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Wstęp
Zrównoważony rozwój gospodarczy uwzględniający rozwój społeczny, ochronę środowiska
naturalnego i stabilnego społeczeństwa jest nieodzowny w procesie rozwoju miast i regionów,
służy dobru mieszkańców, podnoszeniu jakości życia, poziomu zatrudnienia i pomyślnemu
funkcjonowaniu firm i instytucji. Stąd ważną sprawą jest by instytucje odpowiedzialne za
rozwój miasta miały należyty pogląd na czynniki odpowiedzialne za rozwój i wynikające stąd
możliwości podjęcia odpowiednich działań.
Od pewnego czasu prowadzone są studia zapoczątkowane przez EUROCITIES (organizacja
zrzeszająca 95 dużych miast europejskich), mające na celu identyfikację kluczowych
czynników rozwoju, a tym samym zrozumienie procesów dynamizujących wzrost, co
powinno ułatwić prowadzenie polityki rozwoju zrównoważonego i opracowaniu stosownej
strategii dla miast.
Powszechnie uznaje się cztery podstawowe czynniki wzrostu:
Warunki rozwoju: jakość siły roboczej, kapitał, wiedza i jej dostępność;
Zapotrzebowanie: skala i jakość rynku regionalnego;
Przemysł dostawczy: dostawcy konkurencyjni w skali globalnej, specjalistyczne usługi;
Strategia biznesu: rywalizacja pomiędzy lokalnymi firmami lecz również wola kooperacji
w dziedzinie badań, sprzedaży i marketingu.1
Wydaje się, że niezwykle ważną sprawa jest przenoszenie doświadczeń europejskich do
krajów naszego regionu. Integracja europejska stawia przed nami nowe zadania i stąd też
wynika konieczność kompleksowego podejścia do problemów stanowiących największe
wyzwanie dzisiejszych czasów: zrównoważony rozwój ekonomiczny, poprawa jakości życia i
bezrobocie.
Studia zapoczątkowane przez EUROCITIES pozwoliły zaobserwować że rozwój ulega
znacznemu przyspieszeniu w wyniku współdziałania poprzez sieci krzyżujące się w poprzek
poszczególnych sektorów. Jako najbardziej dynamizujące wzrost gospodarczy, dzięki
badaniom przeprowadzonym przez Europejski Komitet Rozwoju Gospodarczego i
Regeneracji Miast, zostały wymienione następujące sektory: technologia informatyczna,
teleinformatyka, technologia ochrony środowiska, media, usługi medyczne, zdrowotne,
socjalne, turystyka, biznes związany z kulturą, edukacja, usługi prawne, chemia
farmaceutyczna i biotechnologia. Oczywiście powyższej wymienione sektory nie zamykają
listy potencjalnych obszarów wzrostu „Clusters”, których identyfikacja zależy od specyfiki
każdego miasta i jego otoczenia.
Polityka w zakresie klastrów jest ważnym elementem regionalnej polityki innowacji. Cluster
(klaster) to dobrze zorganizowana sieć ściśle współpracujących ze sobą przedsiębiorstw i
instytucji (uwzględniająca szczególnie ich badawczo-rozwojowy charakter). Zwykle
współpraca pomiędzy BiR a przedsiębiorstwami jest wspierana przez system instytucji
pracujących na rzecz innowacji oraz politykę proinnowacyjną. Bardzo często klastry mają
charakter lokalny (regionalny), co oznacza, że są zlokalizowane na konkretnym obszarze
1

„Analiza Porównawcza Czynników Dynamizujących Rozwój na Przykładzie Miast Europejskich”, Dr inż.
Bogdan Sedler, Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk, Rzeszów, wrzesień 1999r.
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geograficznym. Klaster to inaczej geograficzna koncentracja powiązanych ze sobą
przedsiębiorstw i instytucji w określonych obszarach działania. W skład klastru wchodzą:
Dostawcy komponentów, wyposażenia i usług;
Klienci;
Producenci dóbr komplementarnych oraz przedsiębiorstwa działające w sektorach
wymagających podobnych umiejętności i technologii;
Urzędy państwowe i inne instytucje, np. uniwersytety, firmy szkoleniowe, które
dostarczają informacji, wyników badań oraz aktywizują wprowadzanie rozwiązań
innowacyjnych w ramach klajstru.
Granice klastru są definiowane za pomocą powiązań i uzupełniania się branż i instytucji
najważniejszych z punktu widzenia konkurencji. Tego rodzaju geograficzna koncentracja
pobudza zarówno procesy współpracy jak i konkurencji. W Polsce promowana jest "Dolina
Plastikowa" z Tarnowa jako klaster, choć podnoszone są głosy, iż ze względu na swój
niewielki rozmiar nie odpowiada jeszcze międzynarodowym standardom typowego klastra.
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1. Analiza stakeholders w sferze gospodarczo - finansowej
Poniższy diagram w ogólnie ujętym schemacie przedstawia 5 grup osób i podmiotów, dla
których kryterium wyodrębniającym jest rodzaj powiązań z problematyką rozwoju lokalnej
gospodarki.
1 W pierwszej grupie znalazł się ogół podmiotów gospodarczych nie zależnie od formy
organizacyjno-prawnej oraz wielkości.
Najistotniejszymi reprezentantami tej grupy są lokalni przedsiębiorcy. Rodzime małe i
średnie przedsiębiorstwa mają największy wkład w rozwój lokalnej gospodarki. Zapewniają
rozmaite możliwości zatrudnienia oraz dysponują największym potencjałem w sferze
tworzenia nowych miejsc pracy, wspierają gospodarkę lokalną, idąc za zmieniającymi się
potrzebami rynku rozwijają nowe dziedziny wytwórczości i usług oraz uelastyczniają
ekonomiczne struktury. Duże przedsiębiorstwa pełnią rolę siły napędowej rozwoju
gospodarczego. Dzięki skali działania, tworzą platformę dla rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości w postaci sieci kooperacji. Duże przedsiębiorstwa mogą również stanowić
pewien problem dla miasta i społeczności lokalnej. Są to przede wszystkim zagrożenia
związane z oddziaływaniem na środowisko oraz zagospodarowanie przestrzenne. Każde
zachwianie w działalności takich podmiotów ma w zasadzie natychmiastowe odbicie w
kondycji lokalnej gospodarki. Takimi negatywnymi zjawiskami mogą być: zwolnienia
grupowe pracowników, zaprzestanie współpracy z lokalnymi kooperantami oraz ograniczenie
wpływów do budżetu gminy z tytułu płaconych podatków. Branżami które dysponują
największym wkładem w lokalną gospodarkę Olsztyna (zatrudnienie, poziom inwestycji,
osiągany zysk) oraz największym potencjałem rozwojowym są: przemysł meblowy,
przetwórstwo żywności, przemysł gumowy oraz turystyka.
Drugą istotną grupę stanowią inwestorzy zewnętrzni. Przy ograniczonym potencjale
rozwojowym i inwestycyjnym lokalnych przedsiębiorstw, inwestorzy zewnętrzni a dokładniej
ich inwestycje na terenie gminy przynoszą najwięcej bezpośrednich i trwałych korzyści
lokalnej gospodarce. Do najważniejszych należy zaliczyć: rozwój kontaktów z zagranicą,
ożywienie gospodarcze środowiska lokalnego, zwiększenie liczby miejsc pracy,
wprowadzenie nowoczesnych technologii, czy też podniesienie standardu życiowego
społeczności lokalnej. Jakkolwiek, inwestycje w gminie postrzegane zazwyczaj są jako splot
jedynie korzyści, należy wspomnieć o pewnych mogących się pojawić negatywnych
oddziaływaniach, np.: napływ brudnych technologii, pojawienie się nowych napięć i
problemów społecznych wynikających z redukcji zatrudnienia i bezrobocia, przywóz
odpadów, bankructwo miejscowych spółek wskutek konkurencji.
Do grupy tej zaliczono również różne formy zrzeszania się przedsiębiorców i przedstawicieli
wolnych zawodów. Do najistotniejszych należą: izby przemysłowo-handlowe, branżowe i
rzemieślnicze, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, sejmik gospodarczy, elitarne
kluby biznesu. Tak jak w przypadku samorządu terytorialnego, zbudowanie powszechnego
samorządu gospodarczego odbiera część uprawnień urzędnikom państwowym, pozwalając
skuteczniej walczyć z korupcją i patologicznymi zjawiskami w gospodarce. Niestety
samorząd gospodarczy, w chwili obecnej w Polsce w zasadzie nie istnieje.
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Rysunek 1: Graficzna prezentacja stakeholders w sferze gospodarczo - finansowej
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2 W grupie drugiej znalazły się podmioty i instytucje oraz ogół społeczności lokalnej
stanowiący popytową stronę rynku.
Działania i decyzje konsumentów (zarówno ludności jak i przedsiębiorstw i instytucji) tworzą
na rynku potrzeby, które następnie przedsiębiorcy starają się zaspokoić. Im większa siła
nabywcza konsumentów, tym większa wartość sprzedaży dóbr i usług, a w konsekwencji
większe przychody i zyski lokalnych przedsiębiorstw. Ma to także istotny wpływ na wielkość
kwot stanowiących dochód budżetu gminy, będących udziałem w podatku PIT i CIT, które
stanowią dochód państwa
Stronę popytową rynku tworzą również przedsiębiorstwa kupujące produkty i usługi innych
firm, urzędy i instytucje konsumujące lokalną produkcję oraz mieszkańcy gminy.
W grupie tej należy wymienić również turystów jako konsumentów oferty turystycznej
Olsztyna i lokalnych przedsiębiorstw.
3 Do trzeciej grupy zostały zaliczone instytucje wsparcia biznesu świadczące usługi
informacyjne, doradcze, finansowe i szkoleniowe dla przedsiębiorców. Grupa obejmuje
zarówno podmioty komercyjne jak i te nie nastawione na zysk.
Zadaniem instytucji otoczenia biznesu jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości poprzez
inicjowanie i realizowanie programów, tworzenie warunków do absorbowania osiągnięć
nauki i techniki, ułatwianie i stymulowanie procesów aktywizacji gospodarczej oraz
przyciąganie inwestorów. W Olsztynie funkcjonuje pewna ilość instytucji, służących
przedsiębiorcom oraz osobom pragnącym rozpocząć prowadzenie własnej działalności
gospodarczej. Należą do nich agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, firmy
konsultingowo – doradcze, fundusze kapitałowe, banki, instytucje ubezpieczeniowe, szkoły
wyższe, instytucje szkoleniowe, organizacje naukowo-badawcze, instytucje targowo wystawiennicze, giełdy i instytucje promujące zatrudnienie.
Na szczeblu krajowym również istnieje szereg instytucji, z których środków finansowych i
niefinnsowych mogą korzystać lokalne przedsiębiorstwa:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – finansowe wspieranie
zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – wspieranie rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez dysponowanie środkami krajowymi i funduszy Unii
Europejskiej;
Ośrodki Krajowego Systemu Usług – działania szkoleniowo- doradcze dla
przedsiębiorców
Agencja Rozwoju Przemysłu – wspieranie restrukturyzacji polskich podmiotów
gospodarczych;
Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych - działania na rzecz zwiększania napływu
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski.

Łączącym je wspólnym mianownikiem jest to, że działalność ich przyczynia się do
wspierania rozwoju gospodarczego również w wymiarze lokalnym. Ich działalność jest
istotna nie tylko ze względu na bezpośredni kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami
(doradztwo, udzielanie kredytów, informacja gospodarcza), ale również dzięki działaniom
podnoszącym kwalifikacje miejscowej ludności.
7
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Osobną grupę stanowią dostawcy mediów. Dostępność mediów jest jednym z kluczowych
czynników stanowiących o atrakcyjności inwestycyjnej miast. Potencjalni inwestorzy dużo
chętniej wybierają miejsca, w których infrastruktura techniczna jest dobrze rozwinięta, a
dostępność mediów największa. Z punktu widzenia potencjalnego inwestora, najważniejsze
jest nie to, jaki odsetek ludności korzysta z kanalizacji, lecz odpowiedź na pytanie, czy
inwestor będzie miał dostęp do oczyszczalni ścieków, czy parametry sieci energetycznej
pozwalają uruchomić produkcje zgodnie z oczekiwaniami, czy bez problemu uzyska numer w
centrali telefonicznej czy też dostęp do szerokopasmowego internetu. W grupie tej znajdują
się spółki miejskie takie jak: MPEC, PWiK, ZGOK oraz Miejski Zarząd Dróg Mostów i
Zieleni. Należy tu zaliczyć również naturalnych monopolistów takich jak Zakład
Energetyczny, Zakład Gazowniczy. Uzupełnienie stanowią firmy telekomunikacyjne oraz
dostarczyciele dostępu do Internetu.
Wyszczególnienia w ramach grupy wymagają jednostki edukacyjne. Wykwalifikowana siła
robocza jest jednym z najbardziej istotnych zasobów lokalnej gospodarki i impulsem do
rozwoju przedsiębiorczości. Ważnym jest, aby tak kształtować edukację społeczną aby
zaszczepiać „ducha przedsiębiorczości” już na wstępnych etapach edukacji. Z drugiej strony
oferta edukacyjna lokalnych szkół na każdym szczeblu powinna być tak skonstruowana aby
jak najlepiej spełniać oczekiwania lokalnego rynku pracy .
Kolejnym czynnikiem stanowiącym o sile lokalnej gospodarki jest innowacyjność
przedsiębiorstw. Gwarantem ciągłego podnoszenia innowacyjności jest współpraca pomiędzy
sferą naukowo-badawczą a gospodarką. Pomimo, że Olsztyn nie jest silnym ośrodkiem
naukowo - badawczym istnieją instytucje których potencjał może przyczyniać się do
rozwijania współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami. Mowa tu przede wszystkim o
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Warmińsko-Mazurskiej Radzie Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie.
4 Do grupy czwartej zostały zaliczone podmioty instytucjonalne, których zadaniem
statutowym, misją bądź celem jest tworzenie warunków lub faktów decydujących o
regułach i bezpośrednio wpływających na rozwój lokalnej gospodarki.
Władze publiczne spełniają z racji swych obowiązków szczególna rolę w życiu
gospodarczym. Władze publiczne bowiem:
·
·
·
·
·

Ustanawiają i egzekwują zasady i normy prawne prowadzenia działalności
gospodarczej;
Reprezentują interesy państwa, interesy społeczności regionalnych i lokalnych w
gospodarce;
Są podmiotami, które w ramach przyjętych zasad i norm, samodzielnie lub przez
podległe im podmioty, poprzez inwestycje publiczne uczestniczą w procesie rozwoju
gospodarczego;
Są podmiotami, które stosując przewidziane w prawie instrumenty wpływają na sytuację
makroekonomiczna kraju;
Wspierają finansowo i organizacyjnie pewne działania oddziałując tym samym na
rozwój gospodarczy.

Z tych funkcji wynika odpowiedzialność władz publicznych za jakość i efekty rozwoju
gospodarczego – ich realizacja to prowadzona przez władze polityka gospodarcza.
8
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Na osobne omówienie zasługuje Urząd Miasta Olsztyn wraz z władzami samorządowymi.
Gmina poprzez instrumenty dochodowe i wydatkowe, wpływa na klimat gospodarczy na
swoim terenie2. Samorząd wykorzystuje również narzędzia zarządzania strategicznego i
operacyjnego celem programowania swojego rozwoju oraz wskazania potencjalnych źródeł
jego finansowania. Najważniejszym instrumentem jest Strategia Rozwoju, Wieloletni Plan
Inwestycyjny, Wieloletni Plan Finansowy (dotąd nie wykorzystywane w należytym stopniu)
oraz Programy Operacyjne dotyczące priorytetowych obszarów aktywności.
5 Ostatnia, piąta grupa obejmuje media oraz znaczących dysponentów gruntów na
obszarze Miasta.
Środki masowego przekazu tworzą podstawę systemu komunikowania się w kulturze
masowej i w wysokim stopniu określają jej charakter. Wszechobecność mediów wpływa na
jednostki i określone społeczności kształtując ich postawy i aktywności. Media lokalne
stwarzają olbrzymie możliwości do budowania więzi i kreowania wspólnych zachowań oraz
postaw środowiskowych. Jest to potencjał nie zawsze wykorzystywany przez samorządy
terytorialne, chociaż prasa lokalna, radio, telewizja kablowa czy lokalne portale internetowe
są znakomitym instrumentem do budowania społeczeństwa obywatelskiego, promocji
dobrych praktyk aktywności obywatelskiej, a także promocji przedsiębiorczości. Media
lokalne aktywnie współpracując z lokalnymi władzami powinny realizować zadania związane
z promocją, komunikacją społeczną, społeczeństwem obywatelskim, kulturą, edukacją oraz w
ramach większych projektów, rozwojem lokalnym, gospodarką, ekologią, rolnictwem i
wdrażaniem innowacji.
W Olsztynie funkcjonuje wiele instytucji które władają znacznymi terenami w mieście.
Wpływ Miasta na ich decyzje i poczynania odnośnie gospodarowania tymi gruntami jest
ograniczony. Jedynym w zasadzie narzędziem jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Współpraca z tego typu instytucjami, oraz wspólne wypracowywanie
stanowisk odnośnie gospodarki terenami jest jednym z kluczowych warunków budowania
spójnej polityki inwestycyjnej i zagospodarowania przestrzennego.

2

Szerzej na stronie 23
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2. Tło formalno – prawne i sytuacyjne

2.1. Polityka gospodarcza Rządu
Przyjęta w dniu 29 styczna 2002 r. Strategia Gospodarcza Rządu „Przedsiębiorczość-RozwójPraca” wyznaczyła cele strategiczne polityki gospodarczej polskiego rządu na okres do 2006
r., takie jak:
Uzyskanie w 2003 r. tempa wzrostu gospodarczego na poziomie 3% i stworzenie podstaw
do osiągnięcia w 2004 r. wzrostu na poziomie 5% PKB;
Aktywizacja zawodowa społeczeństwa i zwiększenie zatrudnienia;
Osiągnięcie stanu pełnego przygotowania do skutecznego wykorzystywania unijnej
pomocy strukturalnej od 2004 roku, a następnie absorpcję funduszy europejskich i
wykorzystanie ich dla rozwoju.
Cele te maja być osiągnięte poprzez realizację następujących działań:
Pobudzanie przedsiębiorczości;
Promowanie zatrudnienia i ograniczanie ubóstwa;
Wspieranie innowacyjności;
Rozwój infrastruktury;
Zwiększenie regionalnych i lokalnych szans;
Efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
Restrukturyzacja i prywatyzacja majątku państwowego.
Cele i działania zawarte w programie "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca II" uwzględniają w
znacznym stopniu priorytety Strategii Lizbońskiej, programu reform gospodarczych i
społecznych Unii Europejskiej na lata 2000 - 2010, którego głównym celem jest
przekształcenie Wspólnoty w najbardziej konkurencyjną gospodarkę na świecie. Podjęcie
inicjatyw prorozwojowych stanowi element aktywnego podejścia Polski do wyzwań
związanych z realizacją Strategii i członkostwem w Unii Europejskiej oraz dążenia do
możliwie najpełniejszego wykorzystania wynikających z nich szans przy uwzględnieniu
sytuacji naszego kraju. Zdaniem ekspertów rządowych, kluczowym warunkiem realizacji
celów strategicznych jest odbudowa kondycji ekonomicznej polskich przedsiębiorstw. To one
przesądzą o ożywieniu gospodarczym, zapewnią pracę obywatelom, podniosą standardy
cywilizacyjne, wykorzystując - między innymi - wzorce gospodarowania i fundusze
strukturalne Unii Europejskiej.
Rozwój przedsiębiorczości to także jeden z priorytetów w wielu dokumentach rządowych np.:
„Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku” - dokument przyjęty
przez Radę Ministrów w dniu 11 lipca 2000 r.,
„Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” - dokument
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2000 r. oraz „Pakt dla Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich”,
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„Polska 2025 – Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju” dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2000 r.,
„Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006” - dokument przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 28 grudnia 2000 r.
„Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006” – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14
stycznia 2003 r.
„Podstawy Wsparcia Wspólnoty” – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 23 grudnia
2003 r.
„ Kierunki Działań Rządu Wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw od 2003 do 2006 r.”
– dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 lutego 2003 r.
„Kapitał dla Przedsiębiorczych”- dokument przyjęty przez Radę Ministrów w sierpniu
2002 r.
„Program Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005” - dokument przyjęty przez Radę
Ministrów 2 września 2003 r.
Wymienione dokumenty przypisują sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw ważną rolę
w rozwoju gospodarczym kraju, a w szczególności w aktywizowaniu gospodarki lokalnej i
regionalnej, w podnoszeniu konkurencyjności regionów oraz angażowaniu lokalnych
zasobów kapitałowych i ludzkich. Celem polityki regionalnej jest również wykorzystanie
szans rozwojowych, jakie stwarzać będzie uczestnictwo w polityce regionalnej UE i dostęp
do funduszy strukturalnych.
Z punktu widzenia aktualizowanej strategii rozwoju Olsztyna, której horyzont czasowy sięga
roku 2020 wyżej wymienione dokumenty mają mniejsze znaczenie bowiem założenia
rozwojowe w nich opisane powinny być zasadniczo zrealizowane do roku 2006 lub w okresie
niewiele późniejszym. Są one jednak omawiane ponieważ można spodziewać się, że
utrzymane zostaną trendy jakie z nich wynikają.
W dokumencie „Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego
rozwoju”, zwrócono uwagę na wpływ MSP na tworzenie klasy średniej i tworzenie klimatu
przedsiębiorczości. Kreowanie podstaw przedsiębiorczych jest ważne zarówno z punktu
widzenia dynamiki rozwoju gospodarczego, jak również z punktu widzenia cech
społeczeństwa, jego świadomości sprzyjającej budowaniu gospodarki rynkowej i demokracji.
Ze względu na rolę gospodarczą i społeczną, jaką mogą pełnić małe i średnie
przedsiębiorstwa, rząd podejmuje działania wspierające ich rozwój i funkcjonowanie. Do
zadań rządu należą:
Stworzenie odpowiednich warunków otoczenia prawnego i instytucjonalnego,
sprzyjającego powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw;
Pobudzanie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw i ułatwienie im dostępu do
technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności;
Rozwój powiązań kooperacyjnych, opartych na uczestnictwie MSP z dużymi
przedsiębiorstwami i z innymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami;
Zwiększenie aktywności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw, zdynamizowanie
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w polityce strukturalnej państwa;
Promowanie ekologicznych metod zarządzania i produkcji w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw.
Działania rządu wobec sektora MSP, które wynikają z założeń polityki regionalnej, zostały
określone w „Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (NSRR)”. Jest ona
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jedną z podstawowych średniookresowych strategii strukturalnych, nad którymi Rząd podjął
prace na początku 1999 r. w celu zharmonizowania programowania rozwoju w Polsce z
programowaniem Unii Europejskiej. Do strategii strukturalnych należą: Narodowa strategia
wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, Narodowa strategia rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa (Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa),
Narodowa strategia rybołówstwa, Narodowa strategia ochrony środowiska oraz Narodowa
strategia rozwoju transportu. Kierunki te podtrzymane są zasadniczo w krajowych i
Europejskich programach wykraczających poza rok 2006 w ramach i omawiane są w
założeniach do kolejnego okresu programowania operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Działania zawarte w NSRR obejmują zarówno instrumenty bezpośredniego wsparcia
finansowego dla poszczególnych podmiotów, jak i wspierania instytucji otoczenia biznesu.
Pomoc udzielana w ramach polityki rozwoju regionalnego państwa będzie przeznaczona
zarówno na tworzenie nowych MSP, jak i wsparcie dla już istniejących. Instrumenty wsparcia
małych i średnich przedsiębiorstw będą ograniczone do kilku podstawowych rozwiązań
stosowanych w Unii Europejskiej.
Pomoc finansowa przeznaczona bezpośrednio dla przedsiębiorstw będzie obejmować:
Dotacje na zakładanie nowych przedsiębiorstw w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw, zwiększenie poziomu inwestycji i modernizację MSP, w wyniku których
zostaną utworzone nowe stanowiska pracy. Preferowane będą inwestycje z
zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych, energooszczędnych oraz technologii,
sprzyjających ochronie środowiska. Dotacje będą przekazywane za pośrednictwem
lokalnych systemów dotacji, uzupełniających działania podejmowane w ramach polityki
horyzontalnej (branżowej) w tym zakresie;
Dokapitalizowanie regionalnych i lokalnych funduszy pożyczkowych oraz poręczeń
kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyty udzielane będą za
pośrednictwem regionalnych i lokalnych funduszy pożyczkowych oraz systemu poręczeń
kredytowych;
Subsydiowanie usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych dla MSP. Wdrażanie
tego instrumentu odbywać się będzie poprzez regionalne i lokalne instytucje wspierania
biznesu – ośrodki wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, agencje
rozwoju regionalnego i lokalnego.
Pośrednie formy wspierania sektora MSP obejmują przede wszystkim działania służące
rozwojowi instytucji oferujących usługi dla tego sektora, przede wszystkim w dziedzinach
transferu technologii, szkoleń i edukacji oraz szeroko traktowanego doradztwa. Polityka
wobec przedsiębiorstw ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju, co znajduje
odzwierciedlenie w „Narodowym Planie Rozwoju”. Jednym z jego pięciu osi priorytetowych
jest „wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost
innowacyjności” (pozostałe osie rozwojowe to: Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia,
Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu inwestycji, promowanie zrównoważonego
rozwoju i spójności przestrzennej, Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie,
rozwój obszarów wiejskich, Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i
przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów).
W odróżnieniu od Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, który jest dokumentem
programującym wykorzystanie przez Polskę funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Unii Europejskiej, Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013 będzie strategią
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obejmującą całokształt działań rozwojowych kraju, bez względu na pochodzenie środków
finansowych. Tak więc poza przedsięwzięciami współfinansowanymi z budżetu UE,
uwzględnione w niej zostaną działania finansowane wyłącznie z zasobów krajowych.
Przy opracowywaniu NPR 2007-2013 uwzględnione zostaną cele zawarte w:
Narodowej strategii rozwoju regionalnego;
Strategiach sektorowych;
Strategiach rozwoju województw;
Programach wieloletnich;
Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
Założeniach polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz założeniach polityki
innowacyjnej państwa.3

2.2. Polityka wobec przedsiębiorstw a polityka regionalna
Polityka rozwoju regionalnego spełnia dwa podstawowe cele: podniesienia konkurencyjności
regionu i wyrównywania dysproporcji rozwojowych między regionami. Wprowadzana w
Polsce decentralizacja państwa tworzy podstawy do prowadzenia aktywnej polityki
intraregionalnej nastawionej na rozwój poszczególnych województw. Jednocześnie rośnie
znaczenie działań związanych z polityką rozwoju realizowaną na szczeblu centralnym.
Stymulowanie wzrostu konkurencyjności regionu następuje przez odpowiednie działania
zmierzające do poprawy jakości życia na danym terenie, a szczególnie działania w takich
dziedzinach jak ochrona środowiska, edukacja, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, a także
poprzez działania pobudzające aktywność gospodarczą – rozwój MSP czy tworzenie
odpowiedniego klimatu inwestycyjnego. Działania prowadzone w ramach polityki rozwoju
regionalnego tradycyjnie koncentrują się na poniższych priorytetach:
Rozwój infrastruktury technicznej i informatycznej, przy czym istotne jest by działania
władz nie wypierały inwestycji, które mogą być w tych obszarach realizowane przez
kapitał prywatny;
Wspieranie inwestycji – zazwyczaj przez stymulowanie powstawania i wsparcie rozwoju
MSP oraz przez działania dla przyciągnięcia kapitału zagranicznego, a głównie inwestycji
korporacji międzynarodowych;
Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia przedsiębiorczości przez działania nakierowane
na rozwijanie w układzie regionalnym innowacyjności i technologii oraz sektora
informacji i usług konsultacyjno-doradczych;
Działania dla rozwoju zasobów ludzkich na danym terenie, których skutkiem ma być
poprawa efektywności funkcjonowania kapitału prywatnego w regionie4.
Relacje pomiędzy polityką wobec przedsiębiorstw a polityką regionalną można rozpatrywać
w trzech aspektach:

3

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Narodowy+Plan+Rozwoju+2007++2013/
Małe średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, praca zbiorowa: Mieczysław Bąk, Maciej Grabowski,
Przemysław Kulawczuk, Marcin Nowicki, Marcin Wariacki, Elżbieta Wojnicka
4
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1. Polityka regionalna wspiera rozwój przedsiębiorczości i inwestycje przedsiębiorstw w
określonych regionach.
W przyjętej 28 grudnia 2000 roku przez Radę Ministrów „Narodowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2001-2006”, trzy z pięciu priorytetów polityki rozwoju regionalnego odnoszą
się bezpośrednio lub pośrednio do przedsiębiorców i obejmują:
Rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności
regionów;
Restrukturyzację bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji;
Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją.
Działania w ramach pierwszego priorytetu (dla wszystkich regionów) obejmują rozwój
infrastruktury fizycznej, rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i wspomaganie
rozwoju funkcji metropolitalnych miast. Ich pośrednim zadaniem jest zwiększenie
atrakcyjności poszczególnych regionów dla lokalizowania w nich różnego typu działalności
gospodarczej. W ramach drugiego priorytetu (dla wszystkich regionów) podmiotem
interwencji państwa jest sektor produkcyjny – przedsiębiorstwa (w tym MSP) oraz jego
otoczenie (infrastruktura biznesu). Działania polegać będą na oddziaływaniu na powstawanie
i rozwój nowych firm w sektorach kluczowych dla regionu, wspieranie transferu technologii
oraz absorpcji innowacji, a także rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa
kulturowego. Trzeci priorytet odnosi się do określonych obszarów cechujących się niskim
poziomem aktywności produkcyjnej, koniecznością rozwoju działalności alternatywnej
wobec rolnictwa, miast uzależnionych od pojedynczych zakładów przemysłowych.
Głównymi działaniami jest rozwój infrastruktury i tworzenie nowych miejsc pracy poza
rolnictwem i stymulowanie rozwoju MSP.
Wymienione priorytety i wynikające z nich działania wobec przedsiębiorstw wspierane będą
finansowo przez państwo poprzez realizację tzw. programu wsparcia w drodze kontraktów
wojewódzkich, zawieranych między władzami samorządowymi województwa i administracją
rządową.
2. Pomoc państwa, realizowana w ramach polityki
przedsiębiorców podlega zasadom polityki konkurencji.

regionalnej,

adresowana

do

Pomoc skierowana jest do obszarów charakteryzujących się poziomem PKB per capita
niższym niż 75% wskaźnika dla Unii Europejskiej. Udzielenie pomocy przez państwo musi
uwzględniać dodatkowe warunki. Pomoc państwa musi wynikać z polityki regionalnej, być
zróżnicowana co do formy, wielkości i czasu trwania, uwzględniać udział pomocy sektorowej
oraz nie przekraczać dopuszczalnych, maksymalnych wielkości (kosztów inwestycji lub
tworzenia nowych miejsc pracy). Zważywszy, że głównym celem pomocy regionalnej jest
wspieranie rozwoju obszarów zacofanych gospodarczo i cywilizacyjnie, dopuszcza się pomoc
publiczną dla przedsiębiorców inwestujących w budowę nowych przedsiębiorstw i
rozbudowę istniejących mocy produkcyjnych, nabywanie przedsiębiorstw zagrożonych
likwidacją oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dodatkowe zasady, których trzeba
przestrzegać to konieczność utrzymania działalności gospodarczej wynikającej z inwestycji
przez co najmniej pięć lat od udzielenia pomocy oraz możliwość uwzględniania w kosztach
kwalifikujących się do objęcia pomocą kosztów wartości niematerialnych i prawnych. Z
danych statystycznych wynika, że ogół regionów kwalifikuje się w Polsce do możliwej,
maksymalnej 50 procentowej pomocy. W przypadku MSP poziom tan może być
podwyższony o 15%.

14

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Gospodarczo – finansowej

3. W ramach polityki wspierania inwestycji, nowe instrumenty sprzyjające tworzeniu miejsc
pracy oraz zwiększaniu kwalifikacji pracowników stosowane będą w regionach
wymagających pomocy.
Rada Ministrów zaakceptowała dnia 20 marca 2002 r. Przyjęła ustawę o finansowym
wspieraniu inwestycji, w którym przewidziano nowe instrumenty sprzyjające tworzeniu
miejsc pracy oraz zwiększaniu kwalifikacji pracowników. Celem ustawy jest wprowadzenie
systemu dotacji dla przedsiębiorców, którzy będą realizować inwestycje o dużej wartości lub
tworzące wiele miejsc pracy. Dotyczy to także inwestycji innowacyjnych technologicznie.
Przewidziano również dotacje dla przedsiębiorców, przeznaczone na szkolenia pracowników
zatrudnianych w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku realizacji inwestycji. Ponadto
przewidziano zachęty inwestycyjne w postaci dotacji dla gmin, przeznaczonych na
przygotowanie infrastruktury pod inwestycje.

2.3. Polska 2025 - Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego
Rozwoju

Opracowywane w związku z przygotowaniami do integracji z Unią Europejską krótko- i
średniookresowe strategie cząstkowe wymagają odniesienia ich do celów i priorytetów
rozwoju społeczno - gospodarczego w długim okresie. Powyższy dokument oparty został na
koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju, która zakłada integrację aspektów
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Przedstawiono w nim kierunki działań, które
mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów i realizacji wizji. W procesie trwałego
rozwoju szczególna rola przypada państwu. Warunkiem prowadzenia przez państwo aktywnej
polityki jest ustalenie priorytetów i określenie podmiotów odpowiedzialnych za jej wdrożenie
i realizację.
Podstawowym celem polityki społeczno - gospodarczej jest zapewnienie wzrostu dobrobytu
polskich rodzin, umocnienie ich samodzielności materialnej oraz poczucia bezpieczeństwa.
Przy tak sformułowanym celu nadrzędnym zakłada się ład społeczny, oparty na
poszanowaniu praw człowieka, akceptacji wartości rodziny, realizacji zasady subsydiarności i
dbałości państwa o wspólne dobro, o tożsamość narodową i suwerenność. Dążeniem rządu
jest zmniejszenie dystansu w rozwoju w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych i
osiągnięcie poziomu życia porównywalnego ze średnim w krajach Unii. Strategia zakłada
ochronę środowiska i racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego, zapewnienie dostępu
do zasobów naturalnych, podwyższenie jakości życia w czystym i naturalnym środowisku,
racjonalizację zużycia energii, surowców i pracy, rozwój proekologicznych technologii oraz
zasad ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Społeczeństwo polskie będzie przekształcać się w społeczeństwo wiedzy. W jego strukturze
dochodowej i majątkowej powinny dominować grupy o średnich dochodach. W 2025 roku
nasza gospodarka będzie częścią zintegrowanej z UE gospodarki rynkowej, coraz silniej
powiązanej z gospodarką światową wskutek procesów globalizacji, musi zatem być
konkurencyjna. Wynikiem internacjonalizacji gospodarki będzie widoczna obecność w Polsce
kapitału międzynarodowego, a w przyszłości także rosnąca obecność polskiego kapitału za
granicą.
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Osiągnięcie celu nadrzędnego wymaga przyjęcia pewnych priorytetów. Najważniejszym jest
edukacja, rozwój nauki oraz zaplecza badawczo-rozwojowego gospodarki. Inwestycjom w
człowieka muszą towarzyszyć działania na rzecz poprawy jakości życia. Priorytetem staje się
więc ochrona środowiska naturalnego, bezpieczeństwo oraz rozwój kultury. Na kolejnym
miejscu rząd stawia modernizację struktury gospodarczej i podniesienie poziomu jej
innowacyjności. Niezbędnym i nierozłącznym elementem rozwoju jest nowoczesna
infrastruktura. Specjalną rolę przypisuje się polityce regionalnej i przestrzennej oraz integracji
z UE.
Społeczeństwo. Priorytetem Strategii Polska 2025 jest inwestowanie w kapitał ludzki. Należy
to rozumieć jako system kształtowania wiedzy, świadomości, postaw i zachowań ludzkich w
sferze ekonomicznej, społecznej, ekologicznej i kulturowej, jako ciągłe kształcenie i
samokształcenie jednostek oraz tworzenie wiedzy, rozwoju nauki i sfery badań..
Modernizacja gospodarki jest podstawowym warunkiem utrzymania w długim okresie
wysokiej dynamiki wzrostu i zwiększania jej konkurencyjności. Obecna struktura gospodarki
Polski wykazuje wiele negatywnych cech w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi.
Podstawowe znaczenie dla unowocześnienia struktury gospodarki będzie miało sprawne
funkcjonowanie krajowego systemu innowacyjnego, rozwój sektora usług oraz
restrukturyzacja tradycyjnych gałęzi produkcji. Ważnym elementem tej polityki będzie
tworzenie sprzyjających warunków bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w Polsce,
polegającym na liberalizacji rynków towarów, usług i czynników produkcyjnych. O
konkurencyjności polskiej gospodarki w skali międzynarodowej decydować będzie jej
innowacyjność rozumiana jako zdolność przedsiębiorstw do wykorzystania wyników prac
badawczo-rozwojowych, wprowadzenia nowych koncepcji w sferze produkcji oraz
organizacji i zarządzania.
Rozwój sektora usług. W krajach najwyżej rozwiniętych na usługi przypada ponad 70 proc.
PKB oraz 70 proc. miejsc pracy. W Polsce usługi były przez dziesiątki lat traktowane jako
nieprodukcyjne gałęzie gospodarki o drugorzędnym znaczeniu dla jej rozwoju. W Polsce
rozwój sektora usług oraz ich eksport ma znaczenie strategiczne dla zwiększenia
efektywności i konkurencyjności gospodarowania w przemyśle i rolnictwie oraz w samym
sektorze usług. Stąd konieczne jest pobudzanie rozwoju usług wymagających wysokich
kwalifikacji oraz wspieranie rozwoju usług z zakresu ochrony zdrowia, ochrony środowiska
naturalnego, turystyki i wypoczynku, edukacji i kultury, od których w dużym stopniu zależy
jakość życia społeczeństwa.
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważne ogniwo gospodarki. Sektor ten może odegrać
bardzo istotną rolę w zmianach struktury przemysłowej, może również przyczynić się do
poprawy konkurencyjności gospodarki, zwiększenia zdolności eksportowych, podnoszenia
efektywności oraz rozwoju infrastruktury ekonomicznej. Dynamicznie rozwijający się w
Polsce ten sektor napotyka jednak wiele barier, a jego rozwój i struktura jest odmienna niż w
krajach rozwiniętych. Za główne problemy należy uznać ograniczone zdolności finansowania
rozwoju oraz bieżącej działalności, zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ze
względu na rolę gospodarczą i społeczną, jaką mogą pełnić, będą podjęte działania
wspierające rozwój i funkcjonowanie tych przedsiębiorstw.
Realizacja strategii rozwoju kraju wymaga określenia sposobu finansowania składających się
na nią zamierzeń. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego, założone w strategii, uzależnione
jest od odpowiednio dużych nakładów inwestycyjnych. Będą one finansowane ze środków
własnych przedsiębiorstw, z zaciąganych kredytów, a także ze środków publicznych, w tym
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środków pomocowych z zagranicy. Wiele przewidzianych w strategii działań, o charakterze
społecznym lub ogólnogospodarczym będzie musiało być sfinansowanych ze środków
publicznych.5

2.4. Bariery rozwoju przedsiębiorstw
Raport na temat barier administracyjnych w inwestowaniu w Polsce został przygotowany dla
Ministerstwa Gospodarki i Pracy na zlecenie Komisji Europejskiej i przy metodologicznym
wsparciu FIAS – Foreign Investment Advisory Service of World Bank Group.
Od drugiej połowy lat 90. XX wieku podejmowano w Polsce szereg inicjatyw mających na
celu redukcję barier administracyjnych, nie przyniosły one jednak – jak do tej pory –
wyraźnych efektów. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy można wskazać m.in. niską jakość
metod, procedur i procesu stanowienia prawa i ograniczony zakres konsultacji z partnerami
społecznymi (organizacjami pracodawców i pracobiorców, organizacjami samorządu
gospodarczego i zawodowego, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami).
Jak wynika z najświeższych analiz, stosowane obecnie procedury przygotowywania
projektów aktów prawnych przez rząd są wadliwe, regulacjom ustawowym nie towarzyszą
stosowne akty wykonawcze, i do tego nadal nie dopracowaliśmy się w Polsce
usystematyzowanej oceny ekonomicznych skutków regulacji prawnych. Tym samym
gospodarka narażona jest na niekontrolowany przyrost zapisów powodujących
nieuzasadnione koszty działalności gospodarczej oraz krępujących rozwój przedsiębiorczości.
Również pozycja konkurencyjna Polski uległa w ostatnim okresie zdecydowanemu
pogorszeniu – z 45 pozycji w 2003 r. na 60 pozycję w 2004 r. na co wskazuje ranking
przygotowany przez Światowe Forum Ekonomiczne. Największy wpływ miały na to: jakość
regulacji prawnych i korupcja, stanowiące najsłabsze ogniwa uwarunkowań pozycji
konkurencyjnej Polski. O ile bowiem pod względem indeksu otoczenia makroekonomicznego
Polska zajmuje 51. pozycję z punktacją na poziomie 4, 05 a pod względem indeksu
technologicznego 45. pozycję (4, 19 punktu), to pod względem indeksu instytucji publicznych
zajmujemy dopiero 80. pozycję (na 104 kraje), z punktacją 3, 70.
Do podstawowych barier działalności gospodarczej należą w Polsce: wysokość obciążeń
podatkowych, niepewność związana z zasadami polityki gospodarczej rządu, niestabilność
sytuacji ekonomicznej i wysokość oprocentowania kredytów. Za nimi sytuują się takie
czynniki, jak: przestępczość, złodziejstwo, brak porządku, korupcja administracji i konflikt
interesu z przedstawicielami administracji. Zbliżone pozycje zajmują: praktyki
monopolistyczne i dostępność informacji o regulacjach prawnych.
Powyższe bariery są w równym stopniu odczuwane przez przedsiębiorców polskich i
zagranicznych, prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Większość powyższych
czynników ma charakter powszechny, niezależny od lokalizacji przestrzennej. Regionalną
specyfikę mogą natomiast wykazywać takie czynniki, jak: poziom rozwoju infrastruktury,
poziom korupcji, dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej i dostęp do informacji prawnej.
Są to czynniki, na które władze regionalne mogą mieć wpływ, choć nie zawsze dysponują
5

http://www.kprm.gov.pl/2157_3948_8528.htm
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środkami pozwalającymi im aktywnie oddziaływać na warunki prowadzenia działalności
gospodarczej w swoich województwach (gminach). Z drugiej strony nie można także
przeceniać wpływu, jaki władze regionalne faktycznie mają na kształtowanie mniej bądź
bardziej przyjaznych ram prowadzenia działalności gospodarczej na swoim terenie. Można
zaryzykować tezę, że choć z czysto prawnego punktu widzenia mamy dość korzystną
sytuację, brakuje nam jednak pełnej gamy instrumentów dostępnych na poziomie regionów,
jakie mogą być wykorzystane do stymulowania przedsiębiorczości i ograniczenia barier
prawnych i administracyjnych. Nie zmienia to jednak faktu, że władze poszczególnych
regionów wykazują różną aktywność w korzystaniu z dostępnych im instrumentów,
zwłaszcza w zakresie tworzenia partnerskich relacji z przedsiębiorcami, w związku z czym
wpływają na mniejszą lub większą dokuczliwość barier administracyjnych. O ile korupcja
polegająca na żądaniu korzyści materialnych (łapówek) jest zjawiskiem marginalnym, o tyle
wykorzystywanie kontaktów (uzyskiwanie preferencji dla zaprzyjaźnionych firm) jest
częściej obserwowane. Do najbardziej korupcjogennych należą obszary związane
procedurami inwestycyjnymi, celnymi i podatkowymi (włączając ZUS).
Jeden z podstawowych wniosków, jaki wynika z tej analizy mówi o tym, że faktyczny sukces
w redukcji proceduralnego balastu tłumiącego przedsiębiorczość (i tym samym obniżającego
dynamikę wzrostu gospodarczego) wiedzie poprzez podniesienie jakości instytucjonalnego
otoczenia, w jakim działalność gospodarcza jest prowadzona (rozwijanie i ugruntowywanie
formalnych norm prawnych i nieformalnych norm etyczno-moralnych) i utrzymywanie
systematycznego dialogu ze społeczeństwem (organizacjami pracodawców i pracobiorców,
organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacjami pozarządowymi,
innymi reprezentantami społeczeństwa). A z tego punktu widzenia istotne jest rozwiązanie
(lub przynajmniej złagodzenie) takich problemów, jak: niska jakość stanowienia prawa,
bezpośrednio wpływająca na przejrzystość procedur administracyjnych, deficyt partnerstwa w
kontaktach między urzędem i przedsiębiorcą, dobór kadr i poziom kwalifikacji pracowników
administracji publicznej. Są to problemy, na które niejednokrotnie w ciągu ostatnich lat
wskazywano. Nadal jednak nie znalazły one satysfakcjonującego rozwiązania.6

2.5. Przegląd najważniejszych inicjatyw na rzecz redukcji barier
administracyjnych
Jedną z głównych zalet gospodarek rynkowych jest tworzenie warunków do aktywnej
działalności przedsiębiorcy i ujawnienia się jego twórczych możliwości. Praktyka wskazuje,
że państwo - tworząc prawne i administracyjne ramy działalności – ma istotny wpływ na
dynamikę i potencjał rozwojowy firm. Nadmierna komplikacja przepisów i ogrom wymogów
administracyjnych obniżają efektywność firm, ograniczają ich potencjał innowacyjny i
podwyższają koszty działania. I chodzi tu nie tylko o daniny publiczne (głównie podatki i
koszty ubezpieczenia społecznego pracowników), ale przede wszystkim o tzw. koszty
dostosowań7. Poprawa prawnych i administracyjnych ram działalności gospodarczej jest
6

Raport: „Bariery administracyjne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w
Polsce. Ocena.”, listopad 2004
7
Koszty dostosowania wynikają z czasu niezbędnego do zrozumienia wymogów prawnych i administracyjnych,
zajmowania się niezbędną pracą papierkową i przeszkolenia pracowników itd. (Bannock G., Peacock,
Government and Small Business, Paul Chapman, London 1989).

18

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Gospodarczo – finansowej

elementem zobowiązań, jakie Polska przyjęła na siebie w związku z członkostwem w OECD,
wchodzących w obręb reformy regulacji. Regulacje dzielą się na trzy kategorie8:
Regulacje ekonomiczne, ingerujące bezpośrednio w decyzje rynkowe (polityka cen,
konkurencja, wejście na rynek lub jego opuszczenie itd.); w tym przypadku reforma ma
na celu albo zmniejszenie barier dla konkurencji i innowacji (np. przez deregulację i
zastosowanie promujących wydajność technik regulacyjnych), albo poprawę ram
regulacyjnych dla funkcjonowania rynku;
Regulacje społeczne, które chronią wartości pozaekonomiczne, takie jak ochrona zdrowia,
bezpieczeństwo, środowisko naturalne i spójność społeczną; w tym przypadku reforma
ma na celu udowodnienie, że regulacja jest niezbędna i uzasadniona, nawet jeśli
ekonomiczne skutki regulacji będą znaczące lub nieoczekiwane, mają bowiem
drugorzędnej znaczenie;
Regulacje proceduralne, czyli procedury urzędowe i administracyjne dzięki którym rząd
zbiera informacje i ingeruje w pojedyncze decyzje ekonomiczne; w tym przypadku
reforma dąży do zmodernizowania i uproszczenia tych, które są potrzebne i
wyeliminowania tych, które nie są już konieczne.
Polska realizuje proces zgodny z celami reformy regulacji od początku
dziewięćdziesiątych. W okresie członkostwa w OECD od 1996 r. czyni to m.in.:

lat

Przeprowadzając reformę centrum gospodarczego rządu;
Wprowadzając zmiany ustrojowe przywracające trójstopniowy podział terytorialny kraju
przez utworzenie samorządowych powiatów i województw rządowo-samorządowych,
przejmujących większość zadań z zakresu polityki społeczno-gospodarczej;
Regulując na nowo zasady działalności gospodarczej (Prawo Działalności Gospodarczej,
Kodeks Spółek Handlowych);
Harmonizując prawo polskie z prawem Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie prawa
konkurencji (ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiębiorców);
Wprowadzając ustawę o służbie cywilnej;
Działając na rzecz odbiurokratyzowania gospodarki i budowania przedsiębiorczości
szczególnie przez rozwój MSP.
Tabela 1: Tworzenie dogodnych warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz
ograniczanie barier prawno-administracyjnych: podstawowe etapy.
Program: Małe i średnie
przedsiębiorstwa w gospodarce
narodowej. Polityka wobec MSP
(1995)
Zainicjowanie procesu reformy
regulacji (1996)

Przegląd i nowelizacja prawa z punktu widzenia oddziaływania na MSP i
zgodności z przepisami Unii Europejskiej)

Zainicjowanie działań mających na celu zwiększenie skuteczność i
efektywności regulacji zarówno pod względem korzyści i kosztów, jak i
związanych z nimi formalności administracyjnych.
Zespół ds. Odbiurokratyzowania Dokonanie przeglądu przepisów prawa gospodarczego i administracyjnego
Gospodarki (1997)
w celu ich uproszczenia i likwidacji barier rozwoju przedsiębiorczości;
identyfikowanie zbędnych lub szkodliwych przepisów i opiniowanie
przygotowywanych projektów prawnych pod kątem zapewnienia
przejrzystości prawa gospodarczego. W ramach Zespołu powołano 10 grup
roboczych do spraw: uproszczenia systemu podatkowego; zmian w prawie
8

Zarys programu przeprowadzenia reformy regulacji w Polsce w zakresie funkcjonowania gospodarki,
http://www.mgpips.gov.pl.
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dotyczącym przekształceń własnościowych; usuwania barier w tworzeniu
przedsiębiorstw; przeglądu koncesji, licencji i zezwoleń; analizy regulacji
towarzyszących
liberalizacji
infrastruktury
gospodarczej;
rynku
kapitałowego; rynku pracy; rynku nieruchomości; uproszczeń procedur
administracyjnych oraz uproszczenia procedur uzyskiwania certyfikatów.
Program: Kierunki działań rządu Ograniczenie obciążeń i barier biurokratycznych powodujących
wobec małych i średnich
nieuzasadniony wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw i
przedsiębiorstw do 2002 roku
zmniejszających ich konkurencyjność
(1999)

Zespół ds. Jakości Regulacji
Prawnych (2000)
Europejska Karta Małych
Przedsiębiorstw (przyjęta przez
Polską w 2002)
Strategia Gospodarcza Rządu:
Przedsiębiorczość – Rozwój Praca (2002)

Organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów, do zadań którego należy
formułowanie ocen i opinii o działaniach podejmowanych przez organy
administracji rządowej w dziedzinie jakości regulacji prawnych.
Poprawa jakości otoczenia regulacyjnego, podatkowego i administracyjnego
oraz ukrócenie biurokracji

Propozycja likwidacji formalnych barier w uruchamianiu i prowadzeniu
działalności gospodarczej, w tym nowelizacja blisko 40 ustaw oraz
opracowanie lub modyfikacja wielu aktów niższego rzędu w celu
uproszczenia systemów: podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
uproszczenie przepisów proceduralnych i usunięcia barier w kontaktach
urząd – przedsiębiorca.
Przedsiębiorczość – Rozwój –
Całościowe unormowanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej
Praca II (2003)
(ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) i towarzyszące jej zmiany
innych ustaw
Ustawa o swobodzie działalności
umocnienie gwarancji swobody działalności gospodarczej,
gospodarczej (2004):
poszerzenie zakresu wolności gospodarczej, zwłaszcza przez zastąpienie
zdecydowanej większości zezwoleń wpisem do rejestru działalności
regulowanej, uprawniającym do prowadzenia niektórych rodzajów
działalności gospodarczej,
ułatwienie podejmowania działalności gospodarczej przede wszystkim w
drodze zastąpienia kilku zgłoszeń o rozpoczęcie działalności (np. wpisu
do ewidencji, KRS, NIP-u, Regonu, itp.) jednym wnioskiem,
ograniczenie liczby i czasu trwania kontroli działalności gospodarczej,
wprowadzenie zakazu prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym
samym czasie u tego samego przedsiębiorcy,
określenie mikroprzedsiębiorców oraz nowe zdefiniowanie małych i
średnich przedsiębiorców,
harmonizację przepisów nowej ustawy z Kodeksem cywilnym i
Kodeksem spółek handlowych,
uproszczenie i uporządkowanie procedur administracyjnych związanych
z reglamentacją działalności gospodarczej przedsiębiorców polskich i
zagranicznych.
Doing Business in 2005. Badanie uciążliwości procedur administracyjnych poprzez: podążanie za
Usuwanie przeszkód na drodze przedsiębiorcą od początku do końca jednej z podstawowych transakcji;
do
rozwoju
(2004): rejestrowanie każdego etapu procesu oraz wiążących się z nim kosztów i
czasu; zbieranie wszystkich odnośnych aktów prawnych, przepisów,
rozporządzeń i spisu wymaganych opłat; wskazywanie możliwości
zmniejszania uciążliwości procedur.
Opracowanie własna na podstawie: Bariery administracyjne związane z podejmowaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej w Polsce. Ocena.”, listopad 2004
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3. Rola gminy w tworzeniu warunków do rozwoju na poziomie
lokalnym
Trwający ponad 15 lat proces transformacji polskiej gospodarki spowodował wzrost
znaczenia organów samorządowych w kształtowaniu zjawisk i procesów zachodzących w
handlu, produkcji i usługach. Na przebieg procesów rozwojowych w gospodarce wpływają
uwarunkowania regionalne, popyt, współpraca przedsiębiorstw oraz działania samorządów i
administracji rządowej, przy czym istotny wpływ na stan gospodarki lokalnej należeć będzie,
tak jak i obecnie, do samorządów gminnych i gospodarczych – lokalnych partnerów, których
współdziałanie jest jednym z warunków harmonijnego rozwoju gospodarczego.

3.1 Rozwój gospodarczy
Formułując definicję rozwoju napotyka się spore kłopoty, ponieważ rozwój jest pojęciem
uzależnionym od przyjętych kryteriów wartości. Można bowiem powiedzieć, że rozwój to
zmiana stanu obecnego na lepszy, przy czym owa „lepszość” wynika z tego, co dla nas jest
dobre i ważne. Dlatego według różnych systemów wartości różne zmiany będą określane jako
rozwój. Nie da się zatem stworzyć jakiejś jednej, uniwersalnej definicji rozwoju. Kluczem do
uzyskania zgody w przypadkach wymagających współdziałania wielu ludzi jest
zaakceptowanie przez nich jakiegoś zestawu tych samych wartości stanowiących podstawę
dalszych prac i ocen. Najczęściej rozwój definiuje się na podstawie pewnych zjawisk
(objawów), których występowanie uznaje się za widome symptomy rozwoju. Definicja
składać się będzie wobec tego z pewnej listy tych objawów (zjawisk), zgodnych z kryteriami
wartości. Nieco łatwiej niż rozwój w ogóle, zdefiniować rozwój gospodarczy, o którym
można powiedzieć, że jest to taka zmiana stanu obecnego, która prowadzi do wzrostu
dobrobytu i poprawy standardu życia większości ludności, przy czym przez standard życia
należy rozumieć dostęp do dóbr i usług zarówno materialnych, jak i duchowych (w zakresie
kultury, wiedzy, sztuki, rozrywki etc.). Niemniej rozwój gospodarczy należy definiować
poprzez określenie listy zjawisk, które świadczyć mogą o tym, że mamy do czynienia z
rozwojem. Oto one:
Wzrost produktu wytworzonego i sprzedanego na jednostkę czasu;
Wyższy niż stopa inflacji wzrost dochodów ludności;
Przyrost miejsc pracy;
Wzrost posiadanego przez osoby fizyczne i prawne majątku;
Realny wzrost dochodów budżetu gminy9.
Innymi miarami rozwoju mogłyby być:
Przyrost ludności;
Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców;
Spadek bezrobocia;
9

„Jak Władze Lokalne Mogą Wspierać Przedsiębiorczość”, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
Polska Fundacja Promocji Małych I Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998

21

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Gospodarczo – finansowej

Poprawa zaspokojenia określonych potrzeb albo inaczej wzrost standardów.
Lokalna (gminna) gospodarka musi być analizowana, rozumiana i wspierana w sposób
uwzględniający specyficzne miejscowe warunki. Dlatego samorząd może poznać je i
zrozumieć znacznie lepiej niż odległe szczeble władzy państwowej. Stąd zadaniem władzy
lokalnej stają się działania na rzecz własnego rozwoju gospodarczego, dobrze
wkomponowane w strategie makroekonomiczne.
Rozwój (jeśli tylko jest osiągany) jest niewątpliwie najlepszym sposobem pozbycia się
większości problemów, przed jakimi staje władza lokalna. Problemy te możemy bowiem
utożsamiać z nie zaspokojonymi potrzebami. Rozwój gospodarczy na szczeblu lokalnym
oznacza przyrost środków i możliwości, które pozwalają lokalnej władzy i mieszkańcom
lepiej zaspokajać większą liczbę potrzeb na wyższym poziomie. Rozwój nie jest wolny od
zagrożeń. Może spowodować wzrost zanieczyszczeń albo zmienić sposób życia, który
dotychczas był ceniony przez mieszkańców. Może też wpłynąć ujemnie na dotychczasowe
dziedziny gospodarowania.10.

3.2. Rola gminy w rozwoju ogólnym i w rozwoju przedsiębiorczości
Rola gminy w kreowaniu rozwoju wynika z konstytucyjnych cech samorządu terytorialnego,
tj.:
Zadania gminy są określone ustawowo. Także znaczna część finansów, jakimi gmina
dysponuje, przeznaczona jest na realizację wytyczonych zadań. Należą do nich edukacja,
opieka zdrowotna i społeczna, ulice i drogi lokalne, gospodarka komunalna i
mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna i pozwolenia budowlane, targowiska, i niektóre
funkcje administracyjne. Wykraczanie poza te zadania może powodować rozmaite
trudności w realizacji zamierzeń gminy.
Także ustawowo określona odpowiedzialność gminy za „wszystkie sprawy na jej terenie”
to tzw. polityczna odpowiedzialność. Bez wyposażenia w ustawowe i odpowiednie
kompetencje gmina ma w wielu sprawach związane ręce.
Najważniejszym zadaniem gminy jest stworzenie warunków zaspokajania potrzeb jej
mieszkańców. Potrzeby te można rozumieć wąsko, odczytując je jako listę bezpośrednich
zadań. Jednakże, są liczne powody, aby odpowiedzialność gminy traktować szeroko, aby
rzeczywiście odnosiła się ona do całokształtu spraw gminy i jej mieszkańców.
Bardzo ważnym wskazaniem dotyczącym tego, w jaki sposób gmina powinna wypełniać
zarówno szeroko, jak i wąsko rozumiane zadania, jest zasada pomocniczości
(subsydiarności), co oznacza przekazanie kompetencji i zadań tej społeczności lokalnej
lub regionalnej, która jest w stanie udźwignąć rozwiązanie problemu . Oczywiście
idealnie byłoby, gdyby gmina mogła być tylko formą, w jakiej funkcjonuje terytorialna
wspólnota mieszkańców. Oznacza to, że pierwszeństwo w podejmowaniu inicjatyw,
określaniu hierarchii potrzeb i sposobów ich zaspokojenia przypada mieszkańcom.
Władza gminna pełni funkcje koordynacyjne, regulacyjne i informacyjne, ale nie narzuca
10

„Jak Władze Lokalne Mogą Wspierać Przedsiębiorczość”, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
Polska Fundacja Promocji Małych I Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998
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swojego punktu widzenia. Jednak, i nie należy o tym zapominać, nie ogranicza to
możliwości odgrywania roli przywódcy – lokalnego lidera – przez członków owej władzy.
Podstawowym zadaniem władzy lokalnej jest zaspokojenie potrzeb i zapewnienie usług,
co oznacza, że różna może być hierarchia celów, sposób wykorzystania zasobów,
stawiane czy akceptowane ograniczenia. Władza lokalna jest zwykle zainteresowana
wzrostem gospodarczym o tyle, o ile realizowane są w ten sposób inne cele lub zadania,
za które jest ona odpowiedzialna. Dlatego utożsamianie lokalnej strategii gospodarczej ze
strategiami przedsiębiorstw byłoby nieporozumieniem. Przeciwnie, często można
spodziewać się tu istotnych różnic czy kolizji.
Warunki, których spełnienie jest konieczne, aby nastąpił rozwój, są następujące:
Wolny dostęp do rynku i konkurencja;
Dominacja sektora prywatnego;
Otwartość na świat zewnętrzny;
Prorozwojowy, elastyczny rynek pracy;
Niskie obciążenia zysku i płac;
Stabilność polityczna i makroekonomiczna11.

3.3. Instrumenty oddziaływania gminy na zjawiska gospodarcze
Kluczowym zagadnieniem jest w jakim stopniu władze lokalne mogą wpływać na proces
rozwoju gospodarki lokalnej. Trzeba pamiętać, że zaistnienie zjawisk określanych jako
„rozwój” zależy od szeregu różnorodnych czynników zewnętrznych niezależnych od gminy,
takich jak polityka rządu, a nawet sytuacja międzynarodowa. Nie oznacza to, że gmina może
czuć się zwolniona od odpowiedzialności i odcięta od wpływu na bieg wydarzeń. Przeciwnie.
Warto jednak pamiętać, że możliwe do osiągnięcia efekty będą zależały od sytuacji w skali
kraju. Jednym z elementów tej sytuacji jest ogólna polityka rządu w sprawie rozwoju
przedsiębiorczości.
Gmina jest pracodawcą, zleceniodawcą, klientem i inwestorem, dlatego mechanizmy, które
może stosować wpływają na działalność firm prywatnych. Praktycznie każde działanie gminy
ma bezpośredni lub pośredni wpływ na lokalne firmy. Instrumenty wspierania
przedsiębiorczości można podzielić najogólniej na dochodowe i wydatkowe. W tym podziale
mieszczą się również różnego rodzaju działania organizacyjne służące m.in. tworzeniu
klimatu przedsiębiorczości.
Instrumenty dochodowe:
W tej grupie instrumentów znajdują się wszelkiego rodzaju zwolnienia i ulgi podatkowe, a
także obniżenia stawek maksymalnych w podatkach lokalnych. Do podatków tych zalicza się:
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu,

11

„Jak Władze Lokalne Mogą Wspierać Przedsiębiorczość”, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
Polska Fundacja Promocji Małych I Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998
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podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
podatek od spadków i darowizn, podatek od posiadania psów.
Instrumenty wydatkowe:
Najważniejszymi w tej grupie instrumentów są inwestycje dokonane w gminie. Podkreślenia
wymagają następujące aspekty inwestycji w kontekście wspierania przedsiębiorczości:
Inwestycje infrastrukturalne przyczyniają się do polepszenia warunków prowadzenia
działalności gospodarczej;
Inwestycje w gminie mogą również wpływać na rynek pracy, zarówno w firmach
bezpośrednio związanych z daną inwestycją jak i w firmach kooperujących i w
instytucjach otoczenia biznesu.
Istotne jest planowanie inwestycji w okresie średniookresowym. Planowanie to ważne jest
nie tylko z punktu widzenia inwestorów (wiedzą, jakich zmian mogą oczekiwać w
najbliższym otoczeniu), ale przede wszystkim ze względu na konieczność zabezpieczenia
środków na planowane inwestycje (kredyty, obligacje, pomoc zagraniczna).
Inwestycje i inne działania pobudzające rozwój przedsiębiorczości mogą odbywać się
wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami, co nie tylko skutkuje materialnymi efektami, ale
również tworzy korzystny klimat dla przedsiębiorczości. Inwestycje mogą być również
realizowane wspólnie z innymi gminami.
Wysoka dynamika inwestycyjna wykorzystywana może być jako informacja promocyjna.
W grupie instrumentów wydatkowych znajdują się również instrumenty informacyjno –
promocyjne. Inwestorzy oczekują kompletu informacji obejmującego: partnerów
gospodarczych, polską gospodarkę, środowisko lokalne, firmy świadczące usługi biznesowe,
firmy konsultingowe i marketingowe.
Obok nakładów czysto inwestycyjnych gmina może przeznaczać część swojego budżetu na
wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć i instytucji służących rozwojowi gospodarczemu,
po uprzednim przygotowaniu i uchwaleniu odpowiedniego „programu gospodarczego”.
Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości dokonywane są przez instytucje, z których
najważniejsze wydaja się: agencje rozwoju lokalnego, centra wspierania biznesu, ośrodki
wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra i parki technologiczne,
fundusze poręczeniowo - kredytowe. Ważnym instrumentem kreacji klimatu dla rozwoju
lokalnej gospodarki jest posiadanie przez gminę strategii marketingowej, która powinna być
powiązana z kierunkami rozwoju regionu, oferować realnie istniejące zasoby i możliwości,
oferować właściwą propozycję dla właściwego, rozpoznawalnego odbiorcy wykorzystując
wszystkie elementy marketingu mix. Niestety, do tej pory tematyka ta, w polityce władz
miejskich jest traktowana z nie dość wystarczającym zainteresowaniem. Aby zachęcić
inwestorów zewnętrznych do podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji w gminie winny być
podejmowane działania o charakterze promocyjnym.12

12

„Wspieranie Przedsiębiorczości Przez Samorząd Terytorialny”, Wojciech Ziemianowicz, Marta Mackiewicz,
Elżbieta Malinowska, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak, Warszawa 2000.
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3.4. Gmina jako podmiot rynku
Wraz ze zmianami ustrojowymi lat 90. marketing zaczął zdobywać coraz to nowe obszary
życia społeczno-gospodarczego. W ślad za przedsiębiorstwami narzędzia marketingowe
zaczęto stosować w rzeczywistości działalności organizacji publicznych. Znane dotychczas z
sektora gospodarczego strategie rozwoju zaczęto opracowywać dla miast i gmin, a później
także powiatów i województw. Miasta dostrzegły istotną rolę promocji. Dziś oczywistością
jest posiadanie przez miasto swojego logo, hasła promocyjnego czy też szeregu materiałów
reklamowych. Nierzadko działania promocyjne miast i gmin nie są jednorazowymi akcjami,
lecz wynikają z realizacji określonej, przyjętej przez odpowiednie władze strategii promocji.
Wydaje się, że dotychczas niewiele uwagi, zarówno teorii, jak i praktyce, poświecono analizie
rynku, czy też bardziej rynków na jakich funkcjonuje gmina. Tymczasem, w obliczu
narastającej konkurencji o zasoby w tym o kapitał, czy też o możliwości jego pozyskiwania,
podejście rynkowe w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego może pozwolić na
planowe, właściwie ukierunkowane wykorzystywanie posiadanego potencjału czy też
świadome kreowanie wizerunku danej jednostki. To z kolei powinno prowadzić do realizacji
celu, jakim jest osiąganie przez daną jednostkę przewagi konkurencyjnej.13 Zabiegając o
sprzedaż swoich dóbr i usług gmina funkcjonuje w warunkach konkurencji innych ośrodków.
Warunki konkurencji wymagają wykorzystania wszystkich narzędzi zwiększających
efektywność funkcjonowania, w tym narzędzi marketingowych. Teoria gminy jako produktu
jest tylko jednym ze spojrzeń. Są bowiem głosy, że przedmiotem marketingu powinny być
konkrety będące produktem organizacji funkcjonującej na rynku. Mówiąc o mieście jako o
produkcie, należy ujmować je z dwóch poziomów agregacji. Pierwszy z nich to miasto jako
całość. Drugi poziom wynika z podziału na poszczególne produkty miejskie.
Tabela 2: Przykładowe produkty gminy
Lp.

Produkt

Elementy składowe produktu
Placówki turystyczne, hotele,
gastronomia, walory środowiskowe,
zabytki, atmosfera, tradycje
Maszyny, urządzenia, lokale, linie
technologiczne, całe obiekty, działki
grunty rolnicze, siła robocza

1

Turystyczny

2

Inwestycyjny

3

Mieszkaniowy

Mieszkania, domy, domki, działki,
prywatne, spółdzielcze społeczne i
komunalne

4

Socjalny

Stałe i sezonowe miejsca pracy

5

Handlowo- usługowy

Usługi komercyjne

6

Oświatowo- kulturalny

Szkoły, kina, teatry

13

Rynki docelowe
Turyści, wczasowicze,
kuracjusze, młodzież
Przedsiębiorcy inwestorzy banki,
fundusze inwestycyjne, związki
biznesowe i izby gospodarcze
Mieszkańcy danej jednostki oraz
innych miast, wsi, regionów,
przedsiębiorcy spółdzielnie, biura
nieruchomości
Poszukujący pracy związki
zawodowe, biura pracy kadra
kierownicza, specjaliści
Mieszkańcy danej jednostki oraz
bliskiej i dalszej okolicy
Rodzice młodzież, organizacje

W ujęciu teoretycznym rozwój marketingu terytorialnego związany jest z pracami T. Markowskiego
(„Zarządzanie rozwojem, miast”, PWN, Warszawa 1999), A. Szromnika (Marketing terytorialny - geneza, rynki
docelowe i podmioty oddziaływania, (w:) Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów).
W swoich opracowaniach proponują oni postrzegać gminę jako pewnego rodzaju produkt i w zarządzaniu nim
stosować narzędzia wykorzystywane w praktyce przedsiębiorstw. Wychodzi się z założenia, że gmina
funkcjonuje w sposób podobny do przedsiębiorstwa. Wytwarza produkty i usługi (sama w istocie będąc
swoistym produktem) oferując je na rynku wewnętrznym (gmina) i zewnętrznym (otoczenie gminy). Analizując
możliwości wykorzystania narzędzi marketingowych w zarządzaniu miastem, T. Markowski rozpatruje elementy
marketingu-mix: produkt, cenę, dystrybucję i promocję, w odniesieniu do jednostek terytorialnych.
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młodzieżowe, uczelnie, szkoły,
organizacje społeczne

7

Infrastruktura targowa, sale
konferencyjne, tradycja organizowania
Targowo-wystawienniczy
targów, spotkań, sympozjów,
(w tym kongresowy)
konferencji

Przedsiębiorcy, izby gospodarcze,
związki i kluby biznesu, firmy
marketingowe, agencje
reklamowe

Młodzież organizacje i kluby
sportowe, agencje turystyczne,
szkoły
Mieszkańcy, instytucje, związki i
Usługi publiczne administracja,
Publiczny
organizacje gospodarczo9
komunikacja
społeczne
Źródło: http://www.swiatmarketingu.pl/main/index.php?rodzaj=01&id_numer=825958
8

Rekreacyjno-sportowy

Imprezy sportowe turnieje. rajdy usługi

W kontekście kolejnego elementu marketingu mix - ceny, produkty gminne należy postrzegać
zupełnie inaczej jak zwykłe dobra. Podstawę do wartościowania dóbr gminnych mogą
stanowić cele polityczne, społeczne czy preferencje samorządów. Dopiero w drugiej
kolejności na ceny dóbr gminnych wpływają preferencje inwestorów (ceny gruntów, ceny
najmu lokali, itd.). Dystrybucję w ujęciu marketingu terytorialnego należy rozumieć jako
dostępność wewnętrzną i zewnętrzną danej jednostki. Dystrybucja „produktów” zależy od ich
dostępności transportowej i telekomunikacyjnej. Promocja wydaje się być najbardziej
powszechnie i świadomie wykorzystywanym przez jednostki samorządowe elementem
marketingu-mix. Może ona mieć charakter wewnętrzny (skierowana do mieszkańców danej
jednostki) lub zewnętrzny (skierowana do osób niebędących mieszkańcami danej jednostki).
Ze względu na przedmiot promocji wyróżnia się promocję gospodarczą, społeczną i
kulturową. Jako środki promocji wykorzystuje się cały zestaw promotion-mix: reklamę,
public relations, publicity, promocję sprzedaży, czy sprzedaż osobistą. Piątą zmienną
marketingu terytorialnego stanowi lokalny system polityczny oraz administracja (urzędnicy z
ich wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem). Praktyczny kontekst marketingu
terytorialnego stanowią wszelkie działania w zakresie zarządzania, podejmowane przez
jednostki samorządowe, a mające swoje źródło w koncepcji marketingu. Najważniejszym
celem działania władz jednostek samorządowych powinno być dążenie do stałej poprawy
warunków bytowych ludności. Poprawa ta w znacznej mierze zależy od kapitału
skumulowanego w danej jednostce. Poszczególne jednostki danego szczebla stają więc wobec
siebie w pozycji konkurentów. Konkurencja dotyczy kapitału (napływającego w ślad za
inwestorami, nowymi mieszkańcami czy turystami) lub możliwości jego pozyskania. W grze
konkurencyjnej gminy adaptują narzędzia, znane dotychczas z praktyki biznesu: świadome
kreowanie produktu, jego promocja, czy zwiększanie dostępności.14
Tabela 3: Najważniejsze czynniki przesadzające o atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Chłonność rynku lokalnego

wielkość rynku
zamożność społeczności lokalnej
poziomem aktywności gospodarczej

Jakość rynku pracy

poziom wykształcenia mieszkańców
obecność i jakość instytucji naukowych, badawczych i edukacyjnych

14

http://www.swiatmarketingu.pl/main/index.php?rodzaj=01&id_numer=825958
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Klimat społeczny

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura otoczenia
biznesu

aktywność społeczna
inicjowanie instytucji społeczeństwa obywatelskiego
stabilność polityczna

stan dróg i sieci telekomunikacyjnych dostępność mediów energetycznych
urządzenia i instalacje proekologiczne

sieć bankowa
instytucje świadczące inne usługi finansowe
instytucje ubezpieczeniowe i inne obsługujące życie gospodarcze
instytucje doradcze i szkoleniowe
instytucje świadczące usługi informacyjne
instytucje certyfikujące

położenie względem:

Dostępność komunikacyjna

głównych dróg i linii kolejowych
planowanych autostrad
portów
lotnisk
przejść granicznych

Skuteczność transformacji
gospodarczej

rozwój sektora prywatnego
dotychczasowa aktywność inwestorów zagranicznych
zróżnicowanie branżowej struktury gospodarczej

Aktywność marketingowa

działania lokalnych władz samorządowych na rzecz prezentacji miasta
upowszechnianie danych o możliwościach rozwojowych

Możliwości wypoczynkowe

bliskość terenów wartościowych przyrodniczo i kulturowo
wielkość i jakość bazy noclegowej
jakość i różnorodność bazy sportowo-rekreacyjnej

Opracowanie własne na podstawie: „Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast” - Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową
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4. Aktywność gospodarcza w Olsztynie
Zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym, zaspokajaniem potrzeb i inwestycjami są
nieodłącznie związane z pojęciem przedsiębiorczości, szczególnie w wymiarze bezpośrednio
związanym z tworzeniem przedsiębiorstw, zarządzaniem nimi i ich rozwojem.
Przedsiębiorczość to przede wszystkim stan umysłu, proces tworzenia i rozwijania
aktywności gospodarczej poprzez podejmowanie ryzyka, bycie kreatywnym, innowacyjnym i
zarządzanie w ramach nowej lub istniejącej organizacji. Cechy charakterystyczne dla postawy
przedsiębiorczej obejmują: gotowość do podejmowania ryzyka, upodobanie do niezależności
i samorealizacji. Badania wykazują, że oprócz motywacji materialnej ludzie zostają
przedsiębiorcami również ze względu na to, że ich własne przedsiębiorstwo jest dla nich
źródłem spełnienia, daje poczucie wolności i stanowi osobiste wyzwanie15. Z
przedsiębiorczością związane jest całe prawie całe otoczenie działalności gospodarczej m.in.
Prawo Gospodarcze, Prawo Bankowe, Prawo Budżetowe, Prawo Podatkowe, Wykorzystanie
Funduszy Unijnych na Rozwój Przedsiębiorstw, Prawo Celne, Prawo Cywilne, Prawo
Administracyjne, Prawo Pracy, System Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Autorskie i
Wynalazcze, Przepisy w zakresie Ochrony Środowiska itd. w tej części w jakiej sprzyjają lub
hamują aktywność gospodarczą obywateli16.
Rozwój przedsiębiorczości ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu gospodarczego Miasta.
Realizacja nowych przedsięwzięć, zarówno przez przedsiębiorstwa nowo powstałe, jak i te
restrukturyzowane prowadzi do wzrostu produktywności i konkurencyjności na rynku, co
zmusza również inne firmy do realizacji inicjatyw poprawiających ich efektywność lub
reorientacji ich działalności. Poprawa konkurencyjności poszczególnych firm pozytywnie
oddziałuje na całą gospodarkę lokalną. Jej skutki odczuwają również inni uczestnicy rynku.
Rozwój przedsiębiorczości jest więc kluczowy dla osiągnięcia wysokiego tempa rozwoju
gospodarczego w długim okresie, wzrostu międzynarodowej konkurencyjności całej
gospodarki, a także osiągnięcia wysokiego poziomu zatrudnienia i niskiego poziomu
bezrobocia17.

4.1. Znaczenie Olsztyna w gospodarce województwa
Olsztyn położony jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w
granicach Pojezierza Olsztyńskiego., które wchodzi w skład makroregionu Pojezierza
Mazurskiego. Miasto graniczy z sześcioma gminami: Jonkowo, Dywity, Barczewo, Purda,
Stawiguda i Gietrzwałd. Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego i powiatu
olsztyńskiego. Gospodarka miasta jest dostosowana do potrzeb regionu rolniczoturystycznego. Nie mniej w Olsztynie funkcjonuje wiele zakładów przemysłowych i
usługowych. Olsztyn posiada na swoim terenie usługi o poziomie ponad regionalnym,
regionalnym i lokalnym. Większość tych usług związana jest z instytucjami publicznymi
15

Przedsiębiorczość w Polsce 2004, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, czerwiec 2004
http://www.sdpl.org.pl/
17
Przedsiębiorczość w Polsce 2004, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, czerwiec 2004
16
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zlokalizowanymi w mieście. Na wyróżnienie zasługuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Studiuje w nim kilkanaście tysięcy studentów z całej Polski, a jego infrastruktura oraz
zatrudniona kadra naukowa stanowi naturalne zaplecze rozwojowo-badawcze. Metropolitalne
funkcje Olsztyna (choć słabe) realizowane są poprzez instytucje, urzędy, organizacje
pozarządowe oraz przedsiębiorstwa o oddziaływaniu ponad lokalnym. W Olsztynie
skupionych jest 19,9% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Województwa
warmińsko-mazurskiego. Olsztyn stanowi znaczącą koncentrację działalności, większą niż
wynikałoby to z udziału w liczbie mieszkańców, wynoszącego 12,1%. W zakresie większości
działalności gmina nie notuje jednak wyraźnie widocznej specjalizacji w skali województwa,
która polegałaby na znacznie wyższym udziale podmiotów w tych grupach. Dowodzi tego
zestawienie prezentujące udział Miasta Olsztyn w ogólnej liczbie podmiotów działających w
województwie, według poszczególnych sekcji.
Tabela 4: Udział Gminy Olsztyn w ogólnej liczbie podmiotów działających w województwie, stan na dzień
31 grudnia 2003 roku
Ogólna liczba zarejestrowanych
podmiotów

19,9%

Rolnictwo, łowiectwo

3,7%

Hotele i restauracje

12,3%

Transport, gospodarka magazynowa i
łączność

23,8%

Rybołówstwo i rybactwo

10,2%

Pośrednictwo finansowe

23,7%

Górnictwo i kopalnictwo

17,4%

Obsługa nieruchomości, wynajem,
prowadzenie działalności gospodarczej

24,9%

Przetwórstwo przemysłowe

16,6%

Administracja publiczna

Zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

14,6%

Edukacja

23,5%

Budownictwo

21,2%

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

26,4%

Handel i naprawy

18,9%

Pozostała działalność usługowa

22,1%

6,5%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych US w Olsztynie

Z powyższego zestawienia wynika, że największą specjalizację gmina notuje w zakresie
ochrony zdrowia i opieki społecznej. Specjalizacja ta nie jest realna, a wynika jedynie z faktu,
iż Olsztyn jest stolicą województwa, co w naturalny sposób oddziałuje na lokalizację
pewnych instytucji o znaczeniu regionalnym. Z kolei zdecydowanie mały udział w sekcjach:
rolnictwo, łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo, wynika z charakteru gminy Olsztyn – jest
to obszar miejski. Pozostałe sekcje prezentują udział zbliżony do ogólnego udziału gminy w
liczbie podmiotów gospodarczych województwa.
Rysunek 2: Wskaźnik przedsiębiorczości w Olsztynie, stan na dzień 31 grudnia
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Na 1000 mieszkańców w 1999 r. w Olsztynie przypadało 114,3 podmiotów, prawie o 49
więcej niż średnio w województwie warmińsko mazurskim (65,9) i o 36 niż średnio w kraju
(78,6). W 2003 r. wskaźnik ten wzrósł do 123,4 podmiotów, ale różnica w stosunku do
średniej wojewódzkiej spadła do poziomu 46 i wzrosła w stosunku do średniej krajowej do
41. Świadczy to o szybszym tempie rozwoju Olsztyna w stosunku do innych regionów kraju i
wolniejszym w stosunku do województwa. Wskaźnik przedsiębiorczości miasta Olsztyn w
stosunku do innych miast wojewódzkich Polski plasuje miasto wśród grupy miast o
stosunkowo niewysokiej skłonności mieszkańców do prowadzenia działalności gospodarczej.
Rysunek 3: Wskaźnik przedsiębiorczości w miastach Polski, stan na dzień 31 grudnia 2003 roku
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Gospodarka Olsztyna jest zdywersyfikowana, ale silnie zależna od trendów w gospodarce
narodowej. Spowolnienie w gospodarce krajowej miało negatywny wpływ zarówno na
sytuację w Olsztynie jak i w Województwie. Niemniej jednak pewne pozytywne czynniki,
takie jak: ożywienie gospodarcze w drugiej połowie 2003 r., reformy rządowe dotyczące
otoczenia biznesu oraz wejście Polski do UE w maju 2004 r. powinny pozytywnie wpłynąć na
poprawę sytuacji gospodarczej Miasta. Wyzwaniem dla Miasta są: PKB znacznie poniżej
średniej krajowej, rosnące bezrobocie oraz uboga infrastruktura. Regionalna gospodarka
charakteryzuje się rosnącą liczbą firm działających bezpośrednio w Olsztynie. Liczba
przedsiębiorstw w mieście wzrosła w 2002 r. o 0,5% do 21 469. Z tego 95% stanowią małe i
średnie przedsiębiorstwa. Powyższa tendencja utrzymała się w 2003 roku. Ponadto w Mieście
działa kilka dużych przedsiębiorstw o różnych profilach działalności są to m.in. Michelin S.A.
(opony), Indykpol S.A. (drobiarski), MM International, Mebelplast (przemysł meblarski),
Chłodnia Olsztyn (produkcja mrożonek z owoców i warzyw), Budimex (budownictwo), a
także hipermarkety i supermarkety należące do sieci: E.Leclerc, Tesco, Leader Price, Real,
RAST i Biedronka. Nowe planowane inwestycje w Mieście to budowa: supermarketu Makro
(Cash & Carry), dużego terminalu logistycznego Poczty Polskiej (pod Olsztynem) oraz dalsza
rozbudowa fabryki Michelin.
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Tabela 5: Najwięksi pracodawcy w Mieście Olsztyn, stan na dzień 31 grudnia 2003 roku
Nazwa firmy
MM International
(Grupa)
Stomil Olsztyn
(Michalin)

Branża

Zatrudnienie
(liczba osób)

Nazwa firmy

Branża

Zatrudnienie
(liczba osób)

meblarstwo

4209

Chłodnia Olsztyn

spożywcza

242

produkcja

3135

Rombud

budownictwo

211

Indykpol (Grupa)

mięsna

1890

Eltel Networks

budownictwo

198

Mazur Comfort

meblarstwo

1473

Olsztyńska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

usługi

183

produkcja

967

Jasam

handel

171

Międzywojewódzka
Usługowo-Produkcyjna
Spółdzielnia Inwalidów
Zakład Energetyczny
Olsztyn
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny

usługi

962

PUDIZ

budownictwo

168

służba
zdrowia

827

Budimex Olsztyn

budownictwo

129

Sprint

usługi

661

OPISiE

budownictwo

117

budownictwo

109

Mebel Plast

meblarstwo

550

WarmińskoMazurskie
Przedsiębiorstwo
Drogowe

Społem Olsztyn

handel

397

Unimasz

produkcja

108

Netbud

budownictwo

388

Rasko

handel

104

Edytor

media

375

BWM Jurand

spożywcza

99

usługi
komunalne

359

DBK

handel

88

oświata

349

Kolster

produkcja

85

budownictwo

320

Meble Szkolne

meblarstwo

76

PRIB

budownictwo

310

Przedsiębiorstwo
Obsługi PKS

transport

73

Przemysłówka Holding

budownictwo

287

Elgrom

handel

43

Państwowe
Przedsiębiorstwo
komunikacji
Samochodowej Olsztyn

usługi
komunalne

278

Kontra

handel

42

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Wyższa Szkoła
Informatyki i Ekonomii
TWP
Olsztyńskie Kopalnie
Surowców Mineralnych

Zgodnie ze standardami statystycznymi obowiązującymi w Polsce nie opracowuje się danych
dotyczących Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz Wartości Dodanej Brutto (WDB) dla
miast. Dlatego analizując sytuację ekonomiczną należy opierać się na danych dostępnych dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podregionu olsztyńskiego. Produkt krajowy
brutto na jednego mieszkańca wytwarzany w podregionie olsztyńskim wynosił na koniec
2002 r. 15 858 PLN per capita i jest niższy niż średnio w Polsce (19 430 PLN) stanowiąc
81,6% średniej dla Polski. Wskaźnik ten jest wyższy niż średnia dla województwa
warmińsko-mazurskiego wynosząca 14 065 PLN i jest wyraźnie wyższy niż w pozostałych
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podregionach; elbląski 13 289 PLN i ełcki 11 666 PLN18. Wartym podkreślenia jest fakt
stałego wzrostu udziału PKB regionu olsztyńskiego w strukturze wojewódzkiej co świadczy o
szybszym rozwoju Miasta Olsztyn w stosunku do pozostałych obszarów województwa. W
poszczególnych latach udział podregionów w regionalnym PKB kształtował się następująco
(w %)
Tabela 6: Udział podregionów w PKB województwa warmińsko – mazurskiego
Podregiony
Elbląski

1999

2000

2001

2002

36,3

34,7

35,1

35,4

Olsztyński

47,5

48,8

48,3

49,0

Ełcki

16,2

16,5

16,6

15,6

PKB na 1 mieszkańca w 2002 r. w podregionie olsztyńskim stanowił 114,4% średniej
wojewódzkiej. Wartość dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracującego plasuje podregion
olsztyński poniżej średniej krajowej - 98% średniej krajowej i stanowił zarazem 106%
średniej wojewódzkiej.
Przemysł miasta jest obiektem stosunkowo dużego zainteresowania inwestorów
zagranicznych. Największe jest zaangażowanie kapitału francuskiego, przede wszystkim
koncernu oponiarskiego Michelin, który zamierza obok posiadanej fabryki opon zbudować
nowy zakład i centrum logistyczne. Do kapitału francuskiego należą także fabryki przemysłu
spożywczego. Kapitał niemiecki zaangażowany jest w produkcję mebli.
W 2003 r. status jednostek badawczo-rozwojowych miało 14 podmiotów (12 miejsce w kraju,
1,5% liczby krajowej). Na rzecz województwa warmińsko - mazurskiego pracowało 2285
osób, w tym 1853 pracowników naukowo-badawczych, wśród których było 235 osób z
tytułem profesora, 246 doktorów habilitowanych i 890 doktorów. Potencjał naukowo –
badawczy w regionie głównie koncentruje się w Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w
Olsztynie, który ma znakomite osiągnięcia we wdrażaniu wynalazków i osiągnięć prac
badawczo – rozwojowych, zwłaszcza w dziedzinie biotechnologii,
przetwórstwa
spożywczego, rolnictwa. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w województwie
warmińsko-mazurskim pochodzą przede wszystkim z budżetu państwa . W 2003 r. nakłady
ogółem na działalność badawczo-rozwojową w województwie wyniosły 53,1 mln zł, co
stanowiło 1,2 % nakładów krajowych (w 2002 r . było to 57 mln zł – również 1,2% nakładów
krajowych). Wysokość nakładów na działalność B+R w województwie jest ściśle
uzależniona od budżetu państwa - prawie 85% nakładów pochodzi z dyspozycji Komitetu
Badań Naukowych lub Polskiej Akademii Nauk (w kraju – 69%). Podmioty gospodarcze
sfinansowały zaledwie 10% nakładów B+R w województwie (w kraju – 24%), a organizacje
międzynarodowe i instytucje zagraniczne – odpowiednio 3% i 5% nakładów. Struktura
nakładów na działalność badawczo-rozwojową nie wskazuje na duże możliwości rozwoju tej
dziedziny w regionie. W 2003 r. z ogólnej puli 53,1 mln zł na wydatki bieżące przeznaczono
50,4 mln zł, czyli 95%. W kraju odsetek ten wyniósł 85%. Relacja pomiędzy wydatkami
bieżącymi a inwestycyjnymi była w 2003 r. najgorsza w kraju – na maszyny , urządzenia
techniczne, narzędzia i środki transportu przeznaczyliśmy zaledwie 3% i tak niskich
nakładów, podczas gdy w kraju – 10%.

18

„Ocena Sytuacji Na Rynku Pracy Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Roku 2003” - Wojewódzki
Urząd Pracy
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4.2 Struktura podmiotów gospodarczych Olsztynie

W latach 1999 – 2003 liczba podmiotów gospodarczych w Olsztynie, zarejestrowanych w
rejestrze REGON (bez indywidualnych gospodarstw rolnych) wzrosła z 19 727 do 21 359
czyli o 8,3% (w kraju – o 18%). Na koniec roku 2003 sektor publiczny skupiał 4,1%
zarejestrowanych podmiotów (w 2001 - 3,9%), a pozostała część, czyli 95,9% znajdowała się
w rękach sektora prywatnego. Spółki prawa handlowego w 2003 roku stanowiły 7,1%
zarejestrowanych podmiotów (w 2000 roku – 5,8%, w 2001 roku – 6,4%) , przy czym
najliczniej reprezentowane są podmioty będące własnością prywatną krajową. Stanowiły one
na koniec grudnia 2003 roku 93,3% wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Spółki
handlowe będące własnością zagraniczną w Olsztynie stanowiły 14,6% wszystkich spółek
handlowych. Przyrost liczby podmiotów obserwowany jest od lat. Przyjmując jako punkt
wyjścia rok 2001 to w 2003 roku liczba podmiotów stanowiła 102,4%, natomiast w
przypadku przyjęcia za bazę liczbę podmiotów w roku 2002, to w 2003 było ich 100,9%.
Przeobrażenia systemowe gospodarki kraju umożliwiły swobodę podejmowania działalności
gospodarczej. Powodowało to w początkowym okresie gwałtowny przyrost podmiotów
gospodarczych, szczególnie małych, gdzie zatrudnienie znajdował z reguły tylko właściciel.
Wiele takich jednostek nie wytrzymywało konkurencji, było „nietrafionych” w rynek i w
krótkim czasie kończyło swoją działalność. Tendencja ta w miarę upływu lat stopniowo się
odwraca. Spada udział firm funkcjonujących przez rok lub krócej, wzrasta natomiast udział
tych podmiotów, które funkcjonują 5 lat i więcej. Najwięcej firm zarejestrowanych w
systemie REGON na koniec 2003 roku prowadziło działalność handlową i stanowiły one
blisko 29,3% wszystkich działających podmiotów. Następne, najliczniej reprezentowane
sekcje to „obsługa nieruchomości i firm” stanowiące blisko 20,6% oraz „budownictwo” –
9,3%.
Rysunek 4: Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w Olsztynie,
stan na dzień 31 grudnia
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W zaprezentowanym powyżej wykresie i w poniższej tablicy można zaobserwować zmiany,
jakie zachodziły na przestrzeni ostatnich lat, w strukturze udziałowej poszczególnych sekcji.
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Na uwagę zasługuje wyraźny spadek, zarówno liczby podmiotów jak i ich udziału
w strukturze, jednostek zarejestrowanych w sekcji „handel i naprawy” (w 2003 roku liczba
podmiotów nieznacznie wzrosła, natomiast udział zmalał) oraz spadek liczby i udziału
podmiotów działających w sekcji „budownictwo” i „przemysł”. Liczba podmiotów
gospodarczych, zarejestrowanych w rejestrze REGON i zaliczanych do przemysłu wykazuje
tendencje spadkową, co wobec wzrastającej liczby podmiotów ogółem powoduje spadek
udziału podmiotów przemysłowych z 8,6% w r. 1999 do 7,6% w roku 2003.
Tabela 7: Liczba podmiotów gospodarczych wybranych sekcjach PKD w Olsztynie, w latach 1996 – 2003
Rodzaj działalności
Ogółem
Przemysł
Budownictwo
Handel, naprawy
Hotele i restauracje
Transport
Obsługa nieruchomości

1996

1999

2001

2003

17961
1712
1721
7432
338
1576
2464

19579
1680
2087
6620
331
1789
3179

20861
1624
2015
6181
366
1836
4065

21359
1588
1988
6256
403
1811
4407

Liczba przedsiębiorstw ogółem w mieście Olsztyn wykazuje tendencję rosnąca, jednak jej
dynamika wyraźnie spada. O ile w roku 2000 liczba podmiotów wzrosła o 5,1 % w stosunku
do roku 2001 to wzrost ten w 2003 roku wynosił już jedynie 0,9%. Regres można
zaobserwować w sekcji „budownictwo”. Jedynym pocieszającym faktem jest spadek tempa
zmniejszania się ilości podmiotów z 3,4% w 2001 roku do 0,5% w roku 2003. Tendencję
spadkowa zaobserwować można również w sekcji „przemysł” gdzie w 2000 roku ubyło 3,2%
podmiotów. Sekcja „transport” pomimo wzrostu ilości podmiotów przez kolejne lata,
zanotowała spadek w roku 2003 o 2,9%.
Rysunek 5: Dynamika liczby przedsiębiorstw w Olsztynie, w latach 1999-2003 (rok poprzedni = 100%)
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Porównując strukturę prywatnych podmiotów gospodarczych w wybranych miastach Polski
zauważyć można brak wyraźnej specjalizacji miasta Olsztyn. Większość wskaźników
prezentuje wartości będące niższymi od grupy porównawczej. Jedynie sektor „transport”
mieści się w wyższych wartościach.
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Rysunek 6: Struktura prywatnych podmiotów gospodarczych w wybranych miastach Polski. Stan na
dzień 31 grudnia 2003 roku
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Analizując liczbę podmiotów gospodarki narodowej według form prawno-organizacyjnych
należy zwrócić uwagę na fakt, iż prawie 73% podmiotów to osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. Spółki cywilne stanowiły na koniec 2003 roku 9,8% (w 2001 roku 11,1%), spółki prawa handlowego 7,1% (6,4% w 2001 roku) natomiast spółki prawa
handlowego z udziałem kapitału zagranicznego 1% wszystkich zarejestrowanych podmiotów.
Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najwięcej podmiotów
funkcjonuje w sekcjach ”handel i naprawy” (21,5% podczas gdy w 2001 stanowiły 29,5%),
„obsługa nieruchomości i firm; nauka” (13% a w 2001 roku 16,5%), budownictwo (7,7%)
oraz „transport, gospodarka magazynowa i łączność” (7,6% a w 2001 roku 10,9%). Spółki
prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego najliczniej były reprezentowane w
sekcjach „handel i naprawy” (42,2%, podczas gdy w 2001 roku 39%), „przetwórstwo
przemysłowe” (16,3% w porównaniu do 22% w 2001 roku), „obsługa nieruchomości i firm”
(16,6%) oraz „budownictwo” (10,5%). W porównaniu do roku 2002 nastąpił spadek liczby
spółek cywilnych i spółdzielni, natomiast w pozostałych formach organizacyjno-prawnych
liczba podmiotów nie uległa zmianie lub uległa zwiększeniu.
Tabela 8: Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w Olsztynie

Wyszczególnienie
2000
2001
2002
2003

Przedsiębiorstwa
państwowe

Spółdzielnie

11
10
10
10

96
93
89
88

Osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą
14978
15212
15441
15567

Spółki
ogółem

Spółki
cywilne

Spółki prawa
handlowego

3947
3882

2553
2324

1187
1339

3634
3621

2164
2093

1304
1341

Z ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów największy udział miały w 2003 roku
podmioty małe, zatrudniające do 9 osób. Stanowiły one 95,1%, podczas gdy podmioty duże
(zatrudniające 250 osób i więcej) zaledwie 0,2%. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz stosunkowo
niewielką liczbę firm działających w przemyśle można przyjąć, iż Olsztyn nie jest miastem
przemysłowym i w przyszłości prawdopodobnie takim również zostanie.
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Tabela 9: Podmioty gospodarcze według liczby zatrudnionych
Wyszczególnienie
2003
2002
2001
2000

do 9 osób

od 10 – 49

od 50 – 249

powyżej 250
osób

20316
20163
19873
19674

784
759
705
627

216
210
232
229

43
44
51
51

W roku 2003 w stosunku do roku 2000 liczba zarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw
zwiększyła się o 642 (3,3%), przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10-49 – o 157 (25%).
Liczba podmiotów średnich i dużych zmniejszyła się – podmiotów o liczbie pracujących 50249 z 229 w 2000 r. do 216 w 2003r. oraz podmiotów o liczbie pracujących pow. 249 – z 51
w r. 2000 do 43 w roku 2003.
Tabela 10: Struktura podmiotów gospodarczych według liczby zatrudnionych
Wyszczególnienie
2003
2002
2001
2000

do 9 osób
95,1%
95,2%
95,3%
95,6%

od 10 – 49

od 50 – 249

3,7%
3,6%
3,4%
3,0%

1,0%
1,0%
1,1%
1,1%

powyżej 250
osób
0,2%
0,2%
0,3%
0,3%

Zmniejszenie się liczby podmiotów największych wystąpiło przede wszystkim
w sektorze publicznym ze 35 do 26. Nie nastąpiło to jednak w wyniku prywatyzacji
bezpośredniej, gdyż w tym samym czasie w sektorze prywatnym liczba dużych
przedsiębiorstw wzrosła jedynie o jeden podmiot

4.3 Finanse przedsiębiorstw

W 2003 roku przedsiębiorstwa funkcjonujące w Olsztynie, w których liczba zatrudnionych
przekraczała 9 osób, osiągnęły przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w wysokości
6.633.233 tys. zł, co w porównaniu do roku 2001 stanowi 86,9%. W tym samym okresie
koszty uzyskania przychodów wyniosły 6.308.602 tyś. zł, i w porównaniu do roku 2001
stanowiły 84,7%, a do roku 2002 stanowiły 106,3%. Większość przychodów (66%),
stanowiły przychody ze sprzedaży produktów a 31,8% ze sprzedaży towarów i materiałów.
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Rysunek 7: Przychody i koszty przedsiębiorstw według sekcji PKD w Olszynie, w tyś. PLN
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Największe przychody w 2003 roku osiągnęły przedsiębiorstwa działające w sekcji przemysł
(63,3% wszystkich przychodów) oraz w sekcji handel i naprawy – 23%. Przyrost przychodów
w stosunku do roku poprzedniego zanotowano w sekcjach: przemysł (10,2%), handel i
naprawy (6,5%), obsługa nieruchomości i firm (1,1%) oraz„pozostała działalność usługowa
komunalna, społeczna i indywidualna (149,1%), natomiast spadek przychodów zanotowano w
budownictwie o 7,2%, w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności o 12,7% oraz w
hotelach i restauracjach o 5,5%. W stosunku do 2001 roku w 2003 spadek przychodów
zanotowały wszystkie branże. Związane to było z ogólnym zmniejszeniem tempa rozwoju
gospodarczego w kraju i słabszą koniunktura w tym okresie.
Tabela 11: Struktura produkcji sprzedanej i przeciętnego zatrudnienia w przemyśle* w 2003 r.
Produkcja sprzedana

Wyszczególnienie
OGÓŁEM
sektor publiczny
sektor prywatny
w tym:
Przetwórstwo przemysłowe
w tym:
Produkcja artykułów spożywczych i napojów
Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich
Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy
i wikliny
Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja
zapisanych nośników informacji
Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych
pozostałych
Produkcja maszyn i urządzeń
Produkcja mebli; produkcja wyrobów gumowych i z
tworzyw sztucznych

Przeciętne zatrudnienie

w odsetkach
100,0
8,8
91,8

100,0
10,3
89,7

90,8

89,6

17,2
0,5

17,2
4,0

0,5

1,6

2,3

3,6

1,1
3,1

1,5
2,8

22,6

29,4

*Obejmuje sekcje: „Górnictwo i kopalnictwo”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, wodę”; dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
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Branżą wyraźnie wyróżniająca się pod względem wartości sprzedanej (22,6%) oraz
przeciętnego zatrudnienia (29,4%) jest branża meblarska oraz gumowa. Drugą ważną branżą
przemysłową Olsztyna jest produkcja artykułów spożywczych i napojów – wartość
sprzedana stanowiła w 2003 r. 17,2% całej branży przemysłowej, natomiast przeciętne
zatrudnienie również wynosiło 17,2 %. W porównaniu do roku 2002 poprawiły się wynik
finansowy przedsiębiorstw na sprzedaży (o 27,3%), przy czym na działalności gospodarczej
o 44,1% a na działalności operacyjnej o 26%. Ujemny wynik finansowy zanotowano w sekcji
hotele i restauracje (turystyka) oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność.
Rysunek 8: Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sekcji PKD w Olszynie, w tyś. PLN
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Na wynik finansowy przedsiębiorstw funkcjonujących w Olsztynie wpływ miała w głównej
mierze sytuacja panująca w gospodarce całego kraju. Głównym źródłem finansowania
majątku przedsiębiorstw w 2003 roku były zobowiązania krótkoterminowe i w porównaniu
do roku 2002 zwiększyły się one i stanowiły 109,7%. Zobowiązania długoterminowe
wynosiły 23% zobowiązań krótkoterminowych, natomiast w porównaniu do roku
poprzedniego zmniejszyły się do poziomu 80,1% . Największe zobowiązania, zarówno
krótko- jak i długoterminowe miały przedsiębiorstwa z sekcji „przemysł” oraz
„budownictwo”.
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Rysunek 9: Zobowiązania długoterminowe przedsiębiorstw według sekcji PKD w Olszynie, w tyś. PLN
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Inwestorzy, mający swoją siedzibę w Olsztynie w 2003 roku ponieśli nakłady inwestycyjne
na nowe obiekty majątkowe, bądź ulepszenie istniejących, w wysokości 283,5 mln zł (w 2001
roku 306,2 mln. zł), co stanowiło 64,7% poziomu z roku 2001. Największą część funduszy
przeznaczono na maszyny i urządzenia (43,5%) oraz na budynki i budowle (36,3%). Ponadto
8,6% przeznaczono na zakup środków transportu i 0,3% na zakup gruntów.
Rysunek 10: Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe, rozbudowie i modernizację
przedsiębiorstw w Olsztynie, w mln PLN
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Olsztyńscy przedsiębiorcy aktywnie działają na polu pozyskiwania dotacji inwestycyjnych
Unii Europejskiej celem finansowania działań inwestycyjnych. W ramach programu Phare
2002 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, który został uruchomiony w roku 2004, ponad 25%
przyznanych dotacji otrzymały firmy olsztyńskie. Wartość ta przewyższa o 6% wskaźnik
udziału firm olsztyńskich w strukturze wojewódzkiej.
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Tabela 12: Dotacje inwestycyjne przyznane dla przedsiębiorstw w ramach Programu Phare 2002
Liczba przyznanych dotacji

Wartość przyznanych dotacji
w tyś. euro

Województwo

94

1984

Olsztyn

25

455

Wyszczególnienie

4.4 Handel w Olsztynie
W 2003 roku liczba punktów sprzedaży detalicznej, obliczona metodą zakładową, według
lokalizacji placówki, łącznie z punktami sprzedaży paliw, wynosiła 2 414. Łącznie w
punktach tych pracowało 7 752 osoby, prowadzące sprzedaż na powierzchni 243 256 m2.
Samych sklepów, bez punktów sprzedaży paliw było w mieście 2.360 zatrudniających 7.521
osób. W porównaniu do roku 2001, liczba sklepów była wyższa o 1,3 punktu procentowego,
natomiast liczba osób w nich zatrudnionych była wyższa o 17 punktów procentowych, co
obrazuje poniższe zestawienie.
Tabela 13: Punkty sprzedaży detalicznej w Olsztynie w 2003 roku
Wyszczególnienie
Ogółem
Sklepy
w tym:
Ogólnospożywcze
Z meblami i sprzętem
oświetleniowym
RTV i AGD
Z odzieżą
Z obuwiem i wyrobami
skórzanymi
Piekarniczo-ciastkarskie
Inne

2414
2.360

101,3
101,2

7752
7.521

117,0
118,1

Pow.
sprzedaż. w
m2
243256
243.256

555

103,2

2.453

121,2

56.565

132,2

58
52
274

111,5
120,9
110,9

145
175
567

79,2
114,4
112,9

16.995
9.314
15.411

112,4
93,8
96,3

73
20
1.328

112,3
95,2
97,3

154
43
3.984

109,2
76,8
120,4

8.675
942
135.354

205,9
145,1
111,6

Liczba
punktów

2001=100

Liczba
pracujących

2001=100

2001=100
115,8
115,8

Sklepów ubyło jedynie w branży piekarniczo-ciastkarskiej i tam również stwierdzono
największą redukcję pracujących, przy jednocześnie znacznym wzroście powierzchni
sprzedażowej w porównaniu do roku 2001. Procentowo najwięcej przybyło sklepów RTV i
AGD, i tam również nastąpił procentowy przyrost pracujących przy jednocześnie
zmniejszeniu powierzchni sprzedażowej. Stosunkowo dużo przybyło również sklepów z
obuwiem i wyrobami skórzanymi, z odzieżą oraz z meblami i sprzętem oświetleniowym. W
tych wypadkach również nastąpiło zwiększenie zatrudnienia, z wyjątkiem ostatniego
przypadku.
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4.5. Instytucje Samorządu Gospodarczego w Olsztynie
Samorząd gospodarczy działa poprzez organizacje przedsiębiorców, zwane organizacjami
samorządu gospodarczego. Do najważniejszych grup na terenie Miasta Olsztyn należą:
Organizacje zrzeszające rzemieślników - tworzone na podstawie ustawy o rzemiośle;
Organizacje zrzeszające kupców i przedsiębiorstwa usługowe - tworzone na podstawie
ustawy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;
Izby gospodarcze - tworzone na podstawie ustawy o izbach gospodarczych;
Organizacje samorządu zawodowego - tworzone na podstawie ustaw dotyczących
zawodów regulowanych (Izby Adwokackie, Izby Aptekarzy, Izby Lekarskie itp.);
Ztowarzyszenia przedsiębiorców tworzone na podstawie ustawy o stowarzyszeniach.
Organizacje samorządu gospodarczego zarejestrowane w Olsztynie:
Olsztyńskie Stowarzyszenie Kupców;
Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług;
Cech Rzemiosł Różnych w Olsztynie;
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie;
Warmińsko-Mazurska Izba Przemysłowo-Handlowa w Olsztynie;
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza;
Olsztyńska Izba Budowlana;
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Oddział
Okręgowy w Olsztynie;
Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Transportu;
Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w
Olsztynie;
Sejmik Samorządu Gospodarczego Warmii i Mazur;
Olsztyńska Loża BCC;
Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu;
Olsztyński Związek Pracodawców;
Związek Pracodawców Warmii i Mazur;
Olsztyńskie Stowarzyszenie Pracodawców.
Organizacje rzemieślników, kupców i handlowców oraz izby gospodarcze, mają swoje
reprezentacje krajowe. Są to odpowiednio: Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada
Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Izby branżowe
obejmują swoim zasięgiem działania cały kraj. Organizacje przedsiębiorców i pracodawców
skupione są w Instytucjach o zasięgu ogólnokrajowym takich jak: BCC i Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Niestety samorząd gospodarczy, w chwili obecnej w Polsce w zasadzie nie istnieje. Ustrój
samorządu gospodarczego, zadania i sposób jego tworzenia oraz tryb powoływania władz
organizacji samorządu gospodarczego określić powinna odrębna ustawa, której wciąż brak.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 listopada 2003 r. powołana została Rada
Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Olsztyn. Jej rolą jest zapewnienie udziału
przedstawicieli środowisk gospodarczych oraz wyższych uczelni w kształtowaniu polityki
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gospodarczej Miasta Olsztyn oraz w opracowywaniu programów rozwoju gospodarczego o
znaczeniu lokalnym. Po wypracowaniu bardziej efektywnej formuły funkcjonowania oraz
uprawnień Rady – zwłaszcza dzięki uzyskaniu przez nią mandatu reprezentatywności od
wszystkich podmiotów gospodarczych Olsztyna, mogłaby ona stanowić aktywną platformę
współpracy środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych na rzecz
wypracowywania najlepszych rozwiązań celem przyspieszenia rozwoju społecznegogospodarczego Miasta Olsztyn.

4.6. Instytucje otoczenia biznesu
Pod pojęciem „otoczenie biznesu” kryją się w głównej mierze usługi bankowe,
ubezpieczeniowe, działalność organizacji pozarządowych wspierających rozwój gospodarczy,
ale również wpływ na otoczenie biznesu ma polityka władz, która może stymulować, bądź
hamować rozwój biznesu. Aktualnie działające banki są w większości bankami
uniwersalnymi, co oznacza, że świadczą szeroką gamę usług zarówno dla klientów
indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Mają szeroką ofertę, dzięki której podmioty
gospodarcze mogą wybrać najlepiej dostosowaną do specyfiki swej firmy formę obsługi
bankowej. Banki oferują klientom cały szereg kompleksowych usług, poczynając od
prowadzenia rachunków bieżących dla samych firm jak i indywidualnych rachunków dla
pracowników firm. Oferują także różne kredyty, lokaty terminowe, pełny zakres obsługi
transakcji handlu zagranicznego, finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, doradztwo
finansowe. Instytucje bankowe biorą również aktywny udział w spieraniu firm dokonujących
inwestycji przy udziale Funduszy europejskich. Rola banków polega na ocenie wykonalności
finansowo - ekonomicznej planowanych przedsięwzięć jako element oceny merytorycznej
dokumentacji aplikacyjnej beneficjentów programów dotacyjnych (głównie Sektorowy
program operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) oraz na udzielaniu tzw.
kredytów pomostowych – finansujących inwestycje do momentu wypłaty dotacji.
Instytucje wsparcia to ta grupa instytucji, które prowadzą aktywną działalność na rzecz
rozwoju lokalnego i gospodarki regionu, szczególnie poprzez świadczenie usług dla małych i
średnich przedsiębiorstw. Główne obszary usług oferowanych przez instytucje wsparcia
obejmują:
Doradztwo;
Szkolenia;
Usługi informacyjne;
Certyfikację;
Usługi finansowe.
W Olsztynie działają instytucje wspierające przedsiębiorczość: centra obsługi inwestora,
agencje rozwoju regionalnego, izby gospodarcze, organizacje pracodawców, fundacje,
fundusze pożyczkowe.
System instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorstw zorganizowany jest podobnie we
wszystkich województwach, i obejmuje poziom centralny, regionalny i lokalny. Na poziomie
centralnym działają agendy rządowe, ustawowo zobowiązane do konkretnych działań na
rzecz przedsiębiorstw. Funkcję jednostki wdrażającej działania adresowane do MSP pełni
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która część swoich zadań deleguje do
wyłanianych w drodze konkursu Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF). W
województwie warmińsko-mazurskim funkcję RIF pełni Warmińsko-Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. Część usług finansowanych ze środków publicznych
realizowana jest przez pozarządowe organizacje non-profit, współpracujące w ramach
działającego od 1996 r. Krajowego Systemu Usług (KSU). PARP koordynuje oraz wspiera
system organizacyjnie i merytorycznie. Liczba ośrodków KSU ulega corocznym zmianom w
wyniku kolejnych naborów. W ramach KSU działają m.in. Punkty Konsultacyjno-Doradcze
(PKD), Business Information Network (BIN), Centra Euro Info (EIC). W przyszłości w
ramach KSU ma być wyodrębniona Krajowa Sieć Innowacji (KSI). Część usług dotowanych
przez PARP realizowana jest przez instytucje spoza KSU, włączając organizacje prywatne. W
tym ostatnim przypadku warunkiem jest najczęściej uzyskanie akredytacji. Lista
akredytowanych firm publikowana jest na stronie internetowej PARP. W przyszłości
planowane jest opracowanie zasad współpracy KSU z firmami komercyjnymi i dopuszczenie
ich do uczestnictwa w systemie.
Olsztyńskie instytucje posiadające akredytację PARP do świadczenia usług doradczych na
rzecz przedsiębiorców:
Agencja Inicjatyw Lokalnych w Olsztynie Halina Lubak, Jolanta Sobiech;
Biuro Doradcze LONG Waldemar Dzwola;
Centrum Nowoczesnego Zarządzania " Quality" Ewa Strasińska;
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie;
Ireneusz Górski Consulting Group.
Na poziomie regionalnym i lokalnym publiczny system usług wspierających przedsiębiorstwa
organizowany jest przez samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz inne
instytucje pozarządowe. Samorząd terytorialny ma do dyspozycji instrumenty promocyjnoorganizacyjne, pozwalające na wdrożenie usług wspierających małe firmy. Należą do nich
zarówno samodzielnie prowadzone usługi informacyjne i działania promocyjne, jak i usługi
oferowane za pośrednictwem współtworzonych przez organa samorządu terytorialnego
instytucji otoczenia biznesu. Niektóre z tych instytucji wchodzi w skład Krajowego Systemu
Usług (KSU), oferując zwłaszcza usługi realizowane przez Punkty Konsultacyjno-Doradcze
(PKD). Do tego typu instytucji należą m.in.: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
ośrodki szkoleniowo-doradcze; inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii.
W przypadku samorządu gospodarczego organizacja usług wsparcia wchodzi w zadania
statutowe finansowane zarówno ze środków własnych, jak i zewnętrznych (inne środki
krajowe i zagraniczne, włączając programy przedakcesyjne i środki innych donatorów). W
Olsztynie działają izby przemysłowe i przemysłowo-handlowe, organizacje rzemiosła i
organizacje samorządu zawodowego, z reguły o zasięgu wojewódzkim. Każda z tych
organizacji oferuje usługi szkoleniowo-doradczo-informacyjne dla swoich członków.
Fundusze Pożyczkowe działające w Olsztynie:
Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”;
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie, Regionalny
Fundusz Pożyczkowy;
Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług.
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Organizacja usług wspierających przedsiębiorstwa leży także w gestii innych organizacji
pozarządowych. W Olsztynie należą do nich np. Fundacja Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych; Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury”, Fundacji Wspieranie
i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach. W lokalnej podaży pozafinansowych
usług wsparcia nie zauważa się – poza standardową ofertą adresowaną do wszystkich
mikroprzedsiębiorstw, małych firm i samozatrudnionych – pakietu odpowiadającego na
potrzeby firm przeżywających kryzys.
W Olsztynie istnieje niewystarczająca liczba profesjonalnie zorganizowanych instytucji,
pomagających w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewniających
przedsiębiorcom możliwość podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie innowacyjności i
zarządzania procesami innowacyjnymi. Niedostatek ten jest szczególnie widoczny w obszarze
współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową i przedsiębiorcami. Rozwiązaniem problemu
może być reaktywowanie Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz stworzenie na
terenie miasta Olsztyna Parku Technologicznego. Należy wykorzystać doświadczenia
(zarówno pozytywne jak i negatywne) związane z działalnością zlikwidowanego niedawno
Inkubatora Przedsiębiorczości celem tworzenia instytucji bardziej efektywnych i
charakteryzującymi się trwałymi rezultatami.
Na terenie Olsztyna w roku 2004 utworzona została podstrefa Warmińsko - Mazurskiej Strefy
Ekonomicznej - Kompleks Stomil. Podstrefa Olsztyn zajmuje tereny o powierzchni 177,72
ha, leżące we wschodniej części miasta. Grunty posiadają pełen dostęp do wszystkich
elementów uzbrojenia. Położenie podstrefy umożliwia korzystanie zarówno z transportu
kołowego jak i kolejowego. Utworzenie podstrefy związane było z planami inwestycyjnymi
największego zakładu produkcyjnego na terenie miasta tj. firmy Michelin Polska S.A. Tereny
podstrefy w całości zostały przewidziane na potrzeby rozbudowy tejże firmy. Inwestor
planuje zainwestować ok. 250 mln euro w rozbudowę dotychczasowego zakładu oraz w
utworzenie centrum logistyczno – dystrybucyjnego. Planuje się że zatrudnienie znajdzie
przynajmniej 500 osób.
Diagnoza polskiej gospodarki (w tym również Olsztyna) wskazuje na niski poziom
innowacyjności przedsiębiorstw, który wynika przede wszystkim z braku dostępu do wiedzy
oraz środków finansowych na wdrożenie nowych rozwiązań. Podstawowym mankamentem
jest słaba współpraca pomiędzy sferą badawczo – rozwojową a gospodarką oraz niski poziom
nakładów przedsiębiorstw na badania i rozwój. Brak jest koncepcji na finansowanie
działalności badawczo – rozwojowej ze środków biznesu. Taki stan rzeczy pogłębia fakt
słabego wykorzystania zasobów w postaci wyników prac i infrastruktury badawczo –
rozwojowej.
W czerwcu 2004 roku została przyjęta Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Jej Głównym celem jest zwiększanie konkurencyjności Warmii i
Mazur w procesie budowania potencjału gospodarczego i tworzenia nowoczesnych miejsc
pracy. Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez realizację czterech celów
strategicznych:
Wzrost kwalifikacji, który zostanie osiągnięty poprzez następujące działania o charakterze
regionalnym: Podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia zasobów ludzkich, tworzenie
miejsc pracy w sektorach zawansowanych technologii, tworzenie w regionie miejsc pracy
typu „distant work”, Zatrzymanie młodych wykształconych kadr w regionie, Zmiana
postaw mieszkańców regionu na bardziej proinnowacyjne, działania służące zwiększaniu
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poziomu wiedzy i umiejętności partnerów opracowujących i realizujących Regionalne
Strategie Innowacyjne, w zakresie planowania strategicznego, budowania partnerstwa oraz
zarządzania projektem,
Promocja wysokiej jakości, który będzie realizowany poprzez następujące działania o
charakterze regionalnym: organizacja i utrzymanie regionalnego systemu promowania
wysokiej jakości, wspieranie budowania regionalnego zasobu ekspertów z zakresu jakości,
podnoszenie świadomości społecznej z zakresu roli jakości, przekazywanie informacji z
tego obszaru, wspieranie kreowania wizerunku regionu jako regionu stawiającego na
jakość.
Promocja współpracy, który będzie realizowany poprzez następujące działania o
charakterze regionalnym: działania wprowadzające współpracę na szczeblu regionalnym
pomiędzy różnymi podmiotami, tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji,
pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami
(na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii,
działania wspierające wdrażania przedsięwzięć opartych o partnerstwo publicznoprywatne (ppp), wzmacnianie kontaktów międzynarodowych regionu i jego instytucji,
działania podnoszące świadomość społeczną wagi współdziałania.
Budowanie potencjału innowacyjnego, który będzie realizowany poprzez następujące
działania o charakterze regionalnym: wsparcie dla działań poprawiających
konkurencyjność regionu, wsparcie dla działań poprawiających zdolności absorpcyjne
regionu w zakresie know–how, środków finansowych itp., wsparcie dla działań
wprowadzających do szerokiej praktyki sprawdzone rozwiązania podnoszące
innowacyjność w regionie, wsparcie dla działań podnoszących jakość życia w regionie i
budujących trwałe podstawy wzrostu gospodarczego w regionie, Podnoszenie
świadomości społecznej w zakresie roli potencjału innowacyjnego.
Oczekuje się, iż realizacja działań zdefiniowanych w Regionalnej Strategii Innowacyjności
przyniesie poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw Województwa Warmińsko Mazurskiego w wyniku:
Zbadania potrzeb przedsiębiorstw i zdolności wchłaniani nowych technologii
Poprawę infrastruktury usługowej wspierającej działalność przedsiębiorstw
Przygotowanie przedsiębiorców do efektywnego korzystania z przyszłych funduszy
strukturalnych UE
Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowo - badawczymi
Opracowanie projektów pilotażowych finansowanych ze środków UE
Zwiększenia liczby przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie oraz innowacyjne
metody zarządzania
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4.7. Turystyka
Walory turystyczne regionu Warmii i Mazur przyciągają coraz większe rzesze turystów.
Jadąc nad jeziora, zahaczają oni tranzytem o Olsztyn, jednakże wielu z nich zatrzymuje się w
mieście tylko na 1 dzień. Sytuacja ta powinna jak najszybciej ulec zmianie, jednakże, aby to
się stało, niezbędna jest współpraca wszystkich zainteresowanych tym problemem
podmiotów, a więc władz miejskich i wojewódzkich, jak również biznesmenów i drobnych
przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność w szeroko rozumianym otoczeniu ruchu
turystycznego. Jest to coraz bardziej prawdopodobne i możliwe, w głównej mierze dzięki
coraz lepszemu wizerunkowi Olsztyna, a szczególnie okolic Starego Miasta, coraz lepiej
funkcjonującej gastronomii i handlu, rezerwie miejsc hotelowych (stopień wykorzystania
miejsc noclegowych w Mieście wynosił w 2003 roku 26,1%), które nie mają pełnego
obłożenia nawet w sezonie, oraz coraz większej liczby imprez kulturalnych i artystycznych
organizowanych zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych.
Równie duże znaczenie dla rozwoju turystyki ma informacja turystyczna. W 2000 roku Urząd
Miasta powierzył prowadzenie „it” Inkubatorowi Przedsiębiorczości, przekazując mu, na
preferencyjnych warunkach, lokal w centrum miasta. W tym samym czasie „it” otworzył
również Urząd Marszałkowski. Wynikiem tego było rozwiązanie umowy z Inkubatorem i
podjęcie decyzji wspólnie z Zarządem Województwa o utworzeniu wspólnego Centrum
Informacji Turystycznej, w lokalu przy Wysokiej Bramie. Centrum Informacji Turystycznej
w Olsztynie działa w ramach Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
W-MROT ma status stowarzyszenia z możliwością zrzeszania jako członków zwyczajnych
zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Powstała ona w związku ze zmianą systemu
zarządzania w turystyce. Uwzględniając doświadczenia krajów o rozwiniętej gospodarce
turystycznej przyjęto, że na poziomie krajowym zadania narodowej organizacji turystycznej
wykonuje Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie, na poziomie wojewódzkim
Regionalna Organizacja Turystyczna, a na poziomie gminnym i powiatowym ich lokalne
odpowiedniki . W związku z utworzeniem W-MROT Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego przekazał Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej tej
organizacji oraz zadania będące dotychczas w jego gestii a związane z promocją turystyczną
regionu.
Celami W-MROT, zgodnie ze statutem są:
Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju województwa WarmińskoMazurskiego;
Budowa wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie;
Podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów;
Integrowanie środowiska podmiotów działających w zakresie turystyki;
Kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki;
Rozwój oferty turystycznej regionu;
Tworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych działających w zakresie
turystyki z organami administracji publicznej, w tym z Polską Organizacją Turystyczną, a
także z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki;
Popularyzowanie i rozwijanie turystyki;
Zwiększanie inwestycji w zakresie turystyki;
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
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Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój
przedsiębiorczości;
Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
Rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
Prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
W sezonie, Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej dziennie odwiedzało od 80 do
150 osób co daje liczbę około 6,0 tyś osób rocznie, z czego 60% to turyści zagraniczni.
Pytania zainteresowanych dotyczą głównie:
Materiałów promocyjnych dotyczących Olsztyna, plan miasta, tanie noclegi, sklepy,
gastronomia (80%);
Gospodarstw agroturystycznych, wypoczynku z małymi dziećmi;
Domków letniskowych, tanich kwater prywatnych;
Przewodników po szlakach pieszych, rowerowych, wodnych;
Imprez odbywających się w regionie, prognozę pogody;
Godzin otwarcia obiektów zabytkowych, cen biletów wstępu;
Regionalnych, krajowych i międzynarodowych, połączeń komunikacyjnych
Kanału Ostródzko-Elbląskiego;
Jednodniowych wycieczek po regionie, spływów Łyną i wycieczek z przewodnikiem do
Kaliningradu.
W-MROT prowadzi również sprzedaż map, przewodników, informatorów, albumów i
drobnych gadżetów, świadczy również usługi rezerwacyjne i przewodnickie.
W-MROT pełniąca również rolę Centrum Informacji Turystycznej Olsztyna, prócz bieżącej
obsługi turystów realizowała działania bezpośrednio dotyczące promocji turystycznej Miasta.
Miasto Olsztyn wraz z W-MROT było współwydawcą materiałów promocyjnych w języku
włoskim kolportowanych podczas targów BIT 2004 Mediolan. Podczas imprez targowych
zarówno w Polsce jak i zagranica prezentowane były materiały prezentujące Olsztyn. WMROT wydał Plan Miasta Olsztyn w 3 językach.
Olsztyn, jako stolica regionu Warmii i Mazur, jest głównym ośrodkiem o znaczeniu
gospodarczym i usługowym, obsługującym ruch turystyczny. Pomimo wielu zmian jakie
zaszły na przestrzeni ostatnich lat w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w dalszym
ciągu odczuwalny jest niedostatek w wielu elementach, wiążących się z obsługą ruchu
turystycznego i usług towarzyszących.
Baza noclegowa Olsztyna, od początku lat 90-tych do roku 1998, dynamicznie się
powiększała. W roku tym dysponowało miasto 33 obiektami z 7279 miejscami noclegowymi.
Od roku 1999 natomiast obserwuje się ubytek zarówno obiektów, jak i miejsc noclegowych.
W 2003 roku, Olsztyn dysponował 17 obiektami noclegowymi turystyki z 5428 miejscami
noclegowymi( w 2001 roku było odpowiedni 20 i 6506). Pewnym pocieszeniem jest, że
spadek liczby obiektów i miejsc noclegowych odbywa się głównie kosztem obiektów
sezonowych. Liczba miejsc noclegowych w obiektach całorocznych powiększyła się z 1867
w roku 2000 do 1921 w 2001 roku i 2037 w roku 2003. Liczba osób korzystających z
noclegów i liczba udzielonych noclegów w 2003 roku pozostała na poziomie zbliżonym do
roku 2001, jednakże widoczny jest przyrost turystów zagranicznych korzystających z
noclegów, jak również liczba udzielonym im noclegów.
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W mieście działa ponad 40 biur turystycznych, organizujących różne formy wypoczynku.
Zaplecze gastronomiczne miasta to 147 restauracji, barów, kawiarni, a także 124 punktów
malej gastronomii, które gwarantują atrakcyjne posiłki i przekąski. Nad jeziorem Ukiel
usytuowano tereny wypoczynkowe - plażę miejską, kąpieliska, ośrodki wodno-rekreacyjne,
przystanie, kluby wodne, pola biwakowe, kempingi. W pobliżu znajduje się Aeroklub
Warmińsko-Mazurski. Olsztyn należy do Federacji Miast Kopernikowskich. Jej członkami są
miasta związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, m.in. Bolonia, Frombork,
Kraków, Toruń. Siedziba Federacji mieści się w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium
Astronomicznym.
Tabela 14: Obiekty noclegowe turystyki, miejsca noclegowe i korzystający w 2003 roku w Olsztynie
Wyszczególnienie

2001

2003

Obiekty ogółem

20

17

Obiekty całoroczne

16

16

Miejsca noclegowe ogółem

6509

5428

Miejsca noclegowe całoroczne

1921

2037

114481

114468

Korzystający z noclegów ogółem
Korzystający z noclegów turyści zagraniczni

24824

28478

Udzielone noclegi ogółem

246267

251036

Noclegi udzielone turystom zagranicznym

60288

71214

Olsztyn w 2001 roku dysponował 11 hotelami z 1707 miejscami noclegowymi ( w 2001 roku
było 9 hoteli z 1437 miejscami noclegowymi), 1 schroniskiem młodzieżowym z 70
miejscami, oraz 5 innymi obiektami z 3651 miejsc noclegowych (w 2001 roku były: 1 dom
wycieczkowy z 60 miejscami oraz 9 innych obiektów, w których znajdowało się 277 miejsc
noclegowych całorocznych i 4.588 miejsc sezonowych). Najbardziej preferowane przez
turystów odwiedzających Olsztyn były hotele, które dysponując 31,4% miejsc noclegowych
skupiły 80% korzystających z noclegów i udzieliły 66% wszystkich noclegów. Stosunkowo
chętnie były również odwiedzane obiekty noclegowe określane w statystyce jako ‘inne”
(m.in. internaty, domy studenckie, hotele robotnicze itp.), które dysponowały 67% miejsc
noclegowych i udzieliły 27% wszystkich noclegów.

48

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Gospodarczo – finansowej
Rysunek 11: Statystyka sektora turystycznego w Polsce w roku 2004
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Pomimo że ilość turystów odwiedzających Olsztyn w stosunku do liczby mieszkańców
wyraźnie góruje ponad wskaźnikiem dla Polski, województwa i grupy porównawczej, to ilość
noclegów przypadających na jednego turystę wskazuje, że Olsztyn nie jest celem ruchu
turystycznego a jedynie przystankiem do dalszych podróży. Taka sytuacja niewątpliwie
związana jest z ubogą oferta turystyczną miasta.
Rozwój turystyki jest także czynnikiem wspierającym rozwój całej sfery gospodarczej.
Należy dążyć do tego, aby w przyszłości sektor turystyczny stał się dostarczycielem nowych
miejsc pracy dla mieszkańców miasta. Z kolei działania nakierowane na rozwój funkcji w
dziedzinie rekreacji powodować będą podnoszenie jakości życia, co będzie mieć pozytywne
skutki tak wobec przybywających tu turystów, jak i społeczności lokalnej.
Czynniki ograniczające możliwości wzrostu ruchu turystycznego i rozwój zagospodarowania
turystyczno-rekreacyjnego w mieście:
Niewystarczająco rozwinięte zaplecze lądowe i wodne dla rozwoju sportów wodnych;
Brak zagospodarowania ciągów spacerowych wokół jezior miejskich;
Nie wykorzystane możliwości zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego terenów
zielonych (Brak tzw. Parku Centralnego);
Niski standard i niewystarczająca ilość kąpielisk;
Zbyt mała ilość tanich obiektów noclegowych;
Mała ilość parkingów, brak toalet publicznych;
Brak spójnego systemu ścieżek rowerowych;
Mało atrakcyjna oferta urządzeń sportowych oraz brak urządzeń do organizowania;
masowych imprez rozrywkowych;
Niedostateczna estetyka niektórych fragmentów miasta;
Niedostateczna promocja turystyczna miasta;
Słaba dostępność komunikacyjna miasta;
Powierzchowna współpraca z Miastami Partnerskimi.
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Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Olsztyn posiada znaczny potencjał
turystyczny, który do pełnego wykorzystania wymaga jeszcze wiele pracy i nakładów.
Nakłady te w niedalekiej przyszłości mogą procentować, a turystyka może stać się elementem
wzmacniającym potencjał gospodarczy Olsztyna. Zważywszy na sezonowość turystyki
regionalnej i brak koncepcji działań zapewniających przedłużenie sezonu w Olsztynie (rozwój
turystyki kwalifikowanej; np. biznesowej, zimowej, uzdrowiskowej itp.) trudno dziś wskazać
przesłanki dla określenia turystyki jako dziedziny istotnie zwiększającej ten potencjał.
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Wnioski
Należy skierować większą uwagę na wzmocnienie gospodarczych funkcji ponadlokalnych
Olsztyna. Olsztyn uznany za krajowy ośrodek równoważenia rozwoju w tej części Polski,
powinien pełnić funkcje regionalnego ośrodka rozwoju przedsiębiorczości, ośrodka
dyspozycyjno-koordynacyjnego
inwestycji
zagranicznych,
ośrodka
inicjatyw
ekorozwojowych oraz ośrodka dynamizującego rozwój gospodarki turystycznej.
Należy rozważyć zasadność zainicjowania zmian organizacyjno - funkcjonalnych w
strukturze Urzędu Miasta Olsztyn, zmierzających do przystosowania jego działalności do
potrzeb inwestorów oraz ograniczania barier administracyjnych rozpoczynania i prowadzenia
działalności gospodarczej. Katalog potrzebnych zmian jest szeroki. Zasadnym wydaje się
wprowadzenie zmian zmierzających do zapewnienia spójności procesów decyzyjnych z
kierunkami rozwoju określonymi w strategii rozwoju miasta.
Ponieważ gmina działa na rynku i jest jednym z podmiotów na nim funkcjonujących,
zasadnym wydaje się posiadanie „Strategii Promocji Miasta”. Promocja miasta powinna być
rozumiana jako zespół działań zmierzających do poinformowania i zachęcenia określonych
osób prawnych i fizycznych do takiej aktywności gospodarczej i tak ukierunkowanej, aby
powodowała efekty pożądane przez władze miasta i zgodne z programami. Efektywność
działań promocyjnych powinna podlegać ocenie jako stosunek nakładów do efektów.
Gminy i powiaty są istotnym ogniwem całego systemu wspierania przedsiębiorczości w
Polsce i mają możliwość kształtowania sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez
odpowiednie instrumenty wspierające przedsiębiorców , nawet jeśli obowiązek taki nie
wynika wprost z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. Ważne jest jednak, aby te
instrumenty zostały zidentyfikowane i ujęte w formie programu. Przygotowanie „Lokalnego
Programu Rozwoju Przedsiębiorczości” opartego na starannej diagnozie sytuacji w mieście
oraz jego bliższym i dalszym otoczeniu, uwzględniającego dostępne instrumenty
instytucjonalne, prawne i finansowe bezpośredniej i pośredniej pomocy dla przedsiębiorców,
opracowanego we współpracy z lokalnymi partnerami, pozwoli lepiej gospodarować
ograniczonymi zasobami finansowymi miasta i partnerów oraz w bardziej skoordynowany
sposób realizować zadania, które poprawią warunki prowadzenia działalności gospodarczej w
Olsztynie.
Istotna rolę dla lokalnej gospodarki odgrywają instytucje otoczenia i wsparcia biznesu. Mogą
one wspierać rozwój sieci kooperacji, pozyskiwania zewnętrznego środków czy dyfuzji
innowacji. Zasadnym jest więc postulat aktywnego włączenie się Miasta w finansowe i
organizacyjne wspieranie powstawania i działalności takich podmiotów na terenie Olsztyna.
Rola władz miasta powinna być kluczowa w tworzeniu takich podmiotów jak:
Fundusz Poręczeń Kredytowych;
Fundusz Pożyczkowy;
Inkubator Przedsiębiorczości;
Gminne Centrum Informacji Gospodarczej;
Park Technologiczny;
Park Przemysłowy;
Centrum Obsługi Inwestora.
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Polityka władz Olsztyna powinna promować i przyciągać tych inwestorów, których projekty
mają najkorzystniejszy bilans kosztów i korzyści z punku widzenia interesu społecznego.
Inwestycje Gminne powinny być tak zaplanowane, aby powodowały rozwój kolejnych, już
nie przez gminę prowadzonych inwestycji.
Zastrzeżenia budzi założenie, iż siłę ekonomiczną Olsztyna należy budować w oparciu o
przemysł turystyczny. Należy szukać możliwości rozwoju nowych, nowoczesnych dziedzin
gospodarki miasta. Turystyka i jej otoczenie nadal powinno być jednym z priorytetów
polityki rozwoju gospodarczego, nie zawężając jednak spojrzenia na całokształt lokalnej
gospodarki
Należy wykorzystać potencjał jaki tkwi w sferze naukowo – badawczej Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego oraz przemysłu meblarskiego i spożywczego celem tworzenia
„Clusters”.
Należy wesprzeć ideę tworzenia Samorządu Gospodarczego oraz jego aktywnej współpracy z
Samorządem Lokalnym.
Niezbędnym jest zapewnienie pełnej spójności średniookresowych dokumentów
strategicznych Olsztyna z programami operacyjnymi oraz strategiami branżowymi na
szczeblu wojewódzkim oraz rządowym celem uzyskania efektu synergii planowanych
działań.
Celem stworzenia systemu wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości należy prowadzić
cykliczne badania wśród firm działających w Olsztynie, dotyczące problemów na jakie
napotykają się przedsiębiorcy oraz ich potrzeb.
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5. Rynek pracy w Olsztynie
W Polsce podstawowym zagrożeniem w odbiorze społecznym, oraz priorytetowym
wyzwaniem dla władz wobec zapewnienia spójności społecznej, jest wysoki poziom
bezrobocia. Według danych GUS, stopa bezrobocia w naszym kraju w marcu 2005 r.
wyniosła 19,3% i była najwyższa wśród wszystkich krajów nowej, poszerzonej Unii
Europejskiej. Znaczny spadek liczby pracujących w ostatnich latach w Polsce przełożył się na
wzrost stopy bezrobocia oraz liczbę osób biernych zawodowo. Przyczyn eskalacji tego
zjawiska należy szukać w czynnikach koniunkturalnych, intensyfikacji procesów
restrukturyzacyjnych, polityce społeczno-gospodarczej ukierunkowanej w znacznym stopniu
na kompensowanie dochodów osób pozostających bez pracy, oraz słabej korelacji między
systemem kształcenia a potrzebami rynku pracy. W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
znajdują się osoby młode, absolwenci nieposiadający doświadczenia zawodowego oraz tzw.
osoby „zredukowane”, powyżej czterdziestego roku życia.

5.1. Charakterystyka zatrudnienia
Ludność Olsztyna jest stosunkowo młoda. Procentowy udział ludności poniżej 25 lat jest tu
wyższy niż przeciętnie w Polsce i wynosi odpowiednio 38% i 34,6%. Natomiast trend
demograficzny jest podobny do krajowego. Wzrasta udział ludności w wieku
poprodukcyjnym, co w przyszłości powodować będzie wzrost zapotrzebowania na usługi
zdrowotne i socjalne. Pomimo spadku, udział ludności w wieku poniżej 15 lat jest wyższy od
średniej krajowej, odpowiednio 24,4% i 23,2%. Przyrost naturalny jest dodatni i wysoki
(2,30/00 w porównaniu do średniej krajowej, która wynosi 0,10/00) co niewątpliwie jest
pozytywnym czynnikiem. Populacja Miasta jest stabilna.
Tabela 15: Ludność według ekonomicznych grup wieku, stan na dzień 31 grudnia
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

Ogółem
W wieku przedprodukcyjnyma
Mężczyźni
Kobiety
W wieku produkcyjnymb
Mobilnymc
Niemobilnymd
Mężczyźni
Kobiety
W wieku poprodukcyjnyme
Mężczyźni
Kobiety
Ludność w wieku nieprodukcyjnymf na 100
osób w wieku produkcyjnym

174271
37319
18982
18337
115051
76126
38925
55318
59733
21901
6920
14981

174080
35426
17960
17466
116171
7510
40461
55825
60346
22483
7170
15313

172467
33891
17107
16784
115651
75317
40334
55634
60017
22925
7255
15670

173075
32750
16541
16209
116970
75389
41581
56291
60679
23355
7422
15933

51

50

49

48

a
Ludność w wieku 0-17 lat.
45-64 lata i kobiety 45-59 lat.
i poprodukcyjnym

b

Mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety 18-59 lat. c Ludność w wieku 18-44 lata. d Mężczyźni w wieku
Mężczyźni w wieku 65 lat i więcej i kobiety 60 lat i więcej. f Ludność w wieku przedprodukcyjnym

e
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Analizując strukturę wiekową ludności Olsztyna według ekonomicznych grup wieku, w
latach 1990 – 2003 zauważyć można tendencję, która jest zbliżona do tendencji występującej
w kraju. W okresie tym nastąpił spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, o 10
punktów procentowych, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału ludności, zarówno w wieku
produkcyjnym jak i poprodukcyjnym, jednakże zdecydowanie większy przyrost nastąpił w
grupie osób w wieku produkcyjnym (o 6 pkt. procentowych) aniżeli w wieku
poprodukcyjnym (o 4 pkt. procentowe).
Tabela 16: Struktura wiekowa ludności Olsztyna na tle województwa i kraju (stan na 31 XII 2001 i 2003)
Wyszczególnienie

Liczba
ludności
ogółem

Wiek
przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Wiek poprodukcyjny

Polska
2001
2003

38.632.453
38.190.608

8.970.682
8.349.808

23,2
21,9

23.919.797
24.038.777

61,9
62,9

5.741.974
5.802.023

14,9
15,2

Województwo
2001
2003

1.469.274
1.428.885

373.337
343.742

25,4
24,1

909.170
896.466

61,9
62,7

186.767
188.677

12,7
13,2

174.080
173.075

35.426
32.750

20,4
18,9

116.171
116.970

66,7
67,6

22.483
23.355

12,9
13,5

Olsztyn
2001
2003

W 2003 roku liczba osób pracujących w gospodarce narodowej w Olsztynie wynosiła 55.769,
przy czym w porównaniu do roku 2001 nastąpił spadek o 4,4 punktu procentowego. Udział
sektora publicznego w ogólnej liczbie pracujących wynosił 46% w 2003 roku i 47% w roku
2001. Jak wynika z poniższego zestawienia od 1994 roku, kiedy zaczęto stosować podział
pracujących na sektory, do roku 1999 stopniowo zwiększał się udział sektora prywatnego w
strukturze pracujących. Wzrost nastąpił również pomiędzy rokiem 2003 a 2000, jednakże z
uwagi na zmiany metodologiczne w naliczaniu pracujących od roku 2000, nie ma możliwości
porównania tych trzech lat do wcześniejszego okresu.
Analizując strukturę pracujących według sekcji PKD w roku 2003 najwięcej pracujących było
w przemyśle, handlu i naprawach oraz w edukacji. Największe zmiany w strukturze
pracujących w latach 2001 - 2003 zaszły w przemyśle (nastąpił spadek udziału pracujących o
4%), w budownictwie (spadek o 1,9%), w handlu i naprawach (wzrost o 1,6%), w obsłudze
nieruchomości i firm (wzrost o 1,2%) oraz w ochronie zdrowia (spadek o 1,2%).
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Rysunek 12: Struktura pracujących w gospodarce narodowej według sekcji PKD w Olsztynie
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W sektorze przedsiębiorstw w roku 2003 przeciętne zatrudnienie wynosiło 32516 osób i w
porównaniu do roku 2001 zanotowano spadek o 13,4 pkt. procentowych. Sektor publiczny w
roku 2003 zatrudniał zaledwie 13,6% wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw,
natomiast spośród sekcji PKD najliczniej reprezentowaną grupą był przemysł (48,4 %
zatrudnionych), handel i naprawy (17,9%) oraz budownictwo (13,5%). W porównaniu do
roku 2001 w strukturze pracujących zmniejszył się udział pracujących w budownictwie,
przemyśle oraz w hotelach i restauracjach, co obrazuje poniższy wykres.
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Rysunek 13: Struktura pracujących w sektorze przedsiębiorstw według sekcji PKD w Olsztynie
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5.2. Dochody mieszkańców
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Olsztynie w roku
2003 wyniosło 2185,33 zł i w porównaniu do roku 2001 wzrosło o 7,4 punktu procentowego.
Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w
kraju wyniosło w 2003 roku 2.341,53 zł. Oznacza to, że zarobki w Olsztynie kształtują się
poziomie 93,3% średniej krajowej. Najwyższe wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
wypłacają firmy w sekcji przemysł (112,4% w stosunku do średniej w mieście) oraz w sekcji
transport, składowanie i łączność, jednakże w tym wypadku już wysokość wynagrodzenia jest
niższa aniżeli średnio w mieście i kształtuje się na poziomie 98%. Najniższe zarobki w
sektorze przedsiębiorstw zanotowano w sekcji hotele i restauracje (turystyka), na poziomie
71% średniej.
Tabela 17: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Mieście Olsztyn w
latach 1997 – 2003
Wyszczególnienie
Sektor przedsiębiorstw ogółem
w tym:
przemysł
budownictwo
handel i naprawy
hotele i restauracje
transport, składowanie, łączność

1997
1078,7

1998
1245,8

1999
1683,0

2000
2091,56

2001
2034,25

2003
2185,33

1159,8
993,1
955,9
802,1
1081,0

1348,9
1208,6
085,1
875,2
1272,6

1830,8
1591,8
1482,3
1258,7
1645,9

2317,05
2011,02
1777,64
1388,04
1838,85

2252,65
1940,25
1722,49
1454,12
2019,57

2457,23
2049,58
1727,81
1552,31
2141,43
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Przeciętne wynagrodzenie w Mieście Olsztyn w sektorze przedsiębiorstw kształtuje się na
poziomie średniego i nie odbiega wartościowo od miast o podobnej wielkości. Jednakże w
porównaniu z płacami średnimi w Warszawie, łatwo zauważyć że siła nabywcza średniej
płacy jest aż o ponad 47% wyższa niż w Olsztynie.
Rysunek 14: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w roku 2003, w PLN
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Tabela 18: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach produkcyjnych w roku 2003 w PLN
Wyszczególnienie
Przemysł
Budownictwo
Handel i naprawy∆
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka
magazynowa i łączność

Białystok
2166,97
1964,9
1948,94
1217,55
2363,46

Olsztyn
2457,23
2049,58
1727,81
1552,31

Opole
2453,26
1854,56
2089,09
1239,55

Lublin
2288,85
1898,3
1721,44
1233,22

Kielce
2312,03
2109,3
1818,75
1553,96

Toruń Warszawa Wrocław
2127,36 3282,02
2591,82
1799,78 3581,07
2138,76
1860,65 3643,48
2356,5
1226,53
2249,1
2097,88

2141,43 2401,12 2128,13 2315,72 2155,81

2882,98

3190,19

5.3. Bezrobocie
Na koniec miesiąca grudnia 2004r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olsztynie
zarejestrowanych było 9011 osób. W porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku liczba
bezrobotnych zmalała o 785 osób to jest o 8%. Systematyczny spadek liczby bezrobotnych
notuje się od roku 2002.
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Rysunek 15: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie, stan na
dzień 31 grudnia
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W poszczególnych latach stopa bezrobocia w mieście Olsztyn, województwie warmińskomazurskim i kraju przedstawiała się następująco:
Rysunek 16: Stopa bezrobocia w Olsztynie, stan na dzień 31 grudnia
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Na dzień 31.12.2003r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych przekraczał połowę
zarejestrowanych – 53,2%. Z przedstawionych powyżej danych statystycznych wynika, że
kobiety cechuje znacznie niższy poziom aktywności zawodowej, 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, pomimo
tego, że posiadają wyższe kwalifikacje. Pracodawcy chętniej zatrudniają mężczyzn w obawie
przed zwolnieniami lekarskimi związanymi z opieką nad dziećmi lub macierzyństwem.
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Ponadto olsztyński rynek pracy charakteryzuje się większą liczbą ofert pracy typowych dla
mężczyzn, np.: w budownictwie, transporcie.
Tabela 19: Stan i struktura bezrobocia w Olsztynie, stan na dzień 31 grudnia
Rok 2002
bezrobotni
kobiety
ogółem
10414
5538
7934
4173
2480
1365
232
112
627
366
2250
1195
9287
5005
1127
533

Wyszczególnienie
Ogółem
dotychczas pracujący
dotychczas nie pracujący
niepełnosprawni
absolwenci
młodzież 18-24 lata
bez prawa do zasiłku
z prawem do zasiłku

Rok 2003
bezrobotni
kobiety
ogółem
9796
5207
7367
3830
2429
1377
279
126
570
361
1985
1052
8915
4803
881
404

Młodzież w wieku do 24 roku życia – wg stanu na dzień 31.12.2003r. stanowi 20,3% 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. Sytuacja na rynku pracy powoduje, że pracodawcy zatrudniają
absolwentów szkół w zasadzie wyłącznie w ramach zawartych z urzędem pracy umów
absolwenckich oraz stażowych. Na dzień 31.12.2003r. w Olsztynie zarejestrowanych było:
1985 bezrobotnych w wieku 18-24 lata;
570 absolwentów szkół, co stanowiło 5,8% ogółu bezrobotnych.
Uciekając od bezrobocia młodzież intensywnie podwyższa swoje kwalifikacje. W roku 1999
w Olsztynie młodzież z wykształceniem poniżej średniego stanowiła 27,7% ogółu
zarejestrowanych absolwentów, a w 2003 udział ten zmniejszył się do 13,5%
Rysunek 17: Bezrobotni absolwenci w Olsztynie wg szkół, stan na dzień 31 grudnia
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Sytuacja na rynku pracy powoduje, że nawet dyplom wyższej uczelni nie gwarantuje
zatrudnienia.
Tabela 20: Bezrobotni w Olsztynie wg wieku, stan na dzień 31 grudnia
Rok 2002
bezrobotni
kobiety
ogółem
2250
1196
2902
1714
2415
1340
2551
1220
234
68
62
-

Wiek
18 – 24 lata
25-34 lata
35-44 la ta
45-54 lata
55-59 lata
60-64 lata

Rok 2003
bezrobotni
kobiety
ogółem
1985
1052
2693
1619
2165
1186
2595
1269
294
81
64
-

Na dzień 31.12.2003r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie zarejestrowanych było 4706
osób pozostających bez pracy powyżej 12 m-cy, co stanowiło 48,0% ogółu bezrobotnych.
Osoby bezrobotne powyżej 24 m-cy stanowiły 31,8% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z
rokiem 2002 liczba osób długotrwale bezrobotnych zmalała. Bezrobocie długotrwałe dotyka
częściej kobiet i pozostają one dłużej bez pracy niż mężczyźni.
Tabela 21: Bezrobotni bez pracy powyżej 12 miesięcy, stan na dzień 31 grudnia
2002r.
ogółem
4904

2003r.
kobiety
2955

ogółem
4706

kobiety
2781

Długotrwały charakter bezrobocia oznacza, że duża część osób traci prawo do zasiłku. Osoby
długotrwale bezrobotne dezaktywizują się zawodowo, tracą umiejętności i nawyki zawodowe,
stają się mało atrakcyjne dla pracodawców, co oznacza, że coraz trudniej znaleźć im pracę.
Tabela 22: Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w Olsztynie, stan na dzień 31 grudnia
Czas pozostawania bez pracy
do 1 m-ca
1-3 m-cy
3-6 m-cy
6-12 m-cy
12-24 m-cy
powyżej 24 m-cy

2002
bezrobotni
kobiety
ogółem
823
335
1526
646
1465
774
1696
828
1898
1009
3006
1946

2003
bezrobotni
kobiety
ogółem
736
327
1534
702
1314
650
1506
747
1592
856
3114
1925

Utrzymuje się wysoki poziom zarejestrowanych osób posiadających niskie kwalifikacje
zawodowe – ok. 54,5% ogółu bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe,
gimnazjalne i poniżej. Przyczyny wysokiego udziału osób o niskich kwalifikacjach są
następujące:
Zaniedbanie edukacyjne pewnych grup społecznych i często brak możliwości podjęcia
dalszej nauki;
Niskie aspiracje edukacyjne i zawodowe pewnych środowisk społecznych;
Łatwa wymienialność tej grupy pracowników – są zwalniani w pierwszej kolejności, a
równocześnie brak jest zainteresowania pracodawców podnoszeniem kwalifikacji tych
pracowników.
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Rysunek 18: Bezrobotni w Olsztynie wg poziomu wykształcenia, stan na dzień 31 grudnia
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W trudnej sytuacji pozostają bezrobotni bez prawa do zasiłku. Grupa ta na koniec 2003r.
stanowiła 91% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Tak mało osób z Olsztyna ma
prawo do zasiłku z uwagi na krótki 6 m-czny okres jego pobierania, a także z uwagi na coraz
większe trudności w przepracowaniu 365 dni będących podstawą do jego nabycia. Większość
bezrobotnych w Olsztynie to osoby, które przed rejestracją były zatrudnione. Wg stanu na
31.12.2003r. spośród 9796 osób bezrobotnych – 2429 to osoby dotychczas nie pracujące.
Tabela 23: Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, stanu na dzień 31grudnia
2003 roku
Rolnictwo, Łowiectwo i Leśnictwo
Górnictwo i Kopalnictwo
Działalność produkcyjna
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli
oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana
z prowadzeniem
interesów
Administracja publiczna i obrona narodowa;
gwarantowana prawnie opieka socjalna
Edukacja
Ochrona zdrowia i opieka socjalna
Pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna i indywidualna, gospod.
domowe zatrudniające pracowników
Dotychczas nie pracujący
Razem
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Największy napływ bezrobotnych jest z jednostek handlowych. Przyczyną jest likwidacja
drobnego handlu w związku z konkurencją zagranicznych supermarketów, a także duża
fluktuacja pracowników w tych marketach.
Charakterystyczną cechą bezrobocia jest duża płynność rynku pracy. W ciągu całego roku
2003 zarejestrowało się 10850 osób bezrobotnych, to jest o 671 osób więcej niż rok temu. W
tym samym okresie z różnych powodów z ewidencji bezrobotnych wyłączono 11468 osób, tj.
o 996 więcej niż w roku 2002.
Miasto wdraża kilka programów dostępnych dla bezrobotnych (programy szkoleniowe,
programy robót publicznych). Jeden z programów prowadzonych przez Olsztyn jest
skierowany do absolwentów szukających pierwszej pracy a inny do osób bezrobotnych
podejmujących działalność na własny rachunek. Osoby te są zwolnione z płacenia podatku od
nieruchomości wykorzystywanych do celów biznesowych Efektywność powyższych
programów waha się pomiędzy 40% a 80%.
Tabela 24: Stopa bezrobocia większych miasta Polski w latach 2003-2004
Wyszczególnienie
Łódź
Gorzów Wlkp.
Kielce
Szczecin
Lublin
Wrocław
Gdańsk
Bydgoszcz
Olsztyn
Opole
Katowice
Kraków
Poznań
Warszawa

2003
19,1
18,4
15,6
16
13,6
12,9
12,8
12,8
11,9
11
8,2
8,4
7,1
6,1

2004
18,2
17,5
15,7
15,3
12,5
12,4
11,4
11,2
11,0
10,1
7,7
7,5
7,0
6,5

Na tle większych miast Polski, poziom bezrobocia w Olsztynie należy ocenić jako
umiarkowany. Pozytywną tendencją jest jego systematyczny spadek od roku 2002. Należy
spodziewać się dalszego spadku ilości osób bezrobotnych w mieści, w związku z
inwestycjami współfinansowanymi przez fundusze unijne olsztyńskich przedsiębiorstw,
planów inwestycyjnych firm: Michalin Polska oraz Makro (Cash & Carry). Również
działania urzędów pracy oraz innych instytucji działających na rzecz aktywizacji
bezrobotnych powinny wspierać pozytywne tendencje na rynku pracy w Olsztynie.
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5.4. Działania na rzecz zatrudnienia

5.4.1. Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia definiuje zadania państwa w zakresie polityki
zatrudnienia. Dokument koncentruje się na 2005 roku, wyznaczając perspektywę realizacyjną
do roku 2006, tam gdzie jest to niezbędne. Intencją dokumentu, poprzez uwzględnienie
synergii działań przełamujących podziały resortowe i sektorowe, jest także stworzenie
podstawy do zwiększenia efektywności realizacji niekwestionowanych priorytetów polskiej
polityki społeczno-gospodarczej, jakimi są ograniczenie bezrobocia, wzrost zatrudnienia i
rozwój zasobów ludzkich. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia jest również
dokumentem informującym o tym, jak polska polityka zatrudnienia odpowiada na wyzwania
wynikające z przekrojowych i szczegółowych wytycznych zatrudnienia, jako części
Europejskiej Strategii Zatrudnienia, przyjętych Decyzją Rady Europejskiej z dnia 22 lipca
2003 r. w sprawie wytycznych polityk zatrudnienia (2003/578/WE). Zbiór zadań Krajowego
Planu Działań na rzecz Zatrudnienia, utworzony został w wyniku prac Międzyresortowego
Zespołu ds. Opracowania Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia, powołanego
Zarządzeniem Nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2004 r. Zadania grupują się
wokół następujących priorytetów polskiej polityki zatrudnienia:
Ograniczenie instytucjonalnych barier wzrostu zatrudnienia, poprzez zwiększenie dostępu
do usług instytucji rynku pracy o lepszej jakości, wsparcie zdolności adaptacyjnych
przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich oraz promocję rozwiązań
zwiększających atrakcyjność pracy.
Rozwijanie aktywnych polityk rynku pracy na szczeblu regionalnym i lokalnym,
wspieranych przez efektywną realizację sektorowych i regionalnych programów
operacyjnych.
Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy, w szczególności poprzez szkolenie i doskonalenie zawodowe i ogólne.
Wzmocnienie koordynacji instytucjonalnej i zwiększenie przejrzystości procesów
decyzyjnych.

5.4.2. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia określa wojewódzką politykę
w zakresie rynku pracy w roku 2005. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001) w art. 3 ust. 4.
postanawia, że: „Samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań,
uwzględniając strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki
społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, przygotowuje corocznie regionalny
plan działań na rzecz zatrudnienia, określający preferowane programy regionalne, projekty
lokalne, priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia - po
zasięgnięciu opinii powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów
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społecznych”. Zadania jakie nakłada Plan na powiatowe urzędy pracy Plan wynikają z
zapisów ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy.
Innymi realizatorami Planu są:
Ochotnicze Hufce Pracy - będące państwową jednostką wyspecjalizowaną
w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia, wykonują zadania państwa w zakresie
zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży,
a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. W Olsztynie ma swoją siedzibę
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP. W ramach inicjatyw programowych
OHP jednostki organizacyjne Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
realizują projekty na rzecz młodzieży z OHP, jak również młodych ludzi wchodzących na
rynek pracy oraz osób bezrobotnych. W ramach pakietu programowego OHP w 2004 roku
w naszym województwie zostało zrealizowanych 51 projektów, w których udział wzięło 2
580 beneficjentów, w tym 1 140 osób to uczestnicy OHP, a 1 440 osób to beneficjenci
spoza OHP. Natomiast w ramach środków unijnych, grantów instytucji rządowych i
pozarządowych zostało zrealizowanych 6 projektów, w których udział wzięło 107
beneficjentów. 105 osób to beneficjenci z Polski, 2 osoby to beneficjenci z zagranicy
(Francja, Włochy).
Agencje zatrudnienia - będące niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi
świadczącymi usługi w zakresie: pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u
pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, pracy
tymczasowej. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzi Minister właściwy do spraw pracy,
który potwierdza dokonanie wpisu wydając certyfikat oraz określa warunki prowadzenia
działalności agencji. Prowadzenie pośrednictwa pracy za granicą wymaga potwierdzenia w
formie odrębnego certyfikatu a kierowanie do pracy za granicą odbywa się na podstawie
umów cywilnoprawnych zawieranych przez jednostki kierujące z obywatelami polskimi.
Tabela 25: Agencje zatrudnienia w Olsztynie
L.p.

Nazwa firmy

Adres

Data wprowadzenia do
rejestru

1

Consult Sp. z o.o.

10-163 Olsztyn ul. Limbowa 6

2003-08-18

2

Agencja Pośrednictwa "WARMIA II"

10-514 Olsztyn ul. Pl. Pułaskiego
7/2

2003-09-15

10-516 Olsztyn ul. pl. Bema 1c

2004-01-05

10-685 Olsztyn ul. Barczak 16

2004-03-15

3
4

Placówka Kształcenia Zawodowego w
Olsztynie
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
"TECHPAL" Sp. z o.o.

5

NDG MEDICA

10-413 Olsztyn ul. Dworcowa 3

2004-04-01

6

Olsztyńska Szkoła Biznesu

10-684 Olsztyn ul.
Murzynowskiego 20

2004-09-07

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU
10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza
Centrum Leasingu Pracowniczego Krzysztof
21/23 p. 308
Owczarek
10-542 Olsztyn ul. Mickiewicza
8
Biuro Rodzina "K. Bartosiewicz-Kościelska"
25/7
Źródło: http://www.praca.gov.pl/index.php?page=posrednictwo&status=1b
7
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Agencje świadczą usługi w zakresie pośrednictwa - to jest prowadzenia analizy
zatrudnienia u pracodawców, określania kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji
oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy; wskazywania źródeł i
metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy; weryfikacji kandydatów
pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzędzi i
metod psychologicznych;
Instytucje szkoleniowe - to jest publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na
podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną, oferujące szkolenia dla
bezrobotnych i poszukujących pracy, także finansowanych ze środków publicznych;
Tabela 26: Wykaz instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w
Olsztynie i mieszczących się na terenie Olsztyna
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nazwa instytucji szkoleniowej

Adres
ul. Kołobrzeska 18
"BELLATRE" Krzysztof Wojtal
10-444 Olsztyn
ul. Kopernika 13
Akademia Nauki S.C. Tadeusz Buzarewicz, Ireneusz Górski
10-510 Olsztyn
ul. Kętrzyńskiego 5
Biuro Organizacji Kursów "URSZULA"
10-506 Olsztyn
ul. 11 Listopada 5
Centrum Edukacji "OSKAR"
10-104 Olsztyn
ul. Kajki 5
Centrum Edukacji Atut Pomorze Wschodnie s.c.
10-547 Olsztyn
ul. Iwaszkiewicza 18/19
Centrum Szkoleniowe Lucyna Iwona Strzelecka
10-089 Olsztyn
ul. Mazowiecka 1/22
IEE International Exchange & Education
10-699 Olsztyn
ul. Turowskiego 3
Instytut Studiów Edukacyjnych
10-685 Olsztyn
ul. Westerplatte 1
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
10-446 Olsztyn
ul. Murzynowskiego 20
Olsztyńska Szkoła Biznesu
10-684 Olsztyn
ul. Artyleryjska 39
OMNICOM Mirosław Obarski
10-165 Olsztyn
Ośrodek Kształcenia Zawodowego FARTOR, Andrzej Bober
ul. Stefana Wyszyńskiego 15
Władysław Żuk
10-456 Olsztyn
Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
ul. Poranna 41
Pożarnej Olsztyn
11-041 Olsztyn
Plac Bema 1C
Placówka Kształcenia Zawodowego
10-516 Olsztyn
Pl. Konsulatu Polskiego 1
Prywatne Centrum Kształcenia Kierowców
10-532 Olsztyn
ul. Poprzeczna 11
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne WULKAN Sp. z o.o.
10-282 Olsztyn
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie ul. Kajki 10/12
Oddział Okręgowy w Olsztynie
10-547 Olsztyn
ul. Piłsudskiego 54
Studio Paznokci "MAŁGOSIA"
10-686 Olsztyn
ul. Wyzwolenia 30
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie
10-106 Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w
ul. Prosta 38
Olsztynie
10-029 Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń NaukowoPl. Konsulatu Polskiego 1
Technicznych NOT w Olsztynie
10-532 Olsztyn
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
"CONRAD" Polska Szkoła Języków Obcych Krzysztof Kowalski
ul. Wilczyńskiego 6F
Joanna Kowalska
10-686 Olsztyn
ul. Barcza 16
TECHPAL" Spółka z o.o.
10-685 Olsztyn
P.P. Ośrodki Wczasowe Martyna Barcikowska; EURO
ul. Niedziałkowskiego 3a/7
CONSULTING
10-345 Olsztyn
ul. Sielska 5
Polski Związek Motorowy OZDG sp. z o.o.
10-801 Olsztyn
ul. Jagiellońska 78
Stowarzyszenie Edukacyjne "Salus"
10-357 Olsztyn
ul. Żołnierska 16 C
Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
10-561 Olsztyn
ul. Jagiellońska 54/71
British Masters S.C. Joanna Hopfer-Bownik Sławomir Bownik
10-283 Olsztyn
ul. 1 Maja 13
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie
10-117 Olsztyn
ul. Kopernika 45
Centrum Pomocy Rodzinie
10-512 Olsztyn
ul. Wyszyńskiego 7
Olsztyńskie Centrum Kształcenia mgr inż. Jan Zdziarstek
10-950 Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka
ul. Kajki 10/12
Akcyjna w Olsztynie
10-547 Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego-Regionalne Centrum
ul. Towarowa 17
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
10-416 Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
ul. Głowackiego 17
Olsztynie
10-447 Olsztyn
ul. Dziewanny 56
Przedsiębiorstwo Usługowe Conex Jan Radziemski
11-041 Olsztyn
Al. Piłsudskiego 54 A
INFOSOFT Jarosław Jastrzębski
10-450 Olsztyn
ul. Pieniężnego 6/7
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o.
10-005 Olsztyn
ul. Cementowa 3
Stowarzyszenie Inicjatyw Weterynaryjnych
10-429 Olsztyn
Plac Konsulatu Polskiego 1
Olsztyńska Izba Budowlana
10-533 Olsztyn
ul. Krasickiego 6
Stowarzyszenie Edukacyjno - Oświatowe "Erudycja"
10-685 Olsztyn
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych ul. Boenigka 9
"Niebieski Parasol"
10-686 Olsztyn
Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego P. Lendo, D.
ul. Polna 1A/ 2
Toczyska Spółka Jawna
10-059 Olsztyn
Gospodarstwo Pomocnicze Warmińsko-Mazurskiego Centrum
ul. Dworcowa 60
Zdrowia Publicznego
10-437 Olsztyn
Olsztyńskie Centrum Kultury Amerykańskiej; American Culture
ul. Korczaka 8/17
Center ACC
10-086 Olsztyn
ul. Partyzantów 24
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
10-526 Olsztyn
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w
Plac Konsulatu Polskiego 1
Olsztynie
10-532 Olsztyn
ul. Towarowa 9/15
"FARMTEC ABCH" Sp.z o. o.
10-959 Olsztyn
ul. Niepodległości 16
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
10-045 Olsztyn
ul. Żurawskiego 1a
"Aerofit" Centrum Edukacji Fitness
10-689 Olsztyn
Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług
ul. Mickiewicza 3
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego
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52
53
54
55

Szpital Pomocy Maltańskiej p.w. bł. Gerarda Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich
Global Communication - firma szkoleniowo - konsultingowa
BRITISH CLASS s.c.
„JOIN” – School of English

10-548 Olsztyn
ul. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
ul. Zakole 12f/2
10-699 Olsztyn
ul. Westerplatte 2/1
10-900 Olsztyn
ul. Piastowska 14/1
10-023 Olsztyn

Instytucje dialogu społecznego na rynku pracy - Polityka rynku pracy realizowana przez
władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, w
szczególności w ramach:
·

Działalności rad zatrudnienia,

Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Olsztynie, będąca organem opiniodawczodoradczym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawach
polityki rynku pracy, rozpoczęła pracę w obecnej czteroletniej kadencji w dniu 17
grudnia 2004 r. W skład Rady, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001
ze zm.), zostali powołani przedstawiciele działających na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego wojewódzkich struktur organizacji związkowych i
organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, społeczno-zawodowych organizacji
rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb
rolniczych, powiatowych rad zatrudnienia, organizacji pozarządowych, a także
przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz świata nauki.
Do zakresu działania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, pełniącej rolę instytucji
dialogu społecznego dla rynku pracy, należy w szczególności:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego
zatrudnienia
w województwie warmińsko-mazurskim,
2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów
powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego na finansowanie programów
dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań
oraz opiniowanie opracowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji
Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
i
sprawozdań
z ich wykorzystania,
4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków
kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie
warmińsko-mazurskim,
5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Olsztynie oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych
sprawozdań
i wniosków w sprawach zatrudnienia,
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6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej
połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,
7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,
8. delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.19
·
·

partnerstwa lokalnego,
uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez
partnerów społecznych i agencje zatrudnienia

Instytucje partnerstwa lokalnego - którymi są instytucje realizujące inicjatywy partnerów
rynku pracy, tworzone na rzecz realizacji zadań określonych ustawą
i wspierane przez organy samorządu terytorialnego.
Model Partnerstwa Lokalnego został opracowany przez Departament Pracy Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie doświadczeń zdobytych podczas
restrukturyzacji przemysłu w Ameryce Północnej w ciągu minionego dwudziestolecia, a
następnie rozpropagowany i wdrożony na terenie Polski przez Instytut Współpracy i
Partnerstwa Lokalnego Program Partnerstwa Lokalnego (PPL) polega na zaangażowaniu
lokalnych społeczności we wspólne definiowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów.
Głównym celem wdrażania PPL jest budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy
instytucjami rządowymi, lokalnymi przedsiębiorstwami, samorządem i organizacjami
pozarządowymi, instytucjami infrastruktury oraz mieszkańcami społeczności lokalnej na
rzecz ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. W ramach budowy
partnerstwa lokalnego i ożywienia gospodarczego, Prezydent Olsztyna organizuje
spotkania z aktywnymi grupami społecznymi miasta pod hasłem: „Co możemy wspólnie
zrobić na rzecz rozwoju miasta?” Celem spotkania jest aktywizacja lokalnej społeczności,
nawiązywanie więzi między różnymi sektorami oraz tworzenie wspólnych koncepcji
rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych na rzecz lokalnego ożywienia
gospodarczego.
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego za priorytetowe programy regionalne
wspierające zatrudnienie uznał:
Programy i projekty wspierające inwestorów tworzących nowe miejsca pracy;
Projekty i programy ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
młodych, długotrwale bezrobotnych, w wieku powyżej 50 lat i niepełnosprawnych;
Projekty i programy zwiększające potencjał służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy
zmierzające do poprawy obsługi bezrobotnych;
Projekty i programy umożliwiające przywracanie osób wykluczonych społecznie na rynek
pracy;
Projekty i programy ukierunkowane na wzrost kwalifikacji kadr (pracujących);
Programy związane z reorientacją zawodową osób zwalnianych z przyczyn leżących po
stronie zakładu pracy;
Projekty i programy dla osób odchodzących z rolnictwa;
Projekty
i
programy
tworzące
system wsparcia
dla
sektora
małych
i średnich przedsiębiorstw;
19

http://www.up.gov.pl/index.php?a=5
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Przygotowanie programowe do budowy systemu monitoringu i analiz edukacji dla potrzeb
i oczekiwań rynku pracy;
Wsparcie instytucji i organizacji realizujących zadania ważne dla regionalnego rynku
pracy i jego otoczenia oraz modernizowania systemu gospodarki województwa np.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółki Wodne, itp.

5.4.3 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Uchwalona 1 czerwca 2004 roku ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
określa zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Realizacją zadań
określonych w w/w ustawie na terenie Miasta Olsztyn zajmuje się Miejski Urząd Pracy w
Olsztynie. Dysponując środkami Funduszu Pracy oraz środkami budżetu urzędu,
przeciwdziała bezrobociu poprzez następujące aktywne formy:
Prace interwencyjne - jest to subsydiowana forma zatrudnienia bezrobotnych w ramach
umowy cywilno prawnej zawartej pomiędzy pracodawcą a Prezydentem Miasta.
Podstawową zaletą tej formy zatrudnienia jest zwrot z Funduszu Pracy części kosztów
poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia oraz składki społeczne w związku z
zatrudnieniem osoby bezrobotnej, skierowanej przez urząd pracy.
Staż - oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania
pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z
pracodawcą.
Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy - pracodawcy (jednostka organizacyjna
chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar zatrudnić co najmniej jednego
pracownika), który poniósł koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego, pod warunkiem jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12
miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, może być dokonana refundacja w wysokości
nie przekraczającej 300% przeciętnego wynagrodzenia w wysokości uzgodnionej w
umowie.
Roboty Publiczne - Oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12
miesięcy przy wykonywaniu prac mających na celu reintegrację zawodową i społeczną,
określoną na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.
Przyznawanie bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej
oraz dofinansowanie i doradztwa - starosta ze środków Funduszu Pracy może: przyznawać
bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej; refundować
koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności
gospodarczej.
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne - pracodawca (jednostka organizacyjna
chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, który zatrudnia lub ma zamiar zatrudnić co najmniej jednego
pracownika) może otrzymać jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu
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opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (oznacza to składki na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych
składek) w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Finansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania - finansowanie kosztów przejazdu do
pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu,
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie
poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze
skierowaniem przez Urząd Pracy.
Szkolenie pracowników zagrożonych zwolnieniem - pracodawcy w ramach posiadanych
środków mogą tworzyć zakładowy fundusz szkoleniowy przeznaczony na finansowanie
lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Utworzenie, funkcjonowanie lub likwidację funduszu szkoleniowego reguluje układ
zbiorowy pracy lub regulamin funduszu szkoleniowego. Pracodawca, który utworzył
fundusz szkoleniowy dla pracowników może otrzymać z Funduszu Pracy refundację
kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn
zakładu pracy. Wysokość refundacji może wynieść do 50% kosztów szkolenia na jedną
osobę lecz nie więcej jak przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu zawarcia
umowy.
Szkolenia dla bezrobotnych - szkolenia przeznaczone są dla bezrobotnych: nie
posiadających kwalifikacji zawodowych; zamierzających uzupełnić lub zmienić swoje
kwalifikacje zawodowe w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia;
bezrobotnych, którzy utracili zdolności do wykonywania pracy w dotychczas
wykonywanym zawodzie; nie posiadających umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Bezrobotni mają możliwość nabycia, zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych
w ramach szkoleń grupowych, indywidualnych lub pożyczki na sfinansowanie kosztów
szkolenia specjalistycznego. Szkolenia organizowane są przez urząd pracy.
Ogółem w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 2003 roku
uczestniczyło 897 osób, w tym 66 to osoby, które rozpoczęły uczestnictwo w kursie w 2002r.
Ze szkoleń indywidualnych skorzystały 132 osoby natomiast ze szkoleń grupowych – 765
osób. Zorganizowano 43 kursy grupowe. Umowy podpisano z 165 organizatorami szkoleń.
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Rysunek 19: Struktura wydatków z Funduszu Pracy Miejskiego Urzędu Pracy w 2003 roku
Struktura wydatków z Funduszu Pracy w 2003 roku

3,5% 1,1%
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Zasiłki dla bezrobotnych
Zasiłki przedemerytalne
Świadczenia przedemerytalne
Aktywne formy
Przygotowanie zawodowe młodocianych
Inne

Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w stosunku do
roku 2002 wzrosły 2,5 krotnie. W stosunku do roku 2002 działania osłonowe (zasiłki dla
bezrobotnych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne) wzrosły o 6,7%. Ich udział w ogólnej
kwocie wydatków FP wynosi 80,3% i jest mniejszy od roku 2002 o 5,6%. Wydatki na zasiłki
przedemerytalne zmalały w porównaniu do 2002 roku o 7% a wydatki na świadczenia
przedemerytalne wzrosły o 41,9%.
Tabela 27: Wydatki Miejskiego Urzędu Pracy poniesione w 2003 r. na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu
Rodzaj działań

Kwota wydatkowana

struktura wydatków Liczba osób objętych
w%
programem

Prace interwencyjne

474.223

10,2

Umowy absolwenckie

828.834

17,8

Umowy stażowe

1.419.517

30,5

Roboty publiczne

327.899

7,1

Szkolenia

754.021

16,2

Programy specjalne

194.000

4,2

3.592

0,07

639.800

13,8

-

-

3.100

0,06

Zwrot kosztów dojazdu
Pożyczki na podjęcie działalności
pozarolniczej
Pożyczki na utworzenie nowych
miejsc pracy
Pożyczki szkoleniowe
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237
35*
352
94 *
570
98 *
90
4*
897
66 *
4
-*
6
-*
77
49 *
11osób- wakaty
14 umów
18
15 *
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Prace społeczno- użyteczne
Razem

3.547

0,07

4.648.533

-

3
-v
2.268
+ 11 osób (wakaty)
375 *

* - osoby, które przeszły z 2002r.

W roku 2003 odnotowano znaczny wzrost ilości ofert pracy w stosunku do roku 2002. W
okresie I – XII.2003 MUP dysponował 4844 ofertami pracy, tj. o 1863 ofert więcej niż w
2002 r., w tym:
· subsydiowane miejsca pracy – 1.153, tj. 23,8% ogółu zgłoszonych miejsc pracy,
· 4270 ofert pracy pochodzi z sektora prywatnego, tj. 88,2% ogółu ofert pracy,
· nowe miejsca pracy – 1.290.
W celu realizacji w/w ofert pracy pośrednicy MUP skierowali na rozmowy kwalifikacyjne do
pracodawców ok. 16.260 osób.
W 2003 roku pracę podjęło ogółem 5.111 osób, w tym :
· 670 osób podjęło pracę subsydiowaną
· 4.441 osób podjęło pracę niesubsydiowaną za pośrednictwem urzędu pracy i własnym
zaangażowaniu bezrobotnych.
W Olsztynie działa Klub Pracy przy Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.
Kluby pracy zajmują się poradnictwem indywidualnym i grupowym dla uczniów,
absolwentów i młodzieży bezrobotnej. W szczególności:
prowadzeniem poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych, absolwentów, bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
udzielaniem porad indywidualnych i zawodowych,
pomocą przy określaniu predyspozycji psychofizycznych kandydatów przy wyborze
zawodu i stanowiska pracy,
udzielaniem informacji o możliwościach szkolenia zawodowego,
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów z zakresu: informacji o mechanizmach
rządzących rynkiem pracy i zasadach poruszania się po nim, zdobycia umiejętności
skutecznego poszukiwania pracy, motywowania młodzieży do własnej aktywności na
rynku pracy,
prowadzeniem „Banku informacji” o zawodach, warunkach pracy i możliwościach
podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
aktualizowaniem informacji zawodowej oraz jej upowszechnianiem,
współpracą z innymi podmiotami rynku pracy, szczególnie doradcami zawodowymi służb
zatrudnienia oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
realizacją innych przedsięwzięć dotyczących poradnictwa i doradztwa zawodowego dla
uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.20
Klub pracy działa również przy Stowarzyszeniu Poszukujących Pracy „Szansa”, oraz
Miejskim Urzędzie Pracy.
W maju 2004 została przygotowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
„Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Olsztyn do 2015 roku”. Częścią
strategii jest program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dla
którego został określony cel strategiczny: ”Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja
20

http://www.warminsko-mazurska.ohp.pl/ohpl/index.jsp?place=Menu07&news_cat_id=287&layout=1
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lokalnego rynku pracy”. Działania urzędu w ramach Programu w większości finansowane
będą z Funduszu Pracy ze środków przekazanych algorytmem. W związku z możliwością
korzystania z dodatkowych środków (poza algorytmem) ubiegać się będzie o finansowanie
działań z EFS, rezerwy MGPiPS i Marszałka Województwa. Środki przyznawane
algorytmem przekazywane są urzędowi bez konieczności składania dodatkowych wniosków.
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Tabela 28: Strategia działania w obszarze celu strategicznego: „Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy”, w ramach „Strategii
rozwiązywania problemów społecznych miasta Olsztyn do 2015 roku”
Cel
ogólny

Cele szczegółowe

Działania

Udzielanie pełnego wsparcia dla młodzieży oraz
absolwentów wszystkich typów szkół, aby nie
pozostawiali osobami bezrobotnymi.

Cel 1: Podniesienie lub zmiana kwalifikacji
zawodowych:

Ograniczenie zjawiska bezrobocia i jego
przyczyn

Obszar I:
Aktywizacja bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim
Urzędzie Pracy w Olsztynie

Obszary
działania

Obszar II:
Aktywizacja bezrobotnych
zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie
Pracy w Olsztynie (z wyłączeniem
młodzieży objętej wsparciem
w Obszarze I).

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

Cel
Strategiczny

Cel 2: Zdobycie umiejętności poruszania się na
rynku pracy,
podwyższenie motywacji i wiary we własne siły:

Cel 3: Umożliwienie zdobycia doświadczenia
zawodowego oraz
uzyskanie zatrudnienia:

Cel 4: Promocja i wsparcie samozatrudnienia:
Cel 5: Pozyskiwanie dodatkowych środków
finansowych w celu
zaktywizowania większej grupy bezrobotnych:
Cel 1: Przygotowanie bezrobotnych do powrotu
na rynek pracy.
Cel 2: Wyposażenie osób bezrobotnych w
kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb
rynku pracy.
Cel 3: Pomoc osobom bezrobotnym w uzyskaniu
zatrudnienia.

Cel 4: Promocja i wsparcie samozatrudnienia.
Cel 5: Pozyskiwanie dodatkowych środków
finansowych w celu
zaktywizowania większej grupy bezrobotnych.
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Działanie 1.1 Rozmowa doradczo -motywacyjna
Działanie 1.2. Szkolenia bezrobotnych finansowane z Funduszu Pracy
Działanie 1.3. Szkolenia bezrobotnych finansowane ze środków innych niż Fundusz Pracy
Działanie 2.1. Rozmowa doradczo – motywacyjna
Działanie 2.2. Spotkanie informacyjno- szkoleniowe „Samodzielność
w poszukiwaniu pierwszej pracy”
Działanie 2.3. Zajęcia Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach Klubu Pracy
Działanie 3.1 Organizacja staży zawodowych
Działanie 3.2. Subsydiowane zatrudnienie
Działanie 3.3. Pozyskiwanie ofert pracy poprzez nawiązywanie nowych oraz
utrzymywanie istniejących kontaktów z pracodawcami
Działanie 3.4. Odpowiedni dobór bezrobotnych do zgłaszanych ofert pracy
Działanie 3.5. Organizowanie giełd pracy, spotkań z pracodawcami
Działania 3.6. Dotacja dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
Działanie 4.1. Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć własną
działalność gospodarczą
Działanie 4.2. Dotacje wspomagające tworzenie własnego miejsca pracy
Działanie 5.1. Opracowywanie analiz rynku pracy
Działanie 5.2. Przygotowywanie programów specjalnych oraz wniosków o dofinansowanie z
dodatkowych środków ( np. EFS, rezerwa Ministra GPiPS oraz rezerwa Marszałka
Województwa)
Działanie 1.1. Rozmowa doradczo – motywacyjna
Działania 1.2. Zajęcia Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach Klubu Pracy
Działanie 2.1. Rozmowa doradczo – motywacyjna
Działanie 2.2. Szkolenia bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy
Działanie 3.1. Subsydiowane zatrudnienie
Działanie 3.2. Pozyskiwanie ofert pracy poprzez nawiązywanie nowych oraz utrzymywanie
istniejących kontaktów z pracodawcami
Działanie 3.3. Odpowiedni dobór bezrobotnych do zgłaszanych ofert pracy
Działanie 3.4. Organizowanie giełd pracy, spotkań z pracodawcami
Działanie 3.5.Dotacja dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
Działanie 4.1. Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą
Działanie 4.2. Dotacje wspomagające tworzenie własnego miejsca pracy
Działanie 5.1. Opracowywanie analiz rynku pracy
Działanie 5.2. Przygotowywanie programów specjalnych, wniosków o dofinansowanie z
dodatkowych środków ( n.p. EFS, rezerwa Ministra GPiPS, rezerwa Marszałka Województwa).
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Wnioski

W polityce Miasta widoczne jest zbyt silne powiązanie kwestii wspierania przedsiębiorczości z
przeciwdziałaniem bezrobociu, wąsko pojmowanym i ograniczonym tylko do instrumentów o
bardzo bezpośrednim działaniu.
Należy rozpocząć systematyczne badania lokalnego rynku pracy celem elastyczniejszego
podejścia do zagadnienia edukacji i podwyższania potencjału kwalifikacyjnego, jako jednego z
elementów kształtowania polityki strukturalno-rozwojowej. Należy tak opracować i wspierać
politykę edukacyjną aby podnosić kwalifikacje i dostosowywać je do wymagań rynku pracy.
Gmina posiada doskonałą pozycję do organizowania współpracy z różnymi instytucjami w tym z
urzędami pracy. Rolą gminy powinno być wyzyskiwanie wszystkich dostępnych środków, aby
łagodzić bezrobocie i wpływać na rozwój gospodarczy, który jest jedynym „lekarstwem” na
bezrobocie. Działania miasta powinny stymulować rynek poprzez rozwiązywanie konkretnych
problemów rynku pracy, którymi w przypadku Olsztyna są: problem bezrobocia absolwentów i
osób po czterdziestym roku życia oraz wśród osób o niskich kwalifikacjach.
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6. Finanse Miasta Olsztyn
Olsztyn od roku 1999 posiada status miasta na prawach powiatu w związku z wprowadzeniem
reformy administracyjnej.
Kierunki wydatkowania środków z budżetu miasta Olsztyn są ściśle związane z zadaniami
realizowanymi zarówno przez gminę jak i powiat. Oprócz zadań własnych Olsztyn wykonuje
również zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.
Począwszy od roku 1993 poszerzeniu ulegał zakres działania samorządu, który przejmował
stopniowo: szkoły podstawowe, szkoły ogólnokształcące, szkoły zawodowe, instytucje kultury,
instytucje i obiekty sportowe, służbę zdrowia, służby, inspekcje i straże (np. Policja, Straż
Pożarna). Niebagatelny wpływ na finanse lokalne Olsztyna ma polityka prowadzona przez
władze samorządowe.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i jej późniejszymi
zmianami, oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym określono zakres
usług na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Do zakresu działania
Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na
rzecz innych podmiotów:
Zadania własne i zlecone (min.: ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej,
planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami i nieruchomościami, ochrona środowiska,
prowadzenie aktu stanu cywilnego, utrzymanie gminnych dróg, ulic, placów, mostów oraz
organizacja ruchu drogowego, obrona cywilna);
Prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i szkół
zawodowych;
Prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznych;
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego;
Prowadzenie zakładów szkolno – wychowawczych;
Prowadzenie przedszkoli;
Prowadzenie żłobków;
Prowadzenie lecznictwa podstawowego;
Prowadzenie lecznictwa zamkniętego;
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i wychowanie w trzeźwości;
Sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego;
Prowadzenie inspekcji weterynaryjnej;
Prowadzenie domów opieki społecznej;
Zaspokajanie niezbędnych potrzeb z zakresu pomocy społecznej;
Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych;
Prowadzenie transportu publicznego;
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków;
Zaopatrzenie w ciepło;
Utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy i urządzeń komunalnych;
Gospodarowanie odpadami stałymi i płynnymi oraz oczyszczanie miasta;
Gospodarka zasobem mieszkaniowym oraz zasobem lokalami użytkowych;
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego;
Przeciwdziałanie bezrobociu;

76

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Gospodarczo – finansowej

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki
Prowadzenie bibliotek;
Prowadzenie instytucji kultury.
Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym Olsztyn samodzielnie prowadzi swoją gospodarkę
finansową, która opiera się na corocznie uchwalanym budżecie. Jest on konstruowany w oparciu
o obowiązujące przepisy prawne oraz założenia do projektu budżetu określone w uchwale oraz
wszystkie informacje otrzymane od organów administracji rządowej, dotyczące prognozowanych
dochodów i wskaźników, koniecznych do zastosowania przy opracowywaniu budżetu.
Nowy model finansowy wprowadzony w 2004 r. zmienił strukturę dochodów jednostek
samorządu terytorialnego, nie zwiększając jednak źródeł. Główna zmiana wprowadzona przez tę
Ustawę polega na zwiększeniu udziału w dochodach z podatku PIT i CIT oraz zmniejszeniu
kwot dotacji i subwencji z budżetu Państwa. Udział gminy w PIT wzrósł do 39,34% z 27,6%, a
powiatu do 10,25% z 1,0%. To oznacza, że Olsztyn otrzymuje łącznie 49,59% dochodów z PIT
zebranych na swoim obszarze. Udział gminy w dochodach z podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT) wzrośnie z 1% do 6,71%, a powiatów, które do tej pory nie otrzymywały
dochodów z tego tytułu do 1,4%. Oznacza to, że w sumie Olsztyn będzie otrzymywał 8,11% z
ogólnej kwoty podatku CIT zebranego na swoim terytorium.
Nowa Ustawa przewiduje dwuletni okres dostosowawczy. Podczas tego okresu samorządy
lokalne będą otrzymywać środki, które mają zrekompensować niekorzystne efekty związane z
wprowadzeniem nowej Ustawy. Gminy i powiaty będą otrzymywać równoważącą część
subwencji ogólnej.
Samorządy nie mają udziału w podatkach pośrednich (podatki pośrednie to podatki zwane
inaczej konsumpcyjnymi odnoszą się one bowiem do rzeczy, które są nabywane. W tej grupie
znajduje się podatek od towarów i usług oraz akcyza i cło), mimo że takie rozwiązanie było
dyskutowane podczas pracy nad projektem Ustawy. Udział w dochodach z podatków pośrednich
mógłby mieć pozytywny wpływ na płynność finansową samorządów, ponieważ w odróżnieniu
od podatku dochodowego podatki pośrednie nie są uzależnione od cyklów gospodarczych.

6.1. Dochody budżetowe i polityka podatkowa
Dochody budżetowe dzielą się na trzy podstawowe grupy:
dochody własne;
subwencje;
dotacje z budżetu państwa.
Szczegółowy wykaz dochodów jednostki samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13
listopada 2003 roku, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdziela ona dochody
na:
wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, karty
podatkowej, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych);
wpływy z opłat (skarbowej, targowej, miejscowej, administracyjnej, eksploatacyjnej i innych
lokalnych);
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dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty zakładów budżetowych i
gospodarstw pomocniczych;
dochody z majątku;
spadki, zapisy i darowizny, dochody z kar pieniężnych i grzywien;
5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
odsetki od udzielanych pożyczek;
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody;
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych;
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (39,34% podatku dochodowego
od osób fizycznych w gminie, 10,25% podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie,
6,71% podatku dochodowego od osób prawnych w gminie i 1,40% podatku dochodowego od
osób prawnych w powiecie);
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
dotacje celowe z budżetu państwa;
należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
Największe udziały w strukturze dochodów Olsztyna w roku 2004 zajmowały:
subwencje z budżetu państwa – 116,49 mln PLN (27,1%),
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływy z podatku
dochodowego od osób prawnych i fizycznych - 110.58 mln PLN (25,7%),
podatki i opłaty lokalne – 60,77 mln PLN (15,5%),
dotacje celowe - 49.10 mln PLN (11,4%),
dochody majątkowe - 30.94 mln PLN (13,07%).
Tabela 29: Dochody i ich struktura budżetu Olsztyna w latach 2000 – 2004
Wyszczególnienie
Ogółem
W tym:
Subwencja ogólna
Dotacje celowe
Udział w PIT i CIT
Podatki i opłaty
lokalne
Dochody z majątku
gminy
Pozostałe dochody

2000
326,65

W mln PLN
2001
2002
2003
349,46 367,02 362,56

2004
430,48

2000
100%

2001
100%

Struktura
2002
2003
100% 100%

105,99
59,97
59,98

116,65
66,41
62,41

117,91
70,94
70,59

127,49
40,20
64,60

116,49
49,10
110,58

32,4%
18,4%
18,4%

33,4%
19,0%
17,9%

32,1%
19,3%
19,2%

35,2%
11,1%
17,8%

27,1%
11,4%
25,7%

51,00

57,66

61,47

61,46

66,77

15,6%

16,5%

16,7%

17,0%

15,5%

32,06

26,35

25,40

37,42

30,94

9,8%

7,5%

6,9%

10,3%

7,2%

17,64

19,98

20,70

31,37

56,59

5,4%

5,7%

5,6%

8,7%

13,1%

2004
100%

Dochody miasta Olsztyn są zdominowane przez transfery z budżetu Państwa. W roku 2004
udział dotacji celowych, subwencji oraz udziału w PIT i CIT w dochodach Olsztyna wyniósł
64,1%. Pozostałe 35,9% dochodów stanowią dochody „własne”21, na poziom których istotny
wpływ wywiera Rada Miasta ustalając wysokość stawek w niektórych podatkach i opłatach
lokalnych. Stawki podatków lokalnych są ustalane co roku i nie mogą być wyższe niż ustawowe
limity ustalone przez Rząd na dany rok. Polityka Władz Miasta polega na utrzymywaniu
21

W rozumieniu ustawy o Dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku,
dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.
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poziomu podatków lokalnych poniżej stawek maksymalnych. Daje to Miastu pewną elastyczność
podatkową.
Poziom dochodów własnych w analizowanym okresie nie gwarantował Miastu samodzielności
w prowadzeniu gospodarki finansowej. Rada Miasta decydowała bowiem zaledwie o ok. jednej
trzeciej dochodów budżetowych. Wielkość pozostałych dochodów wyznaczały przede wszystkim
predyspozycje budżetu państwa do transferowania dotacji, subwencji i redystrybucji udziałów z
podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także zmian przepisów prawa w
zakresie źródeł finansowania zadań własnych i zleconych oraz możliwości i umiejętności
wykorzystania środków pomocowych, głównie z Unii Europejskiej.
W 2003 roku dochody budżetu Miasta były niższe od dochodów z roku 2002, stanowiły one
98,8% dochodów roku ubiegłego. Taka sytuacja zaistniała po raz pierwszy na przestrzeni lat
2000 – 2004.
Rysunek 20: Dochody budżetu miasta Olsztyn i dochody na jednego mieszkańca
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dochody na jednego mieszkańca w PLN

Na przestrzeni analizowanego okresu dochody budżetu Miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca w
wykazywały tendencję rosnącą, za wyłączeniem roku 2003, w którym odnotowany została
spadek przychodów budżetu w stosunku do roku poprzedniego. Dochody Miasta w przeliczeniu
na mieszkańca są większe od średniej w kraju przeciętnie o 30%.
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Rysunek 21: Struktura dochodów budżetu Olsztyna
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Olsztyn jest miastem na prawach powiatu, co oznacza, że do jego obowiązków należą zadania
zarówno gminy jak i powiatu. Ma to odzwierciedlenie w dochodach Miasta – Olsztyn jest
uprawniony do otrzymywania transferów przysługujących gminie i powiatowi. Ta zasada odnosi
się również do innych źródeł dochodów.
Wprowadzany od 2004 roku nowy model finansowania powoduje mocniejsze związania sytuacji
finansowej Miasta z koniunkturą gospodarki państwa i w konsekwencji gospodarki lokalnej.
Sytuacja taka powinna pobudzić władze miejskie to tworzenia lepszych warunków do wspierania
i rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie, czego pochodną będą większe wpływy do
miejskiego budżetu.
Rysunek 22: Struktura dochodów z podatków i opłat lokalnych budżetu Olsztyna w roku 2004
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Do podatków i opłat lokalnych zalicza się m.in.: podatek od nieruchomości, podatek od spadków
i darowizn, opłatę skarbową, podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, opłatę
administracyjną.
Miasto posiada ograniczone możliwości kształtowania polityki w zakresie dochodów wyrażające
się w:
określaniu przez Radę Miasta stawek podatkowych w granicach ustawowego pułapu w:
· podatku od środków transportowych,
· podatku od nieruchomości,
· podatku od posiadania psów,
· opłacie targowej,
stosowaniu indywidualnych ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach przypisanych gminie,
określaniu przez Radę Miasta zasad gospodarowania majątkiem:
· w zakresie określania zasad prowadzenia gospodarki - majątkiem Gminy Olsztyn w
zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż
trzy lata,
· stosowania ulg i zwolnień przy sprzedaży lokali komunalnych oraz warunków
sprzedaży ratalnej,
· zasad prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
ustalaniu przez Rade Miasta:
· stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych, stawek opłat za dzierżawę
nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam.
Polityka podatkowa kładzie nacisk na efektywność w ściągalności podatków. Realizacja planu w
2004 roku wyniosła 98,1%.
Dochody Miasta z podatków i opłat przejawiają tendencję wzrostową (2000/2001 - wzrost o
13,05 %, 2001/2002 - wzrost o 6,61%, 2003/2004 - wzrost o 8,63%).
Największy udział w tej grupie dochodów posiada podatek od nieruchomości. Jego udział w
dochodach z podatków i opłat lokalnych w 2004 roku wynosi 75% i wyniósł 46,27 mln PLN.
Baza płatników podatku od nieruchomości jest zróżnicowana. Udział dziesięciu największych
płatników wynosi łącznie 38%.
Oprócz tego do budżetu wpływają dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu
oraz za zezwolenia dla osób prowadzących transport zarobkowy. Rada Miasta podejmuje decyzje
w sprawie limitu zezwoleń. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości
przeznaczane są na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Polityka podatkowa Miasta polega na wprowadzaniu uzasadnionych ulg i zwolnień. Prezydent
Miasta stosował w uzasadnionych przypadkach także indywidualne ulgi i zwolnienia.
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Tabela 30: Stawki podatku od nieruchomości w Mieście Olsztyn w latach 2000 -2005
Od budynków lub ich części
Wyszczególnienie
2000 2001
2
Stawka w
Od 1 m powierzchni użytkowej
0,38
0,44
budynków mieszkalnych lub ich części Mieście

Od 1 m 2 powierzchni użytkowej
budynków lub ich części związanych z
działalnością gospodarczą inną niż
rolnicza lub leśna, z wyjątkiem
budynków lub ich części
przydzielonych na potrzeby bytowe
osób zajmujących lokale mieszkalne,
oraz od części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
Od 1 m 2 powierzchni użytkowej
budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym
Od 1 m 2 powierzchni użytkowej
budynków zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
Od 1 m 2 powierzchni użytkowej
budynków zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
Od 1 m 2 powierzchni użytkowej
pozostałych - budynków lub ich części

Budowle - % ich wartości

Olsztyn
Maksy malna
stawka
podatkowa
Stawka w
Mieście
Olsztyn
Maksy malna
stawka
podatkowa

Stawka w
Mieście
Olsztyn
Maksy malna
stawka
podatkowa
Stawka w
Mieście
Olsztyn
Maksy malna
stawka
podatkowa
Stawka w
Mieście
Olsztyn
Maksy malna
stawka
podatkowa
Stawka w
Mieście
Olsztyn
Maksy malna
stawka
podatkowa
Stawka w
Mieście
Olsztyn
Maksy malna
stawka
podatkowa

2002 2003

2004

2005

0,47

0,47

0,48

0,50

0,41

0,46

0,49

0,51

0,54

0,54

13,64

15,07

15,99

15,99

16,47

17,00

14,36

15,86

16,83

17,31

17,42

17,98

6,34

7,02

7,45

7,45

7,67

7,92

6,68

7,38

7,84

8,06

8,11

8,37

-

-

-

3,46

3,49

3,60

-

-

-

3,46

3,49

3,61

5,50

5,68

5,82

6,01

4,55

5,03

5,34

5,34

5,50

5,68

4,79

5,29

5,62

5,78

5,82

6,01

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Od gruntów:
Wyszczególnienie
Od 1 m 2 powierzchni gruntów
związanych z działalnością
gospodarczą inną niż działalność
rolnicza lub leśna, z wyjątkiem
związanych z budynkami
mieszkalnymi
będących użytkami rolnymi nie
wchodzącymi w skład gospodarstw
rolnych w rozumieniu przepisów

Stawka w
Mieście
Olsztyn
Maksy malna
stawka
podatkowa
Stawka w
Mieście
Olsztyn
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2000 2001

2002 2003

2004

2005

0,47

0,54

0,57

0,57

0,59

0,61

0,50

0,56

0,60

0,62

0,63

0,66

0,03

0,05

0,05

-

-

-
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rolnych w rozumieniu przepisów
ustawy o podatku rolnym
wykorzystywanych na cele rolnicze, od
jednego m 2 powierzchni
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych, od 1 ha powierzchni

Maksy malna
stawka
podatkowa

Stawka w
Mieście
Olsztyn
Maksy malna
stawka
podatkowa
Stawka w
Pozostałych, od 1 m 2 powierzchni
Mieście
Olsztyn
Maksy malna
stawka
podatkowa
Stawka w
zajętych na prowadzenie odpłatnej
Mieście
statutowej działalności
Olsztyn
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego, od 1 m 2 powierzchni Maksy malna
stawka
podatkowa

0,04

0,05

0,06

-

-

-

2,65

2,94

3,12

3,12

3,21

3,31

2,79

3,09

3,28

3,38

3,41

3,52

0,06

0,08

0,08

0,08

0,08

0,09

0,07

0,08

0,09

0,30

0,31

0,32

-

-

-

-

0,08

0,09

-

-

-

-

0,31

0,32

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Olsztyn

W systemie podatków lokalnych stosuje się również niższe stawki od dopuszczalnie
maksymalnych w zakresie podatku od środków transportu.
Elementem polityki podatkowej Rady Miasta są działania mające na celu udzielanie podatnikom
znajdującym się przejściowo bądź trwale w trudnej sytuacji materialnej umorzeń, zaniechań oraz
zwolnień lub rozłożenia zapłaty należności na raty.
Tabela 31: Skutki udzielanych przez Olsztyn umorzeń, odroczeń, rozłożeń zaległości, zwolnień i ulg w latach
2000-2004 w PLN
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

Podatek leśny i rolny

26334

2701

9787

2227

14670

Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportu
Ogółem ulgi

2293329 4318310 2353703 6092082 4832979
3424

486939

-

1089270 1223950

2323087 4807950 2363490 7183579 6071599

Ulgi podatkowe jako %:
Dochodów podatkowych i opłat

4,6%

8,3%

3,8%

11,7%

9,1%

Dochodów ogółem

0,7%

1,4%

0,6%

2,0%

1,4%

Największe umorzenia, odroczenia, rozłożenia zaległości, zwolnienia i ulgi stosuje się w podatku
od nieruchomości (ponad 90% wszystkich ulg) Ogółem skutki udzielanych przez gminę
zaniechań, umorzeń, ulg i zwolnień utrzymywały się w badanym okresie na poziomie ok. 0,7 2% dochodów budżetu Miasta.
W kwotach ogółem ujęto również ulgi polegające na przesunięciu terminu płatności w stosunku
do wskazanych terminów. Nie oznacza to utraty dochodu budżetowego, lecz jedynie zmianę
terminu jego uzyskania.
Zmniejszenie przez Olsztyn obciążeń podatkowych stanowi instrument biernego wsparcia
rozwoju przedsiębiorczości w Mieście. W przypadku zastosowania tego instrumentu gmina
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przyzwala na pozostawienie większej puli środków w przedsiębiorstwie, które może zwiększyć
inwestycje dla realizacji dalszego rozwoju swojej działalności
Prawo lokalne dotyczące preferencji dla podmiotów gospodarczych zostało wprowadzone już
2002 roku. Cyklicznie dokonywano w nim zmian, aby dostosowywać lokalne przepisy do
nowych warunków gospodarki miasta oraz rynku pracy. Główny cel tych zmian, to stworzenie
jak najkorzystniejszych warunków dla tworzenia nowych, stałych miejsc pracy.
System preferencji w Mieście Olszyn funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XLII/534/05 Rady
Miasta Olsztyn z dnia 30 marca 2005 roku, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców realizujących na terenie Miasta Olsztyn nowe inwestycje lub tworzących
nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami.
Wprowadzony na terenie miasta Olsztyn system ulg i preferencji w podatku od nieruchomości
obejmuje:
Zwolnienie od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części stanowiące
nowe inwestycje związane z działalnością gospodarczą produkcyjną lub usługową na okres:
1 roku - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy;
2 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy;
3 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy;
4 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy;
5 lat - jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy.
Powyższa uchwała dostosowuje rozwiązania stosowane w Olsztynie do ustawy o pomocy
publicznej.
Niestety stosowany od 2002 roku system preferencji okazał się w zasadzie nieskuteczny – żaden
przedsiębiorca nie skorzystał do tej pory z możliwości otrzymania ulgi podatkowej. Przyczyn
tego stanu nie można doszukiwać się jedynie w braku inicjatyw inwestycyjnych lokalnych
przedsiębiorców. Jednym z powodów może być zbyt słabe rozpropagowanie informacji o tego
typu instrumencie wspierającym lokalnych przedsiębiorców.
Kolejną formą pomocy przedsiębiorcom jest stosowanie preferencji przy wykupie najmowanych
lokali komunalnych, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Najemcy,
którzy wynajmują takie lokale mogą się ubiegać o ich wykup poza przetargiem. Również
wysokość stawki czynszu za najem lokali ustalana jest na podstawie tabeli preferencji, w
zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

6.2. Stan majątku Olsztyna

Informacja o stanie mienia komunalnego opracowywana jest co roku i przekazywana zgodnie z
dyspozycją zawartą w art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
1996 r. nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych (Dz. U. 1998 r. nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) do
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Regionalnej Izby Obrachunkowej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok
budżetowy.
Informacja o stanie mienia miasta Olsztyn obejmuje jedynie majątek trwały pomijając obrotowy.
Opracowanie powstaje na podstawie dokumentacji źródłowej przygotowywanej przez jednostki
organizacyjne Miasta. Aktualna informacja zawiera dane o zasobach na dzień 31 grudnia 2002 i
2003 roku.
Tabela 32: Wartość netto rzeczowego majątku trwałego miasta Olsztyna(w tyś. PLN)
Wyszczególnienie

2002 Zmiana

2003

235253

9851

245104

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 431309

3354

434663

Urządzenia techniczne i maszyny

22783

-1693

21090

Środki transportu

11151

-1939

9212

Inne środki trwałe

6618

-141

6477

Inwestycje rozpoczęte

35113

-1091

15950

744229

8341

734499

Grunty

Razem

Prezentowane w projekcie budżetu Miasta Olsztyn informacje o stanie mienia charakteryzują się
daleko idąca ogólnością. Pod wątpliwość można poddać również informację odnośnie wartości
majątku trwałego oszacowana na kwotę 794 693 tyś. PLN. Wartość ta, stanowi zaledwie
dwukrotność rocznego budżetu Olsztyna.
Miasto ma 100% udziały w 9 spółkach. Miasto nie dofinansowuje spółek komunalnych, z
wyjątkiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) i Olsztyńskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego (OTBS). W roku 2004 dotacje miasta dla MPK wyniosły 6,5 mln zł i
stanowią rekompensatę dochodów utraconych z powodu stosowania ustawowych i uchwalonych
przez Radę Miasta, ulg i zwolnień za opłaty za przejazdy komunikacja miejską. Olsztyn posiada
również nieznaczne udziały w spółkach: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
w Olsztynie S.A. oraz Porty Lotnicze „Mazury -Szymany” sp. z o.o.

6.3. Wydatki budżetowe i zadłużenie
Olsztyn ponosi wydatki na realizację zadań przypisanych samorządowi terytorialnemu, które
obejmują wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz
innych podmiotów. Zadania dzielą się na:
własne - za które gmina samodzielnie odpowiada i finansuje je ze środków własnych budżetu,
zlecone - należące do administracji rządowej i finansowane z budżetu państwa, lecz
wykonywane przez gminy i powiaty, które na ten cel otrzymują dotacje
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W latach 2000 – 2004 wydatki budżetu Miasta wynosiły rocznie od 342 do 441 mln zł.
Największy wzrost wydatków w porównaniu z wcześniejszym okresem zanotowano w roku
2004, kiedy osiągnął on poziom 121,68% wydatków z roku 2003. We wszystkich
wcześniejszych latach uwidocznia się tendencja spadkowa odnośnie wzrostu wydatków, bowiem
w roku 2001 wzrosły one tylko o 6,19 pkt. procentowego a w 2002 o 2,65.
Tabela 33: Wydatki Miasta Olsztyn w latach 2000-2004 w mln PLN
Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpowodziowa
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport

2000
342,54

2001
363,74

2002
373,39

2003
380,32

2004
441,15

0,77
15,79
0,03
12,85
0,00
24,42

0,81
17,53
0,02
11,70
0,91
25,66

0,83
30,46
0,03
3,21
0,77
26,93

0,32
28,50
0,03
2,78
0,82
29,84

0,01
33,15
0,04
9,05
1,38
29,48

0,19

0,21

0,36

0,31

0,24

33,17

36,73

37,81

11,22

11,68

0,00
155,04
15,16
39,86
0,00

6,83
129,53
10,95
51,96
37,58

5,37
130,28
5,70
56,62
41,92

3,72
141,68
4,59
54,88
45,37

4,49
173,24
8,18
68,60
23,23

20,59

19,77

20,60

42,75

57,25

7,59

8,21

8,52

10,30

11,71

4,41

2,93

3,09

3,21

2,91

W strukturze wydatków bieżących Miasta największą część stanowią wydatki na finansowanie
sfery społecznej. Dominują tutaj wydatki na realizację zadań oświatowo - wychowawczych. Na
ten cel wydawano, od 45,3% w roku 2000 do 44,6% w 2004 wszystkich wydatków
budżetowych. Wydatki na powyższe zadania przekraczają znacznie wielkość środków
przeznaczanych na te cele z budżetu państwa, stąd potrzeba dofinansowywania ze strony Miasta
ponad poziom przyznanych środków. Subwencja oświatowa razem z dotacją pokryły zaledwie
ok. 63% wydatków w tym sektorze, pozostała cześć kosztów była finansowana przez Miasto.
W wydatkach drugie co do udziału miejsce zajmuje opieka społeczna. Otrzymywane dotacje
wystarczyły na pokrycie mniej niż 50% kosztów, resztę pokrywało Miasto. System pomocy
społecznej jest bardzo kosztowny. Tylko w 2002 r. wydatki w tej dziedzinie wzrosły o 9%.
Olsztyn musi ściśle kontrolować wydatki operacyjne. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza w
sytuacji ograniczenia dotacji i subwencji z budżetu Państwa, w wyniku którego Miasto musi
finansować oświatę i wydatki związane z pomocą społeczną.
Dotychczas wprowadzane reformy finansów jednostek samorządu terytorialnego nakładały na
Miasto nowe zadania. Niestety nie szło to w parze z powiększaniem dochodów budżetów.
Olsztyn finansując zadania zlecone ogranicza zarazem kwoty swoich wolnych środków które
mogłyby być przeznaczone na inwestycje. Potrzeby w tym zakresie, określane w Wieloletnim
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Planie Inwestycyjnym, wielokrotnie przekraczają możliwości finansowe Miasta. Wobec wyżej
opisanych niekorzystnych uwarunkowań istnieje potrzeba pozyskiwania dodatkowego
finansowania w formie kredytów czy obligacji.
Tabela 34: Struktura wydatków Miasta Olsztyn w latach 2000-2004
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpowodziowa
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport

2000
0,2%
4,6%
0,0%
3,8%
7,1%

2001
0,2%
4,8%
0,0%
3,2%
0,3%
7,1%

2002
0,2%
8,2%
0,0%
0,9%
0,2%
7,2%

2003
0,1%
7,9%
0,0%
0,8%
0,2%
8,2%

2004
0,0%
7,5%
0,0%
2,1%
0,3%
6,7%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

9,7%

10,1%

10,1%

3,1%

2,6%

45,3%
4,4%
11,6%

1,9%
35,6%
3,0%
14,3%
10,3%

1,4%
34,9%
1,5%
15,2%
11,2%

1,0%
39,1%
1,3%
15,1%
12,5%

1,0%
39,3%
1,9%
15,6%
5,3%

6,0%

5,4%

5,5%

11,8%

13,0%

2,2%

2,3%

2,3%

2,8%

2,7%

1,3%

0,8%

0,8%

0,9%

0,7%

W roku 2004 został przygotowany Program Racjonalizacji Wydatków w Oświacie. Dokument
nie został uchwalony do realizacji przez Radę Miasta, więc nie posiada status programu.
Dokument należy traktować jako analizę obszarów wrażliwych oraz propozycję potencjalnych
działań. Zasadnym jest doprowadzenie do sytuacji w której zostanie opracowany i przyjęty
uchwałą rady miasta Olsztyn taki program do realizacji.
Rysunek 23: Struktura wydatków budżetu Olsztyna
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Pomimo stale rosnących wydatków bieżących ich udział w strukturze wydatków ogółem maleje.
Miasto wydaje coraz więcej na inwestycje. W roku 2000 wydatki majątkowe stanowiły 10,7% a
w roku 2004 było to już 18,9%.
Analizując strukturę źródeł finansowania wydatków majątkowych, największą pozycję stanowią
od lat kredyty i pożyczki. Ich udział od roku 2002, był największy i wynosił 64,6%. Nieustannie
spada udział środków własnych w finansowaniu wydatków majątkowych, o ile w roku 2000
udział ten wynosił 50,8%, to w roku 2004 wynosił zaledwie 5,6%. Pozytywną tendencją jest stale
rosnący udział bezzwrotnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych Miasta. Odnosi się to
szczególnie do Funduszy Europejskich. Ich udział w roku 2004 wynosił 13,3% wydatków
majątkowych. Należy podkreślić, że nie wszystkie zadania inwestycyjne Miasta kwalifikują się
do wsparcia finansowego ze źródeł Unii Europejskiej.
Można przewidywać, że nastąpi w najbliższych latach dalsze zadłużenie Miasta celem realizacji
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w tym w szczególności zadań rozpoczętych. Na 2005 rok
przygotowywana została emisja obligacji miasta Olsztyn na kwotę 53 mln PLN. Środki te
pozwolą na poniesienie kosztów związanych z zadaniami, jakie będą rozpoczęte w roku 2005.
Na ich dokończenie niezbędne będzie zaciągnięcie kolejnego zadłużenia. Dalsze zwiększanie
zobowiązań długoterminowych będzie tworzyć realne zagrożenie dla zdolności kredytowej
gminy w dłuższym okresie.
Rysunek 24: Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych Olsztyna
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Największą kwotę na finansowanie zadań inwestycyjnych Olsztyn przeznacza na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska, oraz transport i łączność ich udział w 2004 roku stanowił
ponad 75% wszystkich wydatków majątkowych. Na przestrzeni wszystkich lat analizowanego
okresu to właśnie wydatki na transport i łączność pochłonęły największą część wydatków
inwestycyjnych Miasta (łącznie ponad 76 mln PLN, podczas gdy na gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska w tym samym okresie wydano ponad 36 mln PLN).
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Rysunek 25: Struktura wydatków majątkowych Olsztyna
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Tabela 35: Wydatki majątkowe Olsztyna, w mln PLN
Wykonanie
2000 2001 2002 2003 2004
35,85 35,50 36,22 51,38 83,41

Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpowodziowa
Oświata
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport

2001
-1,0%

Dynamika
2002
2003
2,0% 41,9%

2004
62,3%

11,06 7,86 20,47 16,64 22,03 -28,9% 160,2% -18,7% 32,4%
8,01 10,93 1,07 1,54 8,11 36,5% -90,2% 43,6% 426,9%
0,02

0,13

1,04

1,02

1,17 578,2% 676,5%

-1,9%

14,6%

2,15
2,86
0,35

3,00
3,59
0,08

1,67
2,84
0,48

1,62
0,62
0,36

3,66
3,24
0,65

8,30

5,34

6,08 27,06 40,91 -35,7%

0,25

0,84

0,66

0,99

2,71 237,2% -21,5%

49,8%

1,81

0,28

0,23

0,39

0,00

68,6% -100,0%

39,4% -44,3% -2,9% 125,7%
25,3% -20,9% -78,3% 424,9%
-76,0% 471,9% -24,0% 77,2%
13,9% 345,0%

-84,5% -17,8%

51,2%
173,9%

Inwestycje Miasta w okresie trzyletnim (2001 – 2003) łącznie, jako procent wszystkich
dochodów w tym okresie wynosiły 11,4%. Udział ten jest znacznie niższy od poziomu
krajowego i wojewódzkiego gdzie te poziomy wynosiły odpowiednio 16,3 % i 14,7 %.
Tabela 36: Dynamika wydatków bieżących i majątkowych Olsztyna
Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

2001
6,2%

2002
2,7%

2003
1,9%

2004
16,0%

7,3%
-2,9%

2,7%
2,0%

-2,4%
41,9%

8,8%
62,3%
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Wydatki budżetowe Miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2003 wynosiły 2.197, 43 zł.
Wartość ta na przestrzeni lat 2000 – 2003 systematycznie rosła, jednakże wyraźnie widoczna jest
tendencja spadkowa wzrostu, bowiem w roku 2001 wzrost był na poziomie 6,6 punktu
procentowego w stosunku do roku poprzedniego natomiast w roku 2003 już tylko na poziomie
1.5.
Tabela 37: Wydatki budżetowe Miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000 – 2003
Wyszczególnienie
Wydatki w zł/1 mieszk,
Rok poprzedni=100

2000

2001

2002

2003

1990,99

2122,36

2165,00

2197,43

-

106,6

102,0

101,5

Tabela 38: Źródła finansowania wydatków majątkowych Miasta Olsztyn w latach 2000 – 2004 w mln PLN
Wykonanie
Dynamika
2000 2001 2002 2003 2004 2001
2002
2003
2004
18,23 14,61 7,62 10,64 4,67 -19,8% -47,8% 39,6% -56,1%
Środki własne
Kredyty i pożyczki 17,29 18,38 23,41 28,53 41,52 6,3% 27,4% 21,8% 45,5%
0,33 0,51 0,86 1,83 10,03 53,0% 67,2% 114,4% 446,8%
Inne fundusze*
0,00 0,00 0,09 2,16 9,08
2334,7% 320,8%
Środki jednostek
0,00
1,39
0,93
5,74
11,08
-33,0%
514,9% 93,1%
Fundusze UE**
0,00 0,21 0,80 0,65 5,97
284,9% -18,5% 818,7%
Budżet państwa
0,00 0,40 2,56 1,83 1,14
540,0% -28,4% -37,6%
Inne źródła
* GFOŚiGW, PFOŚiGW, NFOŚiGW, EkoFundusz
** Phare, ISPA, Strukturalne, Spójności
Wyszczególnienie

Poziom wydatków majątkowych Miasta Olsztyna charakteryzuje się tendencja rosnąca zarówno
w ich dynamice jak i udziale w wydatkach ogółem. W 2004 ich wartość wynosiła ponad 83 mln
PLN co stanowiła w stosunku do 2003 roku wzrost o ponad 62%.
Tabela 39: Inwestycje Miasta Olsztyn współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Źródło
finansowania

Wartość
projektu

Wnioskowana kwota
dotacji

9 260 168,87
EUR

5 000 491,19 EUR

ISPA

Modernizacja Placu Bema ze skrzyżowaniem ulic
Kętrzyńskiego i Kościuszki.

919 558,69 EUR

337 707,85 EUR

PHARE

Modernizacja drogi nr 16 w rejonie Olsztyna (ul.
Sielska I – Etap)

2 487 445,99
EUR

1 243 722,99 EUR

PHARE

Modernizacja i budowa drogi nr 16 w Olsztynie
(ul. Sielska II Etap )

2 706 718,94
EUR

1931826,97 EUR

PHARE

Budowa ul. Sielskiej III Etap

9 178 000,00
EUR

3 374 000 EUR

PHARE

Gospodarka Wodno-Ściekowa w Olsztynie-II Faza

29 294 000,00
EUR

16 751 000 EUR

ISPA

Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie

29 091561,99
PLN
20 826 913,70 PLN

EFRR

Nazwa projektu
Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
Łyna w Olsztynie.
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Złożone wnioski aplikacyjne
Budowa ul. Towarowej w Olsztynie. Etap I –
budowa łącznika ul. Towarowej i Lubelskiej

13 258 064,94
PLN

9 943 548,70 PLN

EFRR

Przebudowa ulicy Synów Pułku w Olsztynie

9 929 815,82
PLN

7 447 361,85 PLN

EFRR

Ustawa o finansach publicznych ogranicza wielkość zadłużenia poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego dwoma przepisami:
Art. 113. 1, na mocy którego „łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku
budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z
udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym
roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także
przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany
rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego”, przy czym wskaźnik 15%
ulega obniżeniu do 12% gdy państwowy dług publiczny w końcu roku przekroczy 55%
wielkości PKB z tego roku.
Art. 114. zgodnie z którym „łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec
roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku
budżetowym.
Tabela 40: Wskaźniki zadłużenia Miasta Olsztyn
Wskaźnik

limit ustawowy 2000

2001

2002

2003

2004

4,4%

5,4%

5,9%

4,8%

Obsługa zobowiązań finansowych/dochody ogółem

15%

2,3%

Łączna kwota długu/dochody ogółem

60%

10,6% 16,6% 18,2% 21,5% 24,3%

Granicę bezpiecznego zadłużenia gminy wyznacza relacja wydatków bieżących do dochodów
gminy. Im relacja ta jest niższa, tym większą część można przeznaczyć na inwestycje lub na
spłaty kredytów i pożyczek (w tym na wykup obligacji) zaciągniętych uprzednio na
finansowanie tych inwestycji. Przyjętą w ustawie wysokość limitu (15%) można uzasadniać
przeciętną dla wszystkich gmin relacją wydatków bieżących do dochodów. Przyjętą w ustawie
wysokość limitu (15%) można uzasadniać przeciętną dla wszystkich gmin relacją wydatków
bieżących do dochodów. W przypadku Miasta Olsztyn obciążenie spłatami i odsetkami nawet
wyraźnie niższymi od ustawowego limitu już może być ryzykowne. Wielkością, na której można
oprzeć konstrukcje limitu obsługi zadłużenia jest np. wyliczona z ostatnich 3 lat przeciętna
relacja wydatków bieżących do dochodów, powiększona o pewien margines bezpieczeństwa
wynoszący np. 5% wyliczonego wskaźnika. Dla Miasta Olsztyn w latach 2000 -2004 wskaźnik
relacji wydatków bieżących do dochodów wynosił kolejno 89,3%, 90,2%, 90,3%, 86,5%, 81,1%,
wyliczony wskaźnik „X” zastępujący ustawowe 15% wynosi w kolejnych latach:
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Tabela 41: Limity poziomu obsługi zadłużenia Olsztyna
Wyszczególnienie

Metodologia wyliczania wskaźnika "X"

Wartość wskaźnika "X"

2003

100% - ((89,3%+90,2%+90,3%)/3)*1,05

5,5%

2004

100% - ((90,2%+90,3%+86,5%)/3)*1,05

6,5%

Powyższa tabela pokazuje, że faktyczny limit obsługi zobowiązań finansowych Miasta Olsztyn
jest znacznie poniżej ustawowego dopuszczalnego poziomu (15%). Winą za taki stan rzeczy,
należy obarczyć zbyt duży poziom wydatków bieżących, który wraz z kwotami przeznaczanymi
na obsługę zadłużenia znacznie limituje kwotę wolnych środków jakie Miasto może przeznaczać
na inwestycje.
Poziom zadłużenia Miasta w relacji do dochodów bieżących jest umiarkowany. W 2004 r.
wskaźnik długu wynosił 24,26% i był znacznie poniżej limitów ustawowych (60% dochodów
ogółem). Głównym zagrożeniem jest spodziewany wzrost zadłużenia oraz fakt, że bilans
operacyjny może nie być wystarczający do pokrycia wydatków na obsługę zadłużenia. Wskaźnik
obsługi zadłużenia do bilansu operacyjnego był zmienny i wynosił: 1953% w 2000 r. i 445% w
2003 r. w 2005 r., w związku z planowanym wzrostem zadłużenia Olsztyna do 162,8 mln PLN z
110,6 mln PLN w 2004 r., wydatki na obsługę zadłużenia mogą być wyższe od bilansu
operacyjnego. Ponadto, prognoza obsługi zadłużenia nie uwzględnia pożyczek na prefinnsowanie
zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z UE, które w najgorszym przypadku
Miasto będzie musiało spłacić22.
Tabela 42: Zadłużenie Miasta Olsztyn w latach 2000 – 2004 w mln PLN
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
Spłata otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
Łączna kwota długu na koniec
roku budżetowego
Procentowy udział długu w
dochodach

2000
326,65

2001
349,46

2002
367,02

2003
362,56

2004
430,48

17,29

31,38

23,41

28,72

41,32

5,91

8,00

14,61

17,66

14,79

34,73

57,98

66,80

77,85

104,44

10,6%

16,6%

18,2%

21,5%

24,26%

Fakt, że wszystkie kredyty są oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych może stanowić
czynnik ryzyka w przypadku wzrostu stóp procentowych w gospodarce. Ryzyko to nie jest
zabezpieczone przez Miasto. W ciągu ostatnich dwóch lat stopy procentowe malały i można się
spodziewać, że ten trend będzie kontynuowany. W latach 2000-2004 zadłużenie Miasta wzrosło
o ponad 200%. Olsztyn często korzysta z pożyczek preferencyjnych z Narodowego i
Regionalnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW i RFOŚiGW).
W porównaniu ze stopami oprocentowania na rynku, pożyczki te są bardzo nisko
oprocentowane, ponadto Fundusz umarza pewną ich część. Pożyczki z FOŚIGW mogą być
wydane wyłącznie na inwestycje związane z ochroną środowiska. Wskaźniki zadłużenia do
dochodów bieżących oraz wydatków związanych z obsługą zadłużenia w stosunku do dochodów

22

Fitach Rating
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bieżących są umiarkowane, zarówno według standardów krajowych jak i międzynarodowych.
Wyniosły one odpowiednio: 21,5% i 5,9% (w 2003 r.).
Zadłużenie Spółek, w których Miasto ma udziały jest niewielkie. Największe zobowiązania
zanotowała Spółka MPEC. Na koniec 2002 r. jej zobowiązania wyniosły 22 mln zł, z tego 72%
stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. Jest to związane z sezonowym charakterem
działalności Spółki. Zadłużenie służby zdrowia na koniec roku 2003 wynosiło 11,4 mln zł, z tego
7 mln stanowił kredyt bankowy, gwarantowany przez miasto. Olsztyn nie odpowiada za
finansowanie służby zdrowia. Z budżetu finansowane są programy ochrony zdrowia oraz
niektóre inwestycje i modernizacje. Miasto utrzymuje dodatnie saldo gotówki na koniec roku.
Nadwyżki finansowe są lokowane na rachunkach bankowych w formie depozytów.
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Wnioski
Z uwagi na stosunkowo długi czas potrzebny do przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej
projektów współfinnsowanych z funduszy unijnych, słusznym wydaje się zwiększenie środków
budżetowych, na wyprzedzające przygotowanie wymaganych opracowań, analiz i dokumentów.
Jednym z zasadniczych działań władz powinna być dokładna ocena wszystkich wydatków
budżetu pod kątem ich ograniczenia i szukania oszczędności oraz poszukiwania źródeł
dochodów w powiązaniu z ich późniejsza alokacją (racjonalizacji). Obszarami w których
potencjalnie można znaleźć najwięcej oszczędności jest edukacja i opieka społeczna.
Problemem, być może nie do końca uświadomionym, jest brak dokładnej inwentaryzacji majątku
(zarówno nieruchomego tj. grunty i budynki, jak ruchomego tj. maszyny, pojazdy i urządzenia)
gminy oraz jego stanu. Można to ująć w ogólnym stwierdzeniu, że mienie, które gmina posiada,
powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, a w razie gdyby gmina nie mogła tego
zapewnić, zbyte komuś, kto może je właściwie wykorzystać. Dlatego jednym z zadań jakie
powinno stać przed władzami Olsztyna jest opracowanie strategii zarządzania mieniem i
zbywania poszczególnych jego składników.
Z uwagi na wymogi instytucji wdrażających fundusze unijne w Polsce, związane z koniecznością
tworzenia średniookresowych programów inwestycyjnych (rewitalizacja, transport), niezbędnym
jest wdrożenie wieloletniego planowania finansowego. Ten instrument zarządzania
strategicznego powinien zapewnić większa kontrolę nad finansami miasta oraz podnieść
efektywność ponoszonych wydatków.
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7. Analiza SWOT
Silne strony

Słabe strony

·

Istniejące rezerwy terenów (pod budownictwo ·
mieszkaniowe,
przemysłowo-składowe,
rekreacyjne)

Położenie peryferyjne w stosunku do krajowych
centrów wysokiej aktywności gospodarczej i
kulturalnej

·

Istniejący potencjał naukowy – zaplecze dla ·
rozwoju przemysłu spożywczego i biotechnologii

Słabo wykształcone stosunki z sąsiedzkim
Obwodem Kaliningradzkim

·

Rozwinięty ośrodek akademicki (Uniwersytet ·
Warmińsko Mazurski wraz z szeregiem
niepublicznych szkół wyższych)
·
Rozwinięta sieć telekomunikacyjna, ciepłownicza,
gazownicza i energetyczna

Brak planów zagospodarowania przestrzennego
dla ok. 60% obszarów miast

·
·

·

·

Rozwinięty ośrodek administracyjny o randze
ponadregionalnej; w sieci osadniczej kraju - ·
Krajowy Ośrodek Równoważenia Rozwoju
Walory lokalizacyjne:
- centrum regionu o atrakcyjnych turystycznie ·
walorach przyrodniczych, w obszarze Zielonych
Płuc Polski, Wielkich Jezior Mazurskich
- graniczącego z całą długością granicy rosyjskiej
- znaczny potencjał terenów sprzyjających
rekreacji i turystyce (lasy, jeziora w granicach
miasta)
·
Posiadanie statusu podstrefy ekonomicznej przez
część terenów przemysłowo - składowych

·

Tradycje i doświadczenie w obsłudze ruchu ·
turystycznego

·

Wdrożona
polityka
certyfikatem ISO

jakości

potwierdzona

Nieuporządkowany stan władania terenami
powodujący ograniczenie możliwości
efektywnego oddziaływania na sposób
zagospodarowania przestrzeni
Znaczne obszary zdegradowanych i wyłączonych
funkcjonalnie z tkanki miejskiej terenów
powojskowych
Znaczące zaniedbania w zakresie
zagospodarowania rekreacyjnego brzegów rzeki
Łyny, jezior oraz Lasu Miejskiego (w tym
zdegradowane obiekty sportowo rekreacyjne,
słaby rozwój budowy ścieżek rowerowych i
ciągów spacerowych)
Brak koncepcji i programu aktywizacji ruchu
turystycznego (w tym przedłużenie sezonu
turystycznego)
Niedostatek umiejętności opracowywania i
zarządzania projektami dotyczącymi działań
zgłaszanych do współfinansowania z funduszy
europejskich

·

Brak istotnych instrumentów zarządzania i
przyjętych procesów oraz procedur posługiwania
się nimi, podnoszących poziom bezpieczeństwa
finansowego oraz jakości zarządzania miastem
(np. brak wieloletniego planu finansowego,
systemu monitorowania realizacji strategii, brak
programów średniookresowych odpowiadających
politykom branżowym)

·

Nieefektywna oraz pozbawiona ukierunkowania
rynkowego i gospodarczego promocja miasta
(brak identyfikacji produktu/ów mogącego
stanowić przedmiot promocji)

·

Brak efektywnej koncepcji o charakterze
programu pozyskiwania inwestorów
zewnętrznych
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·

Brak przemysłu o profilu nowoczesnych i
innowacyjnych technologii

·

Niższy od przeciętnego wskaźnik
przedsiębiorczości (przedsiębiorców
przypadających na 1000 mieszkańców) na tle
innych miast wojewódzkich

·

Niski poziom kapitału lokalnego

·

Brak skonsolidowanej współpracy w sektorze
MSP skutkujący brakiem reprezentatywnego
przedstawicielstwa o charakterze samorządowym

·

Dysproporcje struktury popytu i podaży na
lokalnym rynku pracy

·

Brak w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta
Olsztyn stanowiska ds. promocji gospodarczej

Szanse
·

Objęcie dofinansowaniem funduszy Unii
Europejskich zadań stanowiących priorytety
polityki rozwojowej miasta

·

Możliwość pozyskiwania środków finansowych z
funduszy europejskich (oraz innych źródeł) pod
warunkiem wzrostu poziomu umiejętności
zarządzania projektami, w szczególności na etapie
ich opracowywania

·

Wprowadzenie zmian w organizacji i strukturze
zarządzania Urzędem Miasta umożliwiających
sukcesywne stosowanie podejścia procesowego w
zarządzaniu miastem (w tym budżet zadaniowy,
praca zespołowa, zmiana struktury pionowej –
funkcjonalnej na mieszaną)

·

Możliwość pozyskiwania środków finansowych z
funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój
przez przedsiębiorców sektora prywatnego.

·

Wprowadzenie oczekiwanych rozwiązań
ustawowych w zakresie Partnerstwa Publiczno
Prywatnego i rewitalizacji

·

Zwiększenie nacisku na rozwój funkcji
metropolitarnych Olsztyna

·

·

Zagrożenia
·

Mała aktywność na polu wprowadzania
skutecznych instrumentów zarządzania
strategicznego umożliwiających realizację
przyjętej strategii rozwoju

·

Brak efektywnego i perspektywicznego
planowania gospodarki gruntami

·

Zbyt wolny wzrost umiejętności i nie docenienie
potrzeby podnoszenia kwalifikacji niezbędnych
dla efektywnego zarządzania mieniem, gospodarką
oraz w zakresie opracowywania i zarządzania
projektami (zwłaszcza inwestycyjnymi) służącymi
rozwojowi

·

Niewystarczające wyeksponowanie roli i funkcji
metropolitarnych Olsztyna w strategii
województwa i wojewódzkim programie
operacyjnym na lata 2007 – 2013 i następne
okresy
Bariery organizacyjno formalne dla pozyskania
środków i prowadzenia działań rewitalizacyjnych
miasta

·

·

·
Liberalizacja warunków wymiany z państwami
leżącymi za wschodnią granicą Polski pozwalająca
na aktywne wykorzystanie potencjału
·
gospodarczych powiązań z Obwodem
Kaliningradzkim
Aktywne uczestnictwo w realizacji regionalnej
strategii innowacyjności

·
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Osłabienie koniunktury gospodarczej w gminie i w
skali kraju
Nieefektywność założeń i słabość wykonania
Regionalnej Strategii Innowacyjności
Kryzys finansów państwa i pogłębianie się
problemów funkcjonowania sfery usług
publicznych
Nie dofinansowanie środkami budżetu państwa
rozbudowy i modernizacji dróg krajowych
przebiegających przez teren Olsztyna (miasta na
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·

prawach powiatu)

Aktywne uczestnictwo w realizacji Strategii
Informatyzacji Województwa Warmińsko Mazurskiego

·

Zwiększenie skłonności samorządów gmin
ościennych do zaktywizowania współpracy i
wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych

Brak przyzwolenia społecznego na prowadzenie
aktywnej polityki racjonalizującej wydatki w
oświacie

·

Polityka zachęt wywołująca skłonność
wykształconych mieszkańców miasta do trwałego
wiązania z nim swojej przyszłości

Wzrost liczności osób w wieku poprodukcyjnym
wraz z niewystarczającym tempem wzrostu
gospodarczego

·

Działania sąsiednich samorządów gmin i miast
powodujące wzrost ich pozycji konkurencyjnej
skutkujące lokalizacją inwestycji gospodarczych
poza terenem Olsztyna

·

Decyzje skutkujące likwidacją lub ograniczeniem
działalności instytucji i podmiotów gospodarczych
funkcjonujących na terenie miasta

·

Niekorzystna polityka fiskalna państwa

·

Wzrost poziomu bezrobocia

·

Utrata zdolności kredytowej miasta i brak
zabezpieczenia finansowego udziałów własnych
dla zadań o jakich dofinansowanie gmina będzie
chciała się ubiegać

·

Traktowanie sfery turystycznej jako głównego
czynnika rozwoju gospodarczego miasta

Przeznaczenie terenów pod budowę parku
technologicznego oraz pod budowę i organizację
centrum konferencyjno-wystawienniczego dla
obsługi aktywności biznesu i turystyki biznesowej

·

Opieszałość przygotowywania terenów pod
inwestycje

·

Brak aktywności w sferze promocji gospodarczej

·

Rozwój współpracy władz lokalnych z
organizacjami pozarządowymi

·

Brak konsekwencji w realizacji strategii rozwoju

·

„Dzielenie się władzą” w zakresie przekazywania
w formie zadań zleconych, powierzania do
wykonywania lub prywatyzacji działalności dotąd
zastrzeżonych dla jednostek samorządu
terytorialnego

·

Wspieranie Kultury jako czynnika
dynamizującego rozwój gospodarczy

·

·

·

Procesy i inicjatywy lokalnych uczelni i instytucji
badawczo rozwojowych sprzyjające transferowi
ich osiągnięć do sfery gospodarki

·

Prawna i finansowa możliwość prowadzenia
aktywnej samorządowej polityki gospodarczej, w
tym wspierania lokalnego sektora MSP

·

Aktywny wpływ działań Euroregionu Bałtyk

·

Budowa w Olsztynie terminalu transportu
kombinowanego (zgodnie z założeniami
Koncepcji Polityki Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju)

·

·

Lotnisko lokalne zapewniające dobre warunki do
uprawiania aktywnej rekreacji i sportu
(szybownictwo, spadochroniarstwo itp.)
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