wyznanie kształtują realia życia w mieście.
Posiadanie pracy, rodziny, warunków do godnego życia jest elementem, który stanowi o ich
spokoju i bezpieczeństwie. Ważną grupę wśród mieszkańców stanowią osoby niepełnosprawne,
które angażując się w działania na rzecz poprawy swojego bytu, współtworzą godne warunki
życia w mieście dla wszystkich osób.
Postulaty i wnioski wszystkich mieszkańców miasta są bardzo istotne z punktu widzenia sfery
społecznej, ponieważ to właśnie mieszkańcy są podstawowym odbiorcą usług. Jako pracownicy i
pracodawcy wykorzystują swoją wiedzę tworząc przesłanki do zaspokajania potrzeb
społecznych.
Do tej grupy należy także zaliczyć turystów, którzy pomimo okresowego pobytu w mieście,
stanowią jego część, biorąc udział w życiu kulturalnym i korzystając z usług handlu, gastronomii,
a także o charakterze m.in. rekreacyjnym. Częstotliwość przyjazdów i liczba turystów jest także
swoistym miernikiem atrakcyjności Olsztyna.
Należy zdobyć zaufanie i szacunek zarówno mieszkańców, jak i turystów, których opinia
najlepiej odzwierciedla stan zapotrzebowania miasta na usługi społeczne.
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Ø (ƒ) Kolejną, trzecią grupę stanowią podmioty oferujące swe usługi w obrębie sfery
społecznej, dla których warunkiem funkcjonowania jest konkurencyjność wobec innych
podmiotów. Są to jednostki służące otoczeniu w sposób komercyjny.
Do trzeciej grupy należą podmioty w bardzo wysokim stopniu wpływające na rozwój sfery
społecznej w mieście. Obecnie zacierają się granice pomiędzy działalnością publiczną i
komercyjną. Kształtują się takie kategorie usług, jakie powinny być zapewnione przez władze
publiczne, a często są świadczone przez podmioty komercyjne. Szczególnie widoczne jest to w
przypadku oświaty, służby zdrowia i transportu zbiorowego. Podobnie sytuacja wygląda w
przypadku instytucji działających na rzecz kultury w mieście.
Grupa ta zaspokaja często w maksymalnym stopniu potrzeby społeczne mieszkańców, choć jej
działalność ma charakter rynkowy. Pomimo tego jest bardzo ważnym uczestnikiem sfery ze
względu na swoją służebną rolę względem otoczenia, zasięg oddziaływania i uzupełnienie
działalności gminy w tym zakresie.
Ø („) Czwarta grupa to instytucje i osoby fizyczne, którym zależy na rozwoju sfery
społecznej.
Grupę tę tworzą osoby bądź instytucje, które funkcjonują w obszarze sfery społecznej poprzez
udzielanie wsparcia finansowego oraz poszukiwanie innych źródeł rozwiązania problemów
(wśród nich organizacje pozarządowe, politycy i lokalni liderzy życia społecznego). Realizując
swoje zadania oczekują pomocy szczególnie ze strony lokalnych władz. Ponadto nagłaśniają
problemy, z którymi borykają się władze i wspierają działania w zakresie pomocy społecznej,
zdrowia, kultury i innych, wykorzystując swój autorytet i kontakty.
Jest to bardzo istotna grupa, z którą gmina powinna się liczyć, popierać i nawiązywać
współpracę.
Ø (…) Ostatnia, piąta grupa obejmuje podmioty odgrywające w społeczności rolę
opiniotwórczą. Relacje z podmiotami tworzącymi tę grupę mają istotne znaczenie dla
kształtowania postaw społeczności lokalnej, oraz rolę edukacyjną w zakresie budowania
społeczeństwa obywatelskiego.
Podmioty należące do piątej grupy są niezbędne ze względu na kształtowanie postaw
mieszkańców miasta oraz silny wpływ na sferę społeczną. Media odgrywają ważną rolę w
rozpowszechnianiu informacji o stanie poszczególnych sektorów sfery i prowokują do
podejmowania działań poprawiających stan rzeczy. Kościoły, jako niezależne jednostki,
wpływają na kształtowanie postaw, jednocześnie pomagając i edukując.
Cała grupa ma ogromny wpływ przede wszystkim na postawę mieszkańców gminy, a dzięki
informacjom o nastrojach społeczeństwa, dostarcza wskazówek co do pożądanych zachowań i
decyzji władz samorządowych.
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Rysunek 3: Graficzna prezentacja stakeholders w sferze społecznej
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Podmioty publiczne, których zadania mające na celu poprawę funkcjonowania
sfery społecznej wynikają z obowiązkowych zadań.
2

Odbiorcy usług, w których interesie leży właściwe wykorzystanie potencjału
sfery społecznej.

3

Usługodawcy komercyjni, którzy działają w obszarze sfery społecznej.

4

Uczestnicy, którzy reprezentują interesy odbiorców sfery społecznej, jednak
mogą napotykać bariery ze strony administracji.

5

Stakeholders posiadający silne oddziaływanie, będący całkowicie niezależni.
Należy ich pozyskać dla wsparcia dążeń strategicznych.
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2. Zdrowie
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z
Ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym, w gestii gminy (miasta na prawach powiatu)
leży promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna i wspieranie osób
niepełnosprawnych. Realizacja polityki zdrowotnej i społecznej Miasta należy do podstawowego
zakresu działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.
W obszarze ochrony zdrowia Wydział ocenia warunki zdrowotne Olsztyna, stan zabezpieczenia
opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców, prowadzi badania i tworzy kompleksowe opracowania
dotyczące oceny potrzeb zdrowotnych ludności.
Wydział, oprócz podstawowych działań w zakresie zdrowia, sprawuje nadzór i współpracuje z
jednostkami Miasta funkcjonującymi w sektorze ochrony zdrowia, tj. SPZOZ Miejskim
Szpitalem Zespolonym, SPZOZ Przychodnią Specjalistyczną, Zespołem Żłobków Miejskich i
Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Ponadto współpracuje z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Zespołem do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i
Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskim Urzędem Pracy. W ramach współpracy
tworzona jest powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Działania te wspomagane są przez również
działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych i zdrowotnych. We współdziałaniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Wydział sprawuje nadzór finansowy i administracyjny nad placówkami opiekuńczo
- wychowawczymi:
§ Domem Dziecka
§ Rodzinnymi Domami Dziecka
§ Zespołem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
§ Świetlicami Terapeutycznymi.

Na terenie Miasta Olsztyn funkcjonuje kilka szpitali o zasięgu wojewódzkim. Są to:
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie,
- Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie,
- Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego,
- Szpital Wojskowy 103 w Olsztynie.
Gmina Olsztyn pełni funkcje organu założycielskiego dwóch placówek ochrony zdrowia w
Olsztynie:
1. Miejskim Szpitalem Zespolonym
2. Przychodnią Specjalistyczną w Olsztynie.
Oprócz w/w szpitali, w Olsztynie działają jednostki realizujące świadczenia z zakresu lecznictwa
stacjonarnego, mające status prawny samodzielnych publicznych lub samodzielnych
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
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Liczba szpitali oraz liczba poszczególnych kategorii łóżek szpitalnych pozwala na zaspokojenie
potrzeb w zakresie lecznictwa zamkniętego dla mieszkańców miasta i regionu, jak również na
ewentualną obsługę większej liczby pacjentów w związku z sezonem urlopowym. Szpitale
posiadają przygotowane procedury na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych, skutkujących
napływem w krótkim czasie znacznej liczby osób poszkodowanych.
Tabela 4: Liczba łóżek
Jednostka

Liczba łóżek

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Miejski Szpital Zespolony
ZOZ MSWiA

480
250
410
223

W Olsztynie działają dwie przychodnie - Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, ul.
Dworcowa 28 oraz Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ, ul.
Puszkina 13. Ponadto w Mieście funkcjonuje 57 podmiotów świadczących usługi z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, w tym niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne
praktyki pielęgniarskie, grupowe praktyki pielęgniarskie, oraz jeden zakład opieki
pielęgniarskiej. Liczba podmiotów udzielających świadczenia z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej na terenie miasta zaspokaja potrzeby w tym zakresie i jest zgodna ze standardami
wytyczonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie obszar podstawowej opieki zdrowotnej
pozwala na przyjęcie zwiększonej liczby pacjentów w okresie letnim.
Zadania Gminy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej skierowane są na zapewnienie
dostępności do usług poz poprzez sporządzanie i coroczną aktualizację minimalnego planu
zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla Miasta Olsztyn przekazywanego do
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w celu dokonania porównań z wytycznymi Ministra
Zdrowia i ewentualne podjęcie wspólnych działań. Lekarze poz są również włączani w działania
z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej realizowane przez Wydział Zdrowia lub we
współpracy Wydziału i innych instytucji, firm lub placówek działających w sektorze ochrony
zdrowia.
Opieka ambulatoryjna i medyczna w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w soboty,
niedziele i dni świąteczne jest zapewniona jest przez lekarzy dyżurujących w Ambulatorium przy
Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej. Jednostka ta zawarła stosowne
porozumienie ze wszystkimi poz z terenu miasta, zgodnie z którymi zapewnia świadczenia
ambulatoryjne w godzinach 1900 – 700 w dni robocze oraz całą dobę w soboty, niedziele i dni
świąteczne. Ambulatorium realizuje świadczenia zdrowotne nieodpłatnie, na podstawie umowy z
Narodowym Funduszem Zdrowia.
Personel służby zdrowia w Olsztynie przedstawia się następująco:
§ lekarze ogółem – 522
- lekarze pracujący w publicznych zoz – 303
- lekarze pracujący w niepublicznych zoz – 204
§ lekarze dentyści ogółem – 111
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§ pielęgniarki łącznie z mgr pielęgniarstwa – 1246.
Na terenie Miasta Olsztyn, według stanu na dzień 10.03.2004 r., jest 67 aptek.
Niezależnie od opieki ambulatoryjnej służba zdrowia zapewnia także opiekę długoterminową. W
Olsztynie taką działalność prowadzą oprócz szpitali takie podmioty jak: Centrum Pielęgnacyjno –
Opiekuńcze „Niebieski Parasol”, Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno – Hospicyjnej im. Jana
Jerozolimskiego „Pomoc Maltańska”, NZOZ Hospicjum Domowe – Stacja Opieki C oraz
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy. Jednostki te zapewniają opiekę zarówno
medyczną jak i psychiczną oraz duchową. Opiekując się pacjentem pomagają całej rodzinie w
okresie choroby. Poza profesjonalistami ,w placówkach często czynnie zaangażowani są
wolontariusze.
W przypadku zdarzeń masowych zadania związane z zabezpieczeniem działań ratowniczych
realizują Szpitalne Oddziały Ratunkowe. W Olsztynie funkcjonują trzy oddziały ratunkowe: SOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, SOR Szpitala MSWiA oraz SOR Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego.
Szpitalne Oddziały Ratunkowe obejmują swoją opieką pacjentów przywiezionych przez zespoły
Pogotowia Ratunkowego, skierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz z
nagłymi dolegliwościami i urazami, wymagających szybkiej diagnostyki i leczenia. Do
oddziałów ratunkowych trafiają pacjenci w ciężkim stanie z całego regionu, a w sezonie
urlopowym – również spoza niego.
W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie działają ponadto 3 zespoły
ratownictwa medycznego typu R oraz 2 typu W obsługujące teren Miasta Olsztyn. Przy
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym stacjonuje śmigłowiec włączony do systemu
ratowniczego miasta i powiatu.
Łączność na całym terenie objętym funkcjonowaniem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Olsztynie zapewnia stawiane przed nią wymagania.
Cechą charakterystyczną regionu i Miasta, głównie ze względu na duże zalesienie jest częste
występowanie wścieklizny. W porównaniu z innymi gminami znaczna jest liczba pokąsań ludzi
przez wałęsające się psy. Szczepienia tych osób, ich czasowa niezdolność do pracy oraz
konieczność obserwacji zwierząt generują znaczne koszty.
Należy także zwrócić uwagę na pewne zjawiska, które zaczęły występować w związku ze
zmianami zasad finansowania, głównie w odniesieniu do podstawowej opieki zdrowotnej.
Odnosi się to przede wszystkim do zgłaszania przypadków niektórych chorób zakaźnych, których
potwierdzenie wystąpienia wymaga wykonania dodatkowych badań jak np. badanie posiewu z
kału w przypadku biegunki u dzieci. Lekarze nie chcąc ponosić kosztów tych badań nie
wystawiają skierowań, a jedynie rozpoczynają leczenie np. z zastosowaniem leków o szerokim
spektrum. W efekcie nie jest możliwe uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji
dotyczących skali występowania niektórych schorzeń jak choćby salmonellozy.
W 2004 roku zanotowano najwięcej przypadków zachorowań na grypę (6143), z których tylko 5
musiało być poddanych hospitalizacji. Z kolei najwięcej przypadków hospitalizacji (98)
spowodowanych było występującą biegunką u dzieci. Aż 420 osób w 2004 r. zostało pokąsanych
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przez zwierzęta, a 727 osób zachorowało na ospę wietrzną, która w 4 przypadkach wymagała
hospitalizacji.
Zanotowane przypadki zachorowań na choroby zakaźne pokazują, że najbardziej powszechną
chorobą jest grypa, która występuje najczęściej w okresie jesienno – zimowym, natomiast
najrzadziej występujące choroby są związane z zapaleniem narządu mózgu, jednak koniecznie
wymagają leczenia szpitalnego.
Tabela 5: Epidemiologia wybranych chorób na terenie Miasta Olsztyn w 2004r.
Lp

Nazwa choroby zakaźnej

Przypadki

Hospitalizacja

1

Zatrucia pokarmowe (salmonellozy)

63

-

2

Biegunki dzieci do lat 2

116

98

3

Krztusiec

8

8

4

Szkarlatyna

13

-

5

Zapalenie opon mózgowych (bakteryjne)

2

2

6

Zapalenie mózgu (wirusowe, kleszczowe)

2

2

7

Pokąsanie osób przez zwierzęta

420

1

8

Ospa wietrzna

727

4

9

Różyczka

9

-

10

Wirusowe zpalenie wątroby typ B

3

3

11

Świnka

148

5

12

Toksoplazmoza

18

-

13

Świerzb

34

-

14

Grypa

6143

5

Sytuacja epidemiologiczna mieszkańców Olsztyna nie odbiega znacznie od sytuacji
mieszkańców województwa i kraju.

2.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej należą do zadań własnych gminy i są realizowane w postaci Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień zgodnie z nadanym statutem realizuje zadania
własne gminy określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości m.in. dotyczące przygotowania
projektu Gminnego Programu i wydatków na jego realizację. Ponadto MZPiTU realizuje zadania
Gminnego Programu, udziela pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom zagrożonym
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przemocą, prowadzi profilaktykę uzależnień, promocję zdrowego stylu życia i edukacji
publicznej oraz prowadzi obsługę merytoryczną i finansową gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych. W ramach prowadzonych działań MZPiTU również współpracuje
z administracją rządową i samorządową oraz podmiotami zajmującymi się integracją społeczną
osób uzależnionych od alkoholu. Struktura wewnętrzna została dostosowana do realizacji zadań
przez Zespół, w którego skład wchodzą:
§
§
§
§

Ośrodek Pomocy Uzależnionym i ich Rodzinom przy ul. Pstrowskiego 36
Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień przy ul. Metalowej 5
Dział Strategii przy al. Wojska Polskiego 8
Ambulatorium dla Nietrzeźwych przy ul. Metalowej 5

Ośrodek Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom oraz Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów
Uzależnień prowadzą działania mające na celu zapobieganie pojawianiu się lub rozwojowi
uzależnień w społeczności. Ich działania skierowane są na diagnostykę szkód zdrowotnych,
społecznych, psychologicznych powstałych na skutek uzależnienia. Osoby zgłaszające się do
Ośrodka i Poradni korzystają z różnych form pomocy m.in. konsultacji specjalistów, porad
terapeutycznych, indywidualnej sesji terapeutycznej, spotkań grupowych. Ponadto w zakresie
pomocy osobom mającym problemy wychowawcze i rodzinne w związku z używaniem
substancji psychoaktywnych, zapewniona jest pomoc w formie poradnictwa, edukacji i
treningów umiejętności. W zakresie realizacji działań w obszarze integracji społecznej pomoc
realizowana jest poprzez zajęcia edukacyjno – motywujące dla osób uzależnionych, mających
problemy z używaniem środków psychoaktywnych. Oprócz tego prowadzone są warsztaty z
zakresu aktywizacji zawodowej dla klientów Poradni, konsultacje indywidualne, badania RTG
klatki piersiowej oraz badania w kierunku kiły i AIDS.
W zakresie udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc
w rodzinie, w ramach działania punktów konsultacyjnych, prowadzona jest psychoterapia
indywidualna i grupowa oraz mediacje. Prowadzone są również zajęcia indywidualne i grupowe
dla dzieci i młodzieży uczącej się i pochodzącej z tego typu rodzin. Dzieci mogą również
korzystać z różnych form wypoczynku, które są finansowane ze środków Ośrodka i Poradni.
W ramach pomocy rodzinom rozwija się również działalność dzielnicowych zespołów
interwencji kryzysowej. Zespoły zajmują się szkoleniem grup zawodowych i współpracują z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy tworzeniu tzw. „Niebieskiego Pokoju” – pokoju
przesłuchań dzieci, ofiar i świadków przestępstw oraz kobiet będących ofiarami przemocy.
Ponadto prowadzona jest profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży. Profilaktyka prowadzona jest w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
W Olsztynie funkcjonuje również tzw. „Pomarańczowy Punkt”. Jest to punkt pomocy dla dzieci,
młodzieży, rodziców, w którym udzielane są informacje, porady i bezpośrednie konsultacje.
Wspomagana jest działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służąca rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, m.in. dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Przyjaciel”.
W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi działalność prowadzi Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja przyjmuje wnioski o skierowanie na
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przymusowe leczenie odwykowe, kieruje na badania lekarskie, występuje do Sądu Rejonowego z
wnioskami o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych są przede wszystkim środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za
wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Z uwagi na fakt, iż napój alkoholowy jest specyficznym towarem, do którego nie można
stosować prostych zasad wolnego rynku, popytu i podaży stosuje się odpowiednio uchwały Rady
Miasta Olsztyn, określające limity oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Od roku 2004 funkcjonuje w Olsztynie Centrum Integracji Społecznej. Usługi Centrum
skierowane są do osób, ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie we własnym
zakresie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych co często jest przyczyną ich
wykluczenia społecznego. Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej pomagają w planowaniu
życia, przyuczają do zawodu, przekwalifikowują lub pomagają podwyższać kwalifikacje
zawodowe i uczą umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami
pieniężnymi.
W zajęciach organizowanych przez CIS może uczestniczyć każda osoba spełniająca jedną z niżej
wymienionych przesłanek:
jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy co najmniej od 36 miesięcy,
jest osobą bezdomną realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
jest osobą zwalniana z zakładów karnych i ma problemy w integracji ze środowiskiem w
rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
jest uchodźcą realizującym indywidualny program integracji w myśl ustawy o pomocy
społecznej,
ukończyła program terapeutyczny dot. Osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
jest chora w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
nie pobiera świadczeń z tytułu zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności
do pracy, emerytury.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na władze gmin
obowiązek prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia dostępności do napojów
alkoholowych. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta Olsztyna przyjmuje się następujące założenia ograniczające:
monitorowanie i ochrona fizyczna sklepów prowadzących całodobową sprzedaż
alkoholu,
- obowiązek konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Olsztyn dotyczących
problematyki uzależnień oraz wynikających z tego problemów społecznych z Miejskim
Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.
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2.2. Promocja zdrowia
Celem strategicznym działań z zakresu promocji zdrowia w Olsztynie jest poprawa stanu zdrowia
i związanej z nim jakości życia mieszkańców Olsztyna.
Cel pierwszy zakłada prozdrowotną modyfikację zachowań i stylu życia ludności miasta. Zadania
zmierzające do osiągnięcia tego celu to przede wszystkim:
1. Prowadzenie szerokiej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.
2. Ograniczenie zjawiska palenia tytoniu, kreowanie mody na niepalenie.
3. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu.
4. Poprawa sposobu i jakości żywienia.
5. Zwiększenie aktywności fizycznej we wszystkich grupach wiekowych mieszkańców
Olsztyna.
6. Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w grupach osób przewlekle chorych
poprzez aktywny udział oraz wspieranie organizacji pozarządowych.
Aby zrealizować powyższe zadania niezbędne jest dotarcie z informacjami dotyczącymi zdrowia
i jego uwarunkowań do możliwie najszerszego grona odbiorców poprzez wykorzystanie oraz
aktywny udział lokalnych mediów. Niewątpliwie ważnym elementem jest promowanie i
organizacja uroczystości o tematyce związanej ze zdrowiem oraz lansujących prozdrowotny styl
życia np. „ Dni bez papierosa”, „Tydzień dla Serca” itp. Ponadto gmina powinna nawiązać
kontakt i stałą współpracę z mediami, instytucjami i innymi lokalnymi firmami w celu wspólnej
organizacji imprez, konkursów związanych z promocją zdrowia np. „ Rzuć palenie i wygraj”.
Kolejną metodą promocji zdrowia jest wdrożenie programu wszechstronnej edukacji zdrowotnej
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz stworzenie systemu wspierającego jego
realizację, głównie poprzez doradztwo merytoryczne i współfinansowanie poszczególnych
programów promocji zdrowia. Równie ważne jest rozpowszechnianie informacji na temat
funkcjonujących na terenie Olsztyna organizacji pozarządowych zajmujących się osobami
przewlekle chorymi.
Promocja zdrowia może również się odbywać poprzez wprowadzanie aktów prawnych
dotyczących miejsc objętych zakazem palenia tytoniu, szczególnie w żłobkach i przedszkolach,
placówkach oświatowych, kultury i kultury fizycznej czy dostarczanie informacji na temat
sposobów i metod rzucenia palenia, a także działalności informacyjno – propagandowej,
zachęcającej rozmaitością i atrakcyjnością form ruchu oraz promowanie czynnego wypoczynku.
Cel drugi promocji zdrowia skupia się na inicjowaniu i wytyczaniu kierunków prozdrowotnej
polityki Miasta. Może być on osiągnięty poprzez propagowanie idei promocji zdrowia wśród
Radnych Rady Miasta i innych decydentów, włączanie zagadnień promocji zdrowia do pracy
Komisji Zdrowia, innych komisji Rady Miasta oraz pozostałych Radnych RM. Ponadto Gmina
powinna podejmować decyzje polityczne wspierające promocję zdrowia, mające na celu
systematyczną poprawę jakości i dostępności opieki medycznej oraz stwarzające równe szanse w
zdrowiu wszystkim mieszkańcom Olsztyna. Poza tym istotne jest tworzenie międzysektorowego
lobby działającego na rzecz zdrowia oraz stworzenie warunków dla wdrożenia i realizacji
programu „Olsztyn Zdrowe Miasto”. Działania mogą być zrealizowane przy wykorzystaniu
informacji na temat ogólnopolskich programów promocyjnych, w tym Stowarzyszenia Zdrowych
Miast Polskich oraz zainteresowaniu i wsparciu finansowo – technicznemu dla realizacji celów
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programu „Olsztyn Zdrowe Miasto” ze strony instytucji finansowych, ubezpieczeniowych,
podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych. Ponadto ważne jest nawiązywanie i
utrwalanie szerokiej współpracy pomiędzy przedstawicielami lokalnych firm, placówkami służby
zdrowia oraz oświatowo – wychowawczymi, organizacjami i innymi podmiotami, w celu
stworzenia wspólnego frontu w podejmowaniu działań na rzecz zdrowia publicznego i promocji.
Włączanie lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowych rodzinnych, szkolnych oraz
położnych do prac w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia również może służyć
osiągnięciu zamierzonego celu.
Ostatnim celem jest włączanie społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia. Ważne jest
pobudzanie aktywności społeczności lokalnej w dziedzinie promocji zdrowia oraz tworzenie
sprzyjających warunków społeczno – prawnych dla wspierania rozwoju aktywności w zakresie
umacniania zdrowia. Odbywać się to może poprzez stymulowanie działalności grup i
stowarzyszeń zajmujących się problemami zdrowia poprzez udzielanie wsparcia finansowego
poszczególnych programów, kierowanie informacji związanych z korzyściami z promowania
zdrowia do kierownictwa olsztyńskich szkół. Ponadto ważne jest nawiązanie współpracy i
stwarzanie możliwości doskonalenia kwalifikacji związanych ze zdrowiem wśród kadry
nauczycielskiej. Odbywać się to może poprzez organizowanie szkoleń, kursów i wykładów.
Bardzo istotną rolę odgrywają pielęgniarki, z którymi warto jest nawiązać współpracę w zakresie
realizacji edukacji zdrowotnej na terenie szkół.
Wydział realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia poprzez programy zlecane do
wykonania organizacjom pożytku publicznego oraz podmiotom sektora finansów publicznych.
Programy są kierowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto Wydział uczestniczy
w programach o zasięgu krajowym lub wojewódzkim - np. program dotyczący pochp
(przewlekła obturacyjna choroba płuc), program przeciwdziałania gruźlicy, program dotyczący
wykrywania astmy. Programy tego typu realizowane są we współpracy z innymi jednostkami np.
Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Olsztynie, szpitalami, lekarzami poz.
Organizowane są również akcje i obchody dni zgodnie z kalendarzem WHO np. światowy dzień
bez nikotyny, światowy dzień zdrowia oraz programy wywodzące się z inicjatywy Wydziału –
np. akcja szczepień dzieci wywodzących się z rodzin podopiecznych MOPS, Domu Dziecka oraz
osób starszych w domach pomocy społecznej. Realizowane są również akcje informacyjne i
szkoleniowe skierowane do lekarzy różnego szczebla opieki medycznej.

2.3. Finansowanie ochrony zdrowia
Analizując wydatki z budżetu Miasta na ochronę zdrowia, można zauważyć, że w latach 2002 2003 stanowiły one tylko połowę wydatków poniesionych w roku 2001. Wysoki poziom
wydatków w 2001 roku wynikał ze spłaty zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Kolejowym
oraz Zakładzie Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej. Ponadto od 2002 roku Miejska Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna stała się organem administracji niezespolonej i nie jest
finansowana z budżetu Olsztyna.
W latach 2001 – 2002 największe nakłady zostały poniesione na działalność szpitali,
przeciwdziałanie alkoholizmowi i na składki ubezpieczeniowe.
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Tabela 6: Zestawienie środków wydatkowanych w latach 2001 – 2003 w układzie klasyfikacji budżetowej
Wydatki budżetowe, w tym:
Ochrona zdrowia, w tym:
Szpitale ogólne
Lecznictwo ambulatoryjne
Inspekcja sanitarna
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Składki na ubezpieczenia
Pozostałą działalność

2001

2002

10.953.053
3.078.805
1.365.796
2.239.614
2.000
649.511
3.590.226
27.101

2003

5.696.158
2.500.000
390.365
0
63.445
1.311.166
1.371.590
59.592

4.588.840
902.947
69.600
0
60.544
2.141.221
1.368.317
46.211

Wydatki Miasta Olsztyn na ochronę zdrowia stopniowo rosną i w 2004 roku wyniosły 8,18 mln
zł, co stanowi 1,9% budżetu. Wydatki w porównaniu do 2003 roku uległy zwiększeniu o 3,59
mln zł, tj. o ok. 45% i w dużej mierze związane były z inwestycjami w placówkach ochrony
zdrowia.
Tabela 7: Wydatki Miasta Olsztyn w latach 2000-2004 (w mln zł)
Wyszczególnienie
Ogółem

2001
363,74

2002
373,39

2003
380,32

2004
441,15

w tym:
Ochrona zdrowia

10,95

5,70

4,59

8,18

2003
1,3%

2004
1,9%

Tabela 8: Struktura wydatków Miasta Olsztyn w latach 2000-2004
Wyszczególnienie
Ochrona zdrowia

2001
3,0%

2002
1,5%
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Wnioski
1. Wystarczająca liczba szpitali i łóżek szpitalnych oraz wykwalifikowana kadra zaspokaja
potrzeby mieszkańców Miasta i osób przyjezdnych.
2. Znaczna liczba prywatnych gabinetów, również mających umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Niekorzystna sytuacja materialna mieszkańców stanowi znaczne
utrudnienie w korzystaniu z ich usług. Mieszkańcy najczęściej korzystają z publicznej
służby zdrowia.
3. Duża umieralność mieszkańców Olsztyna spowodowana chorobami układu krążenia i
nowotworami. Choroby serca zarówno w Olsztynie, jak i w całym kraju wynikają
zazwyczaj z prowadzenia złego trybu życia - nie uprawiania sportów i złego odżywiania.
Późna wykrywalność chorób nowotworowych spowodowana jest brakiem świadomości
społeczeństwa i trudnościami wynikającymi z ograniczonym dostępem do specjalisty w
publicznych jednostkach służby zdrowia.
4. Duża dostępność do alkoholu i brak skutecznego zapobiegania kupna alkoholu przez
młodzież. Nadużywanie alkoholu prowadzi do problemów w rodzinie, często jej rozpadu i
uzależnienia.
5. Akcje informacyjne i promujące zdrowy tryb życia, np. światowy dzień bez nikotyny nie
zawsze docierają do wszystkich zainteresowanych.
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Analiza SWOT
Silne strony
§ wystarczające zaplecze do
długoterminowej opieki zdrowotnej dla
mieszkańców Miasta i regionu
§ rozwinięta sieć szpitali specjalistycznych
§ wysokie kwalifikacje kadr medycznych
§ duże zaplecze prywatnych praktyk
lekarskich
Szanse
§ rozwój technologii i nowoczesnych form
leczenia
§ wykorzystanie środków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
§ rozwój wolontariatu

Słabe strony
§ zbyt późna wykrywalność chorób układu
krążenia i nowotworów
§ ograniczona dostępność do specjalistów w
publicznej służbie zdrowia

Zagrożenia
§ choroby cywilizacyjne wynikające
również z biernego stylu życia
§ bezrobocie i związany z nim brak środków
na leczenie
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3. Pomoc społeczna
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej
wynikające głównie z ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w oparciu o
szereg aktów prawnych, m.in. rozporządzenie z dn. 15 września 2000 r. Domy pomocy
społecznej (Dz.U.00.82.929), rozporządzenie z dn. 17 października 2001 r. Rodzinne domy
pomocy (Dz.U.01.127.1399), rozporządzenie z dn. 16 lutego 2001 r. Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze (Dz.U.01.14.132), rozporządzenie z dn. 1 września 2000 r. Placówki opiekuńczo wychowawcze (Dz.U.00.80.900).
Według ustawy „pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są
one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.”
Organy administracji rządowej i samorządowej współpracują w zakresie pomocy społecznej na
zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, a także kościołem oraz
osobami fizycznymi i prawnymi. Instytucje te wspierają osoby i rodziny, zapewniając im pomoc
w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz usamodzielnieniu się. Pomoc społeczna
polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, ocenie zjawisk, z których
wynika zapotrzebowanie na świadczenia oraz rozwijaniu nowych form pomocy społecznej.
Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zapewnienia realizacji zadań pomocy
społecznej w zakresie ustalonym ustawą.
Do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych, w szczególności profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i dożywianie dzieci. Ponadto
gmina sporządza bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej, udziela schronienia wraz z
zapewnieniem posiłku i ubrania, przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, również na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym. Opłaca też składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym
członkiem rodziny, zapewnia miejsca w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i utrzymuje
ośrodek pomocy społecznej, łącznie z wynagrodzeniem pracowników.2

3.1. Przyczyny problemów społecznych
Trudna sytuacja na rynku pracy, spadek zamożności mieszkańców miasta, pogłębiająca się
pauperyzacja społeczeństwa sprzyja zwiększaniu skali zjawiska patologii, alienacji i
marginalizacji grup społecznych, rodzi ubóstwo oraz inne negatywne zjawiska społeczne.
Podstawę wszelkich form wsparcia stanowi właściwa diagnoza środowiska, w tym źródeł
trudności natury fizycznej, psychicznej i społecznej, problemów socjalno - bytowych oraz
wszelkich wynikających z tego konsekwencji. Dla przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych,
których rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
2

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593)
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możliwości, konieczne okazuje się czasem przyznawanie i wypłacanie zasiłków pieniężnych,
udzielanie pomocy rzeczowej, schronienia, posiłku, ubrania - osobom tego pozbawionym,
świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, pokrywanie
wydatków na świadczenia zdrowotne sprawianie pogrzebu, opłacanie składek na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe i zdrowotne, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie
pomocy pieniężnej na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc
mającą na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osób opuszczających
rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze i inne zgodnie z ustawą, a także cały
wachlarz form pomocy pozamaterialnej w ramach pracy socjalnej.
Bezrobotny według ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) oznacza osobę niezatrudnioną i niewykonującą pracy
zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, bądź,
jeśli jest osobą niepełnosprawną - co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w
szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo
zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia.
Bezrobocie rejestrowane to liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy,
natomiast bezrobocie ukryte to pewna – nieokreślona – liczba osób, które w myśl ustawy nie
mogą zarejestrować się jako bezrobotne, które albo nie są zatrudnione albo wykonywana przez
nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego. Najbardziej oczywistą
reprezentacją bezrobocia ukrytego są zbędne ręce do pracy w gospodarstwach rolnych.
Ludność bierna zawodowo to część społeczeństwa w wieku 15 lat i więcej, nie pracująca i nie
będąca bezrobotną, czyli:
- osoby otrzymujące emeryturę, rentę, alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej lub
posiadające inne nie zarobkowe źródło utrzymania,
- uczniów, którzy zawarli z zakładem pracy umowę o pracę na okres nauki zawodu lub
przyuczenia do określonej pracy,
- osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
- osoby przebywające w domach opieki,
- zakonników i zakonnice,
- osoby uzyskujące dochód m.in. z dzierżawy, wynajmu lokali, sprzedaży rzeczy własnych, bądź
z kapitału,
- osoby przebywające na urlopie wychowawczym,
- osoby pozostające na utrzymaniu innych osób.
Ludność aktywna zawodowo to część społeczeństwa w wieku 15 lat i więcej, zdolna do
wykonywania zajęć zarobkowych, która:
- wykonuje pracę, która przynosi zarobek lub dochód bez względu na miejsce i czas trwania tej
pracy,
- bezpłatnie pomaga w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej,
- poszukuje pracy i jest zdolna do jej podjęcia (bezrobotni).
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Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu bezrobotnych i
poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia,
w szczególności przez uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych oraz dostęp do informacji i elektronicznych baz
danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
Na koniec miesiąca grudnia 2004 r. w urzędzie pracy zarejestrowanych było 9011 osób. W
porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku liczba bezrobotnych zmalała o 785 osób. Spadek
liczby bezrobotnych notuje się od roku 2002.
Rysunek 4: Bezrobotni w latach 1998 – 2004 (stan na 31.12)
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Struktura bezrobocia charakteryzuje się następującymi cechami:
1) Na dzień 31.12.2004 r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych przekraczał połowę
zarejestrowanych – 4816 osób. Z danych statystycznych wynika, że znacznie więcej kobiet
pozostaje bez pracy ponad 24 m-ce niż wynikałoby to z udziału kobiet w ogólnej liczbie
bezrobotnych. Oznacza to, że kobietom trudniej jest znaleźć pracę niż mężczyznom. Ponadto
olsztyński rynek pracy charakteryzuje się większą liczbą ofert pracy typowych dla mężczyzn,
np.: w budownictwie, transporcie.
2) Młodzież w wieku do 24 roku życia – wg stanu na dzień 31.12.2004 r. stanowiła 18,2% ogółu
bezrobotnych. Brak doświadczenia zawodowego oraz mała umiejętność poszukiwania pracy
powoduje trudności w znalezieniu przez młodzież pierwszej pracy. Ta grupa bezrobotnych
bez finansowego wspomagania zatrudnienia środkami Funduszu Pracy ma niewielkie szanse
znalezienia pracy. Na dzień 31.12.2004r. w Olsztynie zarejestrowanych było 1642
bezrobotnych w wieku 18-24 lata.
3) Na dzień 31.12.2004 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie zarejestrowanych po raz
pierwszy było 2317 osób, co stanowi 25,7% ogółu bezrobotnych.
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4) Większość bezrobotnych w Olsztynie to osoby, które przed rejestracją były zatrudnione.
Według stanu na 31.12.2004 r. spośród 9011 osób bezrobotnych – 3121 to osoby, które
pracowały do momentu zarejestrowania się, natomiast 2235 to osoby dotychczas nie
pracujące, co stanowi 24,8% ogółu bezrobotnych.
5) Z prawem do zasiłku wśród wszystkich zarejestrowanych osób na dzień 31.12.2004r. było
820 osób, co stanowi 9% ogółu bezrobotnych.
6) Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2004 r. były 322 osoby
niepełnosprawne, w tym 136 kobiet, co stanowi 42,2% ogółu niepełnosprawnych.3

Istotnym problemem z punktu widzenia społecznego jest bezdomność. W Olsztynie co roku z
różnych form pomocy społecznej korzysta ok. 200 osób bezdomnych. Przyczyny bezdomności
tkwią najczęściej w patologiach i chorobach. Alkoholizm, narkomania, rozpad rodziny i brak
opieki to najszerzej występujące zjawiska sprzyjające pojawieniu się bezdomności. Często
bezdomność jest świadomą decyzją podejmowaną w związku z niespełnieniem oczekiwań wobec
życia rodzinnego i wynikających problemów. Osoby bezdomne narażone są na przewlekłe
choroby wynikające z niedożywienia, zimna i wyniszczenia organizmu przez alkohol. Ponadto
przez brak środków finansowych do życia często pozostają w kolizji z prawem.
Kolejną grupą są osoby uzależnione. Często są to osoby bezdomne. Uzależnienie może być
wynikiem niepowodzeń i stresów w pracy, złą sytuacją rodzinną i materialną. Inną grupą
wymagającą pomocy są osoby, które opuściły zakłady karne. Szczególnie dotyczy to osób długo
przebywających w zakładach i oderwanych od życia społecznego. Trudna sytuacja w kraju nie
stwarza warunków do asymilacji tych osób ze środowiskiem. Brak pracy i brak akceptacji ze
strony bliskich oraz osób postronnych nie pomaga w samodzielnym ułożeniu życia.
Następną grupę stanowią mniejszości narodowe i etniczne, które w Olsztynie stanowią ponad
5%. Osoby te charakteryzują się inną kulturą, zwyczajami i zachowaniem, co często spotyka się
z niezrozumieniem pozostałych mieszkańców miasta. Grupą narażoną na wykluczenie społeczne,
w dużym stopniu ze względu na odmienność kulturową są Romowie. Jest to grupa, w której
silniejsze od przeciętnego występowanie braku kwalifikacji zawodowych, często analfabetyzm są
powodem jej izolacji. Szerzące się ubóstwo, brak higieny, problemy zdrowotne, problemy
mieszkaniowe powodują brak akceptacji społecznej i chęć izolowania Romów od reszty
mieszkańców.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r.
poz.593 z późn. zm.) pomocy udziela się również osobom i rodzinom w szczególności z powodu
przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku
umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze, trudnościach w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy oraz klęski
żywiołowej lub ekologicznej.

3

http://mup.olsztyn.ibip.pl/public/?id=15338
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Tabela 9: Pomoc społeczna w latach 2001 - 2003
Przyczyny przyznawania pomocy
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu
zakładu karnego

Liczba rodzin objętych pomocą w latach
2001
2002
2003
2691
2787
3100
44
50
25
100
159
181
335
324
511
2773
3312
3175
2048
2278
2539
1965
2213
2422
1768
1661
1490
1150
169

1361
217

1413
255

917
105
149

958
103
174

915
109
157

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, placówkach opiekuńczo - wychowawczych i
innych formach pomocy instytucjonalnej świadczone są kompleksowo usługi na rzecz
podopiecznych. W placówkach stwarzane są odpowiednie warunki do całodziennego pobytu zapewnione gorące posiłki, prowadzona jest różnorodna działalność rekreacyjno – kulturalna,
rehabilitacyjna oraz terapia zajęciowa (ergoterapia, muzykoterapia, zajęcia manualne).
Organizowane imprezy okolicznościowe, spotkania klubowe, prelekcje, pogadanki, wyjścia do
kina, teatru, filharmonii, muzeum - rehabilitują społecznie, umożliwiają włączanie się w życie
kulturalne, oświatowe i sportowe Miasta.
Pomoc realizowana jest poprzez udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, ale również poprzez
usługi opiekuńcze i poradnictwo specjalistyczne, a także pomoc instytucjonalną oferowaną przez
placówki pobytu stacjonarnego.
Tabela 10: Formy pomocy społecznej
Forma pomocy

Liczba osób, które
otrzymały świadczenia w
2003 roku
26
1515
56
449
501

Kwota świadczeń w zł

Schronienie
8 820
Posiłki
573 486 *
Ubranie
17 270
Usługi opiekuńcze
2 603 062
Świadczenia zdrowotne (leki, koszty pobytu w
21 614
szpitalu)
Zdarzenia losowe
18
29 580
Sprawienie pogrzebu
20
30 022
Zasiłki celowe (bieżące opłaty, żywność)
3 797
1 941 700 **
Ogółem
5 225 554
*
w tym dotacja na dożywianie dzieci w szkołach (zadania zlecone) 167 778 zł, zadania własne 210 000 zł, zasiłki i
pomoc w naturze 92 747 zł
** w tym 190 000 zł z przeznaczeniem na kolonie
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3.2. Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Placówki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zapewniają całodobową, ciągłą lub okresową
opiekę i zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, społeczne, religijne, a także
zapewniają korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
Tabela 11: Infrastruktura socjalna Miasta Olsztyn (stan na dzień 31 stycznia 2005 r.)
Wyszczególnie
Placówka
nie
/nazwa i adres/
Domy pomocy Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”
społecznej
ul. Fałata 23
10-211 Olsztyn
e-mail: kombatant@rki.pl
www.dps.kombatant.olsztyn.pl
Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych
Fizycznie
ul. Paukszty 57
10-685 Olsztyn
e-mail: omrolsztyn@wp.pl
Dom Pomocy Społecznej
ul. Bałtycka 37A
10-144 Olsztyn
e-mail: dps_olsztyn@op.pl
Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie
„Hostel - Dom Rodzinny”
ul. Traktorowa 35
10-828 Olsztyn
Środowiskowe
domy
samopomocy

Dzienne domy
pomocy

e-mail: orew@poczta.onet.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
„Wyspa”
ul. Wyspiańskiego 2
10-287 Olsztyn
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Paukszty 57
10-685 Olsztyn

Miejski Ośrodek Wsparcia dla
Osób Niesłyszących „GEST”

Typ placówki
Placówka dla osób
w podeszłym wieku
przewlekle somatycznie
chorych

Liczba
miejsc
142

Podmiot
prowadzący
Urząd Miasta

Placówka dla osób
niepełnosprawnych
fizycznie (niewidomych i
słabo widzących)

60

PZN

Placówka dla osób
w podeszłym wieku
przewlekle somatycznie
chorych

40

Urząd Miasta

Placówka dla osób
niepełnosprawnych
intelektualnie

20

Polskie
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym

Ośrodek wsparcia dla
osób
z zaburzeniami
psychicznymi

60

MOPS

Ośrodek wsparcia dla
osób dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie
i z innymi zakłóceniami
czynności psychicznych

90

PZN

Ośrodek wsparcia
dla osób głuchych

25

MOPS
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i inne ośrodki
wsparcia

ul. Kętrzyńskiego 3/1
10-506 Olsztyn
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Orłowicza 27
10-684 Olsztyn
Dzienny Dom Pomocy dla Osób
Niepełnosprawnych
ul. Emilli Plater 13
10-562 Olsztyn
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
„Nasza Przystań”
ul. Bałtycka 81
10-175 Olsztyn
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
„Nasza Chata”
ul. Mickiewicza 17/1
10-508 Olsztyn
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
„Nasz Dom”
ul. Kołobrzeska 6
10-433 Olsztyn
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Fałata 23
10-211 Olsztyn
Ośrodek Wsparcia dla Matek z
Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w
Ciąży
ul. Jagiełły 5
10-127 Olsztyn
Filia - ul. Kościuszki 14/6
- ul. Mickiewicza 16/8
Schronisko dla Bezdomnych
ul. Towarowa 18
10-417 Olsztyn

Placówki
opiekuńczowychowawcze
Wsparcia
dziennego

Świetlica Terapeutyczna
Nr 1
ul. Niedziałkowskiego 21
10-348 Olsztyn
Świetlica Terapeutyczna
Nr 2
ul. Jarocka 65
10-699 Olsztyn
e-mail:
st2@wm.pl
Środowiskowe Ognisko
Wychowawcze przy TPD
al. Wojska Polskiego 4
10-125 Olsztyn

i niedosłyszących
40

MOPS

40

MOPS

25

MOPS

40

MOPS

40

MOPS

30

MOPS

9

MOPS

4
5
106

MOPS

Placówka opiekuńcza

150

Urząd Miasta

Placówka opiekuńcza

70

Urząd Miasta

Placówka opiekuńcza

38

TPD

Ośrodek wsparcia
dla osób chorych
reumatycznie
i na stwardnienie rozsiane
Ośrodek wsparcia
dla osób
niepełnosprawnych
ruchowo
Ośrodek wsparcia
dla osób starszych,
samotnych,
niepełnosprawnych
Ośrodek wsparcia
dla osób niewidomych
niedowidzących,
starszych, samotnych
Ośrodek wsparcia
dla osób starszych,
samotnych,
niepełnosprawnych
Ośrodek wsparcia
dla osób z chorobą
Alzheimera, starszych,
samotnych
Ośrodek wsparcia
dla matek
z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży

Ośrodek wsparcia
dla osób bezdomnych
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Domy dziecka

Świetlica Środowiskowa Szkoła
Podstawowa Nr 13
ul. Puszkina 11
10-295 Olsztyn

Placówka opiekuńcza

30

TPD

Świetlica OpiekuńczoWychowawcza „Iskierka”
ul. Grunwaldzka 9
10-900 Olsztyn

Placówka opiekuńcza

15

Świetlica OpiekuńczoWychowawcza „Promyk”
ul. Sikiryckiego 12
10-900 Olsztyn

Placówka opiekuńcza

15

Świetlica Środowiskowa przy
Gimnazjum Nr 3
ul. Kołobrzeska 9
10-900 Olsztyn

Placówka opiekuńcza

100

Dom Dziennego
Pobytu Dziecka „ARKA”
ul. Niepodległości 85
10-045 Olsztyn

Placówka opiekuńcza

90

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i
Młodzieży
ul. Rzepakowa 12
10-845 Olsztyn
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i
Młodzieży
ul. Wiecherta 23 A
10-691 Olsztyn
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Świtezianki 4
10-487 Olsztyn
Ośrodek Wsparcia
i Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną
ul. Wańkowicza 3
10-684 Olsztyn

Placówka
opiekuńcza

40

Towarzystwo
Rodzin
i Przyjaciół
Dzieci
Uzależnionych
„Powrót z U”
Towarzystwo
Rodzin
i Przyjaciół
Dzieci
Uzależnionych
„Powrót z U”
Stowarzyszenie
Edukacyjne
„Młodzież
Przyszłością
Regionu”
Stowarzyszenie
„Pomocy
Dzieciom
Archiprezbiteria
tu
Olsztyńskiego”
MOPS

Placówka
opiekuńcza

50

MOPS

Placówka
specjalistyczna

24

MOPS

15
miejsc
pobyt
stacjonarny

MOPS

ul. Korczaka 6
10-071 Olsztyn

Placówka wielofunkcyjna

Placówka socjalizacyjna

30
miejsc
pobyt
dzienny
80
Urząd Miasta

e-mail:
domdzieckaolsztyn@wp.pl
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Rodzinne
Domy Dziecka

Pogotowia
opiekuńcze

Ośrodki
adopcyjnoopiekuńcze

Mieszkania
chronione

Mieszkania
rówieśnicze

Ośrodki
interwencji
kryzysowej

ul. Mrongowiusza 4/4
10-536 Olsztyn

Placówka rodzinna

7

Urząd Miasta

11-001 Dywity
ul. Olsztyńska 20a
ul. Pstrowskiego 5A
10-049 Olsztyn

Placówka rodzinna

4-8

Urząd Miasta

Placówka interwencyjna

48

Urząd Miasta

Placówka diagnostycznokonsultacyjna

-

TPD

Placówka diagnostycznokonsultacyjna

-

Urząd Miasta

e-mail:
zpowolsztyn@wp.pl
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
przy TPD
al. Wojska Polskiego 4
10-225 Olsztyn
e-mail:
tpd@mail.olsztyn.pl
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
przy Zespole Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Pstrowskiego 5A
10-049 Olsztyn
Ośrodek
Mieszkalno Rehabilitacyjny
ul. Paukszty 57
10-685 Olsztyn
e-mail:
omrolsztyn@wp.pl
ul. Kościuszki 14A/2
ul. Kościuszki 14A/3
ul. Kasprowicza 5B/1
ul. Kasprowicza 5B/5
ul. Mickiewicza 16/5
„CARITAS”
Hostel dla Ofiar Przemocy
ul. Grunwaldzka 45
10-125 Olsztyn

e-mail: olsztyn@caritas.pl
www.caritas.pl/olsztyn
Miejski Ośrodek
Placówki
Poradnictwa Specjalistycznego
poradnictwa
specjalistyczne i Socjalnego
al. Wojska Polskiego 8go
10-225 Olsztyn
Inne placówki
infrastruktury
socjalnej

Romska Świetlica Rodzinna ul.
Mochnackiego 37
10-036 Olsztyn
Centrum
Integracji Społecznej
al. Wojska Polskiego 33

Placówka dla osób
niewidomych
i słabowidzących

Placówka interwencyjna
dla ofiar przemocy

31
mieszkań
(37
miejsc)
4
5
4
4
4
30

PZN

MOPS

„CARITAS”
Archidiecezji
Warmińskiej

Poradnictwo
specjalistyczne, w tym
rodzinne dla rodzin
naturalnych, rodzin
zastępczych
i adopcyjnych

-

MOPS

Realizacja programu
rządowego
na rzecz Romów
Placówka dla osób
bezrobotnych
zagrożonych

24

MOPS

30

MOPS
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10-228 Olsztyn

wykluczeniem
społecznym

Informacja
Centrum Informacji
Działalność
i Koordynacji Pomocy Społecznej
konsultacyjnoul. Knosały 3/5
- doradcza
10-015 Olsztyn
Źródło: Centrum Informacji i Koordynacji Pomocy Społecznej MOPS w Olsztynie

-

MOPS

3.3. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
Powszechność zjawiska niepełnosprawności wymaga podejmowania zdecydowanych działań
profilaktycznych - zmierzających do zapobiegania powstawaniu niepełnosprawności. W Polsce
wg danych Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 r. jest 5.456.700
niepełnosprawnych, co stanowi 14,3% całego społeczeństwa. Opublikowane wyniki wykazały, iż
liczba osób niepełnosprawnych wynosi w mieście 22 353 osoby, co stanowi 13% ogółu
mieszkańców, z tego 53,3% to osoby w wieku produkcyjnym.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej dotyczy przede wszystkim refundacji
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne na
nowych stanowiskach pracy w latach ubiegłych, udzielania pożyczek na rozpoczęcie działalności
gospodarczej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub
poszukujące pracy oraz prowadzenia szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych. Z
kolei działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przejawiają się przez
finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie do turnusów
rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu
się, a także dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz do
zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
Integrowanie osób niepełnosprawnych jest zadaniem ogólnospołecznym, ponieważ skutki
niepełnosprawności dotyczą wszystkich dziedzin i przejawów życia. Polityka samorządu
lokalnego wobec osób niepełnosprawnych stanowi istotny element polityki społecznej i
gospodarczej Miasta, zakłada kompleksowe działania uwzględniające potrzeby fizyczne,
psychiczne, społeczne i zawodowe niepełnosprawnych.
Opracowany Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych na lata 2004 – 2008 jest kontynuacją realizacji polityki społecznej
Miasta w zakresie normalizacji warunków życia osób niepełnosprawnych. Program został
opracowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie. Określone w Programie
działania dotyczą wszystkich dziedzin i przejawów życia w aspekcie zaspokajania potrzeb
obywateli, które wynikają z faktu ich niepełnosprawności i z konieczności stwarzania im i z nimi
możliwości partnerskiego udziału w życiu społecznym. Jednym z podstawowych założeń
Programu jest dostosowanie rozwiązań programowych do faktycznie występujących problemów
osób niepełnosprawnych. W Programie wyodrębniono 5 obszarów, których realizacja gwarantuje
osiągnięcie celu strategicznego, czyli „Równe szanse osób niepełnosprawnych i ich integracja ze
społeczeństwem”. Obszary to:
1. Profilaktyka niepełnosprawności
2. Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych
3. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
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4. Edukacja i rehabilitacja zawodowa
5. Podniesienie poziomu orientacji społecznej i lokalna koordynacja działań.
Szczególną rolę w procesie kompleksowej rehabilitacji odgrywa Miejski Zespół do Spraw
Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Zespół realizuje zadania
powiatu w zakresie zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji społecznej
i leczniczej, m. in. korzystając ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Przy placówce funkcjonuje Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności, który wydaje orzeczenia i legitymacje osoby niepełnosprawnej.
Pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana jest na umożliwienie osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.
Problematyką zatrudniania oraz pracy podejmowanej przez osoby niepełnosprawne w szerokim
zakresie zajmuje się Miejski Urząd Pracy. Ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania
zatrudnienia, utrzymania pracy i awansu zawodowego stanowi podstawowy problem rehabilitacji
zawodowej. W Olsztynie funkcjonują w oparciu o środki PFRON dwa warsztaty terapii
zajęciowej, jednak posiadana baza nie zabezpiecza ogromnych potrzeb w zakresie zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.
Najważniejszymi przyczynami powstawania niepełnosprawności są:
§ urazy, zatrucia i wypadki, w tym wypadki przy pracy
§ utrata zdrowia wskutek różnych szkodliwości występujących w środowisku pracy i
zamieszkania
§ niewłaściwa lub niedostateczna opieka przed- i popołogowa nad matką i dzieckiem
§ choroby psychiczne i negatywne skutki dotyczące higieny życia i jakości zdrowia
psychicznego
§ choroby układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza na tle miażdżycowym
§ choroby zakaźne i inwazyjne
§ choroby nowotworowe
§ wady wrodzone
§ zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Celem planowanych działań z zakresu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych jest
poprawa poziomu przygotowania zawodowego i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Rehabilitację leczniczą na terenie miasta prowadzą
niepubliczne i publiczne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej, m.in. szpitale,
przychodnie rehabilitacyjne, Przychodnia Specjalistyczna, niepubliczne ZOZ, Zakłady
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu PZG, Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia MOPS, Dom Pomocy
Społecznej dla Małych Dzieci, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Hospicja i inne.
Zasadniczą bazę szkoleniową prowadzoną przez Miasto Olsztyn stanowią: Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 3, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu znacznym i lekkim, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących. Uzupełnienie w/w bazy stanowią szkoły przyszpitalne: Zespół Placówek
Specjalnych dla dzieci z chorobami przewlekłymi, Zespół Szkół Specjalnych dla uczniów z
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zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzone przez organizacje pozarządowe: Zespół Placówek
Edukacyjnych dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szczególne
znaczenie w wyrównywaniu szans i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
odgrywają działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych
utrudniających osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Nadal
jednak znaczna część miejskich obiektów wymaga przystosowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych, a zwłaszcza sądy, kina, biblioteki osiedlowe, Muzeum Warmii i Mazur,
Urząd Marszałkowski, ok. 70% olsztyńskich przychodni, dworzec kolejowy, ośrodki kultu
religijnego i inne. Jest to bardzo niepokojący fakt, szczególnie w przypadku przychodni, których
zadaniem jest m.in. pomoc osobom chorym i niedołężnym. W chwili obecnej podjazdy dla osób
niepełnosprawnych powinny być standardem, a nie elementem dodatkowym.
Aktywność mieszkańców na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta w pełni oddaje
liczba istniejących organizacji pozarządowych – stowarzyszenia, związki, kluby, fundacje,
których działania uzupełniają rehabilitację w placówkach ochrony zdrowia i koncentrują się na
różnych formach pomocy (według bazy NGO w Olsztynie znajduje się ok. 100
organizacji/instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych). Włączenie się
organizacji w rozwiązywanie problemów niepełnosprawności polega m. in. na profilaktyce,
leczeniu, działalności interwencyjnej, zaopatrywaniu w niezbędne artykuły medyczne i pomoce
techniczne, organizowaniu obozów rehabilitacyjnych, pomocy związanej z zatrudnieniem i
edukacją, organizacji imprez sportowych, turystycznych, krajoznawczych, popieraniu inicjatyw
gospodarczych, inicjowaniu grup samopomocy. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych są
prowadzone w mieście przez wszystkie organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego
stosownie do ich kompetencji z partnerskim udziałem organizacji pozarządowych. Współpraca ta
odbywa się na wielu płaszczyznach, a okazją do jej zacieśnienia jest realizacja lokalnej strategii
wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.4

3.4. Finansowanie pomocy społecznej
Wydatki Gminy Olsztyn na opiekę społeczną od 2000 roku stopniowo rosną. W roku 2000
wyniosły one 39,86 mln zł, a w roku 2004 już 68,60mln zł, co stanowi 15,6% wydatków całego
budżetu. Wydatki Miasta są spowodowane coraz gorszą sytuacją materialną społeczeństwa,
utrzymującym się wysokim bezrobociem i przyzwyczajeniem osób pobierających zasiłki.
Tabela 12: Wydatki Miasta Olsztyn w latach 2000 - 2004 (w mln zł)

Ogółem

Wyszczególnienie

2000
342,54

2001
363,74

2002
373,39

2003
380,32

2004
441,15

w tym:
Opieka społeczna

39,86

51,96

56,62

54,88

68,60

2003
15,1%

2004
15,6%

Tabela 13: Struktura wydatków Miasta Olsztyn w latach 2000 - 2004
Wyszczególnienie
Opieka społeczna

2000
11,6%

2001
14,3%

2002
15,2%

4
Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na
lata 2004 – 2008, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2004
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Wnioski
1. Odbiorcy świadczeń pomocy społecznej to przede wszystkim osoby o niskich dochodach,
bezrobotni, niepełnosprawni, przewlekle chorzy, osoby niezaradne życiowo, bezradne w
sprawach opiekuńczo - wychowawczych, samotne, bezdomne, alkoholicy i narkomani.
Problemy podopiecznych wymagają wprowadzenia skutecznych metod przeciwdziałania i
zapobiegania - polegających na mobilizowaniu osób i rodzin do aktywności przy
maksymalnym wykorzystaniu lokalnego potencjału.
2. Często występujące zjawisko roszczeniowej postawy, bezradność i bierność klientów
pomocy społecznej w rozwiązywaniu własnych problemów oraz niski poziom
wykształcenia świadczeniobiorców.
3. Stale rosnące wydatki Miasta na pomoc społeczną.
4. Niewątpliwie mocną stroną działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych
jest akceptacja społeczna i istniejąca w mieście sieć różnych instytucji zajmujących się
kompleksową rehabilitacją osób, jak również otrzymywane środki finansowe z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które wspomagają
proces wyrównywania szans. Jednakże brak rozwiązań systemowych w zakresie
zwalczania bezrobocia, w tym również osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy
hamuje ich aktywność i rozwój.
5. Barierą trudną do pokonania jest brak zainteresowania osób niepełnosprawnych
szkoleniami i przekwalifikowaniami, bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu
problemów dotyczących niepełnosprawności.
6. Brak doświadczenia w opracowywaniu projektów do unijnych funduszy strukturalnych.
7. Szansą są rozwiązania prawne zmierzające do wyrównywania szans i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Szansą jest fakt, iż Polska z dniem 1
maja 2004 roku weszła do Unii Europejskiej i pojawiła się możliwość skorzystania z
funduszy strukturalnych, szczególnie Europejskiego Funduszu Społecznego. Ożywienie
gospodarcze kraju również może stworzyć szansę na wyrównanie szans osób
niepełnosprawnych.
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ANALIZA SWOT
Silne strony
§ współpraca samorządu i organizacji
pozarządowych w zakresie pomocy
społecznej
§ rozwinięty system rodzinnych form opieki

Szanse
§ szeroka działalność organizacji
pozarządowych w zakresie pomocy
społecznej
§ wzrost aktywnych form zwalczania
zjawiska wykluczenia z powodu ubóstwa,
bezradności, uzależnienia i
niepełnosprawności
§ wzrost poziomu wykształcenia
społeczeństwa

Słabe strony
§ niewystarczające środki finansowe
przeznaczone na formy aktywizacji i
usamodzielnienia bezrobotnych i ubogich
(również uzależnionych)
§ brak działań na rzecz tworzenia systemu
zapobiegania rozwojowi patologii
§ istniejące bariery architektoniczne dla
niepełnosprawnych ruchowo
§ brak programu wyjścia ludzi z biedy
Zagrożenia
§ bezrobocie i niskie dochody mieszkańców
§ utrwalanie postaw roszczeniowo –
wyczekujących przy braku propozycji
aktywizujących i motywujących
§ negatywne nastawienie mieszkańców
Miasta do osób zagrożonych marginalizacją
§ bierność rodzin i ich uzależnienie od
pomocy społecznej
§ niski poziom wykształcenia społeczeństwa
§ mała świadomość w zakresie planowania
rodziny
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4. Bezpieczeństwo
Zadania leżące w gestii Gminy Olsztyn w zakresie ochrony ludności, zapobiegania zagrożeniom
życia i zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego są realizowane w oparciu o szereg
aktów prawnych, m.in. o Ustawę z dnia 27 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993
roku w sprawie obrony cywilnej i Zarządzenie Nr 330 Prezydenta – szefa Obrony Cywilnej
Miasta Olsztyn z dnia 18 września 2003 r. w sprawie prowadzenia kontroli realizacji zadań
obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakładach pracy, placówkach
oświatowych i instytucjach Miasta Olsztyn.
W ramach obrony cywilnej Gmina Olsztyn poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Ludności współpracuje z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, Komendą Miejską
Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, Wodnym
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Biurem Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego
Krzyża, Związkiem Harcerstwa Polskiego – Hufcem Warmińskim, Polskim Związkiem
Krótkofalowców, Aeroklubem Warmińsko – Mazurskim i Wydziałem Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Olsztyn. Zadaniem obrony cywilnej jest ochrona mieszkańców miasta, ochrona
dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, udzielanie pomocy poszkodowanym oraz
zwalczanie klęsk żywiołowych. Zadania te są realizowane poprzez wykrywanie zagrożeń i
ostrzeganie przed nimi. W ramach Wydziału funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
opiniująca pracę służb bezpieczeństwa oraz projekty programów współpracy służb i zadań
zleconych przez Prezydenta Miasta.
W Olsztynie działa szereg jednostek przystosowanych do wykrywania zagrożeń i alarmowania.
Ponadto w ramach działań obrony cywilnej organizuje się ewakuację ludności w przypadku
bezpośredniego zagrożenia, przygotowanie budynków ochronnych oraz zaopatrzenie ludności w
niezbędny sprzęt. W przypadku akcji ratunkowej udzielana jest pomoc medyczna.
Do instytucji, których działania są skupione na bezpieczeństwie mieszkańców i mienia należy
Wojewódzka Komenda Policji w Olsztynie, której zadaniem jest utrzymanie porządku i
eliminowanie zagrożeń. Komendzie podlega Komenda Miejska Policji w Olsztynie, w której
poszczególne sekcje realizują zadania operacyjne i dochodzeniowo – śledcze mające na celu
skuteczne zwalczanie przestępczości, ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę mienia oraz
zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych. Ponadto KMP pozyskuje i analizuje
informacje o najważniejszych zdarzeniach na terenie miasta i powiatu oraz nadzoruje ruch
pojazdów i pieszych. Komenda realizuje również szereg programów prewencyjnych (Program
przeciwdziałania przemocy wśród uczniów szkół gimnazjalnych miasta Olsztyna, Program
przeciwdziałania demoralizacji w środowisku nieletnich "Bezpieczna szkoła", Sąsiedzki Program
Przeciwdziałania Przestępczości, Mój odblask - Moje życie, Kradzieżom kieszonkowym – STOP)
w ramach wychowania młodzieży, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przestępczości.
Kolejną instytucją jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, której
zadaniem jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i przeprowadzanie akcji ratowniczych w
czasie pożarów, przy wypadkach samochodowych oraz w czasie klęsk żywiołowych. Ponadto
KM PSP organizuje szkolenia i pokazy dla dzieci. W ramach działalności Państwowej Straży
Pożarnej funkcjonuje Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. Realizacja zadań KM PSP w
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Olsztynie oraz KSRG jest oparta na zasadzie porozumień i uzgodnień ze służbami miejskimi i
podmiotami, których fachowa wiedza i specjalistyczny sprzęt mogą być wykorzystane do działań
ratowniczych.
Następne podmioty to Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie i Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Stacja Pogotowia jest umiejscowiona na terenie
Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej. Stacja w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i transportu sanitarnego.
Poza tym oferuje kształcenie kadry medycznej w Szkole Ratownictwa i zabezpiecza medycznie
imprezy artystyczno – rozrywkowe. Wyjazdy pogotowia koordynowane są przez dyspozytornię i
przekazywane zespołom wyjazdowym. Do dyspozycji Centrum Powiadamiania Ratunkowego
jest śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego startujący z lotniska w Dajtkach.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko – Mazurskiego w
Olsztynie organizuje pomoc i ratownictwo osób na akwenach wodnych, szkolenia wodnej służby
ratowniczej oraz prowadzi profilaktyczną działalność w zakresie bezpieczeństwa osób
pływających i uprawiających sporty wodne.
Straż Miejska, jako kolejny podmiot odpowiadający za bezpieczeństwo i ład w mieście, zapewnia
utrzymanie porządku w miejscach publicznych oraz współpracuje z właściwymi podmiotami w
zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców. Zadania realizują patrole samodzielne i
wspólne z funkcjonariuszami policji na ulicach i osiedlach. Ponadto Straż zabezpiecza
uroczystości w mieście, prowadzi zajęcia wychowawcze w szkołach i informuje mieszkańców o
występujących zagrożeniach. Straż Miejska zapewnia dowóz osobom nietrzeźwym do
Ambulatorium dla Nietrzeźwych, gdzie otrzymują oni fachową opiekę medyczną i nocleg.
Ambulatorium dla Nietrzeźwych, podobnie jak Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar
w Olsztynie pomaga osobom uzależnionym, którzy mogą stanowić zagrożenie dla osób
postronnych, ale również dla siebie. Monar i inne poradnie profilaktyczne zajmują się
psychoterapią osób uzależnionych i ich rodzin, oferują programy terapeutyczne i konsultacje
lekarskie.
Instytucje oraz pogotowia dbające o bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna oraz udzielanie
pomocy w razie zagrożeń spowodowanych działaniem czynników środowiska i zwierząt to
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii i
Schronisko dla Zwierząt. Powiatowy Inspektorat Weterynarii sprawuje nadzór i kontrolę
weterynaryjną nad podmiotami prowadzącymi działalność związaną ze zwierzętami. Do zadań
Inspektoratu należy m.in. wydawanie świadectw zdrowia zwierząt, podejmowanie decyzji
dotyczących zwierząt, surowców zwierzęcych, pasz i surowców paszowych przywożonych z
zagranicy lub przewożonych przez terytorium RP oraz zwalczanie zaraźliwych chorób
zwierzęcych. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olsztynie sprawuje nadzór na
terenie miasta i powiatu nad ochroną zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych
lub uciążliwych, a w szczególności zapobiega powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi działania w zakresie kontrolowania
zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami i warunkami bezpieczeństwa,
wydaje decyzje administracyjne oraz nadzoruje prace budowlane i tym samym zapobiega
powstawaniu katastrof budowlanych.
Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Ciepłownicze to jednostki organizujące
pomoc w przypadku awarii dostawy mediów do mieszkań i instytucji. Instytucje dostarczające
media, tj. prąd, gaz, wodę, czyli spółki miejskie (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) i instytucje państwowe (Zakład Gazowniczy,
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Zakład Energetyczny), natomiast jednostki zabezpieczające transport zbiorowy w mieście i
utrzymujące odpowiedni stan dróg to Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i Miejski
Zarząd Dróg Mostów i Zieleni. Są to podmioty, które zapewniają odpowiednie warunki życia
mieszkańców i zapewniają im spokój psychiczny.
Elementem wspólnym dla wszystkich jednostek jest Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta Olsztyn. Centrum jest organem koordynacyjno - wykonawczym Prezydenta Miasta, który
jest Szefem Obrony Cywilnej w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem
powszechnym. Całodobowa centrala jest punktem dyspozycyjno - alarmowym wszystkich służb
ratowniczych, pogotowia i instytucji zapewniających bezpieczeństwo ludzi, zwierząt oraz
infrastruktury miejskiej i środowiska. Centrum przyjmuje zgłoszenia o zdarzeniach
zagrażających bezpieczeństwu oraz zapewnia koordynację działań służb ratowniczych.
Urząd Miasta obejmuje swoim zakresem działania wszystkie dziedziny życia, funkcjonuje w
oparciu o ustawę o samorządzie gminnym. Poszczególne wydziały, w zależności od sfery jaką
reprezentują, tworzą programy i strategie, w oparciu o które działają. Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności prowadzi programy profilaktyczne i szkoleniowe, tj.
„Bezpieczny Olsztyn” czy „Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004 – 2010”.
Niewątpliwie istotnym elementem utrzymania bezpieczeństwa w mieście jest program
Taxi – Oko, w ramach którego współpracują taksówkarze z kilku korporacji, pracownicy agencji
ochrony, kierowcy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz funkcjonariusze Straży
Miejskiej. System polega na zapobieganiu realnym zagrożeniom poprzez bieżące powiadamianie
i alarmowanie Policji i odpowiednich służb w celu natychmiastowej reakcji umożliwiającej
podjęcie optymalnej decyzji prewencyjnej, ratowniczej czy porządkowej. Udział w systemie
podnosi także bezpieczeństwo samych uczestników, szczególnie taksówkarzy.
W Olsztynie w okresie jesienno – zimowym wzrasta liczba osób, które pozostając bez
mieszkania narażone są na zamarznięcie. Gmina we współpracy z organami porządkowymi
miasta stara się zapewnić niezbędną pomoc osobom bezdomnym. Są one przewożone do
odpowiednich placówek, gdzie zostaje im zapewniona pomoc medyczna, ciepły posiłek i nocleg.
Program „Bezpieczny Olsztyn” wprowadzony został Uchwałą nr XX/295/99 Rady Miejskiej z
dnia 8 grudnia 1999 r. Celem programu jest utrzymanie ładu i porządku publicznego w mieście,
przeciwdziałanie patologii i dążenie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna. W
ramach Programu powołano komisje:
a) Komisja Problemowa ds. mediów i popularyzacji programu, której zadaniem jest
popularyzacja wśród mieszkańców programu „Bezpieczny Olsztyn” oraz podejmowanie
działań profilaktyczno – uświadamiających, szczególnie dotyczących podniesienia
świadomości prawnej
b) Komisja Problemowa „Bezpieczna Droga”, której celem jest ograniczenie liczby
wypadków drogowych i zmniejszenie liczby ofiar
c) Komisja Problemowa „Bezpieczna Szkoła”, z celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży oraz zminimalizowaniem szerzenia się przemocy i handlu środkami
odurzającymi na terenie szkoły i w jej otoczeniu
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d) Komisja Problemowa „Bezpieczny Dom i Osiedle”, której celem jest budowanie zaufania
w obrębie danej społeczności i stworzenie systemu sąsiedzkiej samopomocy
W czerwcu 2003 roku w ramach programu „Bezpieczny Olsztyn” uruchomiono monitoring
Miasta Olsztyn. System obejmuje rejon Starego Miasta i Śródmieścia, a działa w nim:
a) 14 punktów kontrolnych
b) 2 centra monitoringu oraz stały patrol interwencyjny.
W ramach monitoringu współpracują służby Policji, Straży Miejskiej, a sprawami
koordynacyjnymi zajmuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Ponadto
w mieście działają Osiedlowe Placówki Reagowania Kryzysowego, które w przypadku
konieczności ewakuacji mieszkańców z któregoś z osiedli Olsztyna, muszą udostępnić sale
sportowe i inne pomieszczenia w czasie kilku godzin od momentu otrzymania wezwania oraz
zapewnić ciepły posiłek.
W ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności funkcjonuje Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku, która została powołana na mocy art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 02.142.1592). Zadaniem Komisji jest przygotowanie
do wdrożenia zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w
sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu
reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich
funkcjonowania. Ponadto Komisja uczestniczy w programie „Bezpieczny Olsztyn”, opiniuje
projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a także projekty dotyczące współpracy
ze służbami porządkowymi oraz opiniuje bieżące zarządzenia dotyczące porządku i
bezpieczeństwa obywateli zlecone przez Prezydenta.
W Wydziale powstał również Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Jest to kompleksowy dokument, określający
strategię bezpieczeństwa władz miasta Olsztyn na lata 2004 - 2010.
Zasadniczym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
ograniczenie przestępczości w mieście Olsztyn, głównie poprzez:
Ø doskonalenie form i metod działania służb porządkowych i rozwijanie współpracy
organów Policji i Straży Miejskiej z mieszkańcami
Ø tworzenie klimatu dla potępiania zachowań bezprawnych, naruszających porządek
publiczny
Ø przebudowę świadomości społeczeństwa dla wspierania działań Policji.
Ponadto, program określa spodziewane efekty planowanych działań i interwencji, wskazuje
wielkość planowanego zaangażowania sił i środków oraz określa sposoby koordynacji działań
służb.
Program ten kierowany jest nie tylko do organów ochrony porządku publicznego, ale również
do samych mieszkańców Olsztyna, których opinia o poczuciu własnego bezpieczeństwa w
miejscu zamieszkania jest ważnym elementem określania sytuacji w mieście.
W styczniu 2002 roku utworzone zostało całodobowe stanowisko pod nazwą Dyżurny Miasta.
Dyżurny pełni całodobową służbę i przyjmuje zgłoszenia o zdarzeniach zagrażających
bezpieczeństwu ludzi, zwierząt, infrastruktury miasta i środowiska i przekazuje je odpowiednim
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służbom ratowniczym. Dyżurny opracowuje meldunki o zdarzeniach, współdziała z Centrum
Zarządzania Kryzysowego Wojewody i współpracuje z lokalnymi mediami w zakresie
informowania mieszkańców miasta i powiatu o zagrożeniach. Dyżurny Miasta koordynuje
działania służb ratowniczych, komunalnych oraz innych uczestników akcji ratowniczych i
uruchamia System Ostrzegania i Alarmowania Miasta oraz alarmuje Miejski Zespół Reagowania
Kryzysowego. Dyżurny Miasta jest rozwiązaniem nowatorskim w Polsce. Gwarantuje sprawny i
szybki przepływ informacji, koordynację działań, a przede wszystkim skraca czas przybycia
służb ratowniczych na miejsce zdarzenia. Codziennie, do Dyżurnego w CZK, poszczególne
służby i pogotowia składają meldunki o działaniach prowadzonych w ciągu doby, a także
informacje o wszystkich planowanych imprezach zgromadzeniach, protestach itp. W okresie
zimowym zbierane są informacje o ilości sprzętu użytego do odśnieżania i warunki pogodowe na
następną dobę, a latem informacje o warunkach pogodowych na akwenach oraz działaniach
prowadzonych na wodzie. Zawarte w meldunkach dane służą do wykonywania analiz
tygodniowych, miesięcznych i rocznych.
Oprócz stanowiska Dyżurnego Miasta został powołany Miejski Zespół Reagowania
Kryzysowego. Zespół został powołany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3
grudnia 2002 r., w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i
wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji
Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz. U. Nr 215, poz. 1818 z późn. zm./. Celem działania
Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego jest zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych
lub ich usuwanie. Działania te realizowane są przez grupy robocze działające stale bądź
powoływane na określony czas. Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego ma swoją siedzibę w
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do pracy w terenie Miejski Zespół Reagowania
Kryzysowego dysponuje awaryjnym ruchomym centrum kierowania. Mieszkańcy Olsztyna mogą
dzwonić do Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numer 5228112, który ma ma na celu
wytworzenie przyzwyczajenia do numeru alarmowego 112 obowiązującego w Unii Europejskiej.
Olsztyn jest miastem stosunkowo bezpiecznym. Wynika to z obserwacji mieszkańców oraz
danych statystycznych. Dane dowodzą, że ilość przestępstw na terenie Olsztyna w ciągu kilku
ostatnich lat uległa zmniejszeniu. Również wysokim wskaźnikiem charakteryzuje się
wykrywalność przestępstw. Olsztyn dotknięty jest najczęściej drobnymi przestępstwami, głownie
kradzieżami i kradzieżami z włamaniem. Są one bardzo uciążliwe zarówno dla mieszkańców, jak
i dla służb pilnujących porządku w mieście. Zwiększona efektywność zwalczania i wykrywania
przestępstw przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna i osób
przyjezdnych.
W Olsztynie dużym problemem są wypadki drogowe. Kierowcy najczęściej przekraczają
dozwoloną prędkość, jadą pod wpływem alkoholu i wymuszają pierwszeństwo, szczególnie na
osobach pieszych.
Wyniki pracy osiągnięte w 2004 roku przez Komendę Miejską Policji i jednostki jej podległe
wskazują, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego utrzymuje się na stosunkowo wysokim
poziomie. Świadczy o tym przede wszystkim pozytywna tendencja spadkowa liczby przestępstw
stwierdzonych, połączona z wysokim wskaźnikiem ich wykrywalności.
Do najbardziej pozytywnych efektów można zaliczyć ogólny spadek dynamiki przestępstw o
charakterze kryminalnym, kolejny spadek ilości przestępstw stwierdzonych w kategorii kradzież
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z włamaniem i kradzież poprzez włamanie samochodu. Równie pozytywnym zjawiskiem jest
zmniejszenie dynamiki najbardziej brutalnych przestępstw, do których na pewno zaliczymy
zabójstwo, gwałt, rozbój, czy też bójka i pobicie.
Wykrywalność i inne wskaźniki osiągnięte przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie w
zwalczaniu przestępczości, w poszczególnych okresach sprawozdawczych przedstawiają się
następująco:

Tabela 14: Wskaźniki przestępczości w latach 1999 – 2004
Wskaźniki
przestępczości
( ogółem )

Liczba wszczętych
postępowań

Liczba
przestępstw
stwierdzonych

Wskaźnik
wykrywalności

1999 r.

13 447

14 062

36,8 %

2000 r.

12 835

13 775

43,8 %

2001 r.

11 916

13 713

56,7 %

2002 r.

11 018

13 197

61,9 %

2003 r.

10 670

11 634

59,9 %

2004 r.

10 686

11 182

56,9 %

Czynnikiem mającym istotne znaczenie w zakresie społecznego poczucia bezpieczeństwa i
porządku publicznego jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ocenie opinii społecznej
brawurowo jeżdżący kierowcy wymieniani są jako drugi typ zagrożeń, których obywatele
obawiają się najbardziej. Trudno oprzeć się twierdzeniu, iż bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
w największym stopniu zależy od wyobraźni jego uczestników.
W 2004 roku na drogach usytuowanych w rejonie podległym Komendzie Miejskiej Policji w
Olsztynie miało miejsce 5 078 zdarzeń drogowych ( 2003 r. - 4656 ), w tym 626 wypadków
drogowych ( 2003 r. - 639 ), 4452 kolizji drogowych ( 2003 r. - 4017 ). Śmierć poniosło 51 osób
( 2003 r. – 52 ), natomiast 838 osób doznało obrażeń ciała ( 2003 r. - 835 ).5
Główne przyczyny wypadków drogowych, czyli najpoważniejszych zdarzeń na drogach
publicznych praktycznie od kilku lat pozostają niezmienne:
Tabela 15: Przyczyny wypadków drogowych w latach 2000 - 2004
Ilość i przyczyny wypadków drogowych w
poszczególnych okresach sprawozdawczych

2000

2001

2002

2003

2004

5

Analiza stanu bezpieczeństwa i stopień realizacji strategii działania Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie za
okres 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r.
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Nadmierna prędkość

140

147

121

185

172

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu

69

85

82

88

83

Nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie i
omijanie

37

36

45

47

48

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

58

66

45

88

72

Pieszy jako sprawca wypadku

87

78

79

102

90

Inne przyczyny

87

123

109

129

161

Olsztyn, będąc miastem o stosunkowo wysokim stopniu zalesienia, jest narażony na zagrożenia
pożarowe. Inne zagrożenia to: awarie instalacji komunalnych, zagrożenia komunikacyjne,
chemiczno – ekologiczne, radiacyjne, epidemiologiczne i telekomunikacyjne.
Tabela 16: Charakterystyka zagrożeń Miasta Olsztyn
Zagrożenie
Pożarowe
Awarie instalacji komunalnych

Zagrożenia komunikacyjne

Chemiczno - ekologiczne

Radiacyjne
Epidemiologiczne
Telekomunikacyjne
Niewypały i niewybuchy

Inne zagrożenia

Charakterystyka
- dotyczą obszarów leśnych okalających miasto, zwartej zabudowy,
zakładów pracy wykorzystujących łatwopalne substancje w produkcji
- gazowe (długość sieci ok.360km)
- energetyczne (w ciągu roku ma miejsce ok. 25 do 30 awarii)
- ciepłownicze (spowodowane starzeniem sieci lub niekorzystnymi
warunkami pogodowymi
-wodociągowo-kanalizacyjne (przewidywane zagrożenia: skażenia
promieniotwórcze,
chemiczne,
biologiczne;
awarie
zasilania
energetycznego; awarie głównych rurociągów wody surowej)
- drogowe (wzrastająca ilość pojazdów, niewystarczająca infrastruktura
sieci drogowej, brak tranzytowych szlaków komunikacyjnych)
- kolejowe (nie przewiduje się wzrostu poziomu zdarzeń w najbliższym
czasie)
- wodne (mimo wielu zbiorników wodnych i przepływającej przez
miasto rzeki, nie przewiduje się zagrożeń o charakterze powodziowym)
- lotnicze (dotychczas nie stwierdzono wypadków lotniczych)
- w transporcie (przez miasto prowadzą trasy przewozu głównie
produktów ropopochodnych oraz substancji niebezpiecznych takich jak
kwasy, amoniak, chlor)
- w obiektach stacjonarnych (uwolnienie do atmosfery substancji
niebezpiecznych)
- w zakresie radiacji rozpatrujemy tylko zagrożenia zewnętrzne
- zagadnienia epidemiologiczne rozwiązywane są na bieżąco przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
- wszystkie obiekty na terenie miasta objęte są ochroną fizyczną
- zanotowane dotychczas przypadki, z punktu widzenia zagrożenia
bezpieczeństwa miały mało istotne skutki dla życia i zdrowia, mienia
czy
środowiska
naturalnego.
Wzrosła
natomiast
liczba
niepotwierdzonych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
- terroryzm
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- trzęsienie ziemi
- przestępstwa pospolite (rozboje, kradzieże, włamania)
- przestępczość zorganizowana
- przestępstwa gospodarcze

Wykrywanie zagrożeń prowadzone jest w ramach czynności kontrolno – rozpoznawczych i
ewidencjonowane w katalogu zagrożeń oraz aktualizowanej raz do roku „Analizie zagrożenia
pożarowego powiatu olsztyńskiego”.
Wykaz pozostałych ważniejszych obiektów, w których występują materiały niebezpieczne (nie
objętych obowiązkiem zgłoszenia, zgodnie z wymogami Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej
96/82/WE) zawiera poniższa tabela.
Tabela 17: Wykaz obiektów, w których występują materiały niebezpieczne, nie objęte obowiązkiem zgłoszenia
Lp

Nazwa obiektu
(dokładny adres)

Rodzaj
materiałów
niebezpiecznych

1. Chłodnia Olsztyn
Amoniak
Spółka z o.o. ul.
Lubelska 33
2. „Indykpol” Spółka z Amoniak
o.o.
w
Olsztynie Kwas solny
ul.Jesienna 3
Dwutlenek węgla
3. Mleczarnia Olsztyn ul. Amoniak
Poprzeczna 24
Soda kaustyczna
Olej opałowy
Kwas azotowy
4. Browary Warmińsko – Amoniak
Mazurskie„Jurand”
Dwutlenek węgla
Spółka
z o.o
w Olej opałowy
Olsztynie
ul.
W. Soda kaustyczna
Polskiego 20
5. „Polska Żywność” S.A. Amoniak
w Olsztynku ul. Zielona
16
6. Zakład Produkcyjny
Benzyna
„Dorex” Dorotowo 68A ekstrakcyjna,
lakowa, A-ceton,
k/Olsztyna
Toluen, Na-fta,
Terpentyna
7. Przedsiębiorstwo
Propan - butan
„Bialchem” Oddział w
Olsztynie ul. Lubelska
42
8. Miejskie
Kwas solny
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w
Olsztynie ul. Słoneczna
46
9. Stomil Olsztyn S.A. ul. Kwas solny

Max
ilość
[T]

Miejsce
składowania

Zasięg strefy stężeń
śmiertelnych [m.]
Ilość osób mogących
znaleźć się w strefie
400
3000
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Instalacja
chłodnicza

34
15
4
4
1
4
0,5
2
15
30
1

Instalacja
chłodnicza,
zbiorniki
Instalacja
chłodnicza,
zbiorniki

320
1000

Instalacja
chłodnicza,
zbiorniki, butle

70
500

10

Instalacja
chłodnicza

120
300

300

Zbiorniki
naziemne,
instalacje
rozlewu

20

Zbiorniki
naziemne, butle

27

Zbiorniki
naziemne,
instalacje

60

Butle, zbiorniki,

80
400

44

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Społecznej

Leonharda 9

Ług sodowy
Propan – butan
Benzyna
ekstrakcyjna
Olej napędowy
Rezorcyna

50
8

instalacje
technologiczne

38
118
3

Finansowanie bezpieczeństwa
Wydatki Miasta na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpowodziową w roku 2003 i 2004
zmniejszyły się trzykrotnie w stosunku do lat 2000 – 2002 i w 2004 r. stanowiły 2,6% wydatków
ogółem.
Tabela 18: Wydatki Miasta Olsztyn w latach 2000-2004 (mln zł)
Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpowodziowa

2000
342,54

2001
363,74

2002
373,39

2003
380,32

2004
441,15

33,17

36,73

37,81

11,22

11,68

Tabela 19: Struktura wydatków Miasta Olsztyn w latach 2000 - 2004
Wyszczególnienie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpowodziowa

2000

2001

2002

2003

2004

9,7%

10,1%

10,1%

3,1%

2,6%

Poczucie bezpieczeństwa w rozumieniu mieszkańców Olsztyna to nie tylko świadomość istnienia
służb porządkowych, które w ramach wykonywania swoich obowiązków zapewniają porządek w
mieście Dla ludzi najważniejszy jest spokój, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w miejscu
pracy. Poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane przez hałasującą młodzież,
nieodpowiedzialność właścicieli psów. Stan bezpieczeństwa dla mieszkańców to również
spokojny i w dogodnych warunkach dojazd do pracy, zdobycie pracy bądź jej utrzymanie. Dobry
stan zdrowia i godne warunki życia są nieodłącznym elementem zachowania równowagi
psychicznej człowieka. Ludzie odczuwają również niepokój wobec narkomanów i alkoholików.
Dlatego właśnie tak istotna z punktu widzenia mieszkańców Olsztyna jest wzajemna sąsiedzka
pomoc, informowanie służb miejskich o zagrożeniach i odpowiednie wychowanie dzieci i
młodzieży, również poprzez stworzenie im warunków do spędzania wolnego czasu.
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Wnioski
1. Szeroki zakres działań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz
współpraca z jednostkami utrzymującymi porządek w Mieście sprzyja poczuciu
bezpieczeństwa mieszkańców.
2. Szereg programów edukacyjnych i pomocowych realizowanych przez Miasto przy
udziale Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej itp. Pomaga w uświadamianiu
społeczeństwa co do zagrożeń płynących z codziennego życia.
3. Monitoring ulic Olsztyna jest pozytywnie postrzegany przez mieszkańców. Jednak
kamery nie zawsze ustawione są w miejscach najbardziej niebezpiecznych, szczególnie na
Starym Mieście i tym samym nie zawsze spełniają swoją funkcję. Ponadto ilość kamer
jest wciąż niedostateczna.
4. Problemem są grupki młodzieży wracające w późnych godzinach wieczornych i nocnych
z imprez, szczególnie organizowanych na Starówce, a także młodzież nie mająca zajęć
poza szkołą i stojąca pod blokami mieszkalnymi (szczególnie w dzielnicach –
sypialniach). Będąc często pod wpływem alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla osób
postronnych. Dodatkowo ich głośne zachowanie, przekleństwa i śmiecenie są
niepożądane przez mieszkańców.
5. Pomoc sąsiedzka, szczególnie w dzielnicach domków jednorodzinnych, jest coraz lepiej
zorganizowana. Mimo to nie wszyscy mieszkańcy czują solidarność i chęć niesienia
pomocy.
6. Coraz większa skuteczność Policji w wykrywaniu przestępstw. Problemem są jednak
nadal pijani kierowcy stanowiący zagrożenie na ulicach Miasta.
7. Wandalizm przejawiający się niszczeniem ścian budynków, autobusów i innych
elementów użyteczności publicznej stanowi poważny problem i wymaga ogromnych
środków finansowych na doprowadzenie zdewastowanych rzeczy do pierwotnego stanu.
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Analiza SWOT
Silne strony
§ koordynacja i współpraca jednostek ds.
bezpieczeństwa
§ pomoc sąsiedzka
§ system monitoringu
Szanse
§ możliwość wykorzystania środków z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
§ umożliwienie atrakcyjnego dysponowania
czasem wolnym przez środowiska
„blokersów”

Słabe strony
§ brak odpowiedniej liczby patroli w
miejscach niebezpiecznych
§ nieskuteczność działań skierowanych na
likwidację melin i skupisk „blokersów”
Zagrożenia
§ drobna przestępczość
§ wpływ filmów i gier komputerowych na
zachowanie dzieci i młodzieży
§ brak atrakcyjnych zajęć dla mieszkańców
§ bezrobocie
§ skłonność do nadużywania alkoholu
§ stałe niebezpieczeństwo pożarów, zatruć
chemicznych, katastrof budowlanych
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5. Sport
Sport jest dziedziną mającą charakter dobra powszechnego. Jest dostępny dla każdego i w
różnych formach. Jest wartościowym sposobem spędzania wolnego czasu, kształtuje osobowość,
w znaczny sposób wpływa na zdrowie i rozwija pożyteczne nawyki. Ponadto sport jest
wykorzystywany do promowania państw poprzez organizowanie prestiżowych imprez i udział w
zawodach wybitnych sportowców danego kraju. Ważną rolę w kształtowaniu postaw
prosportowych odgrywają władze państwowe i samorządowe oraz wszelkie organizacje
pozarządowe, szkoły, wojsko i kościoły.
W chwili obecnej sport nie jest najbardziej rozpowszechnioną dziedziną życia w Polsce,
szczególnie ze względów finansowych, ale także w wyniku nie dość efektywnych form
promowania zdrowego trybu życia. Ma to wpływ na stan zdrowia społeczeństwa. Pogarszający
się stan sprawności fizycznej jest wynikiem braku dostatecznej aktywności ruchowej oraz
niewystarczającego nacisku na zajęcia sportowe w szkołach. Najpoważniejszym tego skutkiem są
wady postawy, zły stan zdrowia i otyłość.
Wynika to nie tylko z braku odpowiednich nakładów na sport i jego promocję, ale również ze
względu na brak bazy sportowej. Olsztyn jest przykładem miasta wojewódzkiego, w którym
istnieje tylko jeden basen, który nie zaspokaja oczekiwań mieszkańców. Z kolei na zajęcia
sportowe i rekreacyjne oferowane przez prywatne kluby sportowe, nie wszystkich mieszkańców
stać.
Opracowana w 2003 roku Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2012 opisuje funkcję, jaką
sport ma spełniać w Polsce, dzięki czemu jego rola może zostać zauważona. W Strategii
sformułowano wizję, według której „sport będzie zajmował coraz mocniejszą pozycję w szeroko
pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu
rozwojowi człowieka”. Taka wizja wymaga jednak określonych działań, między innymi
zwiększenia powszechności i dostępności sportu, modernizacji starej i budowy nowej
infrastruktury sportowej, zwiększenie nakładów na badania naukowe oraz przede wszystkim
upowszechnianie i finansowanie sportu wyczynowego.
Strategia odwołuje się w szczególności do sportu dzieci i młodzieży. Zakłada systematyczny ich
udział w ćwiczeniach fizycznych w szkołach i przedszkolach, kształtowanie prawidłowych
nawyków ruchowych oraz rozwój sportu akademickiego. Studenci powinni mieć możliwość
uczestniczenia w fakultatywnych zajęciach w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego i
brania udziału w rozgrywkach. Taką samą możliwość uprawiania sportów powinny mieć osoby
niepełnosprawne. Dla nich sport jest formą rehabilitacji oraz bodźcem do uczestniczenia w życiu
społecznym.6
W Olsztynie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu są realizowane przez Wydział Edukacji
(do 28 lutego 2005 r. przez Wydział Kultury i Sportu). Zakres spraw związanych z realizacją
zadań Miasta w dziedzinie kultury fizycznej obejmuje przede wszystkim nadzór i kontrolę w
zakresie zadań zleconych nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków
6

Strategia rozwoju sportu do roku 2012 – cele i zadania
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sportowych mających swoją siedzibę na terenie Miasta, tworzenie warunków do rozwoju sportu
szkolnego i współorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym. Ponadto Wydział
prowadzi współpracę ze szkołami w zakresie tworzenia uczniowskich klubów sportowych,
wspiera rady osiedli przy efektywnym wykorzystaniu istniejącej bazy sportowej i organizowaniu
zajęć sportowych w miejscu zamieszkania. Wydział sprawuje też nadzór nad działalnością
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

5.1. Baza sportowo – rekreacyjna w Olsztynie
Największym centrum sportu w Olsztynie jest Ośrodek Sportu i Rekreacji – Zakład Budżetowy
Gminy, który funkcjonuje od marca 1988 r., a sam początek działalności datowany jest na
grudzień 1965 r., kiedy to powołano Wojewódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku.
Zadania OSiR określone zostały jako „Realizowanie polityki miasta w dziedzinie rekreacji,
sportu i rehabilitacji ruchowej” i są realizowane poprzez popularyzację walorów rekreacji
ruchowej oraz organizację zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, administrowanie
terenami i obiektami sportowo - rekreacyjnymi oraz prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie usług hotelarsko – gastronomicznych.7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie dysponuje Halą Widowiskowo – Sportową „URANIA”,
Zespołem Krytych Obiektów Sportowych, Stadionem Piłkarskim, Plażą Miejską, Hotelem
„Relaks”, Ośrodkiem Wypoczynkowym „Kłobuk” w Nowej Kaletce i Muzeum Sportowym.
» Hala „URANIA” dysponuje dużą salą sportową z pełnowymiarowym boiskiem do piłki
ręcznej, koszykowej, siatkowej, unihokeja, tenisa, badmintona, halowej piłki nożnej i widownią
na 1900 miejsc z możliwością dostawienia miejsc rozkładanych. Ponadto w jej skład wchodzi
mała specjalistyczna sala do sportów walki i gimnastyki korekcyjnej oraz siłownia. W Hali są
organizowane zawody sportowe, widowiska artystyczne, targi, wystawy, koncerty i kabaretony.
» W skład Zespół Krytych Obiektów Sportowych wchodzą:
•
•
•
•
•
•

basen duży o wymiarach 25 x 12,5m;
basen mały o wymiarach 10 x 4m;
sala do gier sportowych o wymiarach 30 x 18m;
sala fitness wyposażona w specjalną matę o wymiarach 16 x 11m;
sala konferencyjna;
bufet.

W obiekcie jest prowadzona nauka pływania dla niemowląt, dzieci i dorosłych, zajęcia aerobiku,
zajęcia cheerleaders, sportów walki, rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej. Ponadto istnieje
możliwość wynajęcia obiektu na imprezy sportowe i skorzystania z sali konferencyjnej.

7

http://www.osir.24.olsztyn.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1
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» Stadion Piłkarski to m.in. 2 płyty piłkarskie: główna i treningowa, trybuna: na 10.500 osób, w
tym część zadaszona na 2,5 tys. osób oraz bieżnia asfaltowa. Na terenie stadionu znajdują się
pokoje gościnne i restauracja.
» Plaża Miejska, mieszcząca się nad jez. Krzywym (Ukiel), ma do dyspozycji plażowiczów
wypożyczalnię sprzętu: kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, zjeżdżalnię, baseny kąpielowe,
molo spacerowe, 6 boisk do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej
plażowej i małą gastronomię.
» Hotel „Relaks” jest obiektem usytuowanym w centrum Olsztyna, w pobliżu Planetarium,
Biblioteki Multimedialnej, krytej pływalni i Hali Widowiskowo Sportowej "URANIA". Do
dyspozycji gości jest oddanych:
•
•
•
•
•

46 pokoi 2-osobowych z łazienką i TV
11 pokoi 1-osobowych z łazienką i TV
3 apartamenty
26 pokoi 2 i 3 osobowych z podstawowym węzłem sanitarnym
Restauracja.

» Ośrodek Wypoczynkowy „Kłobuk” w Nowej Kaletce położony jest nad jeziorem Gim o I
klasie czystości wód. Ośrodek oferuje 60 miejsc całorocznych, 100 miejsc sezonowych w
domkach kempingowych oraz 100 miejsc na polu namiotowym. Goście mają do dyspozycji
kawiarnię, salę telewizyjną, salę wykładową wyposażoną w multimedia, salę do tenisa
stołowego, bilard, parking, rowery górskie, korty tenisowe, boisko do koszykówki i siatkówki,
plażę i sprzęt wodny (w sezonie letnim), plac zabaw. Ośrodek utrzymuje się z bieżącej
działalności.
» Muzeum Sportu mieści się na 2 piętrze Hali Widowiskowo - Sportowej „URANIA”. Powstało
z inicjatywy społecznej w 1988 roku. Oficjalne otwarcie nastąpiło 12 maja 1989 roku. W 1992
roku właścicielem stadionu stała się Gmina Olsztyn i przejęła na siebie obowiązki utrzymania
Olsztyńskiego Muzeum Sportu. Muzeum prowadzi następujące działy:
1. Dział Sportu miasta Olsztyn oraz sportu Warmii i Mazur obejmujący dokumenty,
wydawnictwa, wycinki z gazet, albumy itp. obejmujące historię poszczególnych dyscyplin
sportowych
2. Dział „Ludzie Sportu” - obejmujący życiorysy, notatki biograficzne, fotografie i inne
pamiątki działaczy, sędziów, trenerów i zawodników
3. Dział dokumentacji fotograficznej
4. Dział ogólny „Sport Polski” – obejmujący na podstawie zbieranych materiałów i
eksponatów oraz literatury, historię i osiągnięcia sportu polskiego
5. Biblioteka – obejmująca wydawnictwa szkoleniowe, książki i pisma sportowe oraz
wydawnictwa wspomnieniowe z beletrystyką sportową
6. Wideoteka – obejmująca filmy sportowe z różnych imprez sportowych.
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Prace i zbiory poszczególnych działów są ze sobą ściśle powiązane i uzupełniane są zbiorami i
działaniami Klubu Olimpijczyka. Ponadto organizowane są spotkania z młodzieżą, lekcje
,wystawy i konkursy.8
Dodatkowo Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie jest administratorem przystani żeglarskiej
„Słoneczna Polana”, która jest w użytkowaniu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Młodzieżowych Sportów Wodnych „Juvenia” oraz 2 boisk do gry w piłkę nożną między ulicami
Janowicza i Mroza, z których korzystają Uczniowskie Kluby Sportowe „Naki” i „Tempo”.

Oprócz działalności proponowanej przez OSiR, działalność sportowo - rekreacyjna prowadzona
jest w Mieście także przez inne podmioty, w obiektach sportowo - rekreacyjnych znajdujących
się na terenie Miasta, a będących własnością klubów sportowych, bądź innych podmiotów.
W Olsztynie istnieje kilka obiektów zarządzanych przez podmioty, wobec których toczą się
postępowania prawne. Nie uregulowane prawo własności jest przyczyną sporów pomiędzy
użytkownikami obiektów czy terenów a Miastem. Sprawa dotyczy przede wszystkim przystani
żeglarskiej KKS Warmia.
Podobny problem prawny zauważa się w przypadku stowarzyszeń, które mogą ulec rozwiązaniu
na skutek upadłości bez sporządzenia odpowiednich protokołów przekazania sprzętu. Na ich
miejsce zostają powołane nowe stowarzyszenia, które korzystają ze sprzętu i całej pozostałej
bazy. Sytuacja jedynie z wielkim trudem poddaje się kontroli, co sprzyja łamaniu prawa.
Elementem w olsztyńskim krajobrazie sportowym wartym zauważenia jest Stadion Leśny, który
po okresie swojej świetności stał się miejscem zapomnianym. Zdewastowana i zarośnięta trawą
bieżnia i cały teren wokół stadionu wymagają podjęcia natychmiastowych kroków w celu
przywrócenia dawnych funkcji obiektu.
Wykaz najważniejszych obiektów zaprezentowano poniżej:

8

http://www.osir.24.olsztyn.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8
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Tabela 20: Obiekty sportowe w Olsztynie

Nazwa obiektu

Adres

Własność

Administrator

Użytkownik

Stadion piłkarski
Boiska do p. nożnej:
(1 trawiaste i 1 klepisko)
Boisko asfaltowe do gry w piłkę ręczną
Sala sportowa (33 x 16 m)

Zakład Nieruchomości PKP
ul. Sybiraków 36

Kolejowy Klub Sportowy „Warmia”
(um.-dzierżawy)

PKP

2 korty tenisowe ceglane
Przystań żeglarska KKS Warmia

ul. Żeglarska 7

Przystań wodna TKS „Łączność”

ul. Żeglarska 7 a

Stadion „Leśny”

ul. Sportowa

Sala sportowa 18 x 9 m
Sala do judo 10 x 7 m
Siłownia 10 x 5 m
Strzelnica pneumatyczna 8-torowa (dł.10 m)
Strzelnica w terenie otwartym
- 50 m – 16 stanowisk
- 25 m - 16 stanowisk
Sala sportowa (25 x 15 m)
z widownią na
Sala Sportowa (18 x 9 m)
Sala sportowa (40 x 20 m)
Stadion z bieżnią tartanową i z siedziskami na
3000 osób
Siłownia
Boiska do gier zespołowych
na terenie otwartym
17 kortów tenisowych

w toku regulacji
prawnej
w toku regulacji
prawnej
Własność Gminy

KKS „Warmia”
KKS „Łączność”
Miejski Zarząd Dróg, Mostów i
Zieleni

_
Towarzystwo Sportowe „Gwardia”

Al. Piłsudskiego 5

Skarb Państwa

Komenda Wojewódzka
Policji

Al. Wojska Polskiego

- Komenda Woj. Policji
- Towarzystwo Sportowe
„Gwardia”

Kortowo
ul. Żołnierska
ul. Pana Tadeusza

Skarb Państwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i
Fundacja Żak”

Klub Sportowy
AZS UWM i UWM

Skarb Państwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i
Fundacja Żak”

Klub Sportowy
AZS UWM i UWM

Kortowo
Kortowo
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Przystań żeglarska
Plaża i kąpielisko
Kryte obiekty sportowe:
- hala sportowa do gier zesp.
- 2 korty do squasha
- sala do ćw. fitness
- specjalistyczna sala gimnastyczna
- siłownia
- gabinety fizykoterapii i kinezyterapii i sauna
Obiekty odkryte:
- stadion ze sztuczną trawą i bieżnią tartanową (+
oświetlenie)
Planowane jest wykonanie podbudowy pod korty
tenisowe.

Olsztyńska Szkoła Wyższa im.
Józefa Rusieckiego – Centrum Zdrowia
i Sportu

Motoklub Olsztyn

Motoklub Olsztyn – umowa
dzierżawy
Miejski Klub Sportowy Rugby
(prawdop. będzie um. użyczenia)
Klub Sportowy „Budowlani”

Tor motocrossowy

ul. Lubelska

Boisko do rugby

ul. Artyleryjska

Gmina Olsztyn

Gmina Olsztyn

Sala sportowa

ul. Grunwaldzka 9

Gmina Olsztyn

8 kortów tenisowych
+ ścianka treningowa

ul. Radiowa

Spółka AKort

Olsztyńskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Spółka AKort

Przystań kajakowa

ul. Jodłowa 9 a

Gmina Olsztyn

-

Ośrodek Wodny
- wypożyczalnia sprzętu wodnego
Strzelnice:
- pneumatyczna z 5 torami
- w terenie otwartym 4 tory
4 korty tenisowe

ul. Jeziorna 6

ul. Westerplatte 1
Al. Wojska Polskiego
ul. Wyszyńskiego 12

Harcerska Stanica Wodna
ZHP „Bryza”

ul. Jodłowa 9 B

Przystań PTTK

ul. Sielska

Energopol

Olsztyńska Szkoła Wyższa im.
Józefa Rusieckiego

ZG LOK
W Olsztynie
ZG LOK
Gmina Olsztyn

KS „Budowlani

Warm.-Mazurski ZW LOK

Olsztyński Klub Sportowy – um.
dzierż.
Prywatny dzierżawca

Biuro Warminsko-Mazurskiego ZW
LOK

Biuro Warminsko-Mazurskiego ZW
lok

-

Ognisko TKKF „Skanda”
Umowa dzierżawy
ZHP „Bryza”
Komenda Hufca Warm.Mazurskiego ul. Łukasińskiego 1/1,

Komenda Hufca
Warmińskiego ZHP w Komenda Hufca Warmińskiego
Olsztynie
ZHP w Olsztynie
Zarząd Główny OZGT Okręg. Zespół Gospod. Turystycznej
- PTTK,
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Przystań żeglarska

ul. Żeglarska 3

- 1 cz. działki prywatna
- 1 cz.działki dzierżawa Osoba prywatna
od gm.
Polski Związek Łowiecki Zarząd
Okręgowy Olsztyn
Wł. prywatna
Wł. prywatna

Osoba prywatna
Polski Związek Łowiecki Zarząd
Okręgowy Olsztyn
Osoba prywatna

Strzelnica myśliwska - 6 osi myśliwskich

Gutkowo

Klub fitness i ćwiczeń siłowych „U Kazika”
Fitness Sport Studio

ul. Żołnierska
ul. Dworcowa 18

Klub ćwiczeń siłowych „Perfect”

ul. Barcza 12

Siłownia

ul. Żołnierska 45

Klub fitness i ćwiczeń siłowych
Fitness LEDA

ul. Jarocka
ul. Mroza 18

Wł. prywatna

Działalność prywatna
Os. prywatna

Fitness Club – Body Perfect

ul. Jagiellońska 37

Wł. prywatna

Os. prywatna

Klub SPA-RENOVA

ul. Kopernika 14 a

Wł. prywatna

Os. prywatna

Ośrodek Jeździecki UWM

Kortowo

Skarb Państwa

Ośrodek Jeździecki Marengo

ul. Hozjusza

Wł. prywatna

Ośrodek Jeździecki Kojrysa
- ranczo agroturystyczne
w Redykajnach
Bowling – 4 tory kręglarskie

ul. Bałtycka 94

Wł. prywatna

ul. Kromera 3

Olsztyńskie Centrum
Bowlingu s.c.
Skarb Państwa
Wł. prywatna

SM „Jaroty”
SM „Pojezierze”

SM „Jaroty”

Działalność prywatna

Os. „Kormoran”

SDK „Agora”

UWM

UWM

Wł. Prywatna

Lotnisko Sportowe
ul. Lotnicza 1
Aeroklub Warmińsko-Mazurski
Aeroklub Warmińsko-Mazurski
Hala sportowa – 1 kort tenisowy (sztuczna
ul. Artyleryjska
Os. prywatna
nawierzchnia)
4 korty tenisowe pod balonem (całoroczne)
ul. Jodłowa
Wł. prywatna
Os. prywatna
Powyższy materiał nie zawiera obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej, Jagiellońskiej i Pstrowskiego po byłych Jednostkach Wojskowych
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Istotną rolę w kształtowaniu postaw sportowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie przy ul. Gietkowskiej
12. Szkoła powstała w celu kształcenia utalentowanej sportowo młodzieży. Głównym jej
zadaniem jest szkolenie sportowe na poziomie mistrzowskim, w połączeniu z realizacją procesu
dydaktyczno – wychowawczego. Szkoła kreuje postawy prowadzące do sukcesu w sporcie i w
nauce, motywuje uczniów do ciągłego rozwoju, pomaga wybrać dalszą drogę życiową, kształtuje
postawy tolerancji, asertywności i odpowiedzialności prowadzące do życia w harmonii ze
społeczeństwem, a także uczy szacunku do tradycji kraju, regionu, szkoły i rodziny.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego jest placówką publiczną. W jej
skład wchodzą 3 szkoły:
-

Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza
Bulewicza (6 oddziałów klas I – VI),
Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego (3 oddziały klas I – III),
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego (3 oddziały klas I,II, IV).

Placówka prowadzi szkolenie sportowe w zakresie gimnastyki sportowej kobiet, kajakarstwa i
taekwondo. Jest organizatorem wielu prestiżowych zawodów i turniejów gimnastycznych.

5.2. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi
Zasadniczym kierunkiem funkcjonowania organizacji pozarządowych jest działalność społeczna
i wolontariat. Miasto Olsztyn posiada wieloletnie tradycje współpracy z organizacjami
pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Wprowadzająca regulacje pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła
na Gminę obowiązek uchwalenia Programu współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami
pozarządowymi w roku 2005 (Uchwała Nr XXXIX/495/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 5
stycznia 2005 r.). Uchwałą Nr XXXIX/496/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 5 stycznia 2005 r.
określone zostały również Zasady współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi.
Celem współpracy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Olsztyna w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu. Zadaniem Gminy, oprócz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
jest wszechstronna pomoc w realizacji działalności pożytku publicznego. Zgodnie z Programem
Prezydent Miasta Olsztyn ogłasza co roku otwarty konkurs ofert na wspieranie priorytetowych
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w zakresie:
- szkolenia sportowego dzieci i młodzieży szkół olsztyńskich mających na celu
doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej,
- organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych promujących miasto.
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5.3. Stowarzyszenia kultury fizycznej
Zasadniczym celem kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i
zdrowie wszystkich obywateli. Podstawowymi jednostkami realizującymi cele i zadania w
zakresie kultury fizycznej są kluby sportowe. Kluby są tworzone między innymi w formie
stowarzyszeń kultury fizycznej.
Stowarzyszenia kultury fizycznej, których siedzibą jest Miasto Olsztyn są klubami sportowymi
zrzeszającymi osoby fizyczne tj. dzieci i młodzież uczestniczące w systemie sportu
młodzieżowego oraz seniorów uprawiających sport wyczynowo, profesjonalnie i inne osoby
dorosłe uprawiające sport amatorsko.
Stowarzyszenia
są dobrowolnymi, samorządnymi i trwałymi zrzeszeniami o celach
niezarobkowych. Klub sportowy, jako podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i
zadania w zakresie kultury fizycznej, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.
Kluby sportowe w liczbie co najmniej trzech mogą zakładać związki klubów zwane związkami
sportowymi.
Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy, który działa na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, z
wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Uczniowskie kluby sportowe podlegają
wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów.
Uczniowskie kluby sportowe posiadają osobowość prawną.
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych należy do
starosty właściwego ze względu na ich siedzibę. Oznacza to, że Miasto Olsztyn jako organ
nadzorujący może dokonywać kontroli pod kątem legalności działania stowarzyszenia kultury
fizycznej i realizacji postanowień statutu, jednak nadzór nad merytoryczną działalnością należy
do statutowych władz stowarzyszeń.
Zarejestrowanych i działających na terenie Olsztyna jest ogółem 129 stowarzyszeń kultury
fizycznej (w tym 37 uczniowskich klubów sportowych) oraz 30 związków sportowych. W
klubach współpracujących z Miastem funkcjonuje ok. 100 sekcji sportowych, w których
szkolone są dzieci i młodzież ze szkół olsztyńskich, w 55 dyscyplinach sportowych. Udział
procentowy dofinansowania Miasta w budżecie klubów kształtuje się przeciętnie na poziomie
14%. Zdecydowana większość klubów nie posiada własnej bazy sportowej w związku z tym
wynajmuje bądź korzysta nieodpłatnie ze szkolnych sal sportowych (w szczególności
uczniowskie kluby sportowe) oraz z obiektów sportowych będących w zarządzie Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Z danych uzyskanych z klubów wynika, że w 2004 r. zatrudnionych było 57
trenerów i 89 instruktorów. Szkoleniowcy, ze względu na trudną sytuację materialną klubów
często prowadzą treningi nieodpłatnie.
Pomimo problemów finansowych klubów wynikających z trudności w pozyskiwaniu sponsorów,
jak i niewystarczającą dotacją z budżetu Miasta, zawodnicy szkoleni w klubach osiągają bardzo
dobre wyniki sportowe. Efekty szkoleniowe uzyskiwane przez młodzież m.in. we
współzawodnictwie sportowym objętym Systemem Sportu Młodzieżowego dobitnie świadczą o
prezentowanym poziomie sportowym
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Niemal wszystkie osiedla mieszkaniowe na terenie Miasta Olsztyn dysponują bazą sportową w
formie placów zabaw czy boisk. Poziom infrastruktury w większości przypadków nie odpowiada
potrzebom mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży, jednak rady Osiedla starają się
stosownie do możliwości oraz aktywności mieszkańców organizować czas wolny i zachęcać do
uczestniczenia w zajęciach sportowych pomimo słabej infrastruktury. Jej stan na poszczególnych
osiedlach przedstawia się następująco:
Osiedle Śródmieście
Wyposażenie osiedla w podstawowe urządzenia sportowe poza terenami i obiektami sportowymi
szkół jest bardzo słabe. Na terenie osiedla nie ma boisk, kortów, sal, świetlic itp., a wielokrotne
prośby o nieodpłatne przekazanie na ten cel pomieszczeń nie odniosły pozytywnych rezultatów.
Szkoły w większości wypadków wykorzystują swój teren tylko na potrzeby uczniów.
W kwietniu 2004 roku nawiązano bliższą współpracę w tym zakresie z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Małłków, jednak nawierzchnia boiska szkolnego jest
zdewastowana, brak kanalizacji deszczowej, zniszczone urządzenia w stanie uniemożliwiającym
jego wykorzystanie.
Osiedle Wojska Polskiego
Działalność sportowa na potrzeby mieszkańców osiedla prowadzona jest w o oparciu o boisko
Zespołu Szkół Samochodowych przy al. Wojska Polskiego 17 oraz salę gimnastyczną i boisko
szkolne Gimnazjum Nr 11 przy ul. Jagiellońskiej 8. Ponadto do dyspozycji młodzieży jest plac
sportowy (bramki i kosz do piłki koszykowej) przy ul. Nad Jarem, którego administratorem jest
Rada Osiedla. Kosz do piłki koszykowej również jest ustawiony w rejonie placu zabaw przy ul.
Żeromskiego - Jagiellońska - al. Wojska Polskiego. Infrastruktura ta w minimalnym stopniu
zaspokaja potrzeby. Tereny (Park Jakubowo, powierzchnie podwórek i placów) można by
adaptować na tereny sportowo – rekreacyjne bez szkody dla ich funkcji wypoczynkowych i z
pożytkiem dla wykorzystania czasu wolnego młodzieży.
Osiedle Pieczewo
W zasobach osiedla brak jest jakichkolwiek obiektów, które mogłyby być wykorzystane na
działalność sportową. Jedynym obiektem na tym terenie, który mógłby służyć temu celowi jest
boisko szkolne Szkoły Podstawowej Nr 33 w Zespole Szkół Powszechnych, na którym
organizowane są imprezy masowe przeznaczone dla dzieci i dorosłych. Brak współpracy w tym
zakresie ze spółdzielniami mieszkaniowymi będącymi głównymi użytkownikami terenów.
Osiedle Likusy
Osiedle posiada jedynie boisko sportowe do piłki nożnej. Teren pod boisko jest w trakcie
przygotowania do prowadzenia gier sportowych. Został zniwelowany, ustawiono bramki,
prowadzone są rozmowy ze sponsorami odnośnie zasiania trawy.
Młodzież z osiedla korzysta z boiska szkolnego po godzinach lekcyjnych, ma tam możliwość gry
w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.
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Na terenie osiedla nie ma żadnych innych obiektów do uprawiania sportów. Ponadto sąsiedztwo
jeziora Ukiel nie jest wykorzystane i nie posiada infrastruktury.
Osiedle Kormoran
Już od czterech lat SRO „Kormoran” prowadzi wspólnie z Zespołem Szkół Gastronomiczno Spożywczych i Szkołą Podstawową Nr 22 bezpłatne i cykliczne zajęcia sportowe dla młodzieży i
dorosłych. Na terenie SP 22 w każdą niedzielę są prowadzone zajęcia dla tzw. młodzieży z
osiedla w sekcji piłki siatkowej, tenisa stołowego i halowej piłki nożnej (grupa ok. 60 osób). W
tym samym czasie i dodatkowo w tygodniu odbywają się treningi miłośników tańca
nowoczesnego breakdance pod kierunkiem grupy tańca breakdance „Info Break Cref” (grupa
około 20 osób), którym od dwóch lat opiekuje się SRO „Kormoran” .
Na terenie szkoły odbywają się też cyklicznie szkolno - osiedlowe Turnieje Tenisa Stołowego
„Kormoran – Cup” i turnieje piłki siatkowej dla młodzieży z osiedla „Kormoran”.
Na terenie ZSG-S odbywają się w zajęcia sportowe w sekcji piłki siatkowej dla grupy młodzieży
z osiedla, a także bezpłatne zajęcia aerobiku. Razem z ZSG-S każdego roku organizowane są
festyny osiedlowe w ramach Olsztyńskich Dni Rodziny, które cieszą się dużym
zainteresowaniem. W ramach współpracy ZSG-S i SP 22 corocznie na rzecz imprez sportowych
odbywających się w wymienionych szkołach zakupuje się piłki do gry w siatkówkę
i koszykówkę, stoły i sprzęt do gry w tenisa stołowego. Sprzęt ten wykorzystywany jest przez
szkoły do prowadzenia własnych sportowych zajęć pozalekcyjnych, a dzięki temu mieszkańcy
mogą liczyć na bezpłatne udostępnianie sal sportowych i fachową opiekę zawodową nauczycieli
wychowania fizycznego.
Osiedle Dajtki
Osiedle nie posiada żadnych obiektów sportowychbądź lokali, w oparciu o które mogłaby
prowadzić działalność sportową na potrzeby mieszkańców.
W wyniku porozumienia z dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 18, która nieodpłatnie użycza salę
gimnastyczną, prowadzone są zajęcia sportowe dla młodzieży.
Ponadto organizuje się dla mieszkańców imprezy jak np.:
- „zjazd na byle czym”; pomysł zyskał dużo zwolenników i zaowocował szerokim udziałem
mieszkańców,
- festyn osiedlowy , w którego programie są m.in. rajd rowerowy, rozgrywki piłki nożnej i
siatkowej.
Osiedle Kościuszki
We własnym zakresie zorganizowano miejsce do gry w piłkę (siatkówkę, koszykówkę i piłkę
nożną), a także gier podwórkowych, wykorzystując wolne zaplecze domu przy ul. E. Plater 13.
Wspólnie z Radą Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Osiedla „Kościuszki”
wyposażyła też plac zabaw przy Domu Dziennego Pobytu „Arka”. Dzieciom z „Arki”
zakupiono piłki do zajęć gimnastycznych. Wspierane są również młodzieżowe zawody szachowe
organizowane w Pałacu Młodzieży.
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Osiedle Brzeziny
Osiedle nie dysponuje żadnym (oprócz placu zabaw) obiektem ani terenem do przeprowadzania
działalności sportowej i integracyjnej dla mieszkańców osiedla.
Osiedle Gutkowo
Mieszkańcy osiedla mają możliwość korzystania z:
-

boisk i urządzeń sportowych Parafii św. Wawrzyńca w Gutkowie (2 boiska do gry w piłkę
nożną, boisko do gry w piłkę siatkową oraz boisko do gry w piłkę koszykową),
Oratorium Salezjańskiego (stoły pingpongowe i bilard), będącego własnością Parafii św.
Wawrzyńca,
boisk i sali gimnastycznej znajdujących się w posiadaniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Gutkowie (boiska wymagają naprawy z powodu zniszczeń wynikłych podczas budowy
przedszkola w Gutkowie, a także podwyższenia ogrodzenia wzdłuż ul. Bałtyckiej).

Osiedle Pojezierze
Na osiedlu organizowane są imprezy sportowo - rekreacyjne w sali sportowej Szkoły
Podstawowej Nr 3 przy ul. Kołobrzeskiej 13. Są to imprezy okazjonalne przeprowadzane dwa
razy w roku.
Nawiązana jest współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym „Lotos”, który prowadzi zajęcia
szkoleniowo - treningowe w zakresie piłki koszykowej dziewcząt ze szkół podstawowych
i gimnazjów. UKS korzysta z sali gimnastycznej tylko dwa razy w tygodniu ze względu na brak
wolnych godzin.
Młodzież oraz osoby dorosłe z osiedla, korzystają z placów i obiektów sportowych (boisko do
gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa i in.) w Parku im. Janusza Kusocińskiego.
Osiedle Grunwaldzkie
Na terenie osiedla organizowane są zajęcia oraz imprezy sportowe na bazie następujących
obiektów i terenów sportowych tj.:
- boiska sportowego – zawody piłki siatkowej drużyn osiedlowych,
- sali gimnastycznej i boiska sportowego Gimnazjum Nr 5-6 – dyrekcje szkół organizują
imprezy sportowe,
- kręgielni przy ul. Kromera - treningi i zawody indywidualne i zespołowe,
- hali sportowej i boiska sportowego 11 Rejonowej Bazy Materiałowej (baza Wojsk Lądowych
przy ul Jagiellończyka).
W pomieszczeniach Rady Osiedla prowadzone są zajęcia kółka szachowego i gry w warcaby.
Ponadto funkcjonuje świetlica terapeutyczna, w której prowadzone są zajęcia o charakterze
sportowo - edukacyjnym dla dzieci.
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Osiedle Nagórki
Osiedle nie dysponuje terenami, obiektami sportowymi ani lokalami, w oparciu o które mogłaby
prowadzić działalność sportową na potrzeby mieszkańców osiedla.
Wszelka działalność sportowa prowadzona jest w formie inspirowania i wspierania w
oparciu o sponsorów, pomagając w organizowaniu imprez przez szkoły, kluby itp. Na osiedlu
„Nagórki” odczuwa się brak dostatecznej – masowej i dostępnej dla wszystkich – działalności
sportowej czy rekreacyjnej.
Osiedle Zielona Górka
Na terenie osiedla znajduje się niewymiarowe boisko do gry w piłkę nożną oraz siatkową
wykonane w czynie społecznym, położone przy Lesie Miejskim wzdłuż ul. Marii Zientary
Malewskiej. Zaadaptowano pomieszczenia na świetlicę osiedlową, w której jest ustawiony stół
do tenisa stołowego i bilard. W przyszłości planowane jest zorganizowanie siłowni.
Osiedle Mazurskie
Na terenie osiedla funkcjonują dwa place, na których prowadzona jest działalność sportowa.
Jeden z nich to boisko sportowe przy Placu Mazurskim, mające charakter wyłącznie boiska
sportowego. Jest ono administrowane przez Radę Osiedla. Drugim obiektem jest boisko przy
Placu Aliantów - nie będące w administracji Rady. Połowa tego placu jest wyasfaltowana,
a druga połowa miała stanowić plac zabaw dla dzieci. Obiekt ten oddany do użytku w 2003 nie
został zagospodarowany do dnia dzisiejszego. Brak urządzeń powoduje, że plac nie ma
faktycznie charakteru boiska.
Osiedla nie dysponuje żadnym lokalem, w oparciu o który mogłaby być prowadzona działalność
sportowa.
Największe spółdzielnie mieszkaniowe w mieście również próbują zorganizować czas wolny
swoim lokatorom. Zajęcia sportowo – rekreacyjne oferowane są przez spółdzielnie Jaroty,
Pojezierze i Olsztyńską spółdzielnię Mieszkaniową.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”
W zasobach Spółdzielni znajdują się następujące obiekty sportowe:
- boiska podwórkowe do gry w piłkę nożną przy ul. Murzynowskiego 7, Orłowicza 1,
Wachowskiego 6, Gębika 11-13, Wicherta 3-11, 4-8, Kanta 42,
- boiska podwórkowe do koszykówki przy ul. Wańkowicza 9, 14, Krasickiego 5,
Sikiryckiego 1, Gębika 9, Herdera 11, Kanta 52,
- boisko podwórkowe do gry w piłkę plażową przy ul. Krasickiego 11,
- boiska podwórkowe do gry w piłkę siatkową przy ul. Kanta 26-30, 52.
Istniejąca zabudowa nie pozwala Spółdzielni na utworzenie normatywnych boisk do gry w piłkę
nożną, siatkową czy koszykówkę pomiędzy budynkami mieszkalnymi.
Oprócz boisk podwórkowych na terenie Spółdzielni znajdują się również place zabaw
usytuowane między budynkami, wyposażone w urządzenia do zabawy dla dzieci i młodzieży.
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Spółdzielnia planuje także budowę kortów tenisowych i boiska do gry w piłkę siatkową na
terenie wydzierżawionym od Miasta Olsztyn przy ul. Jeziołowicza.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran”
W zasobach Spółdzielni zagospodarowano tereny sportowo - rekreacyjne, na których w chwili
obecnej wykonane są:
- 2 boiska do koszykówki i boisko na terenie osiedla,
- 1 boisko do piłki nożnej,
- plac zabaw dla dzieci wyposażony w huśtawki, piaskownice, zjeżdżalnie itp.,
- zjazdy i podjazdy dla rolkarzy,
- ścieżki rowerowe.
W porozumieniu z Olsztyńskim Klubem Piłkarskim „Warmia i Mazury” powołana została
Szkółka Piłkarska SM „Kormoran” dla dzieci mieszkających w zasobach administrowanych
przez Spółdzielnię . Drużyna bierze udział w regularnych rozgrywkach o Mistrzostwo
Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Treningi tej grupy latem odbywają się na terenach
sportowo-rekreacyjnych, a w terminie od listopada do czerwca w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej Nr 30.
Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
W zasobach OSM znajduje się 61 placów zabaw, 1 boisko do gry w piłkę siatkową, 4 boiska do
gry w piłkę koszykową, 8 boisk do gry w piłkę nożną oraz 20 stołów do gry w tenisa. Ponadto
wykonano 3 boiska do gry w piłkę nożną na osiedlu Mleczna.
Spółdzielnia finansuje działalność dwóch Osiedlowych Domów Kultury: „Alternatywa” na
osiedlu Podgrodzie i „Astra” na osiedlu „Zatorze”, które prowadzą zajęcia oraz organizują
imprezy sportowo - rekreacyjne m.in.:
- Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży „Mundial”,
- wiosenne i jesienne cykle turniejów Grand Prix w tenisie stołowym – organizowane
corocznie dla dzieci i młodzieży (marzec - kwiecień, październik - listopad),
- turniej wyciskania sztangi – organizowany corocznie w listopadzie.
W ramach akcji LATO i ZIMA prowadzone są zajęcia rekreacyjno - sportowe. W osiedlowych
domach kultury podczas ferii i wakacji dzieci mają możliwość uczestniczenia w zabawach i
grach sportowych, wyścigach, konkursach sprawnościowych. Ponadto uczą się gry tenisa
stołowego.
Osiedlowe Domy Kultury „Alternatywa” i „Astra” prowadzą odpłatnie stałe zajęcia sportowo rekreacyjne tj.: ćwiczenia siłowe, gimnastyka dla członków Klubu Grubasa, gimnastyka
rekreacyjna i ogólnousprawniająca dla osób z problemami układu ruchu, krążenia, otyłością,
a także dla osób starszych, aerobik, callanetics, tai czi, kung fu, tenis stołowy dla dzieci
i młodzieży, cykliczne imprezy sportowo - rekreacyjne (turnieje sprawnościowe, rajdy piesze,
imprezy plenerowe połączone z zabawami i konkursami).
Największe olsztyńskie spółdzielnie mieszkaniowe zainteresowane były i są przede wszystkim
budową mieszkań. Projektowanie osiedli odbywa się nadal bez uwzględnienia infrastruktury
towarzyszącej, a nawet zapewnienia dla niej terenów. Stąd późniejsze konflikty z Miastem i
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mieszkańcami, którzy narzekają na brak miejsca do wypoczynku i rekreacji na osiedlach.
Ewentualne miejsca, w których można uprawiać sporty mieszczą się w lokalach, które
udostępniane są przez spółdzielnie za odpowiednią opłatą. W lokalach tych prowadzona jest
działalność gospodarcza samodzielnych podmiotów.

5.4. Finansowanie sportu
Wydatki na kulturę fizyczną i sport najlepiej prezentowały się w 2000 r. i wyniosły 4,41 mln zł.
W roku 2001 spadły do 2,93 mln zł, co stanowiło tylko 0,8% całego budżetu Miasta. W latach
2002 – 2003 wydatki na sport stopniowo rosły, jednak w 2004 roku ponownie uległy
zmniejszeniu i wyniosły 2,91 mln zł.
Tabela 21: Wydatki Miasta Olsztyn w latach 2000-2004 (w mln zł)
Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
Kultura fizyczna i sport

2000
342,54

2001
363,74

2002
373,39

2003
380,32

2004
441,15

4,41

2,93

3,09

3,21

2,91

2002
0,8%

2003
0,9%

2004
0,7%

Tabela 22: Struktura wydatków Miasta Olsztyn w latach 2000-2004
Wyszczególnienie
Kultura fizyczna i sport

2000
1,3%

2001
0,8%

62

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Społecznej

Wnioski
1. Stara i zbyt mała miejska baza sportowa na potrzeby miasta wojewódzkiego i brak
środków finansowych na nową infrastrukturę i remont istniejącej. Brak możliwości do
uprawiania sportów wyczynowych. Szansą mogą być fundusze strukturalne Unii
europejskiej.
2. Bogata, jednak płatna oferta prywatnych klubów sportowych uniemożliwia skorzystanie z
niej wszystkim mieszkańcom Miasta.
3. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu stwarza szansę
na promowanie sportowego stylu życia i dostęp zainteresowanych mieszkańców do bazy
sportowej.
4. Brak bazy sportowej (boisk, placów zabaw) na niektórych osiedlach i niewystarczająca
aktywność mieszkańców i rad osiedli w kwestii stworzenia miejsc do uprawiania sportu, a
także tłumienie zaangażowania mieszkańców przez decyzje samorządowe. Brak
współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
5. Duże zagęszczenie bloków mieszkalnych na osiedlach, mało zieleni i terenów do
rekreacji.
6. Niewystarczające zaplecze do uprawiania sportów w szkołach, brak pryszniców w
szkołach.
7. Charakteryzujący się niską aktywnością styl życia mieszkańców Miasta, wynikający m.in.
z korzystania z innych form spędzania czasu wolnego (np. korzystanie z rozbudowanych
technologii, również informatycznych – gry komputerowe, Internet, dvd).
8. Niewielkie nakłady na rozwój sportu w Mieście w porównaniu do potrzeb. Słaba
kondycja fizyczna i wady postawy u młodzieży wynikająca z braku ruchu i małej
aktywności sportowej
9. Na terenie osiedli występuje bardzo pilna potrzeba budowy pełnowymiarowych sal
sportowych (m.in. przy Gimnazjum Nr 3 ul. Kołobrzeska 9 i Zespole Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących ul. Kołobrzeska 29).
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Analiza SWOT
Silne strony
Słabe strony
§ sprzyjające pewnym dyscyplinom sportu
§ brak zaplecza rekreacyjno –
(wodniactwo) uwarunkowania fizjograficzne wypoczynkowego
Olsztyna
§ zły stan istniejącej (dewastacja)
infrastruktury
§ niedostatek infrastruktury
Szanse
§ pozytywny stosunek dzieci i młodzieży do
zajęć kultury fizycznej
§ współpraca samorządu z organizacjami
pozarządowymi w zakresie sportu
§ wykorzystanie środków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej

Zagrożenia
§ rezygnacja z zajęć sportowych na rzecz
pracy przy komputerze
§ niechęć do sportu przy słabej promocji
aktywnego i zdrowego stylu życia wśród
dzieci i młodzieży
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6. Kultura
Kultura jest tym, co nas wyodrębnia spośród innych narodów. Naród to wspólnota kultury, przy
słabej promocji aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Gwarantuje to art. 6
ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki
upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu
polskiego, jego trwania i rozwoju.” Kultura to nie tylko literatura, poezja, film, teatr i muzyka.
Kultura to jakość przestrzeni, w jakiej się mieszka, pracuje, wypoczywa, to krajobraz widziany z
okna mieszkania, samochodu, pociągu. To piękno i porządek codziennego otoczenia, ale również
system uznawanych wartości w relacjach z innymi ludźmi. Żadne społeczeństwo nie może istnieć
bez kultury. Człowiek tworzy kulturę, jednocześnie będąc przez nią kształtowany. Twórcze
działanie stanowiące istotę kultury winno być zatem skierowane na dobro i rozwój ludzkiej
osoby.
Kultura w szerokim rozumieniu obejmuje sztukę, religię, politykę, gospodarkę, komunikację, ale
również system czynności, których podstawową cechą jest wartość społeczna (religia, nauka,
sztuka)9. Kultura to również, w rozumieniu historycznym, dziedzictwo narodowe, które buduje
więzi wśród społeczeństwa. Wpływa na rozwój społeczny i kształtuje postawy obywateli.
Czynniki kulturowe określają tożsamość społeczeństwa ze względu na obszar geograficzny,
wyznanie czy narodowość. Kultura stanowi ważny punkt w odniesieniu do metropolitarnych
funkcji miasta. Poza tym jest spoiwem integracji społecznej, pielęgnuje więzi lokalne, realizuje
założenia polityki równouprawnienia płci, równości rasowe i solidarności społecznej oraz
pomaga przywracać osoby upośledzone i inwalidów do życia społecznego i zawodowego.10
Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego jest kultura tradycyjna, przede wszystkim ludowa
(rękodzieło, rzemiosło artystyczne, folklor). Bardzo istotne jest kształtowanie w młodych
ludziach poczucia świadomości kulturalnej, szczególnie poprzez opiekę nad twórcami sztuki i
promocję nie tylko na obszarze kraju, ale również za granicą. Ponadto ważne jest zapewnienie
warunków dla rozwoju amatorskiej działalności artystycznej oraz rozwijania aktywności
kulturalnej w środowiskach lokalnych w dziedzinie muzyki, tańca, filmu czy literatury.
Niezmiennie ważnym aspektem dbałości o kulturę jest poszanowanie tradycji i dostępność do
dóbr kultury.
Kulturę obecnie należy również rozumieć jako czynnik rozwoju ekonomicznego. Jej
różnorodność w znacznym stopniu wpływa na atrakcyjność miasta i regionu, co determinuje
rozwój turystyki. Turyści zwabieni atrakcyjnością terenów i bogatą ofertą kulturalną i artystyczną
chętniej przyjeżdżają i zatrzymują się na dłużej. To sprawia, że potrzebnych jest więcej miejsc
noclegowych, restauracji itp., co skutkuje powstawaniem nowych miejsc pracy.
Kultura jest również podstawą komunikacji międzyludzkiej. Realizuje politykę
równouprawnienia płci, równości i solidarności społecznej. Jest podstawowym czynnikiem
determinującym kształtowanie ładu społecznego. Kultura tworzy więzi społeczne, dlatego
niezwykle ważną rolę odgrywa edukacja w zakresie poznawania i uczestniczenia w kulturze.
Pieczę nad ośrodkami i dobrami kultury sprawują odpowiednie urzędy, a mianowicie
Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i
9
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Sportu oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednostki samorządu terytorialnego uzupełniają
zadania organów państwa w tym zakresie. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych w sprawach
kultury, w tym prowadzenie bibliotek komunalnych i innych instytucji kultury, jest zadaniem
własnym gminy. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) nadaje temu zadaniu
charakter obowiązkowy. Obciążenie gminy obowiązkowymi zadaniami własnymi pociąga za
sobą wzrost obciążeń finansowych i materialnych gminy.
Zakres nie tylko praw, ale głównie obowiązków władz lokalnych, zawarty w ustawie o
samorządzie gminnym, uprawnia samorządy lokalne do daleko idącej opieki nad kulturą i jej
upowszechnianiem, a tym samym zobowiązuje do pomocy oraz ingerowania w zakresie
uzasadnionym społecznie.
Kultura powinna być wspierana poprzez subsydia ze strony instytucji państwowych i
samorządowych oraz wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej. Ważne jest, aby wzmocnić
infrastrukturę kulturalną i zwiększyć szanse na dostęp do kultury oraz wyrównywać dysproporcje
między województwami. Cele strategiczne w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004
– 2013 to przede wszystkim:
- promocja czytelnictwa,
- ochrona dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytków,
- rozwój szkolnictwa artystycznego,
- promocja polskiej twórczości artystycznej,
- stworzenie systemu wspierania współczesnej twórczości artystycznej.11

6.1. Instytucje kultury
Zadania Miasta Olsztyn polegające głównie na organizowaniu działalności kulturalnej są
realizowane poprzez utworzone do tego celu i dotowane z budżetu Olsztyna jednostki
organizacyjne - instytucje kultury - tj.:
• Miejski Ośrodek Kultury,
• Miejska Biblioteka Publiczna,
• Biuro Wystaw Artystycznych,
• Olsztyński Teatr Lalek,
• Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.
Instytucje kultury działają na podstawie przyznających duży zakres autonomii statutów nadanych
im przez Radę Miasta Olsztyn. Organizację wewnętrzną każdej instytucji kultury ustala
regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora poszczególnej placówki.
Wszystkie miejskie instytucje kultury są wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Miasto Olsztyn i na tej podstawie, zgodnie z art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, uzyskały osobowość prawną.
Gospodarują one samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną
11
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gospodarkę w ramach posiadanych środków, w tym dotacji uzyskiwanej z budżetu Miasta
ustalanej w wysokości niezbędnej do utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej
przez każdą instytucję.
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Kultury stał się rzeczywistym centrum kulturalnym Olsztyna, którego celem jest
rozwijanie czynnego uczestnictwa mieszkańców miasta w życiu kulturalnym, edukacja
kulturalna, promowanie kultury społeczności lokalnej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu
artystycznego i sprawowanie mecenatu nad młodymi talentami.
MOK realizuje swoje zadania w oparciu o stałe formy pracy, organizację i realizację imprez
własnych i zleconych oraz współpracę z innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i
edukacji. Różnorodna działalność MOK obejmuje plastykę, literaturę, film, muzykę, teatr,
fotografię.
W Miejskim Ośrodku Kultury działają amatorskie i profesjonalne grupy twórcze. Są to przede
wszystkim Klub Literacki Młodych, Klub Plastyka Amatora „Sąsiedzi”, Grupa Tańca
Estradowego „Zoom”, Zespół „Radość”, Grupa Teatralna „Kokon”, Młodzieżowe Warsztaty
Dziennikarskie, Olsztyński Chór Kameralny „Collegium Musicum”, Zespół Wokalny
„Moderato”, Miejska Orkiestra Dęta, Galeria „Rynek”.
Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w zakresie imprez plenerowych i dużych projektów
artystycznych skupia się przede wszystkim na organizowanym Olsztyńskim Lecie Artystycznym.
Celem jest promowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Olsztyna jako miejsca atrakcyjnego
dla turystów, ale również integracja mieszkańców Olsztyna poprzez uczestnictwo w
ogólnodostępnych imprezach kulturalnych. OLA to największa i najdłuższa impreza, trwająca
ponad 90 dni. Podczas Olsztyńskiego Lata Artystycznego organizowane są koncerty, festiwale,
widowiska artystyczne i festyny. Większość imprez OLA realizowanych jest w Amfiteatrze oraz
na małej scenie na Rynku Starego Miasta.
Amfiteatr jest jednym z ważniejszych miejsc, w których organizowane są imprezy artystyczne
dostępne dla wszystkich mieszkańców Olsztyna. Jednak należy zauważyć, że na potrzeby miasta
wojewódzkiego nie jest on wystarczający, a jego stan techniczny nie pozwala na wykorzystanie
go zgodnie z funkcją, jaka ma spełniać. Centrum rozrywki znajduje się w środku Miasta,
podczas gdy tereny mieszkalne są ubogie w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie
działalności kulturalnej i artystycznej. W dzielnicach „sypialniach” brakuje muszli koncertowych
i placów do organizowania imprez masowych, które z pewnością zyskałyby swoich
zwolenników. Osiedla zabudowane wielokondygnacyjnymi blokami mieszkalnymi mogłyby się
stać alternatywą dla młodzieży i dorosłych osób, które z powodu braku czasu i chęci nie
interesują się działalnością kulturalną prowadzoną w centrum Olsztyna.
Poza sezonem letnim Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez własnych i zleconych.
Wśród imprez cyklicznych i jednorazowych MOK zorganizował wiele programów edukacyjno –
kulturalnych, m.in.: Salonik Muzyczny, Klub Bluesowy, Moje Kino, Oswoić Media. Ponadto
prowadził cykle spotkań z zakresu historii sztuki, kultur świata, jak również koncert artystów z
Wilna „Kaziuki”, Kiermasz Jakubowy, konkursy recytatorskie i literackie, wystawy olsztyńskich
artystów plastyków, przegląd młodzieżowych zespołów rockowych „Luz Rock”, koncerty
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zespołów i wykonawców muzyki szantowej, koncerty chórów, cykl spotkań literackich, przegląd
teatrów amatorskich i wiele innych.
Miejski Ośrodek Kultury jest miejscem upowszechniania i promocji kultury, edukacji
artystycznej, oraz rozpoznawania, rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
W ramach swojej działalności wspiera indywidualnych artystów amatorów i rozwija twórcze
inicjatywy społeczne.
Miejska Biblioteka Publiczna
Zadaniem statutowym Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb
edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i
kultury. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny. Wchodzi ona w skład
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
Miejska Biblioteka Publiczna realizuje swoje zadania poprzez sieć 17 filii bibliotecznych
rozmieszczonych równomiernie na terenie Olsztyna, w tym 2 filie obsługujące czytelników
dorosłych i młodzież gimnazjalną, filię dziecięco-młodzieżowa, filię dla młodzieży, 2 filie
publiczno-szkolne i 11 filii obsługujących wszystkie grupy odbiorców.
Filię specjalną stanowi Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej z punktem informacji o
Unii Europejskiej.
W 2003 r. podjęto działania w celu utworzenia w Olsztynie, we współpracy z Fundacją
Bertelsmanna z Niemiec, bardzo nowoczesnej biblioteki dla młodych klientów. Biblioteka
została otwarta we wrześniu 2004 r. i nazwana „Planeta 11”. Obecnie liczba czytelników
bibliotek miejskich wynosi około 35 762 osób. Zwiększeniu uległa liczba świadczonych usług:
714 469 wypożyczeń zbiorów (o 95 609 więcej), 255 020 udostępniania zbiorów w czytelniach,
40 162 udzielonych informacji, a także innych imprez (1068 form zespołowych – spotkań
autorskich, lekcji bibliotecznych, konkursów, akcji głośnego czytania), w których uczestniczyło
18 500 osób.

-

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej na koniec 2004 r. liczyły:
- 377 881 woluminów książek,
- 451 woluminów oprawnych czasopism,
17 375 jednostek zbiorów specjalnych (znaczny wzrost w związku z otwarciem biblioteki
multimedialnej).
Olsztyński Teatr Lalek
W związku z reforma ustrojową państwa Olsztyński Teatr Lalek z dniem 1 stycznia 1999 r.
został przejęty od Wojewody Olsztyńskiego i od tej chwili prowadzony jest jako instytucja
kultury Miasta Olsztyn.
Zadaniem statutowym Teatru jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w
dziedzinie teatru lalkowego i innych form teatralnych adresowanych głównie do dzieci. Swoją
działalność prowadzi na bazie obiektu, dysponującego dużą salą widowiskową liczącą 150 miejsc
i salą kameralną. Teatr oferuje różnorodne spektakle w oparciu o widowiska przygotowane przez
własny zespół aktorski oraz prowadzi wymianę spektakli pomiędzy różnymi teatrami.
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Tradycyjnie do repertuaru Teatru wszedł organizowany raz w roku przegląd teatrów polskich i
zagranicznych pod nazwą Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych. Od paru lat Olsztyński Teatr
Lalek realizuje również spektakle w ramach tzw. „sceny dla dorosłych”. W 2004 r. OTL
przygotował 5 premier i zagrał łącznie 331 przedstawień dla 40 318 widzów.
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne opiera swoją działalność na bazie
dwóch obiektów – planetarium wyposażonego w salę projekcyjną posiadającą 200 miejsc i
wykładową z 100 miejscami oraz obserwatorium astronomicznego. Działalność OPiOA
obejmuje upowszechnianie astronomii i astronautyki poprzez emitowanie popularnych projekcji
astronomicznych, teleskopowe pokazy plam słonecznych, panoramy miasta, teleskopowe pokazy
gwieździstego nieba oraz Księżyca i planet, odczyty popularnonaukowe.
Ponadto OPiOA zajmuje się pracą dydaktyczną, w ramach której przeprowadzane są projekcje
oraz pokazy - lekcje dla szkół podstawowych i średnich, prowadzone są zajęcia młodzieżowych
kół zainteresowań i konkursy dla uczniów szkół podstawowych i średnich .
W 2004 r. zaprezentowano 1017 popularnych seansów astronomicznych, 354 programy
astronomiczne dla uczniów, 393 pokazy plam słonecznych oraz 96 wieczornych pokazów nieba.
Planetarium działa od 1973 roku. Jego wyposażenie wymaga dziś pilnego odnowienia i
modernizacji.
Biuro Wystaw Artystycznych
W związku z reformą ustrojową państwa Biuro Wystaw Artystycznych z dniem 1 stycznia 1999
r. zostało przejęte od Wojewody Olsztyńskiego i od tej chwili prowadzone jest jako instytucja
kultury Miasta Olsztyn.
Zadaniem statutowym BWA jest upowszechnianie kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb
kulturalnych mieszkańców poprzez prezentację najbardziej wartościowych dokonań we
współczesnej twórczości plastycznej i fotograficznej. Biuro Wystaw Artystycznych zgodnie z
celami statutowymi organizuje wystawy sztuk plastycznych, stwarza warunki do
upowszechniania współczesnych sztuk plastycznych, kształtuje wrażliwość estetyczną, wzbogaca
wiedzę i aspiracje kulturalne mieszkańców Olsztyna. Ponadto tworzy warunki sprzyjające
rozwojowi twórczości plastycznej, edukuje kulturalnie mieszkańców miasta ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz promuje kulturę miasta.
Swoją działalność statutową BWA prowadzi na bazie dwóch sal wystawienniczych. W 2004 r.
BWA przygotowało 24 wystawy.
Mieszkańcy korzystają z oferty kulturalnej oferowanej ze strony Miasta, które realizuje zadania
poprzez samorządowe instytucje kultury. Ponadto w zakresie organizacji działalności kulturalnej
współpracuje z organizacjami pozarządowymi udzielając dotacji na realizację projektów.
Kultura rozpowszechniana jest również przez sektor prywatny, który realizuje zadania kulturalne
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
W Olsztynie działalność kulturalną w różnorodnych formach prowadzą następujący
organizatorzy:
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Tabela 23: Działalność kulturalna w Olsztynie
Instytucja
administrująca
Samorząd
województwa
warmińskomazurskiego

Samorząd miasta na
prawach powiatu

Ministerstwo Kultury
- Wojewoda
WarmińskoMazurski
- szkolnictwo
artystyczne
Ośrodek Badań
Naukowych im.
Wojciecha
Kętrzyńskiego
Spółdzielnie
mieszkaniowe

Uniwersytet
WarmińskoMazurski
Organizacje
pozarządowe

Instytucja kulturalna
§ instytucje artystyczne
- Teatr im. Stefana Jaracza
- Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego
§ ośrodki kultury
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
- Centrum Francusko-Polskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury
§ muzea
- Muzeum Warmii i Mazur w tym dwa oddziały na terenie Olsztyna:
Muzeum Przyrody i Dom „Gazety Olsztyńskiej”
§ biblioteki
- Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
§ instytucja artystyczna
- Olsztyński Teatr Lalek
§ ośrodek kultury
- Miejski Ośrodek Kultury
§ galeria
- Biuro Wystaw Artystycznych
§ biblioteka
- Miejska Biblioteka Publiczna
§ inne
- Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
- „Pałac Młodzieży”
- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F.Chopina
- Liceum Sztuk Plastycznych

§ Biblioteka Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego

§ osiedlowe kluby, domy kultury
Spółdzielczy Dom Kultury „AGORA” - SM „Pojezierze”
Spółdzielczy Dom Kultury „AKCES” - SM „Pojezierze”
Osiedlowy Klub Kultury „NA GÓRCE” - SM „Jaroty”
Osiedlowy Dom Kultury „AKANT”
- SM „Jaroty”
Osiedlowy Dom Kultury „ALTERNATYWA”
- OSM
Osiedlowy Klub Kultury „ASTRA”
- OSM
§ Ośrodek Kultury Studenckiej,
§ stowarzyszenia społeczno-kulturalne, związki twórcze, fundacje
- Związek Literatów Polskich
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
- Związek polskich Artystów Plastyków
- Stowarzyszenie Środowisk Twórczych
- Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
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-

Organizacje kościelne
Inne, w tym
prowadzone przez
osoby fizyczne

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Towarzystwo Kultury Teatralnej
Towarzystwo Miłośników Olsztyna
Wspólnota Kulturowa „Borussia”
Związek Ukraińców w Polsce
Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Kultury Romów
Stowarzyszenie Kultury Romskiej „HITANO”
Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
Stowarzyszenie „Scena Babel”
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gest”
Stowarzyszenie Kultury Średniowiecza „Bractwo Rycerskie Zamku
Olsztyn”
- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
- Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”
- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej „OKNO”
- Stowarzyszenie Teatr Wiejski „Węgajty”
- Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”
- Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „XII Wolna Chorągiew Rycerzy
Północy”
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Fundacja Środowisk Twórczych
§ Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II
§ Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”
§ agencje artystyczne, promocyjne np.:
- Agencja Usługowo-Handlowa „Stef”
- Spółka Usług Artystycznych „Warmia”
§ szkoły, kluby tańca np.:
- Centrum Tańca „Wasilewski & Felska”
- Szkoła Tańca „Pavlovic”
§ teatry
-

Nieformalny Teatr Animacji Rodziny Korzunowiczów
Teatr za Dwa Grosze
Teatr Nieformalny „HEM”
BiałyTeatr

§ galerie
§ kina
-

kino studyjne „Awangarda”
kina: „Polonia”, „Kopernik”

§ inne
-

kluby dyskotekowe np. Come In

Wyżej wymienione jednostki prowadzą działalność kulturalną we wszystkich specjalnościach i
formach w zakresie upowszechniania kultury. Upowszechniają zarówno dorobek kulturalny

71

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Społecznej

twórczości profesjonalnej, jak i osiągnięcia amatorskiego ruchu artystycznego. Wśród wielu form
twórczości na szczególną uwagę zasługują:
1. Zespoły folklorystyczne
- Zespół Pieśni i Tańca „WARMIA”
- Zespół Pieśni i Tańca „KORTOWO”
- Zespół Pieśni i Tańca „RUTKA”
2. Chóry i zespoły wokalne
- Olsztyński Chór Kameralny „Collegium Musicum”
- Chór Akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego im. Prof. Wiktora Wawrzyczka
- Chór „Collegium Baccalarum”
- Chór “Bel Canto”
- Chór “Medici Pro Musica”
- Chór Katedralny
- Dziecięcy Chór Kościelny “Katarzynki”
- Chór Mieszany „Optima Fide”
- Chór Żeński Instytutu Wychowania Muzycznego UW-M
- Chór Chłopięcy Miasta Olsztyn
- Zespół Wokalny „Moderato”
- Chór PSM I st. „Cantabile”
- Chór PSM II st. „Continuo”
- Zespół Wokalno-Instrumentalny „SOLI DEO GLORIA”
- Zespół Kameralny „PRO MUSICA ANTIQUA”
- „Pro Forma”
3. Zespoły taneczne np.
- Reprezentacyjny Zespół Dziecięcy „Radość”
4. Orkiestry
-Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Olsztyńskiej
- Miejska Orkiestra Dęta
- Big Band PSM I i II st.
5. Zespoły teatralne np.
- Teatr Studencki „CEZAR”
- Grupa teatralna „KOKON”
- Scena „Margines”
6. Zespoły estradowe np.
- „Czerwony Tulipan”
- Kabaret „Czyści jak łza”
- „Kaczki z Nowej Paczki”
- Zespół folkowo-rockowy „Horpyna”
- „Kapela Jakubowa”
- VADER
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- HIUM
- Zespół Piosenki Żeglarskiej „Wodny Patrol”
- Zespół Szantowy „Mietek FOLK”
- SHANNON
- „ZBIGI BAND”
7. Zespoły kameralne np.
- “Pro Musica Antiqua”

6.2. Wspieranie i promowanie kultury
Miasto Olsztyn sprawuje również mecenat nad całą działalnością kulturalną prowadzoną w
Olsztynie. Mecenat polega na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, działań i
inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury. Realizowany jest on w formie
przyznawania nagród Prezydenta Miasta za upowszechnianie i ochronę kultury, stypendia i
dotacje na cele publiczne związane z kulturą.
Tabela 24: Wydatki Miasta Olsztyn na sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną poniesione w
latach 1999 – 2000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Wyszczególnienie
Dotacje dla podmiotów
niepublicznych

118 046

0

129 635,8

95 000

99 656,1

194 000

Nagrody za osiągnięcia w
dziedzinie kultury

27 700

35 000

40 000

40 000

47.920

61 400

0

0

49 700

47 120

50 400

59 328

Stypendia dla osób
zajmujących się działalnością
w dziedzinie kultury

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz
ochroną dóbr kultury
Rada Miasta Olsztyn ułatwia, a niekiedy wręcz umożliwia realizację przedsięwzięć kulturalnych,
które mogłyby mieć istotne znaczenie dla społeczności Olsztyna. W drodze uchwały Nr X/100/99
Rady Miasta Olsztyn z dnia 5 maja 1999 r., zmienionej uchwałą Nr XXXII/559/2000 z dnia 28
czerwca 2000 r. oraz uchwałą Nr V/38/03 z 29 stycznia 2003 r. ustaliła zasady, tryb i wysokość
przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
oraz ochroną dóbr kultury.
Komisja Kultury Rady Miasta – jako komisja stypendialna - po szczegółowym rozpatrzeniu
złożonych wniosków wybiera wnioskodawców, którzy z uwagi na swoje osiągnięcia powinny
uzyskać stypendium z budżetu miasta w wysokości minimalnego wynagrodzenia za płacę.
Stypendia są wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie umowy cywilno prawnej.
Stypendyści po zakończeniu okresu stypendialnego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta,
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zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania, na które zostało przyznane
stypendium. Zadania są oceniane przez Komisję Kultury Rady Miasta.
Tabela 25: Zestawienie liczbowe w latach 2001 - 2004
Rok
2001
2002
2003
2004

Liczba stypendystów
12
14
17
21

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury
Samorząd Olsztyna przyznawał nagrody od 1995 roku. Początkowo zasady przyznawania nagród
regulowała Decyzja Nr 21/95 Prezydenta Miasta z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie
przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i
upowszechniania kultury oraz nagród dla młodzieży uzdolnionej artystycznie. Uchwała ta
stworzyła możliwość nagradzania również twórców i działaczy kultury, wybitnie wyróżniających
się w swojej twórczości i działalności kulturalnej związanej z Olsztynem lub których nagrodzona
twórczość, w znaczący sposób wiąże się z Olsztynem.
Aktualnie w zakresie przyznawania nagród obowiązuje uchwała Nr V/36/99 Rady Miejskiej z
dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zmieniona uchwałą Nr XIX/268/99
Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 1999 r. i uchwałą Nr XXVIII/531/2000 Rady Miejskiej z dnia
24 maja 2000 r.
Nagrody mogą być przyznawane na wniosek Prezydenta Miasta, Komisji Kultury Rady Miasta i
wielu innych podmiotów, których statutowy zakres obejmuje działania w dziedzinie kultury i
sztuki. Wnioski rozpatruje Rada Artystyczna powołana uchwałą Nr XIV/151/99 Rady Miejskiej z
dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniona uchwałą Nr XXXII/558/2000 Rady Miejskiej z dnia 28
czerwca 2000 r.
Tabela 26: Zestawienie liczbowe w latach 1995 – 2004
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Liczba przyznanych nagród
3
6
6
4
8
12
9
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2002
2003
2004

17
13
17

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
zadań z zakresu kultury
realizowanych przez podmioty niepubliczne nie działające w celu osiągnięcia zysku
Organizacje pozarządowe są ważnym elementem w demokratycznym społeczeństwie. Tworzą się
ze społecznej potrzeby i dla społeczeństwa. Miasto Olsztyn posiada wieloletnie tradycje
współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu kultury.
Współpraca ta ma na celu przede wszystkim wspieranie i wspomaganie ich działalności
organizacyjnej i programowej oraz realizację zadań własnych Miasta w dziedzinie kultury.
Ustawa z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza
szereg zmian w relacjach pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.
Określiła pojęcie działalności pożytku publicznego jako działalności społecznie użytecznej w
sferze zadań publicznych, do których należy m.in. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji, realizowanej przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, a także
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa nałożyła też na organy administracji
publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz uchwalenia rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. Program współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami
pozarządowymi w roku 2005 (Uchwała Nr XXXIX/495/05 z dnia 5 stycznia 2005 r.) określa
zadania priorytetowe w ramach promowania kultury Olsztyna, do których zalicza się prezentacje
artystyczne w kraju i za granicą oraz edukację kulturalną mieszkańców Olsztyna, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Zadania mają być realizowane w formie:
a) pomocy zainteresowanym organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z miastami
bliźniaczymi Olsztyna w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie
kultury.
O dotację z budżetu Miasta Olsztyn mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmować będą
prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Dotacja ma na celu uzupełnienie środków własnych organizacji na zadania podejmowane w
ramach działalności statutowej w zakresie kultury i jest przekazywana na czas określony.
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6.3. Upowszechnianie tradycji i kultury mniejszości narodowych
Kultura Olsztyna to również zamieszkujące w nim mniejszości narodowe, są to przede
wszystkim:
- mniejszość ukraińska,
- mniejszość niemiecka,
- mniejszość romska.
W Olsztynie działa kilka organizacji, które oprócz kultywowania kultury i tradycji swoich
narodów podejmują trudne tematy wielonarodowości i wielokulturowości. Zalicza się do nich:
a)
b)
c)
d)
e)

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
Związek Ukraińców w Polsce
Stowarzyszenie Kultury Romskiej „HITANO”
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Kultury Romów
Wspólnota Kulturowa „BORUSSIA”

Związek Ukraińców w Polsce kultywuje kulturę i tradycje ukraińskie w celu zachowania
tożsamości kulturowej i świadomości narodowej, stara się oddziaływać na różne strefy życia
społecznego w celu integracji społeczności wielonarodowych. Służy temu organizowany od 2000
r. co dwa lata Festiwal Narodów Europy „Pod wspólnym niebem”, podczas którego prezentują
się zespoły artystyczne wszystkich mniejszości narodowych zamieszkujących nasze tereny.
Dużym powodzeniem, szczególnie wśród młodego pokolenia, cieszą się grupy folkowo rockowe działające w Olsztynie („Horpyna”, „Enej”, „Birkut”).
Związek stara się pielęgnować język i kulturę ukraińską organizując przeglądy twórczości
dziecięcej, przeglądy ukraińskiej poezji śpiewanej, spotkania teatralne. Uczy tolerancji i
wzajemnego szacunku między narodem ukraińskim i polskim, dąży do przezwyciężania
uprzedzeń wynikających z zaszłości historycznych oraz ukazuje wielowiekowe powiązania
kulturowe polsko-ukraińskie. Związek podtrzymuje również współpracę z partnerskim miastem
Łuck, m.in. poprzez prezentację dorobku literackiego obu miast.
Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej coraz aktywniej realizuje swoje cele
statutowe m.in. w zakresie tworzenia podstaw do lepszego, wzajemnego zrozumienia i
współpracy między narodem polskim i niemieckim. Od wielu lat organizowany jest „Dzień
mniejszości narodowych”, podczas którego istnieje możliwość prezentacji swojej kultury przez
przedstawicieli wszystkich mniejszości narodowych zamieszkujących Olsztyn.
„Dom
Kopernika”, gdzie znajduje się siedziba stowarzyszenia, jest miejscem licznych spotkań,
odczytów, wystaw fotografii i rysunków. Stowarzyszenie prowadzi działalność publicystyczno –
wydawniczą. Wydaje miesięcznik pt. „Wiadomości Olsztyńskie” oraz publikacje z odbytych
spotkań autorskich.
Ponadto od wielu lat promuje Olsztyn, rozwija i umacnia współpracę z miastem partnerskim
Gelsenkirchen, utrzymuje więzi między obecnymi i byłymi mieszkańcami Olsztyna,
popularyzuje wiedzę historyczną o regionie, wzmacnia tożsamość lokalną oraz kładzie nacisk na
edukację kulturalną młodzieży.
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Stowarzyszenie Kultury Romskiej „HITANO” i Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie
Kultury Romów prowadzą działalność na rzecz umacniania solidarności i więzi narodu
romskiego, popularyzują wiedzę o kulturze, tradycjach, sztuce, języku i dziejach ludu romskiego,
próbują ocalić dziedzictwo kulturowe Romów, a zwłaszcza duchową i materialną sztukę
narodową, obrzędy, zwyczaje i obyczaje. Podejmują działania na rzecz integracji europejskiej w
zakresie rozwijania współpracy i kontaktów między wspólnotami oraz społecznościami
lokalnymi, a także edukują i wychowują młodzież. Stowarzyszenia swoją działalność realizują
również poprzez organizowanie koncertów i spektakli, gromadzenie, opracowywanie,
dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o tradycjach, kulturze życia Romów w Polsce i
Europie, udzielanie pomocy twórcom i artystom ludowym wywodzących się spośród
narodowości romskiej i zwalczanie patologii społecznych wśród własnej społeczności.
W Olsztynie zauważa się większe zainteresowanie swoimi korzeniami wśród młodzieży. To
właśnie młodzi ludzie podejmują różne formy popularyzacji kultury i tradycji swojej
narodowości, zarówno w dziedzinie teatru, literatury, muzyki, czy tańca.
Kultura właśnie jest wartością, która stanowi o naszej tożsamości narodowej. W regionie
warmińsko – mazurskim, szczególnie w Olsztynie można uczyć się tolerancji do historii i kultury
wielu narodów. To tu mieszkają obok siebie Polacy, Ukraińcy, Romowie, którzy wzajemnie się
rozumieją, szanują i rozwijają bez przeszkód.

6.4. Działania na rzecz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju
lokalnej twórczości
Niezwykle istotną działalność dla kultury - w bardzo szerokim aspekcie – prezentuje Wspólnota
Kulturowa „Borussia”, która od 15 lat zajmuje się twórczym i naukowym upowszechnianiem
wiedzy o historii i współczesności ziem Polski Północnej, dawnych Prus Wschodnich oraz
Europy Północnej, organizuje i pogłębia dialog pomiędzy narodami związanymi z tymi ziemiami,
kształtuje ośrodek myśli twórczej. „Borussia” podejmuje wyjątkowo dużo zadań we współpracy
z innymi organizacjami i fundacjami, w tym międzynarodowymi. Jest organizacją bardzo
nowatorską w działaniu. Inicjuje coraz to nowe zadania, ale nie zaniedbuje wcześniej podjętych.
Na wyjątkową uwagę zasługuje jej działalność wydawnicza. Jako pierwsza wydała monografię
„Antologię Nowej Poezji Warmii i Mazur 1980 – 1995”. Z nią związani są najbardziej twórczy
ludzie kultury Olsztyna i współpracują znane autorytety z wielu uczelni, instytucji polskich i
zagranicznych.
W Olsztynie zauważa się też coraz większą aktywność wśród młodych twórców, zarówno w
literaturze, jak i plastyce czy filmie. Są to między innymi działania podejmowane przez
Stowarzyszenie Artystyczno - Kulturalne „PORTRET”, które koncentruje się na wydawaniu
literacko - kulturalnego pisma „Portret” i książek umożliwiających debiut i promowanie
twórczości młodych twórców, wywodzących się nie tylko z Olsztyna ale z regionu Warmii i
Mazur. „PORTRET” również organizuje spotkania autorskie, akcje i imprezy artystyczne.
Młodzi twórcy skupieni wokół „PORTRETU” dążą do stworzenia forum artystycznej
wypowiedzi dla mieszkańców naszego regionu, do zaprezentowania oryginalnej, interesującej
refleksji na temat współczesnej kultury.
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Związki twórcze to przede wszystkim Związek Polskich Artystów Plastyków, Związek
Literatów Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Artystów
Muzyków, a także inne organizacje jak Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej
„OKNO”, Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Pojezierze”. Starają się one promować i
wspierać twórczość kulturalną, literacką, plastyczną, muzyczną, naukową zarówno profesjonalną,
jak i amatorską. Przykładem tej nieprofesjonalnej może być podjęta inicjatywa przez SWAT
„OKNO” tj. Olsztyński Festiwal Teatrów Dziecięcych „Skarby Króla Jezior” (obejmująca ponad
30 dziecięcych zespołów teatralnych z Olsztyna). Dość istotną rolą jaką spełniają te organizacje
to integracja ludzi nauki, kultury i sztuki w regionie, kraju i za granicą celem lepszego
wykorzystania ich potencjału twórczego i intelektualnego. Poza tym sprawują opiekę nad
młodymi talentami – umożliwiają im rozwijanie swoich umiejętności artystycznych (plenery,
koncerty, wystawy, szkolenia).
Ważną działalnością, którą realizują organizacje pozarządowe to podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.
Niezwykle istotne przy tym są działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami. Realizując projekty, organizacje poszukują partnerów w
innych krajach. Przykładem mogą być Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folkloru „WARMIA”,
podczas której dzięki prezentacjom artystycznym przedstawia się tradycje polskiej kultury
narodowej, przybliża się kulturę innych narodów, ukazuje się zależności, analogie pomiędzy
nimi, a także daje wyraz, jak ważną rolę w edukacji, wychowaniu i integracji społeczeństwa
odgrywa muzyka, pieśń, czy taniec.
Na poziom i stan kultury w mieście określony wpływ ma jego środowisko humanistyczne,
wywodzące się głównie z kadry naukowej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego oraz
skupione wokół Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, który prowadzi
ważną działalność wydawniczą dokumentującą przeszłość i współczesność Warmii i Mazur.
Powstanie w 1999 r. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego dało Olsztynowi jeszcze
większe możliwości również w dziedzinie kultury. Jest to wyjątkowo ważny ośrodek naukowy i
kulturotwórczy, skupiający ludzi, którzy realizują proces kształtowania świadomości kolejnych
pokoleń wrażliwych na artystyczne dokonania innych.
Nie tylko kadra naukowa ale i studenci coraz częściej i aktywniej włączają się w życie kulturalne
miasta (młodzi plastycy, poeci realizują projekty w ramach stypendiów fundowanych przez
miasto).
Na wyróżnienie zasługuje działalność Teatru Studenckiego „CEZAR”, który działa od 1997 r.
Teatr w 2000 roku zainicjował I Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Theatrum Orbis
Terrarum”. Odtąd festiwal odbywa się co dwa lata z dużym powodzeniem. Na Uniwersytecie
funkcjonuje również Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” i Chór im. Prof. Wiktora Wawrzyczka,
które występując w kraju i za granicą promują nie tylko swoją uczelnię, ale i kulturę naszego
miasta.
W ostatnich latach na lokalnym rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej wydawnictw
rodzimych autorów, których tematyka dotyczy Olsztyna, jego historii, kultury, architektury.
Najważniejsze dzieła to m.in. „Olsztyn jakiego nie znacie” Rafała Bętkowskiego, „Olsztyn na
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starych pocztówkach” Celiny Grabowskiej, monografie „Olsztyn 1353 – 2003”, „Olsztyn
magiczny” Stanisława Piechockiego czy „Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353 - 1953”
Andrzeja Rzempołucha. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i sporą popularnością. To
świadczy o coraz większym związku mieszkańców ze swoim miastem i regionem i wywołuje w
nich poczucie dbałości o zachowanie dawnej architektury i wspólnego dziedzictwa kulturowego.
Starsze pokolenie wraca do przeszłości , a młodsze je poznaje.
Na uwagę zasługuje działalność powstałego w 2003 roku Białego Teatru. Wyłonił się on z
Olsztyńskiego Teatru Rapsodycznego, gdzie członkowie przez okres 2 lat zdobywali wiedzę i
szlif w zakresie techniki i wyrazistości mowy oraz interpretacji tekstu. Artystycznie Biały Teatr
związany jest z olsztyńskim Stowarzyszeniem „Scena Babel”. Członkowie starają się
podtrzymywać ideę krakowskiego Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka.
Najważniejsze w ich pracy jest słowo, jego treść, wyrazistość mowy i jej technika.

6.5. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
O znaczeniu kultury w środowisku, wydaje się, iż nie trzeba nikogo przekonywać, gdyż
inwestycje poniesione na rzecz kultury przyczyniają się do obniżania stopnia występowania
zjawisk patologicznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, stąd ważność edukacji kulturalnej,
która winna być uznana za jeden z głównych priorytetów, a kultura za dziedzinę znaczącą w
gminie.
Istotą edukacji kulturalnej jest wdrażanie do obcowania ze sztuką, kształtowanie umiejętności jej
przeżywania, w tym również poszukiwania i wyzwalania własnych umiejętności twórczych
jednostki. Możliwości edukacyjne stwarza każde środowisko lokalne, w którym funkcjonują
muzea, teatry, biblioteki, księgarnie itp. Te i inne instytucje kultury przygotowują młode
pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce. Edukacja kulturalna, czy to muzyczna,
teatralna, czy też taneczna stanowi istotę utrzymania i rozwoju w przyszłości dziedzin, które
promują Olsztyn.
Istotna jest rola czytelnictwa książek, czasopism, które jest pojmowane jako świadectwo
aktywności kulturalnej demokratycznego społeczeństwa, a którego zanik może być uznany za
oznakę degradacji kulturalnej.
Edukacja kulturalna odnosi się zarówno do działalności szkolnej, jak i pozaszkolnej. Szczególnie
duże możliwości w zakresie wprowadzania dzieci i młodzieży w świat kultury ma szkoła.
Powinna być ona ośrodkiem prawdziwej animacji opartej na systemie partnerstwa, zaś
nauczyciele animatorami kultury, którzy pomagają uczniom w zdobyciu wiedzy, a wykorzystując
własne przeżycia i doświadczenie starają się być przewodnikami po świecie sztuki.
W procesie wprowadzania dziecka w kulturę nie mniej ważną rolę odgrywają rodzice. To oni
przekazują określone formy życia społecznego, przyjęte tradycje, wartości i obyczaje, a także
określają rolę jaką w życiu człowieka spełnia rodzina.
Na terenie Miasta działają również domy i ośrodki kultury, prowadzone przez spółdzielnie
mieszkaniowe. Swoją działalnością obejmują głównie dzieci i młodzież, ale prowadzą formy
również dla dorosłych. Są miejscem, w którym pobierane są podstawy edukacji kulturalnej, w
którym rozwijany jest amatorski ruch artystyczny. Przykładem może być Zespół Tańca
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Współczesnego „Paradox”, który wielokrotnie zdobywał laury na Mistrzostwach Polski i Europy
Formacji Tanecznych Shaw Dance. Niejednokrotnie kluby te są jedynymi placówkami
kulturalnymi na osiedlach mieszkaniowych. Ich rola w kształceniu i wychowaniu młodego
pokolenia jest niezastąpiona.
Ważną rolę w kształtowaniu świadomości kulturalnej odgrywają media, w szczególności
Internet. Łatwe, wygodne korzystanie z zasobów wiedzy współczesnej cywilizacji, umożliwia
swobodę w wyborze treści kształcących, stosownie do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
Jednak kształtowanie społeczeństwa informatycznego z udziałem Internetu postrzegać można
również w kategoriach zagrożenia. Internet w znacznym stopniu wiąże się z zahamowaniem
czytelnictwa, ale również z rozprzestrzenianiem informacji nie zawsze pożądanych i często
burzących przyjęty za pożądany ład społeczny. Jest też narzędziem ułatwiającym prowadzenie
działalności przestępczej (hakerstwo, pornografia).
Istnieje konieczność podejmowania coraz to nowych rozwiązań, inicjatyw, wkraczania na nowe
drogi działalności kulturalnej. Jest to uzasadnione nie tylko względami finansowymi, lecz
również zmieniającymi się potrzebami odbiorców.

6.6. Sponsorowanie
Korzyścią dla samorządów, przeznaczających środki na działalność kulturalną, jest niewątpliwie
to, że dzięki imprezom kulturalnym możliwa jest promocja danej jednostki samorządu
terytorialnego. Niektóre lokalne wydarzenia kulturalne stają się imprezami o zasięgu
regionalnym lub ogólnokrajowym. Organizacja takich imprez wiąże się z możliwością
zaprezentowania miasta czy gminy, co może mieć również przełożenie finansowe w postaci
pozyskania sponsorów, inwestorów strategicznych. Niektóre przedsięwzięcia jubileuszowe z
okazji 650-lecia założenia miasta są tego przykładem.
Działania promocyjne olsztyńskiej kultury mają różny zasięg. Są prowadzone z dwojakim
ukierunkowaniem – na zewnątrz oraz do wewnątrz.
W zakresie promocji zewnętrznej – polegającej na prezentowaniu dorobku artystycznego
twórców poza Olsztynem, w innych miastach na terenie kraju i poza jego granicami – należy
wymienić następujące działania Gminy:
a) współpraca „Miast Bliźniaczych”
Olsztyn podpisał umowy partnerskie z miastami: Rovaniemi (Finlandia), Chateauroux
(Francja), Kaliningrad (Rosja), Richmond w stanie Virginia (USA), Sonderborg (Dania),
Gelsenkirchen, Offenburg (Niemcy), Łuck (Ukraina).
Kontakty między miastami bliźniaczymi odbywają się na różnych płaszczyznach, jednak
dzielenie się doświadczeniami w dziedzinie organizowania wymiany kulturalnej, w ramach której
olsztyńscy twórcy prezentują swój dorobek artystyczny są niezwykle istotne i w dużej mierze
wpływają na dalszą współpracę.
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Na tej zasadzie współpracy kulturę Olsztyna m.in. promowały: Olsztyński Chór Nauczycielski
“Collegium Baccalarum”, Dziecięcy i Młodzieżowy Zespół “Radość”, Zespół Pieśni i Tańca
“Warmia”, Mirosława Smerek-Bielecka (artysta plastyk).
Biorąc pod uwagę różnorodność olsztyńskich zespołów i instytucji kulturalnych oraz znaczenie,
jakie odgrywają kontakty z miastami bliźniaczymi, warto zauważyć, że potencjał Miasta jest w
niewystarczającym stopniu wykorzystany do tworzenia więzi kulturalnych.
b) finansowe wspieranie zagranicznych wyjazdów zespołów (chóralnych, muzycznych,
tanecznych i innych), których celem są konkursy, przeglądy i festiwale
Z tego sposobu promocji skorzystały m.in.:
• Chór Akademicki AR-T im. prof. W.Wawrzyczka - Międzynarodowy Konkurs Pieśni
Chóralnej w Hiszpanii
• Chór “Bel Canto” – udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
Hajnówka
• Chór “Continuo” – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej w Niemczech
• Zespół Pieśni i Tańca “Kortowo” – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Turcji
• Olsztyński Chór Kameralny “Collegium Musicum” – Międzynarodowy Festiwal
Chóralny w Niemczech
• Zespół Tańca Współczesnego “Paradox” – Ogólnopolskie Szczecińskie Spotkania
Taneczne
• Zespół Pieśni i Tańca “Warmia” - Światowe Spotkanie Folklorystyczne w Niemczech
• Chór “Collegium Baccalarum” – Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Austrii
c) prowadzenie działalności wydawniczej i umieszczanie informacji o działalności
kulturalnej w wydawanych informatorach i folderach o mieście, mając na względzie
cele reklamowe
Gmina Olsztyn wydaje foldery promujące miasto, w których obok informacji o zabytkach,
walorach środowiskowych, bazie turystycznej są zamieszczane informacje o cyklicznych
imprezach kulturalnych, takich jak: Olsztyńskie Lato Artystyczne czy Olsztyńskie Noce
Bluesowe.
W zakresie promocji wewnętrznej, Gmina Olsztyn - dążąc do podniesienia atrakcyjności
miasta, jego walorów środowiskowych, które wpływałyby na przyciągnięcie do Olsztyna
zarówno turystów jak i inwestorów – podejmowała następujące działania:
a) patronowanie i finansowe wspieranie organizacji dużych, prestiżowych imprez
kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym, np.:
•
•
•
•

Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe “Śpiewajmy Poezję”
Olsztyńskie Koncerty Organowe
Olsztyńskie Spotkania Teatralne
Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych
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b) popieranie działań mających na celu promocję lokalnej, twórczości np. w ramach
Olsztyńskiego Lata Artystycznego
Zainicjowana w 1996 roku akcja pod nazwą Olsztyńskie Lato Artystyczne pozwoliła na
podjęcie skoordynowanych działań i sformułowanie wspólnej z innymi instytucjami kultury
oferty letniej. Kolejne edycje OLA obejmowały cykl wielu imprez artystycznych i
rozrywkowych.
Programy OLA cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością zarówno wśród turystów, jak
i mieszkańców. Przyczynia się do tego znaczne zróżnicowanie programowe – począwszy od
muzyki poważnej, koncerty organowe, muzykę bluesową i rozrywkową, po występy zespołów
folklorystycznych popularyzujących folklor warmińsko-mazurski, jak i innych regionów Polski
oraz krajów.
c) dofinansowanie działań mających na celu kultywowanie i popularyzowanie tematyki
związanej z historią i kulturą Olsztyna, np.:
•
•
•

sesje, wystawy organizowane przez: Ośrodek Badań Naukowych, Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne “Pojezierze”, Związek Polskich Artystów Plastyków
spotkania autorskie organizowane przez Związek Literatów Polskich
konkursy organizowane przez: Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne “Pojezierze” –
konkurs poezji Marii Zientary-Malewskiej

d) wspieranie działalności wydawniczej dotyczącej twórczości olsztyńskich literatów,
np.:
•
•
•
•

wydanie numeru pisma literacko - kulturalnego “Portret” promującego młodych twórców
związanych z Olsztynem
publikacja poświęcona pamięci wywodzących się z Olsztyna ofiar Katynia pt. „Pamięci
bliskich”
wspomnień o Władysławie, o Otylii Grotowej, „Ludzie Olsztyna”
publikacja “Miasta Allenstein
portret pośmiertny. Olsztyn 1945” Stanisława
Piechockiego

e) popieranie talentów poprzez nagradzanie, fundowanie stypendiów

Rynkiem docelowym rozwoju kultury są mieszkańcy miasta. Według Narodowej Strategii
Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013, celem strategicznym jest zrównoważenie rozwoju kultury
w regionach. Cele cząstkowe winny być realizowane zarówno przez Ministerstwo Kultury, ale
również przez jednostki samorządu terytorialnego. Wśród nich można wyróżnić wzrost
efektywności zarządzania sferą kultury oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie
organizacji działalności kulturalnej.
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6.7. Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków
Na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn Nr XVIII/391/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w
sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Prezydenta Miasta Olsztyn zadań z zakresu ochrony
zabytków, należących do właściwości administracji rządowej, w styczniu 2005 r. zostało zawarte
porozumienie pomiędzy Prezydentem a Wojewodą Warmińsko – Mazurskim. Prezydent w
imieniu Wojewody przyjmuje do prowadzenia sprawy określone ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zgodnie z ustawą zabytek jest nieruchomością lub rzeczą ruchomą, będącą dziełem człowieka,
stanowiącą świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia i posiadającą wartość historyczną,
artystyczną lub naukową. Opieką nad zabytkami zajmuje się wyspecjalizowana instytucja
kultury, której celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami. Prace konserwatorskie
mają na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego
destrukcji oraz dokumentowanie tych działań, natomiast na skutek prowadzenia prac
restauratorskich eksponowane są wartości artystyczne i estetyczne zabytku. Badania
konserwatorskie mają na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego
wykonania materiałów i zastosowanych technologii oraz opracowanie diagnozy, projektu i
programu prac konserwatorskich lub restauratorskich.
Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji
publicznej działań mających na celu m.in.:
- zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe
zachowanie zabytków,
- zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków
(wandalizm, kradzież),
- kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków.
Formą ochrony zabytków może być:
1) wpis do rejestru zabytków
2) uznanie za pomnik historii
3) utworzenie parku kulturowego
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Do rejestru zostaje wpisany zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź na wniosek właściciela zabytku lub użytkownika
wieczystego gruntu, na którym zabytek się znajduje. Do rejestru może być również wpisane
otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna
tego zabytku. Zabytek ruchomy zostaje wpisany do rejestru na wniosek jego właściciela.
Wojewódzki konserwator zabytków również może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku
ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub
nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami powinna być i jest uwzględniona przy sporządzaniu
koncepcji planów przestrzennego zagospodarowania kraju, województw i gmin, a także strategii
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rozwoju. W planach i określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla
zabytków oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu.
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane są przez osoby fizyczne
lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego czy trwałego zarządu. Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym
finansowanie prac przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu
terytorialnego, jest jej zadaniem własnym. Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego
lub inna jednostka organizacyjna, która jest właścicielem zabytku wpisanego do rejestru albo
posiada zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu
państwa na dofinansowanie prac przy tym zabytku.
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków funkcjonującego w ramach Urzędu Miasta Olsztyn
prowadzi sprawy związane z ochroną zabytków architektury i budownictwa oraz ich wystrojem
wewnętrznym i zewnętrznym. Ponadto sprawuje nadzór nad warunkami eksploatacji obiektów
zabytkowych, a w przypadku użytkowników przyjmuje ich zobowiązania w zakresie dotyczącym
utrzymania, konserwacji i opieki nad zabytkami. Biuro wydaje zezwolenia na wykonywanie
wszelkich prac i robót przy obiektach zabytkowych, opiniuje pod względem konserwatorskim
dokumentację projektową i wydaje decyzje. Podejmuje również działania w zakresie ochrony
oraz konserwacji zabytków architektury kościelnej i sztuki sakralnej.
Według raportu sporządzonego w kwietniu 2004 r. na terenie miasta Olsztyn występuje 384
zabytków nieruchomych oraz 4 zespoły budowlane wpisane do rejestru zabytków, w których
wyodrębnione zostały 42 obiekty.
Raport stwierdza, że 54 obiekty są w dobrym stanie zachowania i nie wymagają przeprowadzenia
żadnych prac, 348 obiektów wymaga interwencji konserwatorskich lub budowlanych, natomiast
13 jest zagrożonych nieodwracalną destrukcją zabytkowej substancji lub katastrofą budowlaną i
wymagają natychmiastowego remontu.
Stan zachowania wystroju architektonicznego zabytków nieruchomych w Olsztynie jest zły i
wynika z braku działań profilaktycznych i zapobiegawczych. Wskazane jest podjęcie działań w
zakresie konserwacji i restauracji wystroju architektonicznego, a także przywracanie pierwotnej
kolorystyki wykonanej w oparciu o badania stratygrafii nawarstwień malarskich. W bardzo złym
stanie zachowania są też elewacje podwórzowe, które przeważnie są zaniedbane i przekształcone.
Problemem ściśle związanym z wystrojem architektonicznym jest montaż współczesnych witryn
nie skomponowanych z elewacją. Przeważnie wykonywane są one z materiałów powodujących
znaczne obniżenie wartości zabytkowej elewacji. Konieczne jest prowadzenie badań historyczno
- konserwatorskich w celu poszukiwania wzorców historycznych.
Dotychczas zachowała się większość pierwotnych drzwi zewnętrznych, niestety najczęściej w
złym stanie. Zewnętrzne stolarki drzwiowe, narażone na bezpośrednie działanie niekorzystnych
czynników atmosferycznych, powinny być poddawane zabiegom profilaktycznym i bieżącym
remontom, co w przeszłości oraz obecnie jest nagminnie zaniedbywane. Tylko wyjątkowo drzwi
są poddawane pracom konserwatorskim. Obecnie jest brak bieżących remontów, co doprowadza
drzwi do stanu destrukcji. Natomiast remonty, które są przeprowadzane nieumiejętnie
pozbawiają drzwi walorów zabytkowych (malowanie kolejną warstwą farby niezgodną z
pierwotną kolorystyką, osłanianie pierwotnie szklonych kwater sklejką, usuwanie opracowania
snycerskiego).
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Osobnym problemem jest montaż w skrzydłach drzwiowych instalacji domofonowych oraz
nowych okuć. Współczesne instalacje są niezharmonizowane z historyczną stylistyką
pierwotnych drzwi budynków zabytkowych. Dodatkowo prymitywne techniki montażu
domofonów oraz zamków z szyldami niszczą skrzydła drzwiowe, które w ten sposób tracą na
walorach zabytkowych i odbiorze estetycznym.
Znacznym problem konserwatorskim, zauważalnym również w Olsztynie jest stolarka okienna.
Wymiana stolarki okiennej na stolarkę o współczesnym materiale (PCV, drewno klejone) oraz
konstrukcji, skutkuje zróżnicowaniem okien pod względem grubości ramiaków, kolorystyki, itp.
oraz prowadzi do utraty walorów zabytkowych i architektonicznych całej elewacji.
Wykonywane w przeszłości remonty klatek schodowych miały charakter prac budowlanych nie
uwzględniających wartości zabytkowej obiektów i ich wyposażenia. Zakres remontów ograniczał
się głównie do malowania ścian klatek schodowych. Tylko w jednostkowych przypadkach w
trakcie remontów została przywrócona historyczna kolorystyka klatki schodowej zarówno w
partii ścian jak i schodów, pochwytów oraz drzwi między klatką schodową a lokalami
mieszkalnymi.
W związku ze złym stanem zabytków wskazanym jest pilne podjęcie na terenie Olsztyna
kompleksowych działań w zakresie:
a) naukowego badania i dokumentowania zabytków:
- znajdujących się w stanie zachowania zagrażającym destrukcją
- poprzedzającego proces inwestycyjny jako standardowa dokumentacja
przedprojektowa
b) prowadzenia prac konserwatorskich - działań mających na celu zabezpieczenie i
utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz
dokumentowanie tych działań
c)
prowadzenia prac restauratorskich (w uzasadnionym przypadku) - mających na celu
wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku.12
d)

6.8. Finansowanie kultury
Aktywność kulturalna wymaga wsparcia finansowego. Ograniczone środki nie sprzyjają
poszerzaniu wiedzy i zainteresowań, co przekłada się na świadomość kulturalną całego
społeczeństwa. Przy mniejszych nakładach następuje ograniczenie możliwości wyboru form
uczestnictwa w kulturze bądź zrezygnowanie z pewnej jej części. Polska sytuacja finansowa nie
jest korzystna, środki przeznaczane na kulturę są ograniczone. Samorząd Olsztyna na kulturę w
roku 2004 przeznaczył 48,81 zł na 1 mieszkańca.
Tabela 27: Wydatki Miasta na kulturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000 - 2004 (w zł)
Wyszczególnienie
Wydatki Miasta na kulturę w
przeliczeniu na 1 mieszkańca

12

2000
36,62

2001
43,31

2002
45,13

2003
49,32

2004
48,81

Raport o stanie zabytków nieruchomych – wnioski Olsztyn 2004, Joanna Derewońko - Milewicz
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Wydatki Miasta na instytucje kultury w roku 2004 uległy zmniejszeniu w porównaniu do
wydatków w roku 2003 o 109 801 zł. Najwięcej środków jest przeznaczanych na działalność
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i Olsztyńskiego Teatru Lalek.
Tabela 28: Wydatki Miasta na prowadzenie instytucji kultury w latach 2000 – 2004 (w zł)
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

Instytucje kultury ogółem,
6 251 368
w tym:

7 222 951

7 349 085

7 893 518

7 783 717

Miejski Ośrodek Kultury

1 189 133

1 661 170

1 609 000

2 159 000

1 675 000

Miejska Biblioteka
Publiczna

2 181 421

2 454 488

2 663 000

2 567 981

2 863 167

Olsztyńskie Planetarium i
Obserwatorium
Astronomiczne

860 000

794 210

795 000

745 452

870 000

Biuro Wystaw
Artystycznych

670 234

740 118

832 085

723 285

765 100

Olsztyński Teatr Lalek

1 350 580

1 572 965

1 450 000

1 697 800

1 610 450

Wydatki Miasta w 2004 r. wyniosły 441,15 mln zł, z czego na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego wydano 11,71 mln zł, co stanowi tylko 2,7% wydatków ogółem. W porównaniu do
roku 2003 wielkość udziału wydatków na kulturę w wydatkach ogółem była mniejsza o 0,1%,
choć nominalnie nastąpił ich wzrost o 1,41 mln zł.
Tabela 29: Wydatki Miasta Olsztyn na kulturę w latach 2000 – 2004 (w mln zł)
Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

2000
342,54

2001
363,74

2002
373,39

2003
380,32

2004
441,15

7,59

8,21

8,52

10,30

11,71

Tabela 30: Struktura wydatków Miasta Olsztyn na kulturę w latach 2000 - 2004
Wyszczególnienie
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

2000

2001

2002

2003

2004

2,2%

2,3%

2,3%

2,8%

2,7%

Wydatki Miasta Olsztyn w porównaniu do wydatków Torunia, który jest miastem liczącym
208 936 mieszkańców, są bardzo zbliżone. Wydatki Torunia w 2004 roku wyniosły 445,8 mln zł,
z czego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano 12,11 mln zł, co stanowi 2,7%
wydatków ogółem. Olsztyn przeznaczył porównywalną ilość środków - 2,7% wydatków ogółem,
czyli 11,71 mln zł w 2004 roku. Porównując wydatki Miasta Olsztyn z wydatkami Rzeszowa
(159 088 mieszkańców) należy zauważyć, że pomimo niewielkiej różnicy w liczbie
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mieszkańców, Miasto Olsztyn przeznaczyło niemal trzykrotnie więcej środków na kulturę,
chociaż procentowo w stosunku do wszystkich wydatków tylko o 0,9% mniej niż Miasto
Rzeszów.
Tabela 31: Wydatki Miasta Olsztyn na kulturę w roku 2004 w porównaniu do miast podobnej wielkości
Miasto
Toruń
Rzeszów
Olsztyn

Liczba
mieszkańców
208 936
159 088
171 765

Wydatki ogółem

Wydatki na kulturę

445,8
376,27
441,15

12,11
4,06
11,71

Udział w wydatkach
ogółem
2,7%
1,08%
2,7%
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Wnioski
1. Kultura w znaczący sposób wpływa na gospodarkę Miasta. Dziedzictwo kulturowe,
zwyczaje wpływają na zwiększenie atrakcyjności Miasta, jednocześnie będąc zachętą dla
turystów z Polski i zagranicy. Turyści przyjeżdżający do Olsztyna, dzięki bogatszej ofercie,
zostają na dłużej i tym samym wspierają olsztyńskich przedsiębiorców i całe Miasto.
2. W Olsztynie istnieje szereg instytucji o bogatej ofercie kulturalnej skierowanej do
mieszkańców. Jednak baza kulturalna nie jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb
wszystkich mieszkańców Miasta i regionu – niewielkie zaplecze infrastrukturalne,
zwłaszcza w pozaśródmiejskich dzielnicach Miasta.
3. Bogata oferta imprez kulturalnych, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, jednak
tylko w okresie letnim. Okres jesienno – zimowy jest zdecydowanie mniej aktywny.
4. Znaczącą opieką objęte są głównie najcenniejsze zabytki Olsztyna. Pozostałe traktowane są
marginalnie i niszczeją, brak jest środków w budżecie Miasta na ich renowację. Pożądane
jest poszukiwanie nowych metod i źródeł finansowania.
5. Zbyt małe nakłady na kulturę i dziedzictwo kulturowe w Mieście odbijają się na poziomie
życia kulturalnego społeczności Olsztyna. Szansą mogą być środki z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
6. Nagrody i stypendia przyznawane przez Prezydenta Miasta mogą motywować
mieszkańców do rozwijania swoich zainteresowań w obszarze kultury, jednak ograniczona
ich ilość skutecznie hamuje aktywność w tym zakresie.
7. W Mieście istnieje szereg związków kultywujących tradycje mniejszości narodowych,
jednak często są to zamknięte kręgi, o których przeciętni mieszkańcy nie słyszeli.
Szczególnie narażoną grupą mniejszościową na marginalizację są Romowie.
8. Rozwój Internetu i jego wpływ na kształtowanie postaw społecznych. Internet może
stanowić zarówno pomoc, jak i niebezpieczeństwo.
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Analiza SWOT
Silne strony
§ corocznie organizowane lokalne i
międzynarodowe imprezy artystyczne
§ atrakcyjność turystyczna najważniejszych
zabytków Olsztyna
§ duża oferta imprez kulturalnych w obrębie
Starego Miasta w okresie letnim

Szanse
§ inicjowanie imprez kulturalnych przez
samorząd i mieszkańców Miasta z okazji
świąt narodowych i lokalnych
§ rewitalizacja historycznych obszarów
Olsztyna
§ wykorzystanie potencjału kulturowego
Miasta (obiekty i tereny zabytkowe,
obyczaje)
§ znacząca rola Olsztyna jako miasta
wojewódzkiego
§ umiejętność pozyskiwania środków z
funduszy Unii Europejskiej
§ właściwe wykorzystanie środków z Unii i
z innych źródeł

Słabe strony
§ brak odpowiedniego zaplecza na potrzeby
imprez kulturalnych w Mieście
§ stosunkowo niewielkie środki finansowe
przeznaczone z budżetu Miasta na kulturę
§ brak odpowiedniej dokumentacji
dotyczącej obiektów mogących być
wpisanych do rejestru zabytków
§ nierównomierne rozmieszczenie na
obszarze całego Miasta imprez kulturalnych
Zagrożenia
§ degradacja obiektów i obszarów
zabytkowych
§ niedostosowanie oferty kulturalnej Miasta
do zmieniających się oczekiwań
mieszkańców i turystów
§ wzrost konkurencyjności sąsiedzkich gmin
§ niestabilność przepisów odnośnie ochrony
dziedzictwa kulturowego
§ brak umiejętności prowadzenia dialogu
społecznego w zakresie kultury, a w
szczególności obiektów zabytkowych
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7. Organizacje pozarządowe
Nazwa organizacja pozarządowa jest tłumaczeniem angielskiego zwrotu nongovernmental
organisation, czyli NGO. Są to organizacje nie nastawione na osiąganie zysku, a na zaspokajanie
potrzeb, głównie społecznych. W krajach demokratycznych wyróżnia się trzy podstawowe
obszary działalności:
1) sektor biznesu, który funkcjonuje w oparciu o rynek
2) sektor publiczny, czyli administracja działająca w oparciu o akty prawne
3) „trzeci sektor”, czyli organizacje pozarządowe działające na rzecz ogółu
społeczeństwa.
Sektory są ze sobą powiązane finansowo i prawnie. NGO są finansowane ze środków sponsorów,
przedsiębiorców, natomiast sektor publiczny zapewnia organizacyjne podstawy działania.
Wśród organizacji wyróżnić można kilka typów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności:
- organizacje samopomocy (działają na rzecz swoich członków),
- organizacje opiekuńcze (działają na rzecz wszystkich potrzebujących),
- organizacje przedstawicielskie (reprezentują interesy społeczności),
- organizacje mniejszości (reprezentują grupy mniejszości wyznaniowych itp.),
- organizacje tworzone ad hoc (są powołane do konkretnej akcji społecznej),
- organizacje hobbystyczno – rekreacyjne (są zainteresowane określoną działalnością),
- organizacje zadaniowe (wykonują funkcje zlecone przez władze),
- organizacje „tradycyjne” (działają na szerokim polu).13
Organizacje pozarządowe odgrywają bardzo istotną rolę w życiu społeczeństwa, ponieważ
kształtują postawy obywatelskie, a powierzone środki przeznaczają na konkretne cele, najczęściej
w zakresie zdrowia i pomocy społecznej. Organizacje, w większości realizują wyznaczone
zadania, ale również pomagają innym organizacjom czy osobom fizycznym. Środki finansowe
uzyskiwane są z dobroczynności publicznej oraz akcji charytatywnych.

7.1. Relacje organizacji pozarządowych z administracją publiczną
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma za
zadanie uporządkować relacje NGO z administracją publiczną, szczególnie na poziomie
samorządowym. Według ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie
użyteczna14, prowadzona przez organizacje pozarządowe, które nie są jednostkami sektora
finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Współpraca z administracją
publiczną może odbywać się w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizację zadań
publicznych, wzajemnego informowania o kierunkach działań czy tworzenia zespołów o
charakterze doradczym. Podstawą do współpracy jest uchwalany raz w roku roczny program
współpracy.
Z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z grudnia 2004 roku wynika, że 58% organizacji wymienia
samorząd jako jednego z trzech najistotniejszych partnerów z punktu widzenia realizowania
13

Zbigniew Lasocik, „Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym”, Centrum
Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Warszawa 1994
14
Działalność pożytku publicznego wymieniona jest w formie szczegółowego katalogu mającego charakter
zamknięty w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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celów statutowych. Jednak największym problemem są niejasne reguły współpracy z
administracją publiczną, a aż 47% deklaruje, że odczuwa negatywne skutki nadmiernie
rozbudowanej biurokracji administracji publicznej. Pomimo istniejących problemów organizacje
otrzymują środki finansowe z samorządu i jest to (po składkach członkowskich) drugie
najczęściej wykorzystywane źródło przychodów organizacji.
Organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego mają możliwość
pozyskania środków finansowych również od podatników. Każdy polski podatnik może
przeznaczyć i zadecydować, do jakiej organizacji trafi 1% podatku dochodowego, który należny
jest państwu.
O status organizacji pożytku publicznego ubiegają się przede wszystkim podmioty, które zajmują
się szeroko pojętą pomocą społeczną i ochroną zdrowia. Najmniej zarejestrowanych organizacji
jest wśród organizacji sportowych. Barierę stanowi jednak bardzo rozbudowana biurokracja i
formalności, a także brak środków finansowych i brak chętnych osób do bezinteresownej
pomocy.
Unia Europejska otwiera możliwość korzystania ze środków, jednak większość polskich
organizacji pozarządowych nie ma doświadczenia związanego z aplikowaniem o środki
pomocowe.
Wiele organizacji uważa, że barierą w korzystaniu ze środków może być brak niezbędnego
wkładu własnego ze strony organizacji. NGO obawiają się, że może się okazać, że
dotychczasowa skala ich działań jest zbyt mała w stosunku do skali środków pochodzących z
UE, tak jak i ich doświadczenie w pozyskiwaniu środków. Ponadto organizacje obawiają się, że
dostęp do funduszy spowoduje nadmierną biurokratyzację działań, a także, że organizacje
odchodzić będę od misji, dla której powstały i dopasowywać swe działania do tego na co UE
będzie chciała przeznaczyć środki, co może spowodować odejście od działań ważnych i
skupienie się na tych mniej istotnych z punktu widzenia danej organizacji.
Organizacje pozarządowe są istotnym wsparciem dla rozwoju społeczności lokalnych. Skupiają
one najbardziej aktywnych obywateli, którym na sercu leżą sprawy społeczne. Dlatego właśnie
niezbędnym stało się włączenie organizacji pozarządowych w system funkcjonowania gminy.
Istotne jest budowanie partnerstwa między samorządem i organizacjami. Partnerstwo ma
stworzyć dogodne warunki do powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, dzięki czemu
zwiększy się wpływ obywateli na kreowanie polityki społecznej w gminie. Istotą współpracy jest
dialog społeczno – obywatelski oraz współpraca zespołów doradczych. We współpracy
respektowane są pewne zasady:
1) zasada pomocniczości - budżet Miasta nie powinien stanowić jedynego źródła
finansowania organizacji, które powinny wykorzystywać możliwości pozyskiwania środków
pozabudżetowych z funduszy europejskich i innych instytucji
2) zasada suwerenności stron - Miasto Olsztyn respektuje niezależność organizacji
pozarządowych
3) zasada partnerstwa - Miasto Olsztyn traktuje organizacje pozarządowe jako
równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych
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4) zasady efektywności i uczciwej konkurencji - Miasto Olsztyn będzie dokonywało
wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych proponowanych do
realizacji przez organizacje pozarządowe w oparciu o kryteria wspólnie ustalone
5) zasada jawności - Miasto Olsztyn będzie udostępniało informacje na temat zamiarów,
celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz o dotychczas
ponoszonych kosztach realizacji tych zadań przez administrację.
Olsztyńskie Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych podejmuje
zadania w zakresie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, a przede
wszystkim koordynuje proces współpracy. Pełnomocnik współdziała z organizacjami
pozarządowymi Olsztyna oraz z instytucjami wspierającymi ich rozwój w zakresie wynikającym
z programu współpracy, a także prowadzi Olsztyński Bank Informacji o Organizacjach
Pozarządowych. Ponadto kontroluje legalność stowarzyszeń oraz prowadzi ich ewidencję.
Olsztyńskie Organizacje Pozarządowe są aktywne w obszarze:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
działalności charytatywnej;
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalności na rzecz mniejszości narodowych;
ochrony i promocji zdrowia;
działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;
upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
ratownictwa i ochrony ludności;
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
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§
§
§

działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;
działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe. 15

Program Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005 powstał w
oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/495/05 z dnia 5 stycznia 2005 r. Celem Programu jest
zwiększenie efektywności działań Miasta na rzecz zaspakajania potrzeb mieszkańców poprzez
tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej. W Programie zostały ustalone
zadania priorytetowe Miasta przeznaczone do realizacji w 2005 r. przez organizacje we
współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Olsztyn oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta.
Współpraca odbywa się na czterech płaszczyznach - zdrowia i pomocy społecznej, kultury i
sportu, edukacji i konserwacji zabytków.
Na poziomie zdrowia i pomocy społecznej organizacje pozarządowe współpracują z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej, Miejskim Zespołem
do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskim
Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień. W ramach zadań priorytetowych wyróżnia się
wymianę doświadczeń i praktycznych rozwiązań z zakresu pomocy społecznej i ochrony
zdrowia, zapewnienie właściwego systemu informacji o możliwości pomocy dla osób
potrzebujących wsparcia oraz zapewnienie odpowiedniej opieki osobom niezdolnym do
samodzielnej egzystencji w tym osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym, starszym.
Ponadto jednostki te wspierają organizacje pozarządowe działające na polu pomocy społecznej i
ochrony zdrowia i promują organizacje silnie zaangażowane w działalność pomocową.
Realizacja zadań ma się odbywać w formie akcji charytatywnych, pomocy technicznej,
zacieśnienia współpracy z jednostkami odpowiadającymi za zdrowie i pomoc społeczną czy
działań profilaktycznych. Zlecanie zadań odbywać się ma poprzez konkurs ofert i zakup usług.
W zakresie kultury i sportu współpraca ma się nawiązać z Wydziałem Kultury i Sportu. W
związku z likwidacją Wydziału Kultury i Sportu, kultura została włączona do Wydziału
Promocji, natomiast sport do Wydziału Edukacji. Współpraca zatem nastąpi z tymi wydziałami.
Celem współpracy jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz kultury we współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Olsztyna.
Zadaniem priorytetowym jest szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, którego celem jest
doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej oraz organizacja imprez sportowych i
rekreacyjnych promujących miasto.
Działania realizowane poprzez nawiązywanie współpracy z miastami bliźniaczymi Olsztyna w
zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Współpraca odbywa się poprzez
udostępnianie terenów i obiektów sportowych, przyznawanie nagród Prezydenta Miasta w

15

www.um.olsztyn.pl/ngo
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dziedzinie kultury fizycznej i sportu i kultury oraz poprzez prezentacje artystyczne w kraju i za
granicą promujące kulturę Miasta.
Współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków, którego celem jest ochrona zabytków
odbywa się poprzez edukację w zakresie ochrony zabytków oraz upowszechnianie wiedzy o
historii i dziedzictwie kulturowym miasta, w szczególności:
a) prowadzenie działalności wydawniczej o tematyce konserwatorskiej
b) organizację konferencji, szkoleń o tematyce związanej z ochroną zabytków
c) organizację obchodów dni dziedzictwa kulturowego oraz obchodów Międzynarodowego
Dnia Ochrony Zabytków
d) organizację konkursów (fotograficznych, edukacyjnych, związanych z utrzymaniem
zabytkowego charakteru itp.) związanych z tematyką ochrony zabytków
e) realizację pomników oraz tablic pamiątkowych na terenie Miasta.
Współpraca z Wydziałem Edukacji ma na celu rozszerzenie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez
nawiązywanie i rozwijanie współpracy z dyrektorami szkół w zakresie wspólnej organizacji
programów edukacyjnych. Współpraca ma skłaniać do budowania społeczeństwa informacyjnego
i rozbudzania potrzeb innowacyjnych oraz realizacji programów edukacyjnych w celu
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Uchwałą Nr XXXIX/496/05 z dnia 5 stycznia 2005 r. zostały ustalone Zasady Współpracy
Miasta Olsztyn z Organizacjami. Przyjęto deklarację współpracy Miasta ze wszystkimi
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dobra wspólnego Olsztyna,
reprezentowanymi przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn. Podstawą współpracy
jest uchwała Rady Miasta Olsztyn wprowadzająca niniejsze zasady współpracy zgodnie z ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Współpraca
wyraża się w efektywnym udziale organizacji pozarządowych w realizacji operacyjnych
programów społeczno-gospodarczych opracowanych przez Miasto Olsztyn i akceptowanych
przez społeczność lokalną.
Celem współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi jest tworzenie warunków do
rozwoju istniejących oraz powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich oraz
rozwoju wolontariatu, wzmocnienie współpracy partnerów lokalnej polityki społecznej:
organizacji, administracji i jej jednostek oraz biznesu, poprzez określanie wspólnych celów i
doskonalenie metod ich wspólnej realizacji.
We współpracy ze strony samorządu uczestniczy Rada Miasta Olsztyn, która wytycza kierunki
polityki społecznej Miasta i określa wysokość środków oraz Prezydent Miasta Olsztyn, który
określa szczegółowe zasady współpracy, a w szczególności podejmuje decyzje w zakresie
użyczania obiektów i lokali oraz przyznawania środków finansowych. Ze strony samorządu
uczestniczy również Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi. Pełni on funkcję łącznika w sprawach roboczej koordynacji działań pomiędzy
komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Olsztyn i jednostkami organizacyjnymi Gminy, a
przedstawicielami poszczególnych organizacji oraz ich reprezentacją: Radą Organizacji
Pozarządowych Miasta Olsztyn. Ponadto Pełnomocnik w porozumieniu w wydziałami i
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jednostkami organizacyjnymi Gminy, uczestniczy w pracach Zespołu Konsultacyjnego i
sporządza roczne zbiorcze zestawienie z realizacji przez organizacje pozarządowe wszystkich
zadań finansowanych z budżetu Miasta.
Powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Programu Współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami
pozarządowymi wynika z potrzeby istnienia zespołu doradczo - opiniującego monitorującego
proces współpracy, złożonego z przedstawicieli samorządu lokalnego oraz organizacji
pozarządowych.
Zespół ocenia realizację zasad współpracy oraz przedstawia wnioski Prezydentowi, Radzie
Miasta Olsztyn i organizacjom pozarządowym, bierze udział w opracowywaniu strategii i
programów społecznych oraz podejmuje działania wynikające z bieżących potrzeb dotyczących
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Zespół Konsultacyjny powoływany jest Zarządzeniem Prezydenta i działa na podstawie
Regulaminu. Zespół składa się z czterech przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych
Miasta Olsztyn wskazanych przez Radę, czterech przedstawicieli Miasta Olsztyn wskazanych
przez Prezydenta oraz Pełnomocnika. Zespół powołuje Komisje Oceniające na potrzeby
ogłaszanych przez Prezydenta konkursów ofert, a w razie potrzeby powołuje ekspertów spoza
Komisji. Zespół może również pełnić zadania Komisji Oceniającej.
Ze strony samorządu współpracują również poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Olsztyn i
jednostki organizacyjne Gminy. Podejmują one na bieżąco współpracę z organizacjami
pozarządowymi w zakresie działań określonych regulaminem organizacyjnym, w porozumieniu z
Pełnomocnikiem przygotowują konkursy ofert dla organizacji pozarządowych ze środków
będących w dyspozycji Wydziału lub Jednostki oraz pełnią merytoryczny i finansowy nadzór
realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym. Dyrektorzy Wydziałów i Jednostek
realizujących Program mogą utworzyć Zespoły Tematyczne, złożone z przedstawicieli
organizacji działających w sferze zadań Wydziału / Jednostki oraz pracowników
merytorycznych. Zespoły monitorują potrzeby środowiska organizacji pozarządowych,
konsultują planowane kierunki działań Wydziału bądź Jednostki oraz dzielą się informacjami o
możliwych źródłach wsparcia finansowego dla różnorodnych działań.
Ostatnim ogniwem współpracującym z organizacjami ze strony samorządu jest Miejska
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada inspiruje przedsięwzięcia zmierzające do
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniuje projekty miejskich
programów i projekty uchwał pod kątem działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Rada
powoływana przez Prezydenta, składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
instytucji miejskich.
We współpracy ze strony organizacji pozarządowych uczestniczą organizacje działające w
sferze pożytku publicznego, w szczególności organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i
jednostki organizacyjne Kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Podmioty te wyrażają wolę współpracy
z samorządem poprzez wypełnienie i coroczne aktualizowanie ankiety Banku Informacji o
Olsztyńskich Organizacjach Pozarządowych prowadzonego przez Pełnomocnika.
Kolejnym uczestnikiem ze strony NGO jest Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn.
Rada reprezentuje sektor pozarządowy Olsztyna. Składa się z 25 przedstawicieli olsztyńskich
95

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Społecznej

organizacji pozarządowych wybranych na trzyletnią kadencję. Rada uczestniczy w corocznym
określeniu priorytetów współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Olsztyn, wspólnie z
Pełnomocnikiem organizuje doroczne posiedzenie Forum
olsztyńskich organizacji
pozarządowych oraz wyłania swoich przedstawicieli do zespołów wypracowujących akty prawa
miejscowego, dotyczące sektora pozarządowego.
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadzie współpracy
finansowej i pozafinansowej.
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może odbywać się w dwóch
formach, a mianowicie poprzez wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania organizacjom
pozarządowym. Warunki uzyskania zlecenia precyzuje Zespół Konsultacyjny przy udziale
ekspertów wyłonionych z NGO i samorządu. Prezydent ogłasza otwarty konkurs ofert, na
podstawie którego zostaje wyłoniona jednostka realizująca zadanie. Oferty mogą składać
wyłącznie organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na terenie Olsztyna.
Przy rozpatrywaniu ofert brana jest pod uwagę zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w
Rocznym Programie Współpracy i ocena możliwości realizacji zadania przez organizację.
Równie istotna jest wysokość udziału środków własnych organizacji. Nie może być ona mniejsza
od 20% kosztów całkowitych realizacji zadania. Miasto przy rozstrzyganiu konkursu kieruje się
również dotychczasową współpracą organizacji z administracją publiczną. W procesie
opiniowania ofert udział bierze dodatkowo Zespół Konsultacyjny.
W przypadku wykorzystania dotacji niezgodne z umową, dotacja zostaje wstrzymana i
rozwiązuje się umowę z organizacją pozarządową. Ponadto organizacja nie może uzyskać dotacji
z budżetu Miasta przez trzy kolejne lata.
Środki finansowe mogą być również pozyskiwane na skutek działań Prezydenta, który może
rekomendować składany przez organizację wniosek do organizacji lub instytucji grantodawczej.
Wniosek musi być uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez Radę Organizacji Pozarządowych
Miasta Olsztyn i Zespół Konsultacyjny. Prezydent może odmówić udzielenia rekomendacji w
sytuacji, gdy wniosek jest niezgodny z założeniami zasad współpracy.
Miasto również może być partnerem formalnym dla organizacji pozarządowej, wnosząc wkład
finansowy bądź też partnerem nieformalnym, doradzając w zakresie merytorycznym przy
realizacji wspólnego projektu. Prezydent może z własnej inicjatywy zaprosić organizacje
pozarządowe do projektów składanych przez Miasto Olsztyn do funduszy europejskich.
Współpraca Miasta Olsztyn z olsztyńskimi organizacjami pozarządowymi może być oparta na
zasadach pozafinansowych. Współpraca ta wyraża się we współudziale w opiniowaniu ofert
składanych przez organizacje i pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych. Organizacje
pozarządowe mogą za pośrednictwem Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyn
nawiązywać kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast, z którymi Olsztyn
zawarł porozumienia o współpracy. Miasto może również udostępnić pomieszczenia bądź całe
budynki na działalność NGO.
Współpraca rozwija się dzięki przekazowi informacji, który odbywa się za pomocą strony
internetowej, bazy adresów mailowych, Olsztyńskiego Banku Organizacji Pozarządowych i
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rocznych raportów organizacji. Współpracę koordynuje Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.
Organizacji Pozarządowych. Dodatkowo Miasto Olsztyn animuje współpracę organizacji
pozarządowych z olsztyńskim biznesem w celu realizacji wspólnych programów społecznych.
Bieżącą kontrolą przestrzegania Zasad Współpracy zajmuje się Pełnomocnik przy współpracy z
Zespołem Konsultacyjnym oraz dyrektorami Wydziałów i Jednostek. Ocena wewnętrzna stanu
współpracy dokonywana jest co roku przez Pełnomocnika, natomiast co dwa lata następuje ocena
zewnętrzna stanu współpracy. Wnioski z oceny przedstawiane są Prezydentowi, Radzie Miasta i
organizacjom pozarządowym i są podstawą do wprowadzania zmian w zasadach i programach
współpracy.

7.2. Olsztyńskie organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe w Olsztynie przedstawia poniższy wykaz, który został sporządzony w
oparciu o wyniki ankiety sporządzonej przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi. Nr ewidencyjny Banku danych zawiera następujące elementy:
chronologiczny nr w grupie/ oznaczenie grupy/ rok rejestracji. Oznaczenia grup organizacji
przedstawiają się następująco:
•
•
•
•

SKF- stowarzyszenie kultury fizycznej, związek stowarzyszeń kultury fizycznej;
S - stowarzyszenie zwykłe, zarejestrowane, związek stowarzyszeń, jednostka terenowa
stowarzyszenia zarejestrowanego;
F - fundacja;
I - inna forma organizacyjna np. związek zawodowy, organizacja pracodawców,
organizacja studencka, organizacja utworzona w oparciu o przepisy ustaw.

SKF - STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ - z siedzibą w Olsztynie /stan na
dzień: 21.02.2005 r./
Nr
1/ SKF/ 04
2/ SKF/ 04
3/ SKF/ 04
4/ SKF/ 04
5/ SKF/ 04
6/ SKF/ 04
7/ SKF/ 04
8/ SKF/ 04
9/ SKF/ 04
10/ SKF/ 04
11/ SKF/ 04
12 SKF/ 04

Nazwa organizacji
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego
Klub Sportowy „Budowlani”
Olsztyńskie Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Automobilklub Olsztyński
Stowarzyszenie Inicjatyw Kultury Fizycznej i Turystyki Warmii i Mazur
Klub Wysokogórski w Olsztynie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Klub Sportowy „Orzeł”
Kolejowy Klub Sportowy „Warmia”
Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej „Skanda”
Motoklub Olsztyn
Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy AZS -UWM
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13/ SKF/ 04
14/ SKF/ 04
15/ SKF/ 04
16/ SKF/ 04
17/ SKF/ 04
18/ SKF/ 04
19/ SKF/ 04
20/ SKF/ 04
21/ SKF/ 04
22/ SKF/ 04
23/ SKF/ 05
24/ SKF/ 04
25/ SKF/ 04
26/ SKF/ 05
27/ SKF/ 05
28/ SKF/ 05
29/ SKF/ 05
30/ SKF/ 05
31/ SKF/ 05
32/ SKF/ 05
33/ SKF/ 05
34/ SKF/ 05
35/ SKF/ 05
36/ SKF/ 05
37/ SKF/ 05
38/ SKF/ 05
39/ SKF/ 05
40/ SKF/ 05
41/ SKF/ 05
42/ SKF/ 05

Polski Związek Wędkarski w Olsztynie
Olsztyński Klub Sportowy
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Stowarzyszenie Flota Polska DN
Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”
Klub Tańca Sportowego „Power Dance”
Olsztyńskie Stowarzyszenie Bowlingowe „Helios”
Warmińsko - Mazurski Związek Tenisowy
Warmińsko - Mazurski Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiktoria”
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orbita”
Warmiński Klub Rowerowy FAN
Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak”
Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”
Uczniowski Klub Sportowy „Tempo – 25”
Stowarzyszenie Klub „Biler”
Uczniowski Klub Sportowy „NAKI”
Miejskie Towarzystwo Pływackie
Klub Sportowy Triathlon Team „Dago” Olsztyn
Spółdzielczy Klub Sportowy „Start” Olsztyn
Uczniowski Klub Sportowy „Chemik”
Uczniowski Klub Sportowy Warmiss - Volley
Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Olsztyn
Olsztyński Klub Kyokushin Karate
Olsztyński Klub Sportowy 1945
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art. Print”
Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”
Uczniowski Klub Sportowy „Lotos” Olsztyn
Uczniowski Klub Sportowy „Rekord”
Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka”
Uczniowski Klub Sportowy „Absolwent Sport Club”

S - STOWARZYSZENIA - z siedzibą w Olsztynie /stan na dzień: 21. 02. 2005 r./
Nr
1/ S/ 04
2/ S/ 04
3/ S/ 04
4/ S/ 04
5/ S/ 04
6/ S/ 04
7/ S/ 04
8/ S/ 04
9/ S/ 04
10/ S/ 04

Nazwa Organizacji
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Towarzystwo Lotnictwa Eksperymentalnego
Allfinanz Project
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”
Warmińsko - Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej
Stowarzyszenie Chorych Reumatycznie i Wolontariat
Stowarzyszenie Oficerów Piętnastej Warmińsko-Mazurskiej
Dywizji Zmechanizowanej WP im. Króla Władysława Jagiełły
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Pojezierze”
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny
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11/ S/ 04
12/ S/ 04
13/ S/ 04
14/ S/ 04
15/ S/ 04
16/ S/ 04
17/ S/ 04
18/ S/ 04
19/ S/ 04
20/ S/ 04
21/ S/ 04
22/ S/ 04
23/ S/ 04
24/ S/ 04
25/ S/ 04
26/ S/ 04
27/ S/ 04
28/ S/ 04
29/ S/ 04
30/ S/ 04
31/ S/ 04
32/ S/ 04
33/ S/ 04
34/ S/ 04
35/ S/ 04
36/ S/ 04
37/ S/ 04
38/ S/ 04
39/ S/ 04
40/ S/ 04
41/ S/ 04
42/ S/ 04
43/ S/ 04
44/ S/ 04
45/ S/ 04
46/ S/ 04

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie
Stowarzyszenie „Przygarnij Manekina”
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię
Województwa Warmińsko - Mazurskiego „Warmia”
Związek Przyjaciół Dzieci „Promyk”
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli
Ośrodków Szkolenia Kierowców
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Olsztyn
Centrum Pomocy Rodzinie
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Olsztynie
Klub Madiewalny „Rajtar” w Olsztynie
Towarzystwo Miłośników Pasłęki
Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa
i Edukacji Europejskiej „Wspólna Europa”
Stowarzyszenie „Olsztyńskie Forum Naukowe”
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych Płetwonurków „Sepia”
Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich
Warmińsko - Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo - Technicznych NOT w Olsztynie
Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych
Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol”
Związek Plastyków Warmii i Mazur
Stowarzyszenie Aktywności Twórczej „Okno”
Stowarzyszenie Przyjaciół, Absolwentów, Sympatyków Zespołu Szkół
Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie
Towarzystwo Przyjaciół Społecznych Szkół
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Szczególnie Uzdolnionej w Olsztynie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju w Olsztynie
Stowarzyszenie Przeciwdziałania Bezrobociu
Związek Emerytów i Rencistów Polskich Kolei Państwowych w Olsztynie
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
z Rodzin z Problemami Alkoholowymi „Stokrotka”
Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu”
Klub Kolekcjonerów Kart Telefonicznych
Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym OSPON
Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży
Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji „Aminie”
Stowarzyszenie Poszukujących Pracy „Szansa”
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47/ S/ 04
48/ S/ 04
4/ S/ 049
50/ S/ 04
51/ S/ 04
52/ S/ 04
53/ S/ 04
54/ S/ 04
55/ S/ 04
56/ S/ 04
57/ S/ 04
58/ S/ 04
59/ S/ 04
60/ S/ 04
61/ S/ 04
62/ S/ 04
63/ S/ 04
64/ S/ 04
65/ S/ 04
66/ S/ 04
67/ S/ 04
68/ S/ 04
69/ S/ 04
70/ S/ 04
71/ S/ 04
72/ S/ 04
73/ S/ 04
74/ S/ 04
75/ S/ 04
76/ S/ 04
77/ S/ 04
78/ S/ 04
79/ S/ 04
80/ S/ 04
81/ S/ 04
82/ S/ 04
83/ S/ 04
84/ S/ 04
85/ S/ 04

Stowarzyszenie Oratorium im. Św. Jana Bosko w Olsztynie
Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną
Stowarzyszenie Kupców Giełda Owocowo - Warzywna „Agro – Wit”
Stowarzyszenie Ekologiczne „Kastalia”
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
„Energia i Środowisko w Mleczarstwie”
Stowarzyszenie Kulturalne MEM
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w Olsztynie
Stowarzyszenie „Noc Teatralna”
Stowarzyszenie „Budowlani Warmii”
Stowarzyszenie Taksówkarzy BIS w Olsztynie Radio Taxi 96-88
Olsztyńskie Stowarzyszenie Kupców „Dworzec Główny” w Olsztynie
Demokratyczna Unia Kobiet
Stowarzyszenie Miłośników Historii
Organizacji Młodzieżowych „Pokolenia”
Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Warmii i Mazur
Forum Prorodzinne - Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych
Stowarzyszenie „Szansa na Sprawność – Viresque”
Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne
„XIII Wolna Chorągiew Rycerzy Północy”
Społeczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach
Stowarzyszenie Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Kultury Romów
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gest”
Stowarzyszenie Kultury Romskiej „Hitano”
Aeroklub Warmińsko - Mazurski
Polski Związek Niewidomych Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny
Warmińsko - Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie
Stowarzyszenie „Tratwa”
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza w Klebarku Wlk.
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie „Forum Kobiet”
Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Olsztyńskie Stowarzyszenie Chorych na Parkinsona
Stowarzyszenie Świętej Rodziny
Towarzystwo Przyjaciół Broni i Barwy
przy Klubie Garnizonowym w Olsztynie
Stowarzyszenie Miłośników Historii i Kultury Prusów „Pruthenia”
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86/ S/ 04
87/ S/ 04
88/ S/ 04
89/ S/ 04
90/ S/ 04
91/ S/ 04
92/ S/ 04
93/ S/ 04
94/ S/ 04
95/ S/ 04
96/ S/ 04
97/ S/ 04
98 / S/ 04
99/ S/ 04
100/ S/ 04
101/ S/ 04
102/ S/ 04
103/ S/ 04
104/ S/ 04
105/ S/ 04
106/ S/ 04
107/ S/ 04
108/ S/ 04
109/ S/ 04
110/ S/ 04
111/ S/ 04
112/ S/ 04
113/ S/ 04
114/ S/ 04
115/ S/ 04
116/ S/ 04
117/ S/ 04
118/ S/ 04

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości
i Przedsiębiorczości Lokalnej „Wama – Coop”
Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie
Związek Kurpiów na Warmii i Mazurach
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Centrum Sportu,
Kultury i Rekreacji „Stadion Leśny”
Towarzystwo Miłośników Olsztyna
Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną im. św. Brata Alberta
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa
Stowarzyszenie Oświatowo - Edukacyjne
„Przyjaciele Nauki na Warmii” Log - Warm
Stowarzyszenie Warmińsko-Kurpiowsko-Mazurski Zespół
Pieśni i Tańca im. Henryka Syski
Tab - Oiu Trzeźwi Alkoholicy Budują Optymizm i Uśmiech
Stowarzyszenie Gier Popularnych
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Dobro, Zdrowie
i Edukacja Celem Każdego Olsztynianina (Dziecko)
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej i Praktyk Lekarskich
Stowarzyszenie Pro Publico Bono - Dla Dobra Wspólnego
Polskie Stowarzyszenie „Dom Europejski”
Regionu Warmińsko - Mazurskiego
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Olsztyn
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Warmińsko - Mazurski
Oddział Wojewódzki
Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
Polski Związek Głuchych Oddział Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Olsztynie
Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Olsztynie
Oddział Zakładowy PTTK przy „Stomil Olsztyn” SA
Warmińsko - Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Olsztyn
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa Zarząd Oddziału w Olsztynie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko - Mazurski Oddział Wojewódzki
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie
Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy
Terenowy Oddział w Olsztynie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- Zarząd Oddziału Okręgowego w Olsztynie
Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy
Związek Harcerstwa Polskiego
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119/ S/ 04
120/ S/ 04
121/ S/ 04
122/ S/ 04
123/ S/ 04
124/ S/ 04
125/ S/ 04
126/ S/ 04
127/ S/ 04
128/ S/ 04
129/ S/ 04
130/ S/ 04
131/ S/ 04
132/ S/ 04
133/ S/ 04
134/ S/ 04
135/ S/ 04
136/ S/ 04
137/ S/ 04
138/ S/ 04
139/ S/ 04
140/ S/ 04
141/ S/ 04
142/ S/ 04

143/ S/ 04
144/ S/ 04
145/ S/ 04
146/ S/ 05
147/ S/ 05
148/ S/ 05
149/ S/ 05
150/ S/ 05

- Komenda Hufca Warmińskiego w Olsztynie
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Warmińsko - Mazurski
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
„Powrót z U” Oddział Wojewódzki
Związek Sybiraków Zarząd Oddziału w Olsztynie
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Olsztyn
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Problemami Uzależnień „Alfa"”
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział Warmińsko - Mazurski
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Olsztynie
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie
Liga Morska i Rzeczna, Klub Turystyki Żeglarskiej „Kotwica”
Stowarzyszenie „Monar” Oddział w Olsztynie
Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków
Środowiskowych Domów Samopomocy Oddział dla Miasta Olsztyn
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa „Elsa” Olsztyn
Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne
Warmińsko - Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie
Polski Czerwony Krzyż Warmińsko - Mazurski Zarząd Okręgowy
Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców
i Kierowców Oddział w Olsztynie
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego
Oddział w Olsztynie
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Samotnych Rodziców
Olsztyński Klub Mangi i Anime „Ryn No Kape No Kai”
Organisation Generale Des Amateurs de L’Eurovision - Ogae Poland
Oficjalny Międzynarodowy Fan Klub Miłośników
Konkursu Piosenki Eurowizji - Ogae Poland
Związek Stowarzyszeń Niemieckich w Byłych Prusach Wschodnich
z Siedzibą w Olsztynie
Związek Stowarzyszeń „Warmińsko - Mazurski Bank Żywności”
Federacja Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko - Mazurskiego „Fosa”
Towarzystwo Przyjaciół Dajtek
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy
Społecznej i Ochrony Zdrowia - Region Warmińsko - Mazurski
Stowarzyszenie Artystyczno - Kulturalne „Portret”
Stowarzyszenie kulturalne Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”
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151/ S/ 05
152/ S/ 05
153/ S/ 05
155/ S/ 05
156/ S/ 05
157/ S/ 05
158/ S/ 05
159/ S/ 05

Stowarzyszenie Teatr Węgajty
Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej „Kołdrom”
Okręg Olsztyński Związku Polskich Artystów Plastyków
Stowarzyszenie Absolwentów Olsztyńskiego Duszpasterstwa
Akademickiego „ODA” w Olsztynie
Polskie Towarzystwo Czytelnicze Oddział Wojewódzki w Olsztynie
Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne
Stowarzyszenie Kultury Średniowiecza „Bractwo Rycerskie Zamku Olsztyn”
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn”

F - FUNDACJE - z siedzibą w Olsztynie / stan na dzień: 21.02.2005 r./
Nr
1/ F/ 04
2/ F/ 04
3/ F/ 05
4/ F/ 05

Nazwa Organizacji
Fundacja „Zdrowe Dziecko”
Fundacja Promocji i Rozwoju Tańca
Fundacja Środowisk Twórczych
Fundacja Huberta Jerzego Wagnera
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur
Fundacja Wspierania i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach

I - INNA FORMA ORGANIZACYJNA / stan na dzień: 21.02.2005 r./
1/ I/ 04

Caritas Archidiecezji Warmińskiej
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Wnioski
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie spowodowała ożywienie współpracy samorządów z NGO. Kontakty przed
wejściem w życie ustawy były ograniczone albo było ich niewiele. Po wejściu w życie
ustawy, wzrosła rola organizacji w zarządzaniu Miastem, powstał miejski program
współpracy. Program został napisany przez organizacje, przyjęte zasady są stworzone
przez NGO, w uzgodnieniu z Miastem. Dysponentem środków budżetowych jest
Prezydent Miasta.
2. W Olsztynie zarejestrowanych jest około 700 stowarzyszeń, jednak aktywnych jest
jedynie 200 – 250 podmiotów.
3. W 2004 roku powstała Rada Olsztyńskich Organizacji Pozarządowych. Współpraca jest
utrudniona, ponieważ nawet jeśli NGO nie wykazują żadnego zainteresowania, to
dyrektorzy poszczególnych wydziałów są zobowiązani sformułować zadania i cele
współpracy z NGO. Wymaga to także zwiększenia aktywności pracowników Urzędu
Miasta.
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Analiza SWOT
Silne strony
§ funkcjonowanie demokratycznie
wybranego podmiotu reprezentujący NGO Rada Organizacji Pozarządowych Miasta
Olsztyn
§ aktywność społeczności Olsztyna
wyrażająca się w działalności NGO w
ważnych sferach życia społecznego (pomoc
społeczna, zdrowie, edukacja, kultura, sport)
Szanse
§ rozwój współpracy NGO z samorządem
§ pozyskiwanie środków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej

Słabe strony
§ małe doświadczenie we współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi
w oparciu o nowe rozwiązania prawne

Zagrożenia
§ zmieniające się regulacje prawne odnośnie
organizacji pozarządowych i współpracy z
samorządem
§ brak chętnych do działalności społecznej
(wolontariatu)
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8. Oświata
Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
wprowadziła zmiany dotyczące szkolnictwa w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, a mianowicie sześcioletnich szkół podstawowych i trzyletnich gimnazjów.
W ramach nowej organizacji zaczęły funkcjonować oddziały integracyjne, szkoły specjalne,
sportowe oraz mistrzostwa sportowego.
W 2001 roku wprowadzono podział szkół ponadgimnazjalnych na:
a) zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
b) trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
c) trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego,
których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego,
d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także umożliwiające uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
e) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów szkół
zawodowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego,
f) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół zawodowych, których
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego, a także uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
po zdaniu egzaminu,
g) szkoły policealne, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym
wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminu.
Schemat systemu edukacji w Polsce przedstawia poniższy rysunek.
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Rysunek 5: System edukacji w Polsce16
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Oświata w Olsztynie funkcjonuje w oparciu o szereg aktów prawnych (m.in. o ustawę z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) zaspokajając zbiorowe
potrzeby wspólnoty w zakresie edukacji publicznej poprzez prowadzenie jednostek oświatowych
(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).
Gmina Olsztyn prowadzi działania związane z oświatą poprzez Wydział Edukacji. Od 1 marca
2005 r. Wydział prowadzi również sprawy związane ze sportem i kulturą fizyczną. Gmina jako
organ prowadzący publiczne szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo - wychowawcze
zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych poprzez organizowanie
konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek i realizowanie zadań związanych z
postępowaniem kwalifikacyjnym dla nauczycieli. Ponadto Gmina prowadzi działania w zakresie
ustalania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
16

http://www.vulcan.edu.pl/badania/szkoly/struktura.html
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ponadgimnazjalnych oraz likwidacji i łączenia placówek różnych typów w zespoły, które są
oparte na danych demograficznych i finansowych, a także zapewnia bazę materialną dla
wszystkich jednostek.
W zakresie sprawowania kontroli działalności publicznych placówek oświatowych, Wydział
wnioskuje o określenie na każdy rok szkolny liczby oddziałów i uczniów, liczby godzin zajęć
obowiązkowych i pozalekcyjnych oraz zasad dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
Ponadto ewidencjonuje szkoły i placówki i przygotowuje dokumenty niezbędne do
przekazywania dotacji z budżetu Miasta. Prowadzi sprawy osobowe dyrektorów przedszkoli,
szkół i placówek wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela /z późn.zm./
związanych z określaniem wynagrodzenia i urlopów, wymierzaniem kar porządkowych czy
przechodzeniem dyrektorów na emerytury bądź renty. Ponadto w zakresie spraw związanych z
utrzymaniem technicznym szkół i placówek oświatowych, Wydział nadzoruje realizację zadań
ekonomiczno - administracyjnych placówek i opiniuje planowane zadania remontowe i
inwestycyjne, szczególnie przy opracowywaniu wieloletniego planu inwestycyjnego. Bardzo
istotną funkcją realizowaną przez Wydział jest prowadzenie spraw związanych z udzielaniem
dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez
osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
Podstawowym czynnikiem kształtującym wszystkie wskaźniki liczbowe dotyczące oświaty jest
liczba uczących się. Według informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny
w roku szkolnym 2003/2004 we wszystkich typach szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych kształciło się niemal 7 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło
18,3% ludności kraju. Ze względu na wychodzące z oświaty ostatnie roczniki wyżu
demograficznego liczba ta będzie się zmniejszać w kolejnych latach.
W Olsztynie, podobnie jak w Polsce, stopniowo zmniejsza się liczba narodzin, co skutkuje
mniejszą liczbą dzieci w przedszkolach i szkołach. Według prognozy sporządzonej w roku 2003
przez Urząd Statystyczny, liczba dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 roku życia stopniowo
będzie ulegać spadkowi. Analizując liczbę dzieci w 2002 roku i prognozowaną liczbę w latach
następnych zauważa się znaczny spadek we wszystkich grupach wiekowych.
Tabela 32: Ludność Olsztyna według grup wiekowych w latach 2002 – 2020 - prognoza
Grupa
wiekowa 2002
2003
Ogółem 172467 174316
0- 2
4500
4442
3- 6
6135
6063
7-12
11155
10743
13-15
6665
6588
16-18
8437
7976
19-24
22431
23072

2004
174949
4358
6110
10319
6408
7512
22807

2005
175434
4314
6106
9931
6167
7226
22298

2006
175817
4293
6077
9713
5779
7082
21381

2007
176023
4279
5976
9592
5483
6888
20155

2008
176119
4268
5864
9454
5255
6646
19167

2009
176151
4246
5822
9243
5201
6231
18331

2010
176169
4207
5796
9181
5057
5906
17561

2011
2012
2013
2014
2015
176042 175890 175679 175320 174873
4182
4191
4214
4212
4187

2016
174395
4141

2017
173783
4084

2018
173124
4005

2019
172338
3914

2020
171473
3803
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5762
9122
4853
5664
16914

5734
9069
4667
5589
16232

5682
8964
4681
5417
15587

5643
8821
4719
5202
14974

5632
8743
4707
4986
14344

5613
8676
4601
4983
13716

5610
8600
4493
5008
13142

5589
8543
4448
4985
12716

5542
8484
4422
4888
12415

5462
8444
4388
4780
12124

8.1. Działalność jednostek oświatowych
Zakres działań jednostek oświatowych na lata 2005 – 2007 określa uchwała Nr XLI/520/05 z
dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie Programu funkcjonowania oświaty w Mieście Olsztyn.
Przedszkola
Wychowanie przedszkolne jest pierwszym etapem kształcenia i wychowania dzieci, a Gmina jest
zobowiązana do zapewnienia wszystkim dzieciom 6-letnim możliwości spełniania obowiązku
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym
przy szkole podstawowej.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat liczba dzieci w wieku przedszkolnym wykazywała tendencję
spadkową. Z roku na rok zmniejszała się ilość dzieci uczęszczających do przedszkola, głównie na
skutek pogarszającej się sytuacji materialnej rodzin, spowodowanej bezrobociem, znaczącym
spadkiem liczby urodzeń, jak również wysokością opłat za świadczone przez przedszkola usługi.
W roku 2003 tendencja ta uległa zahamowaniu i zauważyć można niewielki wzrost liczby dzieci
uczęszczających do przedszkoli w porównaniu do roku 2002, jednakże w porównaniu do roku np.
2000 jest to liczba znacznie mniejsza.
Zmniejszająca się liczba dzieci wymagających opieki przedszkolnej spowodowała pod koniec lat
90-tych spadek ilości placówek przedszkolnych z 39 do 33 oraz liczby zatrudnionych w nich
nauczycieli.17
W roku szkolnym 2004/2005 Gmina Olsztyn prowadzi 33 przedszkola, inne podmioty - 9
przedszkoli. Ogółem do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
uczęszcza 4411 dzieci, co stanowi przeszło 76 % dzieci w wieku przedszkolnym.
Tabela 33: Przedszkolaa prowadzone przez gminę Olsztyn w latach 2000 - 2003
WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba placówek
Liczba miejsc
Liczba oddziałów
Dzieci
Nauczyciele-liczba etatów
Oddziały przedszkolne
Liczba placówek
Liczba oddziałów

17

2000

2001

2002

2003

33
3.425
140
3.473
295

33
3.350
134
3.356
295

33
3.225
129
3.211
281

33
3.250
130
3.240
289

17
37

16
36

16
36

16
32

Raport o stanie Miasta Olsztyn 2003, Urząd Statystyczny w Olsztynie, 2004
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Dzieci
Nauczyciele-liczba etatów

715
37

815
38

822
37

745
37

a

bez przedszkoli i oddziałów specjalnych w ZPP 1
Źródło: Raport o stanie Miasta Olsztyn 2003

Przedszkola publiczne na terenie Miasta proponują szeroką ofertę świadczonych usług. Oprócz
zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych pełnią funkcję środowiskową i społeczną.
Udostępniają pomieszczenia i place zabaw do organizacji imprez osiedlowych, a także pomagają
rodzicom i dzieciom w rozwiązywaniu problemów, kierując je do poradni psychologiczno pedagogicznych.
Oprócz środków uzyskiwanych od organu prowadzącego oraz opłat rodziców, przedszkola
starają się o dodatkowe fundusze – uzyskiwane z darowizn, od sponsorów, z organizowanych
loterii fantowych, kiermaszy oraz innych akcji dochodowych.
Szkoły podstawowe
Tendencje spadkowe, zauważone w latach 90-tych w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym,
obserwuje się również odnośnie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych.
Liczba szkół pozostaje na niezmienionym poziomie na przestrzeni ostatnich lat, jednakże
zmniejszająca się liczba dzieci wpłynęła na liczebność oddziałów. Liczba oddziałów zmniejszyła
się w roku 2003 o 5,2% w stosunku do roku 2001 i 3,8% w stosunku do roku 2002. Zmniejszyła
się również liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych. W roku 2003
liczba etatów uległa redukcji o 3,8% w stosunku do 2002 roku i o 4,8% w stosunku do roku 2001.
Efektem wyżej opisanych zmian jest zmniejszająca się z roku na rok liczba uczniów
przypadających na jedną szkołę, nieznaczny spadek liczby uczniów w przeliczeniu na jeden
oddział i niewielki spadek liczby dzieci w przeliczeniu na jednego nauczyciela (zauważalny w
latach 2001 - 2003 w setnych częściach procenta). W roku szkolnym 2004/2005 Miasto Olsztyn
prowadzi 16 samodzielnych szkół podstawowych oraz 3 w zespołach szkół.
Poza szkołami podstawowymi prowadzonymi przez Miasto, w Olsztynie funkcjonują również
szkoły prowadzone przez stowarzyszenia (2 szkoły) i osoby fizyczne (1 szkoła). Szkoły
podstawowe prowadzone przez Gminę Olsztyn skupiają 94,8% wszystkich oddziałów w mieście
(pozostałe szkoły zaledwie 5,2%) oraz 96,7% uczniów (pozostałe 3,3%). Absolwenci szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn stanowili w 2003 roku 97,5% wszystkich
absolwentów szkół podstawowych w Mieście.
Tabela 34: Szkoły podstawowe funkcjonujące w Gminie Olsztyn w latach 2000 - 2003
WYSZCZEGÓLNIENIE
Szkoły podstawowe
Liczba szkół
Liczba oddziałów
Nauczyciele
Uczniowie
Absolwenci a

2000

20
496
897
12.082
kl.VI-2266

2001

20
479
930
11.557
2.125

2002

20
472
920
11.134
2.121

2003

20
454
885
10.656
2.133
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kl.VIII-2577
Liczba uczniów na:
Szkołę
Oddział
Nauczyciela

604
24
13

558
24
12

557
24
12

533
23
12

a

Liczba absolwentów dotyczy poprzedniego roku
Źródło: Raport o stanie Miasta Olsztyn 2003

Gimnazja
Do najważniejszych zadań gimnazjum należy między innymi wyrównywanie poziomu
nauczania uczniów pochodzących z różnych środowisk i kończących różne szkoły
podstawowe oraz przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.
W roku szkolnym 2001/2002 gimnazja opuściło po raz pierwszy 2.335 absolwentów, natomiast
w roku następnym już tylko 1.981. Zmniejszająca się liczba uczniów (w roku 2003 nastąpił
spadek liczby o blisko 17 punktów procentowych w stosunku do roku 2001 i 14 w stosunku do
2002) spowodowała zmniejszenie liczby gimnazjów o 1 w stosunku do lat wcześniejszych i
redukcję liczby oddziałów o ponad 15% w stosunku do roku 2001 i ponad 10% do roku 2002. W
ślad za tym nastąpiła również redukcja etatów nauczycielskich w roku 2003 (o 4% w stosunku do
roku 2002). Sieć gimnazjów na terenie Olsztyna obejmuje 15 szkół (w tym 1 gimnazjum dla
dorosłych) prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz 6 prowadzonych przez inne podmioty.
Wzrost liczby uczniów o 2103 w 2001 roku w porównaniu do 2000 roku spowodowany był
pojawieniem się trzeciego rocznika w gimnazjach.
Tabela 35: Gimnazja funkcjonujące w Gminie Olsztyn w latach 2000 - 2003
WYSZCZEGÓLNIENIE

2000

2001

2002

2003

Gimnazja
Liczba gimnazjów
Liczba oddziałów
Nauczyciele
Uczniowie
Liczba absolwentów

15
177
365
4.810

15
265
504
6.913

15
249
537
6.687
2.335

14
224
515
5.756
1.981

446
27
12

411
26
11

Liczba uczniów na:
Szkołę
Oddział
Nauczyciela

327
26
13

460
26
13

Źródło: Raport o stanie Miasta Olsztyn 2003

Gmina Olsztyn prowadzi również jedno gimnazjum dla dorosłych z 7 oddziałami i 210 uczniami
(w roku 2002 było 5 oddziałów i 178 uczniów). Szkoła ta dysponuje 4,79 etatami
nauczycielskimi.
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Poza gimnazjami prowadzonymi przez Gminę Olsztyn w mieście funkcjonują gimnazja
prowadzone przez stowarzyszenia (4 szkoły) i osoby fizyczne (2 szkoły). Ponadto w Olsztynie
jest 5 szkół gimnazjalnych specjalnych.
Szkoły ponadgimnazjalne
W wyniku wprowadzenia drugiego etapu reformy ustroju szkolnego Rada Miasta Olsztyn
ustaliła sieć szkół ponadgimnazjalnych. Powstało 10 liceów ogólnokształcących, 9 liceów
profilowanych, 9 techników i 5 zasadniczych szkół zawodowych. Zreformowana struktura
szkolnictwa ponadgimnazjalnego wymogła stworzenie dwuletnich uzupełniających liceów
ogólnokształcących oraz trzyletnich techników uzupełniających dla absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych.
Ważnym elementem kształcenia zawodowego jest praktyczna nauka zawodu.
Funkcjonowanie warsztatów szkolnych nie sprawdza się w obecnych uwarunkowaniach
gospodarczych, a sytuacja na rynku pracy wymusza rozwój systemu kształcenia dorosłych.
Mogą oni zdobyć kwalifikacje uczestnicząc w formach szkolnych oraz w ramach
funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego, które jest publiczną, samorządową
placówką. Organem prowadzącym Centrum jest Miasto Olsztyn. Nadzór pedagogiczny nad
Centrum sprawuje Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. Obok tradycyjnych
wykładów i zajęć klasowych CKU oferuje zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania
realnych problemów oraz narzędzia internetowo - multimedialnych do samodzielnego
zdobywania wiedzy. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Olsztynie przygotowuje specjalne
oferty dla maturzystów w formie kursów powtórzeniowych z matematyki, fizyki, języka
polskiego, niemieckiego i angielskiego oraz Kursy informatyczne dla nauczycieli, kursy
komputerowe i podstaw przedsiębiorczości (Jak założyć własną firmę, Wypełnianie zeznań
podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu od osób fizycznych, Komunikacja
interpersonalna, Aktywne poszukiwanie pracy).
Największym zainteresowaniem absolwentów szkół gimnazjalnych cieszą się licea
ogólnokształcące, których jest 10 (prowadzonych przez Miasto Olsztyn) i liczba ta od 2000 roku
nie ulega zmianie. Zmianom ulega natomiast liczba oddziałów – w latach 2002 – 2003 było ich
199, tj. o 22% mniej aniżeli w roku 2000 oraz liczba etatów nauczycielskich – było ich mniej o
blisko 8%. Powyższe zmiany wynikają z jednej strony z reformy oświaty, w wyniku której w
roku szkolnym 2000/2001 nie było naboru do pierwszych klas licealnych oraz z drugiej strony ze
zmniejszającej się liczby uczniów.
W roku szkolnym 2003/2004 w Olsztynie funkcjonowało w sumie 15 liceów ogólnokształcących
dla młodzieży oraz 11 dla dorosłych. Uczęszczało do nich 8.165 uczniów skupionych w 308
oddziałach, z czego 5.872 stanowiła młodzież (72%). Uczniowie mieli do dyspozycji 148 sal
lekcyjnych, 137 pracowni szkolnych i 17 sal gimnastycznych. W roku 2003 licea opuściło 2.562
absolwentów, w tym 76% stanowiła młodzież a 72% absolwenci szkół prowadzonych przez
Miasto Olsztyn.
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Tabela 36: Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Olsztyn w latach 2000 - 2003
WYSZCZEGÓLNIENIE

2000

2001

2002

2003

Licea ogólnokształcące
Liczba szkół
Liczba oddziałów
Nauczyciele
Uczniowie
Absolwenci a

10
10
256
202
483
423
7.714
5.902
1.554
1.866
Liczba uczniów na:

Szkołę
Oddział
Nauczyciela

790
30
15

590
29
14

10
199
461
5.919
1.828

10
199
445
5.693
1.841

592
30
15

569
29
15

a

Liczba absolwentów dotyczy poprzedniego roku
Źródło: Raport o stanie Miasta Olsztyn 2003

Liczba szkół zasadniczych zawodowych i szkół policealnych prowadzonych przez gminę w
latach 2002 – 2004 nie uległa zmianie, natomiast szkół średnich zawodowych w roku 2004 było
o 4 mniej niż w latach poprzednich. Liczba uczniów w szkołach policealnych i średnich
zawodowych w latach 2002 – 2004 utrzymywała się na podobnym poziomie, jedynie w szkołach
zasadniczych zawodowych liczba uczniów w 2003 roku gwałtownie spadła.
Tabela 37: Szkolnictwo zawodowe prowadzone przez gminę Olsztyn w latach 2002 - 2004
WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba szkół
Uczniowie
Liczba szkół
Uczniowie
Liczba szkół
Uczniowie

2002

Szkoły zasadnicze zawodowe
5
1177
Szkoły średnie zawodowe
22
5054
Szkoły policealne
2
430

2003

2004

5

5

838

882

22

18

5134

4892

2

2

473

441

Liczba szkół średnich zawodowych dla osób dorosłych, kończących się maturą, uległa
zmniejszeniu w roku 2003 o 2 w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie znacznie spadła
liczba uczniów w szkołach, jednak dopiero w 2004 roku i była o 496 osób mniejsza niż w roku
2003. Liczba szkół policealnych dla dorosłych i liczba uczniów w szkołach w latach 2002 – 2004
utrzymywała się na wyrównanym poziomie.
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Tabela 38: Szkolnictwo zawodowe dla osób dorosłych prowadzone przez gminę Olsztyn w latach 2002 - 2004
WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba szkół
Uczniowie
Liczba szkół
Uczniowie

2002

2003

Szkoły średnie zawodowe dla dorosłych
6
1384
Szkoły policealne dla dorosłych
2
447

2004

4

4

1278

782

2
523

2
543

Analizując liczbę uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 można
zauważyć, że najwięcej uczniów uczęszcza do szkoły Podstawowej Nr 30, Nr 34, Nr 2, Nr 3, Nr
22 i Nr 25. w niemal wszystkich szkołach zauważa się tendencję do występowania największej
liczby uczniów w klasie VI, natomiast najmniej w klasie I. Spowodowane jest to sytuacją
demograficzną nie tylko w Olsztynie, ale również w całej Polsce. W porównaniu do roku 2003
liczba placówek szkolnictwa podstawowego nie uległa zmianie. Wszystkie szkoły, oprócz SP 23
i SP 34 prowadzą odziały „0”
Do gimnazjów w roku szkolnych 2004/2005 uczęszcza ogółem 5506 uczniów oraz dodatkowo
233 osoby dorosłe. W przypadku gimnazjów najwięcej uczniów jest w klasie II, jednak liczba
uczniów w pozostałych klasach jest wyrównana i kształtuje się odpowiednio: I klasa – 1748, III
klasa – 1844 uczniów. W porównaniu do 2003 r. liczba gimnazjów zwiększyła się o 1 gimnazjum
i dodatkowo 1 gimnazjum dla dorosłych.
W szkołach ogólnokształcących na terenie Olsztyna sytuacja przedstawia się odwrotnie niż w
szkołach podstawowych. W porównaniu z klasami czwartymi, w których jest tylko 81
licealistów, w klasach pierwszych jest aż 1897 uczniów. Różnica ta wynika z faktu, iż od 2002
roku licea ogólnokształcące są 3 – letnie i w klasach trzecich różnica w liczbie uczniów z klas i
jest niewielka (1809 osób).
W Olsztynie są ponadto 4 licea dla osób dorosłych, w których można zauważyć znaczną
przewagę osób kształcących się w klasach pierwszych w porównaniu do klasy drugiej czy
czwartej. Wynikać to może z faktu, iż na rynku pracy jest coraz trudniej i przez pracodawców
wymagane jest przynajmniej średnie wykształcenie zakończone maturą. Ponadto po zdaniu
egzaminu dojrzałości można kontynuować edukację na studiach zaocznych bądź w szkołach
pomaturalnych.
Analizując liczbę uczniów w specjalnych szkołach podstawowych i gimnazjach można
zauważyć, że najwięcej osób z upośledzeniem umysłowym uczęszcza do klas IV, V i VI szkoły
podstawowej i klas gimnazjalnych. W klasach I – III szkoły podstawowej uczy się prawie o
połowę mniej uczniów w porównaniu do klas późniejszych, co wynika z występującego niżu
demograficznego.
Uczniowie z upośledzeniem lekkim najczęściej kontynuują naukę w Specjalnej Zasadniczej
Szkole Zawodowej Nr 6 (225 osób we wszystkich klasach), natomiast najmniej osób podjęło
naukę w Specjalnym Liceum Profilowanym (7 osób).
W przypadku szkół zawodowych w roku 2004/2005 największa liczba osób uczęszcza do
techników na podbudowie programowej gimnazjum – 2848 uczniów, natomiast najmniej w
oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie szkoły podstawowej – 51 i technikum
uzupełniającym – 31 uczniów. Stosunkowo wyrównana liczba uczniów uczęszcza do szkół
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zasadniczych na podbudowie gimnazjum, oddziałach technikum, liceum i szkół równorzędnych
na podbudowie szkoły podstawowej i liceów profilowanych i kształtuje się na poziomie średnio
850 uczniów.
W przypadku szkół zaocznych dla dorosłych, sytuacja przedstawia się następująco: najwięcej
osób kształci się w technikach i liceach na podbudowie szkoły zasadniczej i szkołach
policealnych i kształtuje się na poziomie odpowiednio 549 i 543 osoby.
Szczegółowe dane przedstawiają poniższe tabele:
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Tabela 39: Liczba oddziałów i uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2004/2005
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20

Nazwa
szkoły
(typ)
SP 1
SP 2
SP 3
SP 6
SP 7
SP 9
SP 10
SP 13
SP 15
SP 18
SP 19
SP 22
SP 23
SP 25
SP 29
SP 30
SP 32
SP 33
SP 34

ODDZIAŁY

kl I

kl II

kl III

kl IV

kl V

kl VI UCZNIOWIE

kl I

kl II

kl III

kl IV

kl V

kl VI

"0"
oddz.

"0"
dzieci

18
37
31
17
12
24
24
27
23
16
9
32
6
38
21
39
11
10
33

2
4
4
3
2
4
3
4
3
2
1
5
1
6
3
7
3
3
1

3
7
6
3
2
4
4
4
4
3
2
5
1
6
4
7
4
3
2

3
5
5
3
2
4
4
5
4
3
1
4
1
6
4
6
4
4
2

3
7
5
2
2
4
4
5
4
2
2
5
1
7
3
6
0
0
9

4
7
5
3
2
4
4
4
4
3
1
6
1
5
3
7
0
0
9

3
7
6
3
2
4
5
5
4
3
2
7
1
8
4
6
0
0
10

381
864
777
421
309
553
589
679
547
354
181
771
61
785
530
1 013
263
263
822

47
112
102
65
41
97
85
100
81
53
21
135
11
121
82
183
75
86
26

60
135
146
79
39
90
98
99
92
60
36
128
9
121
93
177
95
73
49

58
121
136
80
56
81
89
119
87
59
22
96
10
126
94
153
93
104
45

56
158
127
58
59
100
104
121
94
58
33
119
13
142
82
143
0
0
232

83
167
115
69
55
84
97
118
95
58
32
138
7
102
81
192
0
0
233

77
171
151
70
59
101
116
122
98
66
37
155
11
173
98
165
0
0
237

1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
0
2
1
3
2
1
0

28
55
46
22
25
47
50
48
52
25
20
52
0
40
26
72
50
24
0

428

61

74

70

71

72

80

10163

1 523

1 679

1 629

1 699

1 726

1 907

28

682

Tabela 40: Liczba oddziałów i uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2004/2005
Lp.
1
2
4

Nazwa
szkoły
(typ)
G1
G2
G4

ODDZIAŁY
9
12
9

kl I

kl II
3
4
3

kl III
3
4
3

UCZNIOWIE
3
4
3

226
375
283

kl I
85
122
99

kl II
72
132
94

kl III
69
121
90
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

G5
G6
G7
G8
G9
G 10
G 11
G 12
G 13
G 14
G 15

1

G Dorośli

17
11
21
29
27
3
15
18
25
9
6
211

5
3
6
8
9
1
5
5
7
3
2
64

6
4
7
11
9
1
5
7
9
3
2
74

6
4
8
10
9
1
5
6
9
3
2
73

467
245
585
819
553
48
423
495
612
228
147
5506

141
77
180
246
166
16
164
147
193
74
38
1 748

164
86
187
300
189
13
142
196
204
78
57
1 914

162
82
218
273
198
19
117
152
215
76
52
1 844

8

2

3

3

233

56

97

80

Tabela 41: Liczba oddziałów i uczniów w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2004/2005

Lp.

Nazwa szkoły

Oddziały

kl. wstępne
kl. I
dwujęzyczne

kl. II

kl.
III

kl.
IV

Uczniowie

kl. wstępne
dwujęzyczne

kl. I

kl. II

kl. III kl. IV

1 I LO

24

0

8

7

8

1

733

0

261

210

235

27

2 II LO (ZSO 1)

18

1

6

5

6

0

569

29

188

161

191

0

3 III LO

25

0

8

8

8

1

725

0

226

228

246

25

4 IV LO (ZSO 2)

17

0

6

5

6

0

499

0

182

150

167

0

5 V LO

30

0

10

10

10

0

912

0

305

292

315

0

6 VI LO

19

0

6

6

7

0

557

0

197

170

190

0

7 VII LO (ZSChiO)

25

0

8

8

8

1

668

0

227

222

190

29

8 VIII LO (ZSO 4)

15

0

5

5

5

0

387

0

159

122

106

0

9 IX LO (ZSO 3)

18

0

6

6

6

0

430

0

133

144

153

0

3

0

1

1

1

0

51

0

19

16

16

0

194

1

64

61

65

3

5531

29

1897

1715

1809

81

10 X LO (ZSO 5)
Razem:
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1 LO dla Dorosłych (ZSO 1)

8

0

2

1

2

3

271

0

88

43

55

85

2 ULO dla Dorosłych (ZSO 1)

6

0

1

2

3

0

145

0

46

37

62

0

3 LO Zaoczne (ZSO 2)

8

0

2

2

2

2

197

0

75

40

40

42

4 ULO Zaoczne (ZSO 2)

8

0

2

3

3

0

206

0

78

66

62

0

30

0

7

8

10

5

819

0

287

186

219

127

Razem:

Tabela 42: Liczba oddziałów i uczniów w specjalnych szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2004/2005

Nazwa
szkoły

Nazwa zespołu

Liczba
uczniów
r. szk.
2004/05

kl I

kl
II

kl
III

kl IV

kl
V

kl
VI

Liczba
oddziałów
A*
kl I
r. szk.
2004/05

kl
II

kl
III

kl
IV

kl
V

kl
VI

A*

SP 28
SP 8
SP 17
SP 21
SP 20
SP 16

SOSW
39
0
9
0
13
0
7
10
5
0
2
0
2
0
1
0
SOSW
62
0
6
3
5
19 29
0
5
0
1
0
0
2
2
0
SOSWdDN
47
6
6
6
9
14
6
0
7
1
1
1
1
2
1
0
ZSS
16
1
3
1
2
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZPS
92
14
9
11
21
26 11
0
12
2
2
2
2
2
2
0
ZPOW
16
1
1
2
4
3
5
0
3
0
0
1
0
1
1
0
Razem SP:
272
22 34 23
54
67 62 10
32
3
6
4
5
7
7
0
G 18
SOSW
71
28 20 23
0
0
0
0
6
2
2
2
0
0
0
0
G 21
SOSW
23
14
1
8
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
G 17
SOSWdDN
31
7
15
9
0
0
0
0
4
1
2
1
0
0
0
0
G 19
ZSS
11
7
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G 20
ZPS
35
13 11 11
0
0
0
0
6
2
2
2
0
0
0
0
G 16
ZPOW
25
8
8
9
0
0
0
0
3
1
1
1
0
0
0
0
Razem G:
196
77 59 60
0
0
0
0
21
6
8
7
0
0
0
0
Łącznie SP+G:
468
99 93 83
54
67 62 10
53
9
14 11
5
7
7
0
A* - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z upośledzeniem głębokim oraz z rozpoznanym autyzmem, których nie
można przypisać do liczby oddziałów i uczniów wg klas, jak rówież uczniów niepełnosprawnych prowadzonym tokiem indywidualnego nauczania (SP 18) oraz
uczniowie w zespołach pozalekcyjnych (ZSS)
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Tabela 43: Liczba oddziałów i uczniów w specjalnych szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005
Nazwa szkoły
(jednostka)

Nazwa szkoły (typ)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6
Specjalna

SOSW

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7
Specjalna
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
Pracy

SOSWdDN
SOSW

X Liceum Profilowane Specjalne

SOSWdDN
Razem:

kl I

kl II

kl III

Suma
uczniów

kl I

kl II

Suma
oddziałów

kl III

55

89

81

225

3

8

6

17

8

0

0

8

1

0

0

1

13

0

0

13

1

0

0

1

7

0

0

7

1

0

0

1

83

89

81

253

6

8

6

20

Tabela 44: Liczba oddziałów i uczniów w szkołach zawodowych w roku szkolnym 2004/2005

Szkoły dla młodzieży stacjonarne
(dzienne)

Typ

Szkoły zasadnicze na
podbudowie gimnazjum

Oddziały zasadniczej
szkoły zawodowej na
podbudowie szkoły
podstawowej

Nazwa
szkoły
(jednostka)
ZSB
ZSG-S
ZSE-H
ZSM-E
ZSS
Razem

kl I
36
103
109
26
103
377

kl II kl III kl IV
29
69
92
16
81
287

ZSS

Razem
Technika na podbudowie ZSB
programowej gimnazjum ZSChiO
ZSE

kl V

39
33
23
72
167

0

0

51
0
65
27
166

0
50
25
125

51
36
17
146

kl
II

kl
III

1 1
3 3
3 4
1 1
3 3
11 12

2
2
1

OGÓŁEM kl I
104
205
224
42
256
831
51

0

0

51
151
69
437

3
8

kl
IV

kl
OGÓŁEM
V

0

4
8
8
2
9
31

0

2
0
2
1
5

0
2
1
4

2
2
1
5

2
0

0

2
6
3
14
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ZSEiT
ZSG-S
ZSE-H
ZSM-E
ZSS
Razem
Technika uzupełniające ZSE-H
Razem
ZSB
ZSChiO
Oddziały technikum,
ZSE
liceum i szkół
ZSEiT
równorzędnych na
ZSG-S
podbudowie szkoły
ZSE-H
podstawowej
ZSM-E
ZSS
Razem
ZSB
ZSE
ZSEiT
ZSG-S
Licea profilowane
ZSE-H
ZSM-E
ZSS
ZSO 3
Razem
ZSB
Oddziały technikum,
ZSG-S
liceum i szkół
równorzędnych na
ZSH-E
podbudowie szkoły
ZSM-E
zasadniczej
ZSS
Razem
ZSE
Szkoły policealne
ZSE-H
Razem
Ogółem szkoły dla młodzieży

189
296
130
89
232
1194
31
31

176
180
100
81
166
903

141
100
78
61
172
751

0

0

0

0

0

0
72
30
61

0
44
50
53

0

99
30

115
20
21
20
323
24

0
40
27
45
24
96

0
46
22
174
163
74
94
73
154
800

30
322

0
128
110
238
2162

21
22
275
21
24
43
38
19
145

51
40
33
148
104
99
203
0
1864 1389

0

0

0

0

0
0

0
800

506
576
308
231
570
2848
31
31
46
22
174
163
74
94
73
154
800
156
107
159
24
310
50
42
72
920
45
24
94
78
52
293
232
209
441
6215

6 6
9 7
4 4
3 3
7 7
37 34
1
1 0

0
2
1
2

0
2
2
2

3
1

4
1
1
1 1
10 13
1

0
4
3
7
66

2
2
1
6
4
4
8
73

5
5
4
3
8
33

0

0

0

0

0
2
1
2
1
4

0

0
1
1
7
6
3
3
3
7
31

0

0

0

0

0
0

0
31

1
1
12
1
1
2
2
1
7

0
62

17
21
12
9
22
104
1
1
1
1
7
6
3
3
3
7
31
6
4
6
1
11
2
2
3
35
2
1
4
4
2
13
8
7
15
232
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Szkoły dla dorosłych zaoczne

Technika na podbudowie
ZSB
programowej gimnazjum
Oddziały technikum,
liceum i szkół
równorzędnych na
podbudowie szkoły
zasadniczej

Razem
ZSB
ZSG-S
ZSE-H
ZSS

Razem
ZSB
Technika uzupełniające ZSE-H
ZSS
Razem
ZSE
Szkoły policealne
ZSE-H
Razem
Ogółem szkoły zaoczne
Ogółem:

38
38

0
42
72
72

0
41
95
74

66
252

87
297

0
48
49
98
195
0
0
174 138
163
68
337 206
0
570 458 297
2732 2322 1686

0

0

38

1

38
83
167
146

1

153
0

0

0

0

0
0
0

0
0
800

549
48
49
98
195
312
231
543
1325
7540

1
0
2
3
3

0
2
5
4

0

0

3
0 11
1
1
2
4 0
5 5
3 2
8 7
13 18
79 91

3
14

0

0

0

0

0

0
14
76

0
0
0

0
0
31

1
4
8
7
6
25
1
1
2
4
10
5
15
45
277
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Zajęcia pozalekcyjne wzbogacające ofertę edukacyjno - wychowawczą i opiekuńczą dla
dzieci i młodzieży
Uczniowie w Olsztynie mają możliwość korzystać z różnych form zajęć pozalekcyjnych i
dodatkowych w szkołach, a mianowicie powszechnej nauki pływania uczniów klas II w szkołach
podstawowych, edukacji muzycznej prowadzonej przez Filharmonię Olsztyńską lub teatralnej w
szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto mogą
uczestniczyć w programach opracowywanych przez szkoły i finansowanych m.in. ze środków
Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Programie „Bezpieczna Szkoła”, a w
szczególności w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży i działalności organizacji harcerskich
na terenie szkoły. Środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne są organizowane przez szkoły.
W latach 2003 – 2004 najwięcej zajęć pozalekcyjnych we wszystkich typach szkół odbyło się
w formie kół przedmiotowych i zajęć sportowych.
Tabela 45: Zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych Miasta w latach 2003 – 2004 w godzinach
Rodzaj zajęć

Szkoły
podstawowe

Gimnazja

Sportowe
141
94
Koła
67,5
47,5
przedmiotowe
Artystyczne
95
27
Komputerowe
50,5
23,5
Inne
100
30
Źródło: Program racjonalizacji wydatków w oświacie

Licea
ogólnokształcą
ce

Szkoły
średnie i
zasadnicze
zawodowe

Szkoły
specjalne

55
63

67
48

2
0

23
11
23

17
16
28

7
0
10

Zajęcia pozalekcyjne obywają się przy wykorzystaniu m.in. sal sportowych i komputerowych.
Liczba sal gimnastycznych we wszystkich jednostkach oświatowych jest zbyt mała w odniesieniu
do potrzeb realizowania nie tylko zajęć pozalekcyjnych, ale również zajęć obowiązkowych. W
związku ze zwiększeniem liczby godzin wychowania fizycznego, dotychczasowe warunki nie
sprzyjają w realizacji programu ministerialnego.
Tabela 46: Organizacja placówek oświatowych w Olsztynie w latach 2003 - 2004
Wyszczególnienie

Liczba sal (w tym
gimnastyczne,
audiowizualne,
pracownie
komputerowe)
Liczba sal
gimnastycznych
Liczba pracowni
komputerowych

Przedszkola

Szkoły
podstawowe

Gimnazja

Licea
ogólnokształcą
ce

Szkoły
średnie i
zasadnicze
zawodowe

Szkoły
specjalne

153

379

226

376

255

61

19

28

11

20

9

2

-

18

15

22

22

2
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347
Liczba
47
komputerów
240
§ w tym komputery dla uczniów
Źródło: Program racjonalizacji wydatków w oświacie

229

409

431

38

163

317

349

27

Placówki wspomagające rozwój i umożliwiające kształcenie uczniom niepełnosprawnym
W Olsztynie funkcjonują placówki, które umożliwiają kształcenie uczniom niepełnosprawnym
oraz uczniom mającym problemy psychologiczne. Są to 3 poradnie psychologiczno –
pedagogiczne, które nabierają coraz większego znaczenia w związku z narastającą liczbą
uczniów z problemami szkolnymi oraz Szkoła Podstawowa Nr 16 Specjalna, dla dzieci
zagrożonych niedostosowaniem społecznym i Gimnazjum Nr 16 Specjalne dla młodzieży
zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
Na terenie Miasta Olsztyna działa również m.in. Pałac Młodzieży i Szkolne Schronisko
Młodzieżowe. Pałac Młodzieży jest placówką oświatowo - wychowawczą, która proponuje
szeroką ofertę zajęć sportowo - rekreacyjnych i turystycznych, w godzinach pozalekcyjnych ,
akcjach sobotnio - niedzielnych oraz w czasie wakacji i ferii zimowych.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe - swoją główną działalność kieruje na organizację i realizację
kompleksowych programów wycieczek dydaktycznych. Współdziałając z innymi szkołami i
placówkami z terenu i zagranicy - popularyzuje walory krajoznawcze Warmii i Mazur ze
szczególnym uwzględnieniem Olsztyna. Oferuje wycieczki, biwaki, rajdy, zloty oraz konkursy
turystyczne, a także prowadzi pogadanki dla nauczycieli z zakresu organizacji ruchu
turystycznego.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli powstał w 2000 roku. Jest publiczną, samorządową placówką
doskonalenia nauczycieli publicznych szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
Nadzór pedagogiczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator
Oświaty. W Ośrodku jest doskonalony warsztat pracy nauczycieli, diagnozowane są ich
kwalifikacje, realizowane programy wsparcia metodycznego, a także upowszechniana jest wiedza
psychologiczno – pedagogiczna. Działalność jest realizowana w formie konferencji
metodycznych, konsultacji indywidualnych i zbiorowych, warsztatów, seminariów i konkursów.
Szkoły wyższe
W roku 1999 na bazie Akademii Rolniczo – Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz
Wyższego Warmińskiego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”
utworzony został Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. Jest to w chwili obecnej jedyna tego
rodzaju placówka publiczna w Olsztynie. Poza nią na koniec 2003 roku w Olsztynie miały swoją
siedzibę jeszcze 3 niepubliczne uczelnie wyższe:
1. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego
2. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
3. Olsztyńska Wyższa Szkoła Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
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Ogółem w mieście Olsztynie, w roku akademickim 2003/2004 studiowało 43 705 studentów,
czyli o 14,7% więcej aniżeli w roku 2001/2002 (38 108 studentów), z czego 81,3% stanowili
studenci UWM, 5,6% Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, 10,5% TWP oraz 2,6% Olsztyńskiej
Wyższej Szkoły Zarządzania. W latach 2001 – 2003 wzrosła liczba słuchaczy Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego (o 0,8 pkt procentowego) i Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
(o 0,2 pkt procentowego), natomiast spadła liczba studentów Wyższej Szkoły Informatyki i
Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (o 1,7 pkt procentowego) i Olsztyńskiej Szkoły
Wyższej (o 0,2 pkt procentowego).
Spośród ogólnej liczby studentów (łącznie z filiami) w olsztyńskich szkołach wyższych 56,8%
studiowało na studiach dziennych (w roku 2001 – 56,1%), 42% na studiach zaocznych (43% w
2001 roku), 1,0% w trybie wieczorowym (0,7% w 2001 roku) a 0,1% studiowało eksternistycznie
(0,2% w roku 2001). W porównaniu z rokiem 2001 wzrósł odsetek studentów dziennych i
uczących się w trybie wieczorowym, zmalał natomiast odsetek studentów zaocznych i
eksternistycznych.
W 2003 roku studia ukończyło w Olsztynie 8707 absolwentów ( w 2001 roku - 6534), z czego
48,8% było absolwentami studiów dziennych (48,6% w roku 2001) a 50,6 studiów zaocznych
(50,9% w 2001 roku). W porównaniu z rokiem 2001 zmalał odsetek absolwentów studiów
zaocznych wzrósł natomiast absolwentów studiów dziennych.18
Wykaz szkół wyższych wraz z wydziałami i rodzajem studiów przedstawia poniższa tabela.
Tabela 47: Szkoły wyższe w Olsztynie
Uczelnia
Uniwersytet Warmińsko Mazurski

Olsztyńska Wyższa Szkoła
18

Wydział
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Pedagogiki i Wychowania
Artystycznego
Wydział Teologii
Wydział Nauk Społecznych i
Sztuki
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Prawa i Administracji

Wydział Nauk o Żywności
Wydział Kształtowania
Środowiska i Rybactwa
Wydział Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
Wydział Informatyki i Zarządzania

Rodzaj studiów
Studia zawodowe – licencjackie
Studia magisterskie uzupełniające

Studia zawodowe – licencjackie
Studia magisterskie uzupełniające
Studia jednolite magisterskie
(kierunek Prawo)
Studia zawodowe – inżynierskie
Studia magisterskie uzupełniające

Studia jednolite
Studia zawodowe – licencjackie

Raport o stanie Miasta Olsztyn 2003, Urząd Statystyczny w Olsztynie, 2004
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Informatyki i Zarządzania im. T.
Kotarbińskiego
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J.
Rusieckiego

Wyższa Szkoła Informatyki i
Ekonomii TWP

Studia zawodowe – inżynierskie
Studia zawodowe – licencjackie
Studia magisterskie uzupełniające

Wydział Pedagogiczny
Wydział Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii
Wydział Zdrowia Publicznego
Wydział Informatyki i Ekonomii
Wydział Socjologii i Pedagogiki

Studia zawodowe – licencjackie
Studia magisterskie uzupełniające

Prywatne placówki nauczania języków obcych
W Olsztynie funkcjonuje szereg placówek oferujących kształcenie w zakresie języków obcych, a
w szczególności języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i
rosyjskiego. Placówki działalność szkoleniową prowadzą w oparciu o ustawę o systemie oświaty,
ale również w formie działalności gospodarczej.
Do najważniejszych i największych placówek można zaliczyć m.in. American Center ul.
Rybaki 27, ARTOS ul. Kołobrzeska 27, British School ul. Westerplatte 2/1, Empik ul. Świętej
Barbary 9, English Perfect ul. Stare Miasto 3, King's School of English ul. Piastowska 4,
Ms Masters ul. 11 Listopada 7/2.

8.2. Finansowanie oświaty
Według analizy finansowej systemu oświaty w Olsztynie przeprowadzonej przez niezależną
zewnętrzną firmę w kwietniu 2004 r., największy wzrost w wartościach bezwzględnych
zanotowano w kosztach osobowych zespołu pedagogicznego - w porównaniu do roku 2001 o
16,0 mln zł, następnie w kosztach działalności bieżącej o 9,8 mln zł oraz w kosztach osobowych
administracji o 3,3 mln zł. Z kolei wartość wydatków na remonty i inwestycje bieżące spadła o
3,3 mln zł.
Tabela 48: Wydatki publicznych jednostek oświatowych w latach 2001 – 2003 a (w mln zł)
Kategorie kosztów
Koszty osobowe zespołu pedagogicznego
Koszty osobowe administracji i obsługi
Koszty bieżącej działalności (bez remontów i inwestycji)
Koszty remontów i inwestycji bieżących
Pozostałe koszty (w tym stypendia)
Razem

2001
95,2
28,5
17,0
4,6
7,6
152,9

2002
96,7
31,1
19,2
1,5
8,2
156,7

2003
111,2
31,8
26,8
1,3
1,3
172,4

a

Koszty wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę
Źródło: UM Olsztyn

Analizując koszty jednostek oświatowych funkcjonujących w 2003 roku w ujęciu procentowym
zauważyć można, iż największy wzrost kosztów zanotowano w pozycji kosztów bieżących – w
porównaniu do roku 2001 o 58,2%. Następną pozycją były koszty osobowe nauczycieli (z
uwzględnieniem składki na ZUS pracodawcy), które wzrosły o 16,7% oraz koszty osobowe
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administracji i obsługi, które w tym samym okresie wzrosły o 11,6%. Z kolei wartość wydatków
na remonty i inwestycje bieżące zmniejszyła się 71,9% w analizowanym okresie. Wzrost
kosztów osobowych nauczycieli wynikał w głównej mierze ze zwiększenia średniorocznej liczby
etatów (o 71 etatu w stosunku do roku 2001) oraz ze zwiększenia średniego wynagrodzenia na
etat o 14,0%. Wzrost kosztów administracji spowodowany był zwiększeniem liczby etatów o 40
w stosunku do roku 2001 oraz wzrostem wynagrodzeń o 8,2% na 1 etat w stosunku do roku
2001.
Tabela 49: Koszty osobowe w publicznych placówkach oświatowych w latach 2001 – 2003a
Wyszczególnienie
Całkowite roczne koszty nauczycieli (mln zł)
Średnioroczna ilość etatów
Roczny koszt jednego etatu nauczyciela (zł)
Całkowite roczne koszty administracji i obsługi (mln zł)
Liczba etatów w administracji i obsłudze
Roczny koszt jednego etatu w administracji i obsłudze (zł)

2001

2002

95,2
2.971
32.054
28,5
1.277
22.315

96,7
2.998
32.256
31,1
1.284
24.256

2003
111,2
3.042
36.555
31,8
1.317
24.135

a

koszty osobowe wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę według stanu placówek w roku 2003.
Źródło: UM Olsztyn

Analiza struktury kosztów publicznych jednostek oświatowych wskazuje, że głównym
elementem kosztowym w roku 2003 były koszty osobowe, które stanowiły 82,9% (w porównaniu
do roku 2001 wzrost o 2 pkt procentowe). Koszty osobowe nauczycieli stanowiły 64,5% (2,2 pkt
procentowego więcej aniżeli w roku 2001), natomiast koszty osobowe administracji stanowiły
18,4% (0,2 pkt procentowego mniej niż w 2001 roku) całkowitych kosztów wszystkich jednostek
publicznych. Koszty bieżącej działalności (bez remontów i inwestycji) wzrosły z 11,1% w 2001
roku do 15,6% w 2003, natomiast koszty remontów i inwestycji bieżących zmalały w
analizowanym okresie z 3,0% do 0,8%. Pozostałe koszty, w których mieszczą się również
stypendia, zmalały z 4,9% w 2001 do 0,7% w 2003 roku.
Tabela 50: Struktura wydatków publicznych w jednostkach oświatowych w latach 2001 – 2003 a (% udziału)
Kategorie kosztów
Koszty osobowe zespołu pedagogicznego
Koszty osobowe administracji i obsługi
Koszty bieżącej działalności (bez remontów i inwestycji)
Koszty remontów i inwestycji bieżących
Pozostałe koszty (w tym stypendia)

2001

2002
62,3
18,6
11,1
3,0
4,9

2003
61,7
19,9
12,2
1,0
5,2

64,5
18,4
15,6
0,8
0,7

a

według stanu placówek w roku 2003.
Źródło: UM Olsztyn

Wysokie koszty zespołu pedagogicznego wynikają z rosnących wynagrodzeń dla nauczycieli
dyplomowanych, którzy według Ustawy Karta Nauczyciela powinni otrzymywać wynagrodzenie
w wysokości 225% kwoty bazowej określanej na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o
kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. W porównaniu do nauczyciela
stażysty, który powinien otrzymywać co najmniej 82% kwoty bazowej, jest to proporcja jak (ok.)
1:3.
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Nauczyciele kształcą się i awansują zawodowo, co jest istotne z punktu widzenia nauczania,
jednak powoduje stale rosnące koszty Miasta.
Wysokich nakładów wymaga również prowadzenie stołówek w szkołach. Nakłady są konieczne
ze względu na ostre wymogi nałożone przez SANEPID. W związku z trudnościami
wynikającymi z przystosowania stołówek do wymagań i nieopłacalności małych jadłodajni,
często organizowany jest tzw. wewnętrzny catering obsługujący kilka jednostek.
Stopniowa racjonalizacja wydatków odbywa się również poprzez wprowadzenie do szkół
ponadgimnazjalnych elektronicznego naboru uczniów. Analizując liczbę chętnych tworzy się
bądź likwiduje oddziały w szkołach, a decyzje kosztowe podejmowane są na bieżąco.
Wprowadzono również elektroniczny arkusz organizacji, który pomaga w szybkim analizowaniu
danych szkół.
Oświata w Olsztynie w 2003 roku finansowana była w 61% z subwencji, w 35,1% z dochodów
własnych Miasta, w 3,2% z dochodów własnych placówek oraz w 0,7% z dotacji celowych. Dla
porównania w roku 2000 poszczególne źródła finansowania stanowiły odpowiednio: 60,7%,
33,8%, 3,8% i 1,8%.
Tabela 51: Struktura finansowania oświaty w Olsztynie w latach 2000 – 2003* (% udziału)
Wyszczególnienie
Wartość subwencji
Dochody własne
Przychody jednostek oświatowych
Dotacje celowe

2000
60,7
33,8
3,8
1,8

2001
61,2
34,7
3,6
0,5

2002
60,8
34,0
3,3
1,8

2003
61,0
35,1
3,2
0,7

Źródło: UM Olsztyn
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Wnioski
1. Oświata, w porównaniu z innymi dziedzinami działalności Miasta pochłania stosunkowo
najwięcej środków. Zasadne wydaje się podejmowanie działań racjonalizujących wydatki
na oświatę.
2. W Olsztynie istnieje wystarczająca ilość szkół we wszystkich stopniach kształcenia. W
związku z występującym niżem demograficznym wśród uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów, a także coraz mniejszą liczbą narodzin dzieci, szkół w najbliższych latach
może być za dużo, co wiązać się będzie z wysokimi nakładami na ich utrzymanie.
3. Niewystarczająca infrastruktura (komputeryzacja, infrastruktura kultury fizycznej itp.) w
szkołach nie odpowiada podstawowym standardom nauczania.
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Analiza SWOT
Silne strony
§ wysoko wykwalifikowana kadra
(nauczyciele dwu i wieloprzedmiotowi)
§ różnorodne profile kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych
Szanse
§ współpraca Miasta z organizacjami
pozarządowymi
§ możliwość pozyskania środków z
funduszy z Unii Europejskiej

Słabe strony
§ wysokie wydatki związane z oświatą
§ niedobór infrastruktury sportowej w
szkołach
§ utrzymująca się niska efektywność
ekonomiczna metod zarządzania
Zagrożenia
§ rosnące nakłady na oświatę pomimo niżu
demograficznego
§ nieumiejętność wykorzystania szansy
płynącej z istnienia funduszy Unii
Europejskiej (m.in. z Europejskiego
Funduszu Społecznego)
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9. Mieszkalnictwo
Do podstawowych przepisów regulujących przedmiot działania Wydziału Spraw Lokalowych
należy m.in. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późń.zm./, zgodnie z którą zadania własne obejmują sprawy gminnego budownictwa
mieszkaniowego. Ponadto zadania Wydziału są realizowane w oparciu o Ustawę z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego / Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266 tj./ i Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych / Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz.734 z późń.zm./ wraz z przepisami wykonawczymi.
W celu realizacji zadań Gminy, może ona tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy, w skład
którego wchodzą lokale stanowiące własność Gminy lub spółek prawa handlowego utworzonych
z udziałem Gminy.
W rozumieniu prawnym lokale mieszkalne to pomieszczenia służące do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych, a także pomieszczenie będące pracownią służącą twórcy do prowadzenia
działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Lokalem nie są pomieszczenia przeznaczone do
krótkotrwałego pobytu osób (internaty, bursy, pensjonaty, hotele, domy wypoczynkowe) czy też
służące do celów turystycznych lub wypoczynkowych.
Lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan
techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego
najemcy nie może być mniejsza niż 5m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa
domowego 10m2. Lokal socjalny może mieć obniżony standard.

9.1. Sytuacja mieszkaniowa w Olsztynie
Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Olsztynie jest 58 791
mieszkań zamieszkanych, na które składa się 207 111 izb. Oznacza to, że średnio w 1 mieszkaniu
jest 3,52 izby. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi w sumie 3.342.019m2, co w przeliczeniu
na 1 mieszkanie daje wartość 56,8m2. Ludność zamieszkująca mieszkania wynosi 166 348 osób,
a więc w 1 mieszkaniu zamieszkuje przeciętnie 2,83 osoby, a na 1 osobę w mieszkaniu przypada
20m2 powierzchni użytkowej.
Liczba gospodarstw domowych mieszkających w mieszkaniach wynosiła w Mieście według NSP
68 842, a to oznacza, że ponad 10 tys. gospodarstw domowych nie dysponuje własnymi
mieszkaniami i zamieszkują oni wspólnie z innymi. Mieszkań zamieszkanych przez 2
gospodarstwa domowe jest 6303 i zamieszkuje w nich prawie 24 tys. osób natomiast mieszkań z
3 i więcej gospodarstwami domowymi jest w Mieście 1552, a zamieszkuje w nich prawie 8 tys.
osób. Przeciętna liczba gospodarstw domowych w 1 mieszkaniu w Olsztynie wynosi 1,17.
Spośród ogólnej liczby mieszkań w Olsztynie, których jest 61 693, 95,3% stanowią mieszkania
zamieszkane stale, a 3,8% mieszkania niezamieszkane. Wśród tych drugich większość stanowią
mieszkania przeznaczone do stałego zamieszkania, natomiast przeznaczonych do rozbiórki i
opuszczonych jest w Mieście tylko 86.
Spośród ogólnej liczby mieszkań zamieszkanych stale w Mieście 26,4% stanowi własność osób
fizycznych, 55,6% spółdzielni mieszkaniowych a 13,5% gminy. Pozostałe mieszkania stanowią
własność Skarbu Państwa, zakładów pracy i innych podmiotów.
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Najwięcej mieszkań w Olsztynie było wybudowanych w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych XX wieku, stanowią one około 44% zasobów mieszkaniowych Miasta.
Stosunkowo dużo jest również mieszkań starych, wybudowanych przed II Wojną Światową stanowią one prawie 11% wszystkich mieszkań w Mieście. Największy odsetek, bo prawie 65%
mieszkań sprzed wojny znajduje się w posiadaniu gminy i osób fizycznych (33%).
Prawie 100% mieszkań zamieszkanych wyposażonych jest w wodociąg, a 98,6% w ustęp
spłukiwany wodą. Ponad 97% mieszkań posiada łazienkę, w tym ogrzewaną poza mieszkaniem 63,4%. Większość mieszkań wybudowanych po wojnie prawie w 100% posiada łazienki,
natomiast budynki wybudowane przed rokiem 1918 w 83% a w okresie międzywojennym w
91,3%.
W mieszkaniach stanowiących własność gminy tylko 85,7% mieszkań ma łazienkę.
W centralne ogrzewanie, zarówno zbiorowe jak i indywidualne, wyposażonych jest w mieście
94,6% mieszkań, przy czym mieszkania stanowiące własność gminy mają procent wyposażenia
na poziomie 73,5.
Liczba budynków zamieszkanych w Mieście wynosi 7778 z czego budynki mieszkalne stanowią
99,1%. Większość budynków mieszkalnych stanowi własność osób fizycznych - 65% i własność
wspólną - 18%. Budynków sprzed II Wojny Światowej jest ponad 20%. W wodociąg
wyposażonych jest 99,9% budynków, w kanalizację 99,7% a w centralne ogrzewanie - 86,2%.
92,3% budynków w Mieście wyposażonych jest w gaz z sieci.

Według badań Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego przeprowadzonych w maju 2005 r. wśród
mieszkańców Olsztyna, znaczna część respondentów (44,5%) opowiedziała się za
uwzględnieniem
w
planach
zagospodarowania
przestrzennego
budownictwa
wielomieszkaniowego do 4 kondygnacji oraz budownictwa jednorodzinnego (26,8%).
Rysunek 6: Budownictwo mieszkaniowe w planach zagospodarowania przestrzennego według mieszkańców
Olsztyna

inne
5,4%
brak zdania
0,7%

budownictwo
jednorodzinne
26,8%

budownictwo
wielomieszkaniowe
powyżej 4
kondygnacji 4,5%

budownictwo
wielomieszkaniowe
do 4 kondygnacji
44,5%

budownictwo
jednorodzinne w
zabudowie
szeregowej/bliźni
aczej 18,1%
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Najmniejszym zainteresowaniem wśród mieszkańców Olsztyna cieszy się budownictwo
wielomieszkaniowe powyżej 4 kondygnacji. Jednocześnie najwięcej osób, gdyby miało
możliwość, wybrałoby budownictwo indywidualne – 64,5%, spółdzielcze budownictwo
mieszkaniowe i mieszkania firmy developerskiej średnio 16,5% osób. Pomimo generalnie dużego
zainteresowania budownictwem społecznym i rosnącymi potrzebami mieszkaniowymi, w
Olsztynie jedynie niewielki odsetek osób chciałby zamieszkać w budynkach Olsztyńskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Rysunek 7: Formy budownictwa mieszkaniowego preferowane przez mieszkańców Olsztyna

spółdzielcze
budownictwo
mieszkaniowe
17,6%

budownictwo
indywidualne
64,5%

firma
developerska
15,5%

mieszkania
OTBS
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Obecny stan planowania przestrzennego w zakresie zabudowy mieszkaniowej przedstawia
poniższy rysunek:
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Rysunek 8: Stan planowania przestrzennego Miasta Olsztyn w zakresie zabudowy mieszkaniowej

OZNACZENIA:
Tereny zabudowy mieszkaniowej– istniejące
istniejąca zabudowa jednorodzinna
istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i
mieszkaniowo-usługowa

Tereny rezerwy terenu dla zabudowy mieszkaniowej
– wg „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gm. Olsztyn”
rezerwy terenów zabudowy jednorodzinnej
rezerwy terenów zabudowy wielorodzinnej
Granice obowiązujących planów zagospodarowania
przestrzennego
Granice obszarów objętych opracowywanymi
planami zagospodarowania przestrzennego
Granica miasta
Drogi
Kolej
Wody otwarte
Lasy
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Na koniec 2004 roku w zasobach mieszkaniowych Gminy Olsztyn było 894 budynków, z czego
ze 100% własnością Gminy było 196 budynków. Liczba lokali mieszkalnych od 1999 r.
stopniowo ulegała zmniejszeniu i w 2004 r. wyniosła 7169 lokali, podczas gdy w 1999 r. była o
1224 lokale większa. Powierzchnia lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy
Olsztyn w latach 1999 – 2004 kształtowała się średnio na poziomie 350 000m2, z czego w
budynkach ze 100% udziałem Gminy na poziomie 70 000m2.
Tabela 52: Gminne lokale mieszkalne w latach 1999 - 2004
Rok
(stan na
dzień
31.12.)

1999
2000
2001
2002
2003
2004

Budynki

Liczba lokali mieszkalnych

Razem

100%
własność
Gminy

Wspóln.
Mieszk.
z udz.
Gminy

Razem

W bud.
100%
własność
Gminy

W bud.
Wspóln.
Mieszk.
z udz.
Gminy

926
912
905
910
901
894

221
212
206
210
200
196

705
700
699
700
701
698

8393
7986
7824
7812
7532
7169

1860
1686
1726
1855
1743
1697

6533
6300
6098
5957
5789
5472

Powierzchnia lokali
mieszkalnych w m2
Razem
W bud.
W bud.
100%
Wspóln.
własność
Mieszk.
Gminy
z udz.
Gminy

380 683
360 774
350 519
354 514
341 006
324 365

74 848
66 826
66 438
75 490
70 166
66 197

305 835
293 948
284 081
279 024
270 840
258 168

Na koniec 2004 r. było 196 budynków mieszkalnych ze 100% własnością Gminy Olsztyn
administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych. 698 budynków stanowiły
budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, z czego najwięcej administrowanych było
przez Zakład Budynków Komunalnych I (209 budynków), Zakład Budynków Komunalnych II
(179) i Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (116). Pozostali administratorzy to
m.in.: PGM, WAM, Mój Dom, Azyl.
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych administruje 196 budynkami mieszkalnymi będącymi
w 100% własnością Gminy oraz 124 budynkami użytkowymi wolnostojącymi, 22 –
nieużytkowymi, 13 będącymi w administracji tymczasowej i 3 budynkami Skarbu Państwa.
Ponadto ZLiBK administruje 152 garażami znajdującymi się w zasobach Gminy Olsztyn.
Tabela 53: Budynki w 100% wł. Gminy oraz budynki wspólnot mieszkaniowych (grudzień 2004 r.)
Lp

1
2
3
4
5

BUDYNKI
ADMINISTR
OWANE
PRZEZ:

ZLiBK 100%
WŁASNOŚC
GMINY
ZBK I Sp. z o.o.
ZBK II Sp. z
o.o.
ZBK IV Sp. z
o.o.
OTBS Sp. z o.o.

Budynki
Wspólnot
z
udziałem
Gminy

Budynki
mieszkal
ne

Budynki Budynki
użytkowe nieużytko
wolnostoj
we *
ące
100% wł. 100% wł. 100% wł.
Gminy
Gminy
Gminy

Garaże

Budynki w
administra
cji
zastępczej

Budynki
Skarbu
Państwa

Ogółem

100% wł.
Gminy

-

196

124

22

152

13

3

510

209
179

-

-

-

-

-

-

209
179

70

-

-

-

-

-

-

70

116

-

-

-

-

-

-

116
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

AZYL
SZEKLICKI
JANCEWICBIELAWSKA
MÓJ DOM
TAWKIN
PGM
SPEC-ZUTE
DW DOM
WAM
ZARZĄD
WSPÓLNOTY
GOSPODARZ
OGÓŁEM

16
49
38

-

-

-

-

-

-

16
49
38

8
2
1
1
3
1
3

-

-

-

-

-

-

8
2
1
1
3
1
3

124

22

152

13

3

2
1208

2
698
196
* Artyleryjska/Jagiellońska - koszary

Wszystkie lokale w budynkach będących 100% własnością Gminy i lokale gminne usytuowane
w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy na koniec 2004 r. znajdowały się w
administracji Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych (7162), z czego 1690 to lokale gminne
w budynkach 100% własności Gminy, a 5472 to lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Dodatkowo ZLiBK administrował 371 lokalami użytkowymi w budynkach stanowiących 100%
własności Gminy oraz 176 lokalami użytkowymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W
administracji tymczasowej i zleconej znajduje się 116 lokali.
Tabela 54: Usytuowanie lokali w budynkach 100% wł. Gminy i budynkach wspólnot mieszkaniowych
(grudzień 2004 r.)
Lp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BUDYNKI
ADMINISTR
OWANE
PRZEZ:

Lokale
mieszkal
ne

Lokale
użytkowe

garaże

Lokale
nieużytko
we *

Lokale
gminne
ogółem

Lokale w
administra
cji
zastępczej

Lokale
Skarbu
Państwa
(**mieszk.,uż
ytk.,garaże)

Ogółem

ZLiBK 100%
WŁASNOŚC
GMINY
ZBK I Sp. z o.o.
ZBK II Sp. z
o.o.
ZBK IV Sp. z
o.o.
OTBS Sp. z o.o.
AZYL
SZEKLICKI
JANCEWICBIELAWSKA
MÓJ DOM
TAWKIN
PGM
SPEC-ZUTE
DW DOM
WAM
ZARZĄD
WSPÓLNOTY

1690

371

359

22

2442

102

14

2558

1669
1257

22
72

1
13

-

1692
1342

-

-

1692
1342

733

30

-

-

763

-

-

763

652
144
397
343

31
3
12
4

39
15
1
3

-

722
162
410
350

-

-

722
162
410
350

92
138
4
2
14
8
3

1
1
-

-

-

93
138
4
2
15
8
3

-

-

93
138
4
2
15
8
3
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16

WSPÓLNOTY
GOSPODARZ
WSPÓLNOTY
/2-16/
OGÓŁEM

16
5472

176

72

-

16
5720

7162
547
431
22
8162
* nie wydzielono lokali
** nie obejmuje budynku przy ul. E. Plater 1 (nie wykazano ilości lokali)

-

-

16
-

102

14

14 616

Łączna powierzchnia lokali gminnych w 2004 r. wyniosła 425 628m2, z czego 153 103m2 to
powierzchnia lokali w budynkach 100% Gminy, a powierzchnia 272 525m2 to powierzchnia
lokali gminnych zlokalizowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W budynkach
pozostających w zarządzie zastępczym powierzchnia wyniosła 6165m2.
Tabela 55: Powierzchnia lokali w budynkach 100% własności Gminy Olsztyn (grudzień 2004 r.)
Lp

Lokale
użytkowe

garaże

Lokale
nieużytko
we *

Lokale
gminne
ogółem

Lokale w
administra
cji
zastępczej

Lokale
Skarbu
Państwa
(**mieszk.,uż
ytk.,garaże)

Ogółem

67 307

5999

17 590

153 103

6165

556

159 824

1537
6389

16
209

-

74 706
69 866

-

-

74 706
69 866

2343

-

-

39 496

-

-

39 496

2172
191
763
234

193
16
52

-

32 102
6837
20 006
16 047

-

-

32 102
6837
20 006
16 047

148
92
-

-

-

4955
5635
239
172
706
737
118

-

-

4955
5635
239
172
706
737
118

13 870

487

-

902
272 525

-

-

902
-

81 177
* Artyleryjska/Jagiellońska - koszary

6486

17 590

425 628

6165

556

432 348

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BUDYNKI
ADMINISTR
OWANE
PRZEZ:

Lokale
mieszkal
ne

ZLiBK 100%
62 207
WŁASNOŚC
GMINY
ZBK I Sp. z o.o. 73 153
ZBK II Sp. z
63 268
o.o.
ZBK IV Sp. z
37 153
o.o.
OTBS Sp. z o.o. 29 737
AZYL
6646
SZEKLICKI
19 227
JANCEWIC15 761
BIELAWSKA
MÓJ DOM
4807
TAWKIN
5635
PGM
239
SPEC-ZUTE
172
DW DOM
614
WAM
737
ZARZĄD
118
WSPÓLNOTY
GOSPODARZ
902
WSPÓLNOTY 258 168
/2-16/
OGÓŁEM
320 375

W 2003 roku w Olsztynie oddano do użytku 1337 mieszkań o łącznej powierzchni 104.858 m2.
W mieszkaniach tych znajdowało się 4797 izb. Średnia powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
wyniosła prawie 80 m2. Najwięcej mieszkań oddanych do użytku było w budynkach spółdzielni
mieszkaniowych, bo 36,2% (w roku 2002 stanowiły one 34,2%) oraz w budownictwie
indywidualnym – 28,2% (w roku poprzednim – 9,2%). Mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub
136

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Społecznej

wynajem stanowiły 24,4% mieszkań oddanych do użytku (w roku 2002 - 44,7%). Najmniej
oddanych mieszkań było w budynkach budownictwa społecznego czynszowego - 11,2%.19
Tabela 56: Mieszkania oddane do użytku w Olsztynie w 2003 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

Mieszkania

Izby

Powierzchnia
użytkowa
mieszkań w m2

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa
1 mieszkania
w m2

2003
2002

1.337
912

4.797
2.752

104.858
52.440

78,4
57,5

2003
2002

377
171
484
308
326
286
150
147

2.147
729
1.329
909
939
771
382
343

58.019
20.164
23.023
13.796
17.175
13.216
6.641
5.264

153,9
117,9
47,6
44,8
52,7
46,2
44,3
35,8

Budownictwo:
Indywidualne
Spółdzielni mieszkaniowych
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

2003
2002
Społeczne czynszowe
2003
2002
Źródło: Raport o stanie Miasta Olsztyn 2003

W przypadku mieszkań gminnych, najwięcej lokali mieszkalnych oddano w 2002 roku o łącznej
powierzchni 5182,20m2. W latach 2003 – 2004 nie oddano do użytku żadnego lokalu
mieszkalnego i socjalnego. Nie oznacza to, że nie ma zapotrzebowania na lokale, a że w budżecie
Miasta brakuje środków na budowę nowych. Zapotrzebowanie stale rośnie w związku z
pogarszającą się sytuacją społeczną mieszkańców.
Tabela 57: Mieszkania gminne oddane do użytku w latach 1999 - 2004
Ilość budynków
– adres
/szt/

Rok

Ilość lokali
mieszkalnych
/szt/

Ilość lokali
socjalnych
/szt/

Łączna
powierzchnia
lokali / m2/

1999

1

Kasprowicza 8

23

X

942,49

2000

4

Baraki
Towarowa 18

X

84 pokoje

892,50

2001

2

62

X

2660,04

19

Kasprowicza
18,18a

Kryteria
Uwagi
-16 lokali zamiennych z
uwagi na stan techniczny;
- 7 (parter) dla osób
niepełnosprawnych
Zasiedlono 51 rodzin w
tym:
- z wyroku sądowego 48
rodzin
- z niedostatku 3 rodziny
-31 lokali zamiennych z
uwagi na stan techniczny,
-24 zamiany z uwagi na

Raport o stanie Miasta Olsztyn 2003, Urząd Statystyczny w Olsztynie, 2004
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2002

3

Poprzeczna
14a,16a,16b

145

X

5182,20

2003
2004

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

stan zdrowia,
- 7 zamian z lokali
większych na mniejsze
- 37 lokali zamiennych z
uwagi na stan techniczny,
- 50 lokali dla rodzin
zakwalifikowanych do
zawarcia umowy najmu z
listy 2002r.
-3 lokale z większego na
mniejsze
- 55 lokali poprawa
warunków mieszkalnych
(stan zdrowia)
X
X

Razem 10

X

230

84
pokoje

9677,23

X

9.2. Potrzeby lokalowe Gminy Olsztyn
Mieszkania komunalne i socjalne różnią się od siebie standardem zamieszkania. Standard
mieszkalnego lokalu komunalnego określa się następująco:
1. Sprawne, stałe i bezpieczne źródła ciepła, nie powodujące zanieczyszczeń środowiska (c.o.
lokalne, z sieci, piece akumulacyjne, piece i trzony kaflowe).
2. Indywidualny pomiar zużycia energii elektrycznej, gazu, zimnej i ciepłej wody.
3. Własna kuchnia lub wnęka kuchenna ze zlewozmywakiem zaopatrzonym w zimną i ciepłą
wodę oraz kuchenkę gazową dwu - lub cztero - palnikową (zależnie od wielkości lokalu) lub
kuchenkę elektryczną, względnie na węgiel.
4. Własna łazienka z wanną lub kabiną natryskową i WC.
5. Przedpokój lub, co najmniej, przedsionek izolacyjny.
6. Przegrody budowlane wydzielające lokal, spełniające wymagania dotyczące izolacji
termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej.
7. Sprawna wentylacja kuchni i łazienki.
8. Ściany i sufity suche, bez zawilgoceń wynikających z braku właściwej izolacji termicznej, bez
nalotów pleśni i grzybów.
9. Okna sprawne technicznie.
10. Szczelne posadzki na balkonach, loggiach, tarasach.
11. Wyremontowane podłogi i posadzki.
Standard lokalu socjalnego, który jest lokalem o obniżonej wartości użytkowej, nadający się do
zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, powinien spełniać określone
warunki:
1. Instalacja elektryczna z własnym pomiarem energii.
2. Woda nadająca się do celów domowych, dostępna w lokalu lub w promieniu do 30m, licząc
od drzwi wejściowych do lokalu.
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3. Ustęp indywidualny lub zbiorowy uwzględniający liczbę mieszkańców, w promieniu do 30m,
licząc jw.
4. Naturalne oświetlenie pomieszczenia mieszkalnego.
5. Warunki do bezpiecznej dla zdrowia wymiany powietrza (kratka wentylacyjna lub tzw.
„lufcik” w oknie) w lokalach jednoizbowych, w lokalach wieloizbowych - wentylacja kuchni,
łazienki, WC.
6. Stałe i bezpieczne źródła ciepła w lokalu (grzejniki radiatorowe, piece kaflowe, węglowe lub
akumulacyjne, kuchenne trzony kaflowe).
7. Pomieszczenie gospodarcze służące m.in. jako skład opału przynależące do lokalu.
8. Urządzenie do podgrzewania strawy w lokalu: kuchnia węglowa, a w razie istnienia
warunków technicznych - kuchnia elektryczna lub gazowa.
Lokale komunalne
Analiza potrzeb mieszkaniowych Gminy wskazuje na konieczność przyrostu lokali komunalnych
w wyniku inwestycji, na poziomie 200 lokali rocznie. Pozwoliłoby to na rozładowanie napiętej
sytuacji mieszkaniowej, tym samym na pełną realizację obowiązku ciążącego na Gminie,
zaspakajania potrzeb mieszkaniowych rodzinom o niskich dochodach. Podkreślić należy, że
realizacja powyższego zobowiązania w zakresie zwiększenia liczby lokali w wyniku inwestycji,
zależy od sytuacji finansowej Gminy w danym roku budżetowym.
Lokale socjalne
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
zmianie Kodeksu cywilnego zobowiązuje gminę do przyznawania lokali socjalnych byłym
członkom Spółdzielni Mieszkaniowych, którym sąd przyznał w wyroku lokal socjalny. Do chwili
obecnej pozostało do realizacji 192 wnioski, w tym 104 Spółdzielnie Mieszkaniowe, 51
wniosków złożył Zakład Lokali i Budynków Komunalnych oraz 37 wniosków inne uprawnione
podmioty. Są to wyroki sądowe orzeczone po 12 listopada 1994 r. z prawem do lokalu
socjalnego. Potrzeby w zakresie lokali socjalnych wynikają również z realizacji § 5 ust. 1 pkt 4
uchwały Nr LI/784/01 Rady Miasta Olsztyn z dnia 10 października 2001 r., w sprawie określenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn, w
tym zasady i kryteria wynajmu lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pacy /Dz. U.
Nr 111, poz. 1550 Województwa Warmińsko - Mazurskiego/, w której ustalono pierwszeństwo
otrzymania lokalu socjalnego osobom pozostającym w niedostatku.
Gmina posiada zamieszkałych 151 lokali socjalnych, w tym 84 pokoje w adaptowanych
barakach przy ul. Towarowej, w których mieszka 51 rodzin.
Obecnie obserwujemy pogłębiający się proces zubożenia społeczeństwa Gminy. Około 1300
rodzin zalega z opłatami czynszowymi. Należy przyjąć, że będą to w przyszłości potencjalni
mieszkańcy lokali socjalnych. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego określa grupy osób, którym musi
być przyznany lokal socjalny. Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na lokale socjalne. Należy
przyjąć, że rocznie sądy orzekają około 60 wyroków z prawem do lokalu socjalnego. Bardzo
istotnym punktem polityki lokalowej w Gminie Olsztyn staje się więc pozyskanie do zasobów
mieszkaniowych lokali socjalnych. Powyższe realizowane będzie częściowo poprzez
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przekwalifikowanie odzyskiwanych mieszkań komunalnych o niższym standardzie oraz poprzez
inwestycje mieszkaniowe realizowane ze środków budżetowych.

Zgodnie z uchwałą Nr LI/784/2001 z dnia 10 października 2001 r. określającą zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn, kryterium
oddania lokalu w najem jest wysokość dochodu gospodarstwa domowego. Do wynajęcia lokalu
na czas nieoznaczony, dochód brutto wynosi:
a) do 550,00 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
b) do 750,00 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym.
Natomiast lokal socjalny przysługuje gospodarstwom o dochodzie:
a) do 250,00 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
b) do 400,00 zł. miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku chęci poprawy warunków mieszkaniowych, wnioskodawca nie może posiadać
tytułu do lokalu lub zamieszkiwać w lokalu, w którym na osobę przypada więcej niż 5m2
powierzchni pokoi w gospodarstwie wieloosobowym i więcej niż 10m2 powierzchni pokoi w
gospodarstwie jednoosobowym. Poza tym warunki mieszkaniowe może poprawić osoba
niepełnosprawna z I grupą lub inwalida narządu ruchu zamieszkujący w lokalu utrudniającym w
znacznym stopniu funkcjonowanie (np.: piętro, piece itp.). Pierwszeństwo zawarcia umowy
najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom zamieszkującym na terenie Olsztyna co
najmniej od 10 lat. Dodatkowo uwzględniany jest okres ubiegania się o lokal.
Niezależnie od w/w warunków, pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony przysługuje osobom, które uzyskały pozwolenia na budowę, rozbudowę lub
przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne, wykonały remont kapitalny we
własnym zakresie i na swój koszt bądź też złożyły wniosek o zawarcie umowy najmu na lokal
mniejszy od dotychczas zajmowanego. W przypadku lokali socjalnych pierwszeństwo wynajmu
lokalu przysługuje m.in. osobom, które nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia
sądowego, utraciły mieszkanie w skutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru bądź nie mają
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zamieszkują na terenie Miasta co najmniej od 5 lat.
Gmina jest zobowiązana do uchwalania wieloletnich programów gospodarowania zasobem
mieszkaniowym oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Olsztyn na lata 2002 - 2006 został przyjęty Uchwałą Nr LV/825/2001 Rady Miasta Olsztyn z
dnia 19 grudnia 2001 r. Program powinien obejmować prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu
technicznego zasobów mieszkaniowych, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali. Ponadto powinien zawierać planowaną
sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej oraz sposób i zasady zarządzania
lokalami i budynkami wraz z źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej. Dodatkowo w
programie powinny być ujęte zasady wynajmowania lokali. Merytoryczna zawartość programu
nie wyczerpuje jednak wymogów. Trudno ustalić, jakie przyjęto reguły planowania zarówno
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remontów i modernizacji, jak i sprzedaży lokali. Niejasne są też reguły i źródła finansowania,
podobnie jeśli idzie o prognozę wielkości i stanu technicznego zasobów.
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy określa, w jaki sposób Gmina może
gospodarować pomieszczeniami niemieszkalnymi. W celu poprawy sytuacji mieszkaniowej,
proponuje się, aby strychy, pralnie, suszarnie oraz inne pomieszczenia niemieszkalne, nadające
się pod względem technicznym do przebudowy, przeznaczyć do adaptacji na lokale mieszkalne.
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy adaptacje mogą być przeprowadzone
przez osoby prywatne i na ich własny koszt. Warunkiem ubiegania się o przydział pomieszczeń
do adaptacji, jest posiadanie odpowiednich środków finansowych. Pierwszeństwo w przyznaniu
pomieszczenia niemieszkalnego do adaptacji na samodzielny lokal mieszkalny przysługuje
osobom, które :
- zostały ujęte na liście osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu komunalnego, bądź
lokalu do remontu we własnym zakresie, pod warunkiem, że po otrzymaniu pomieszczenia
do adaptacji zostaną wykreślone z w/w listy,
- nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego i stale zamieszkują na terenie
Olsztyna.

9.3. Stan i potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych
Większość budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olsztyn została
wybudowana przed 1939 rokiem (ok. 60%), kolejna grupa to budynki wybudowane w latach
1945 – 1960 (ok. 20%) oraz budynki wybudowane po 1960 roku (ok. 20%). Budynki w dużej
części są zdekapitalizowane i wymagają znacznych nakładów finansowych na remonty. Potrzeby
remontowe i metody realizacji zadań remontowych określone zostały w Programie
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2002 – 2006.
Obecna ocena stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy, w odniesieniu do lat
poprzednich, ulega poprawie. Analizując remonty przeprowadzone w latach 2001 - 2003 można
zauważyć, że w roku 2003 najwięcej remontów wymagały instalacje gazowe, dachy i kominy
oraz klatki schodowe. Liczba wykonanych remontów w 2003 r., niemal we wszystkich
zakresach, uległa zwiększeniu. Jedynie w porównaniu do roku 2002 wykonano o 7 remontów
balkonów mniej i żadnego remontu dźwigu osobowego. Ogółem w ciągu 3 lat wykonano 1101
zadań remontowych dotyczących przede wszystkim instalacji gazowej, docieplenia budynków,
remontów instalacji elektrycznej, wod.kan. i centralnego ogrzewania.
Jednym z warunków racjonalnej gospodarki remontowej jest możliwość akumulacji przez
zarządcę środków na remonty. Sposobem jej uzyskania jest obniżka kosztów eksploatacji,
również za cenę poniesienia jednorazowych zwiększonych kosztów inwestycyjnych. Osiągnięcie
powyższych celów może odbyć się poprzez wprowadzenie indywidualnego opomiarowania
zużycia ciepłej i zimnej wody, gazu, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania i prywatyzację
budynków, w których nieliczni najemcy nie wyrażają chęci wykupu mieszkań od Gminy.
Wydział Spraw Lokalowych nie prowadzi szczegółowego planu odnośnie remontów w
budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn. W budynkach tych remonty
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realizowane są według potrzeb ustalanych przez współwłaścicieli w ramach środków
finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnot.
Nakłady na utrzymanie i eksploatację zasobów gminnych w latach 1999 – 2004 stopniowo
malały. W roku 1999 wyniosły 23 368 615 zł, a w roku 2004 niemal o połowę mniej, czyli
13 289 812 zł. Jednakże wydatki na remonty wliczone w eksploatację budynków stopniowo rosły
do roku 2003 (8 001 658 zł). W 2004 roku spadły do 5 103 148 zł. Szczegółowe nakłady
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 58: Wielkość nakładów na utrzymanie i eksploatację zasobów gminnych w latach 1999 - 2004
Rok

Wielkość nakładów na utrzymanie
i eksploatację /zł/

1999

23.368.615

2000

24.294.156

2001

19.586.148

2002

18.806.004

2003

18.749.996

2004

13.289.812

w tym remonty
/zł/
6.972.707
+ dotacja z Budżetu Miasta
810.470
6.729.717
6.903.337
8.070.876
8.001.658
5.103.148

Źródło: Plany finansowo - rzeczowe

Zapotrzebowanie na środki finansowe do realizacji zadań remontowo - modernizacyjnych,
mieszczących się w zakresie obowiązków zarządcy wynajmującego lokale mieszkalne, stale
wzrasta. Sytuacja taka spowodowana jest m.in. zaległościami w remontach bieżących,
wymaganiami w zakresie ochrony środowiska naturalnego i w zakresie bezpieczeństwa
użytkowania wewnętrznych instalacji gazowych, elektrycznych i c.o. Dodatkowo najemcy
korzystający z lokali oczekują poprawy warunków eksploatacji mieszkań, zgodnie ze
wzrastającymi wydatkami mieszkaniowymi.
Zakładając, że środki na remonty mają pochodzić z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne,
przy jednoczesnym założeniu, że czynsz będzie wzrastał, można uznać, że środków nie
zabraknie. Mimo to wysokość nakładów na remonty kapitalne przekracza możliwość ich
realizacji przez zakłady administrujące gminnymi zasobami mieszkaniowymi, w ramach
środków własnych. W związku z tym finansowanie remontów przejmuje budżet Miasta, a
założenia są realizowane na ogół w ok. 40%. Dlatego właśnie w mniejszym stopniu realizowane
są remonty podnoszące estetykę oraz podnoszące standardy mieszkań komunalnych.
Zwiększa się liczba budynków wymagających remontu kapitalnego z koniecznością
wykwaterowania lokatorów. Często budynki przeznaczone do remontu kapitalnego są zabytkami,
które wymagają określonego postępowania konserwatorskiego. Ponadto są usytuowane w
atrakcyjnych miejscach Miasta, co powinno skłaniać do ich sprzedaży prywatnym inwestorom.
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Analizy wykazują, że budowa domów od podstaw jest w tańsza niż przeprowadzanie
kapitalnych remontów.20
Ze względu na brak możliwości szybkiego nadrobienia zaległości remontowych konieczne jest
określenie priorytetów wynikających z wymogów bezpieczeństwa.
Priorytety uszeregowane według stopnia pilności to:
1. Doprowadzenie instalacji gazowych do wymaganej sprawności technicznej.
2. Udrożnienie, przebudowa, dobudowa przewodów kominowych i wentylacyjnych.
3. Wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji (nie dotyczy stanów awaryjnych,
które są usuwane niezwłocznie), remonty dachów.
4. Roboty elektryczne, odgromowe, dźwigowe.
5. Termorenowacja, pełne opomiarowanie zużycia wody i energii w budynkach.

9.4. Dodatki mieszkaniowe
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb
przyznawania, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy
przysługuje m.in. najemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych,
właścicielom lokali mieszkalnych i osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego,
oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, u których średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Wysokość dodatku mieszkaniowego przedstawia się
następująco:
1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 - osobowym,
3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 - osobowym i
większym.
W przypadku, gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów wymienionych,
wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez
osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
1) 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym,
3) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i
większym.

20

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olsztyn na lata 2002 – 2006, Olsztyn 2001
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Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy ponosi szereg wydatków z tytułu świadczeń
ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu. Do świadczeń okresowych zalicza się do nich
m.in. czynsz, opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, opłaty
eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej czy świadczenia związane z eksploatacją domu
jednorodzinnego.
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Gminy, która otrzymuje dotacje
celowe z budżetu państwa. Podziału dotacji na województwa dokonuje Prezes Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

9.5. Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. zostało utworzone w maju 1997 r.
OTBS realizuje politykę mieszkaniową Miasta, mającą na celu zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych rodzin, których nie stać na budowę lub kupno własnego mieszkania.
Przedmiotem działania zgodnie z aktem Założycielskim Spółki jest:
- budowa i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu,
- sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi, nie stanowiącymi własności Spółki na
zasadach zlecenia,
- przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych na zasadach najmu,
- inwestorstwo zastępcze w budownictwie i infrastrukturze towarzyszącej,
- prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą
towarzyszącą.
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością, w której udziałowcem jest Gmina Olsztyn. Zgodnie ze zmianami
organizacyjnymi wprowadzonymi zarządzeniem Nr 77 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 1
kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olszyn, od
01.04.2004 r. OTBS Sp. z o.o. współpracuje z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Miejskich Urzędu Miasta.
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego posiada w swoich zasobach m.in.:
- 91 mieszkań o łącznej powierzchni 4341,18 m2, zamieszkuje w nich 264 osoby - ul. Królowej
Jadwigi,
- 112 mieszkań o łącznej powierzchni 5673,70 m2, zamieszkuje w nich 335 osób - ul.
Gałczyńskiego ,
- 72 mieszkania - o łącznej powierzchni 3213,90 m2, zamieszkuje w nich 176 osób - ul. Bałtycka,
- 192 mieszkania - o łącznej powierzchni 7715,90 m2, zamieszkuje w nich 449 - ul. Pomorska,
- jeden lokal użytkowy o pow. 47,60 m2 – ul. Królowej Jadwigi.
Polityka czynszowa prowadzona w zasobach mieszkaniowych wybudowanych przy
wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego określona jest Ustawą z dnia 26
października 1995 r., a także Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. ze zmianami o ochronie praw
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lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wysokość czynszów
najmu w zasobach mieszkaniowych Spółki jest ustalana przez Zgromadzenie Wspólników.
Stawka czynszu regulowanego w zasobach Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego nie przekracza 4% wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej przez Wojewodę.
Oprócz zasobów własnych OTBS Sp. z o.o. na podstawie umów cywilno - prawnych jest
administratorem 126 budynków należących do wspólnot mieszkaniowych. Łączna powierzchnia
użytkowa budynków wynosi 64 187,83 m2. Budynki zamieszkuje 3335 osób, z czego:
- osiedle Grunwaldzkie - 70 budynków o łącznej powierzchni 40 914,66 m2, zamieszkuje w nich
2115 osób,
- osiedle Gutkowo - 1 budynek o łącznej powierzchni 852,90 m2, zamieszkują w nim 52 osoby,
- osiedle Likusy - 4 budynki o łącznej powierzchni 1272,16 m2, zamieszkują w nich 62 osoby,
- osiedle Mleczna - 1 budynek o łącznej powierzchni 2292,02 m2, zamieszkuje w nim 117 osób,
- osiedle Nad Jeziorem Długim - 19 budynków o łącznej powierzchni 7134,79 m2, zamieszkuje w
nich 358 osób,
- osiedle Podgrodzie - 11 budynków o łącznej powierzchni 5422,02 m2, zamieszkuje w nich 317
osób,
- osiedle Stare Miasto - 21 budynków o łącznej powierzchni 6664,48 m2, zamieszkuje w nich 330
osób.21

9.6. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Od 1 stycznia 2004 r. uchwałą Nr XVIII/253/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 2003 r.
utworzono Zakład Lokali i Budynków Komunalnych – Zakład Budżetowy, który administruje
zasobem lokalowym i nieruchomościami Gminy Olsztyn. W administracji ZLiBK znajduje się
(wg stanu na dzień 31.12.2004 r.) 510 budynków, w tym:
- 196 budynków mieszkalnych – 100% własność Gminy,
- 124 budynki użytkowe wolnostojące – 100% własność Gminy,
- 22 budynki nieużytkowe - 100% własność Gminy,
- 152 garaże – 100% własność Gminy,
- 3 budynki Skarbu Państwa,
- 13 budynków w administracji tymczasowej i zleconej.
Zakład budżetowy działa na podstawie w/w uchwały, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r .Nr 142, poz 1591 z późn.zm), ustawy z dnia 20 grudnia
1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr 9, poz 43 z późń.zm) oraz ustawy z
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późn).
Zadaniem nowo powstałego Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności
publicznej polegających na administrowaniu zasobami własnymi lokalowymi Gminy Olsztyn.
Do przedmiotu i zakresu działalności Zakładu należy racjonalne, planowe i zgodne z przepisami
prawa administrowanie wydzielonymi składnikami majątku Gminy Olsztyn, realizowanie
21

www.otbs.olsztyn.pl
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„Programu Gospodarowaniem Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2002 - 2006”.
Ponadto Zakład Lokali i Budynków Komunalnych ma zabezpieczyć prawidłową eksploatację
budynków, obiektów gminnych i administrowanych na zlecenie.
Gospodarka ZLiBK oparta jest na środkach finansowych pochodzących m.in. z czynszów za
lokale mieszkalne, czynszów za lokale użytkowe i garaże oraz opłat za reklamy.

9.7. Zakłady Budynków Komunalnych
W dniu 25 listopada 1999 r. zostały podjęte uchwały: Nr XIX//276/99, Nr XIX/278/99, Nr
XIX/280/ 99, Nr XIX/283/99 w sprawie utworzenia jednoosobowych Spółek Gminnych z
ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakłady Budynków Komunalnych I, II, III, IV Sp.
z o.o. w Olsztynie oraz uchwała Nr XIX/277/99 w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego pod
nazwą ZBK III celem zwiększenia udziału Gminy Olsztyn w Olsztyńskim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie.
Przedmiotem podstawowej działalności Spółek ZBK I, II, IV, określonym w aktach
założycielskich spółek, jest zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Od 2000 r. do końca 2003 r.
powyższe Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy administrowały zasobem
gminnym na podstawie umów, w których określone zostały zakresy ich działalności. Ponadto, na
podstawie zawartych ze wspólnotami umów cywilno – prawnych, administrowały i administrują
nadal budynkami Wspólnot Mieszkaniowych. W ramach prowadzonej działalności mają również
możliwość zawierania umów cywilno - prawnych na świadczenie usług innym podmiotom.
Obecnie Spółki ZBK administrują budynkami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy
Olsztyn według przedstawionego poniżej wykazu:
- ZBK I Sp. z o.o. (209 budynków Wspólnot z udziałem Gminy),
- ZBK II Sp. z o.o. (179 budynków Wspólnot z udziałem Gminy),
- ZBK IV Sp. z o.o. (70 budynków Wspólnot z udziałem Gminy).

9.8. Finansowanie mieszkalnictwa
Głównym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy są:
1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne - przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków
2) dochody uzyskane z wynajmu za lokale użytkowe - na cele remontowe i modernizację budynków
3) środki z Budżetu Miasta - na inwestycje i remonty kapitalne budynków komunalnych.

Wydatki Miasta Olsztyn na gospodarkę mieszkaniową stopniowo maleją od roku 2000, w którym
wyniosły 12,85 mln zł. W roku 2003 wyniosły już tylko 2,78 mln zł, co stanowiło 0,8%
wszystkich wydatków. Należy jednak zauważyć, że w latach 2002 – 2003 wydatki były
czterokrotnie mniejsze niż w 2000 r., ale też mniejsze niż w roku 2004, w którym wyniosły 9,05
mln zł. Oznacza to, że gospodarka mieszkaniowa w Olsztynie, po okresie zastoju, zaczęła się
rozwijać.
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Tabela 59: Wydatki Miasta Olsztyn w latach 2000 - 2004 (w mln zł)
Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
Gospodarka mieszkaniowa

2000
342,54

2001
363,74

2002
373,39

2003
380,32

2004
441,15

12,85

11,70

3,21

2,78

9,05

2003
0,8%

2004
2,1%

Tabela 60: Struktura wydatków Miasta Olsztyn w latach 2000 - 2004
Wyszczególnienie
Gospodarka mieszkaniowa

2000
3,8%

2001
3,2%

2002
0,9%

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/338/04 w sprawie udzielenia bonifikaty przy bezprzetargowej
sprzedaży lokali mieszkalnych, bonifikata od ceny każdego lokalu wynosi 80%. Bonifikata ulega
zmniejszeniu w przypadku wydłużającego się okresu spłaty. W przypadku lokali wpisanych do
rejestru zabytków bonifikata wynosi 90%.
Średnia cena metra kwadratowego lokalu mieszkalnego wynosi 1500 zł, przy założeniu że
mieszkanie ma średnią powierzchnię 50m2. Ceny lokali są zróżnicowane w zależności od
miejsca, w którym się znajdują. Najbardziej atrakcyjne są mieszkania położone w centrum
Starego Miasta.
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Wnioski
1. Istotnym punktem polityki lokalowej Gminy Olsztyn powinno być pozyskiwanie lokali
socjalnych. Może się to odbywać poprzez przekwalifikowanie odzyskiwanych mieszkań
komunalnych o niższym standardzie oraz poprzez inwestycje mieszkaniowe realizowane
ze środków budżetowych.
2. Gmina w obszarze remontów musi rozwiązać problemy wynikające ze złego stanu
technicznego budynków, co jest wynikiem wieloletniego niedoinwestowania w zakresie
remontów kapitalnych i bieżących.
3. Niekorzystna sytuacja na rynku mieszkaniowym pogłębia się w wyniku zwiększonej
liczby osób młodych, wchodzących w wiek matrymonialny przy jednoczesnym wzroście
liczby osób w średnim i starszym wieku. Te dwa równoległe wyże demograficzne w
najbliższych latach oznaczają, że młode rodziny nie będą mogły liczyć na mieszkania po
starszym pokoleniu.
4. W Olsztynie liczba gospodarstw domowych (wg Narodowego Spisu Powszechnego)
wynosi 68 842, a mieszkań zamieszkanych stale niecałe 59 tys., co oznacza, iż około 10
tys. gospodarstw domowych nie posiada własnego mieszkania.
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Analiza SWOT
Silne strony
§ prawie 100-procentowe skanalizowanie
budynków gminnych

Szanse
§ atrakcyjność położenia budynków
gminnych (centrum Miasta)
§ możliwość pozyskania środków z Unii
Europejskiej na budynki będące zabytkami
§ możliwość zaadaptowania
niewykorzystanej powierzchni w budynkach
(strych, pralnia, suszarnia) na mieszkania
§ sprzedaż mieszkań gminnych osobom
prywatnym i wiążący się z tym spadek
nakładów Miasta na mieszkalnictwo

Słabe strony
§ malejące nakłady finansowe Miasta i
rosnące potrzeby remontowe mieszkań
gminnych
§ brak wystarczających środków na budowę
lokali socjalnych i komunalnych
§ brak lokali socjalnych dla osób z
wyrokiem sądowym
Zagrożenia
§ wzrost liczby rodzin ubogich
§ malejące możliwości powierzchniowe
Gminy
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10. Podsumowanie diagnozy
Analiza obszarów sfery społecznej – zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo, sport, kulturę,
działalność organizacji pozarządowych, oświatę i mieszkalnictwo – pozwala na sformułowanie
następujących wniosków:
ü Skłonność mieszkańców do korzystania z oferty pomocy społecznej sugeruje zasadność
racjonalizacji wykorzystania środków finansowych i udzielania pomocy w innych
formach zmierzając do zaktywizowania osób potrzebujących w zakresie poszukiwania
innych niż pomoc społeczna źródeł utrzymania.
ü Istotną rolę w społeczności lokalnej odgrywają osoby niepełnosprawne, dla których
niewątpliwą szansą na pełne uczestniczenie w życiu Miasta będą m.in. udogodnienia
architektoniczne (likwidacja barier).
ü Należy rozwijać współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi i wykorzystać ich
potencjał do celów społecznych, szczególnie w zakresie zdrowia i pomocy społecznej,
kultury (również w ramach współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków), sportu i
edukacji dzieci i młodzieży.
ü Brak dostępu do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej skutkuje biernym stylem życia
mieszkańców Olsztyna i tym samym negatywnie wpływa na ich zdrowie. Modernizacji
infrastruktury i wybudowania nowych obiektów wymagają duże osiedla mieszkaniowe sypialnie.
ü W związku z brakiem zainteresowania efektywnym wykorzystaniem czasu wolnego przez
młode osoby, brakiem zajęć sportowych i kulturalnych, rośnie niepokój mieszkańców
osiedli związany z zachowaniem młodzieży. Poprawa bezpieczeństwa w Olsztynie
wymaga odpowiednich działań na rzecz rozbudowy infrastruktury rekreacyjno sportowej i innej kanalizującej energię młodzieży w kierunkach pożądanych społecznie.
ü Rozwój zarówno kultury, jak i sportu w Olsztynie jest jedną z szans na rozwój gospodarki
Miasta (stworzenie nowych miejsc pracy, przyciągnięcie turystów itp.).
ü Należy, w miarę możliwości, rozszerzać monitoring Olsztyna na wszystkie obszary
uznane za niebezpieczne, co z biegiem czasu poprawi spokój i bezpieczeństwo
mieszkańców oraz kontynuować współpracę z jednostkami porządkowymi.
ü Zgodnie z prognozą demograficzną zmierzać w kierunku dostosowania liczby jednostek
oświatowych do zmieniającej się liczby uczniów.
ü Sytuacja społeczna w Mieście (wysoka stopa bezrobocia i stosunkowo niskie zarobki w
skali kraju) wymaga rozwoju budownictwa socjalnego i komunalnego oraz wydzielenia
miejsc do budownictwa społecznego.
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ü Szansą na poprawę sytuacji we wszystkich sektorach sfery społecznej są m.in. fundusze z
Unii Europejskiej.
ü Poszczególne sektory sfery społecznej wymagają racjonalizacji wydatkowania środków
finansowych przekazywanych na ich funkcjonowanie.

151

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Społecznej

11. Całościowa analiza SWOT dla sfery społecznej
Silne strony
§ rozwinięta sieć szpitali specjalistycznych i
prywatnych praktyk lekarskich
zapewniająca wystarczające zaplecze do
opieki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta i
regionu
§ istniejąca współpraca samorządu i
organizacji pozarządowych
§ koordynacja i efektywna współpraca
jednostek ds. bezpieczeństwa
§ sprzyjające uprawianiu wielu dyscyplin
sportowych uwarunkowania fizjograficzne
Olsztyna
§ aktywność społeczności lokalnej
wyrażająca się w działalności organizacji
pozarządowych w ważnych sferach życia
społecznego ( pomoc społeczna, zdrowie,
edukacja, kultura, sport)
§ prawie 100-procentowe skanalizowanie
budynków gminnych

Szanse
§ rozwój technologii i nowoczesnych form
leczenia
§ możliwość wykorzystania środków z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i
odpowiednie ich wykorzystanie
§ rozwój wolontariatu
§ wzrost poziomu wykształcenia
społeczeństwa
§ inicjowanie imprez kulturalnych przez
samorząd i mieszkańców Miasta z okazji
świąt narodowych i lokalnych
§ rewitalizacja historycznych obszarów
Olsztyna
§ duża oferta międzynarodowych i
lokalnych imprez kulturalnych w Mieście
§ wykorzystanie potencjału kulturowego
Miasta (obiekty i tereny zabytkowe,

Słabe strony
§ ograniczona dostępność do specjalistów w
publicznej służbie zdrowia
§ niewystarczające środki finansowe
przeznaczone na formy aktywizacji i
usamodzielnienia bezrobotnych i ubogich
(również uzależnionych)
§ bezrobocie i brak odpowiednich działań na
rzecz tworzenia systemu jego zapobiegania
§ brak odpowiedniego zaplecza rekreacyjno
– wypoczynkowego i niedostatek
infrastruktury sportowej
§ ograniczone środki finansowe
przeznaczone z budżetu Miasta na kulturę i
sport
§ małe doświadczenie we współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi
w oparciu o nowe rozwiązania prawne
§ wysokie wydatki związane z oświatą
§ utrzymująca się niska efektywność
ekonomiczna metod zarządzania oświatą
§ rosnące potrzeby remontowe mieszkań
gminnych
§ brak wystarczających środków na budowę
lokali socjalnych i komunalnych
Zagrożenia
§ rozwój chorób cywilizacyjnych
wynikających również z biernego stylu
życia
§ utrwalanie postaw roszczeniowo –
wyczekujących przy braku propozycji
aktywizujących i motywujących
§ niski poziom wykształcenia społeczeństwa
§ słaba promocja aktywnego i zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży
§ degradacja obiektów i obszarów
zabytkowych
§ niedostosowanie oferty kulturalnej Miasta
do zmieniających się oczekiwań
mieszkańców i turystów
§ wzrost konkurencyjności sąsiedzkich gmin
§ zmieniające się regulacje prawne odnośnie
organizacji pozarządowych i współpracy z
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obyczaje)
§ znacząca rola Olsztyna jako miasta
wojewódzkiego
§ umiejętność pozyskiwania środków z
funduszy Unii Europejskiej
§ właściwe wykorzystanie środków z Unii i
z innych źródeł
§ rozwój współpracy NGO z samorządem
§ sprzedaż mieszkań gminnych osobom
prywatnym i wiążący się z tym spadek
nakładów Miasta na mieszkalnictwo

samorządem
§ nieumiejętne wykorzystanie szansy
płynącej z istnienia funduszy Unii
Europejskiej
§ malejące możliwości powierzchniowe
Gminy
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