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W niniejszym opracowaniu Olsztyn porównywany będzie z 18 miastami wojewódzkimi oraz – w
dokładniejszym zakresie – trzema stolicami województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i
podlaskiego. Wedle zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (s. 37) w roku 2030
należeć one będą (obok Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Opola) do miast wojewódzkich „o
znaczeniu krajowym, w których następuje systematyczna koncentracja funkcji metropolitalnych o
znaczeniu międzynarodowym i krajowym”. Wszystkie cztery wybrane do porównań miasta zostały
zaklasyfikowane, w ramach programu ESPON, jako funkcjonalne obszary miejskie (FUA) o znaczeniu
transnarodowym/krajowym1 (tamże, s.74).
O wyborze zadecydował również potencjał ludnościowy i położenie na obszarze Polski Wschodniej.
W całym opracowaniu poprzez otoczenie miasta należy rozumieć gminy bezpośrednio graniczące z
miastem wojewódzkim. Takie podejście pokrywa się z propozycją wytyczenia obszaru strategicznej
interwencji (OSI) pn. „Olsztyn i jego obszar funkcjonalny” prezentowaną w opracowaniu
Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa (Dziemianowicz, Szlachta, 2012).
Wedle przyjętego kryterium sąsiedztwa administracyjnego, na otoczenie czterech porównywanych
miast składają się następujące gminy (kolejność: od północy, a następnie zgodnie z ruchem
wskazówek zegara):


otoczenie Olsztyna – Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo;



otoczenie Rzeszowa – Głogów Małopolski, Trzebownisko, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Lubenia,
Boguchwała, Świlcza;



otoczenie Kielc – Miedziana Góra, Masłów, Górno, Daleszyce, Morawica, Sitkówka-Nowiny,
Piekoszów;



otoczenie Białegostoku – Wasilków, Supraśl, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz,
Dobrzyniewo Duże.

W niektórych przypadkach, gdy dane w podziale na gminy nie były dostępne, za otoczenie uznano
całe powiaty (odpowiednio): olsztyński, rzeszowski, kielecki i białostocki. W innych przypadkach
odwołania do tych powiatów mają na celu nakreślenie szerszego tła.
Pod pojęciem duże miasta należy rozumieć grupę porównawczą składającą się ze wszystkich miast
kraju, których liczba ludności przekracza 150 tys. (23 miasta)2, przy czym w porównaniach niekiedy
wyłączano Warszawę (fakt ten oznaczony jest w tekście).
O ile nie zaznaczono inaczej – dane statystyczne pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS.

1

razem z Bielsko-Białą, Bydgoszczą, Częstochową, Lublinem, Opolem, Toruniem i Zielona Górą.

2

Wedle faktycznego miejsca zamieszkania (2010; BDL) są to: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin,
Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Gliwice, Zabrze, Bytom,
Rzeszów, Olsztyn i Bielsko-Biała.
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1. Liczba ludności i jej zmiany
W 2011 roku liczba ludności w stolicę województwa warmińsko mazurskiego wynosiła 175,4 tysiąca
(według faktycznego miejsca zamieszkania). Ośrodkiem zbliżonym do Olsztyna pod tym względem
jest Rzeszów.3 Jednocześnie stolica województwa podkarpackiego dysponuje niemal dwukrotnie
większym „zapleczem ludnościowym” w swym bezpośrednim otoczeniu (Wykres 1).
Podobnie jak w Olsztynie, liczba ludności w Rzeszowie w badanym okresie wzrosła – był to jednak
wzrost znacznie większy. Zjawisko to wynika z systematycznego przyłączania fragmentów sąsiednich
gmin do miasta – w latach 2005-2010 granice Rzeszowa przesuwane były co roku i obejmowały
kolejne sołectwa. W efekcie powierzchnia miasta zwiększyła się blisko dwukrotnie, kosztem czterech
z ośmiu sąsiednich gmin.4 Widoczny na wykresie spadek liczby ludności w otoczeniu Rzeszowa wynika
więc ze zmian administracyjnych a nie przyciągania nowych mieszkańców.
Wykres 1. Liczba ludności w miastach i ich otoczeniu (2004 i 2011).
Olsztyn 2004
Olsztyn 2011

173 850

47 759

175 420

Rzeszów 2004
Rzeszów 2011

55 710

159 020

118 459

180 031

Kielce 2004
Kielce 2011

108 791

209 455

81 675

201 815

Białystok 2004
Białystok 2011

88 652
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294 298
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wyróżnikiem Olsztyna jest korzystna dynamika liczby ludności, pod tym względem miasto wyprzedza
Białystok (Tabela 1). Ustępuje natomiast stolicy województwa podkarpackiego, gdzie za poziom
wskaźnika kształtowały zmiany administracyjne.

3

W skali kraju, najbardziej zbliżoną liczbę mieszkańców do Olsztyna ma Bielsko-Biała (wedle danych BDL za 2010 r.). Miasto
to nie zostało jednak uwzględnione w porównaniach (podobnie jak inne miasta województwa śląskiego) ze względu na
specyfikę położenia w obszarze silnie zurbanizowanym (w aglomeracji lub w jej pobliżu).
4

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/rozszerzenie-granic-miasta/jak-roslo-nasze-miasto [dostęp: 08.2012].
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Tabela 1. Dynamika liczby ludności (2011 względem 2004)
Miasto
(2004=100)

Otoczenie miasta
(2004=100)

Olsztyn

100,9

116,6

Rzeszów

113,2

91,8

Kielce

96,4

108,5

Białystok

100,7

107,0

miasta >150 tys. [średnia]

98,0

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wzrost liczby ludności miasta w latach 2004-2009 wynosił średnio 0,30%. W roku 2010 nastąpił
widoczny spadek (liczba ludności zmalała o nieco ponad 1000 osób). W kolejnych dwóch latach
sytuacja była stabilna.
Prognoza GUS opublikowana w 2011 roku przewiduje dla Olsztyna coroczny wzrost liczby ludności na
poziomie ok. 0,22% (Prognoza dla powiatów i miast… 2011). W roku 2020 liczba mieszkańców miasta
ma przekroczyć 180 tysięcy, natomiast powiatu olsztyńskiego 126 tysięcy. Odwrócenie trendu i
początek spadku przewidziano na 2028 rok.
Zestawiając dane faktyczne i prognozowane dla lat 2011 oraz 2012, widoczny jest przesadny
optymizm prognozy. W 2011 roku odbiegała ona od rzeczywistości o 0,7% (1,2 tys. osób). Choć
różnica nie jest bardzo duża, to nie zmienna to faktu, że do przewidywań należy mieć ograniczone
zaufanie. Możliwe jest, że przyszłość będzie dla Olsztyna mniej korzystna – należy spodziewać się, że
zmniejszająca się ogólna liczba ludności kraju zaostrzy konkurencję miast o mieszkańców.
Wykres 2. Liczba mieszkańców Olsztyna (2004-2012 z prognozą do 2020)
181 000
180 000
179 000
178 000
177 000
176 000
175 000
174 000
173 000

Olsztyn - dane BDL GUS *

Olsztyn - prognoza GUS **

*Wartość z 2012 roku to wartość z trzech pierwszych kwartałów 2012 roku, dane całoroczne nie były jeszcze dostępne
(zestawienie danych całorocznych z danymi za trzy kwartały wykazało, że dotychczas różnice pomiędzy tymi wartościami
były w przypadku Olsztyna marginalne – średnio 0,08%).
**Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 – 2035 , GUS
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Źródło : opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Interesująca jest również dynamika ludności w otoczeniu czterech porównywanych miast (Tabela 1)
– otoczenie Olsztyna, jak i cały powiat olsztyński, wyróżnia się pozytywnie pod tym względem. Wzrost
odnotowało wszystkie sześć sąsiadujących z Olsztynem gmin. Wysoka dynamika tego wzrostu
usytuowała gminy Stawiguda, Jonkowo i Dywity w pierwszej 50. w skali kraju, natomiast gminy
Gietrzwałd i Purdę – w pierwszej setce.
W ujęciu bezwzględnym, liczba ludności zwiększyła się w otoczeniu Olsztyna o 8 tysięcy – czyli o
tysiąc więcej niż liczy przeciętna gmina wiejska w kraju. Na przestrzeni ośmiu lat, bezpośrednie
otoczenie Olsztyna niejako urosło o jedną gminę.
W rezultacie opisanych zmian demograficznych wzrosła gęstość zaludnienia – zarówno w stolicy
województwa, jak i w jej otoczeniu. Pomimo tego, otoczenie Olsztyna pozostaje najrzadziej
zaludnionym obszarem w zestawieniu (Tabela 2). Niskie zagęszczenie przekłada się na większe koszty
infrastruktury technicznej, czy transportu zbiorowego.
Tabela 2. Gęstość zaludnienia (osoby na km2) (2010)
miasto

otoczenie miasta

Olsztyn

2 005,3

39,8

Rzeszów

1 523,3

166,4

Kielce

1 852,8

115,4

Białystok

2 894,1

63,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Województwo warmińsko-mazurskie wyróżnia się na tle kraju wyższym udziałem ludzi młodych w
ogóle populacji. Również Olsztyn wyprzedza pod tym względem większość dużych ośrodków
miejskich (powyżej 150 tys.).
Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 17% ogółu Olsztynian, podczas gdy średnia wartość dla
wspomnianej grupy dużych miast to 16%. Olsztyn jest pod tym względem porównywalny z
Białymstokiem, „młodszy” od Kielc, lecz „starszy” od Rzeszowa (Wykres 3).
W latach 2004-2011 w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, tak jak w trzech
porównywanych miastach wojewódzkich (i jak we wszystkich dużych miastach z wyjątkiem
Warszawy), udział osób młodych w ogóle ludności zmalał. Pomimo tego spadku pozycja Olsztyna w
rankingu dużych miast poprawiła się (z 8 na 6 pozycję na 23 miasta).
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Wykres 3. Ludność wg. ekonomicznych grup wieku jako % ludności ogółem (2004 i 2011)
Olsztyn 2011

16,6

Olsztyn 2004

18,3

Rzeszów 2011

17,4

Rzeszów 2004

67,2
68,0

17,6

Białystok 2011

16,8

Białystok 2004

14,0

65,6

18,9

67,1

15,3

66,5

19,3

0

16,4

66,8

15,5

Kielce 2004

13,7

66,2

19,2

Kielce 2011

16,2

16,7

66,3

20

w wieku przedprodukcyjnym

40

14,4

60

w wieku produkcyjnym

80

100

w wieku poprodukcyjnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Proces starzenia się olsztyńskiego społeczeństwa w omawianym okresie jest dostrzegalny – udział
osób w wieku poprodukcyjnym zwiększył się o 2,5 p.p. – jednak przebiegał stosunkowo mniej
intensywnie niż w grupie dużych miast (w tym w Białymstoku i Kielcach). Zmiany w Rzeszowie są
natomiast bardzo zbliżone, choć rzeczywisty obraz może w tym wypadku zaburzać ekspansja
przestrzenna miasta.
Otoczenie wszystkich czterech omawianych stolic województw, charakteryzuje się większym, w
porównaniu do samych miast, udziałem osób młodych5. Po części wiązać to należy z procesem
suburbanizacji. Pomimo tego, odsetek ludności młodej w otoczeniu zmalał (Tabela 3).
Pod względem udziału osób młodych, otoczenie Olsztyna nie odróżnia się znacząco od zaplecza
pozostałych trzech stolic. Natomiast pozytywnie wyróżnia je mniejszy odsetek ludności
poprodukcyjnej. Z jednej strony, przekłada się to na niższe obciążenie demograficzne, jednak z
drugiej strony sugeruje, że obszar ten nie jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla osób starszych
(dla województwa warmińsko-mazurskiego saldo migracji osób powyżej 60 roku życia jest ujemne).
Tabela 3. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w ogóle ludności
otoczenia miast (2004 i 2011)
Otoczenie

5

w wieku przedprodukcyjnym*
[%]
2004
2011

w wieku poprodukcyjnym*
[%]
2004
2011

Olsztyna

23,8

23,5

10,4

11,0

Rzeszowa

24,6

24,0

15,5

15,6

Tak samo mieszkańcy powiatów otaczające stolice są młodsi od mieszkańców samych stolic.
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Kielc

25,5

24,7

12,2

12,7

Białegostoku

23,4

22,7

15,3

15,1

*Średnia dla grupy gmin stanowiących otoczenie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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2. Dostępność komunikacyjna
Warmia i Mazury są, obok województwa podlaskiego i zachodniopomorskiego, najsłabiej dostępnym
regionem Polski i zarazem obszarem o jednej z najmniejszych dostępności komunikacyjnej w UE
(Komornicki i in. 2011; Dziemianowicz, Szlachta 2012). Problem pogłębiają niekorzystne warunki
naturalne dla rozwoju sieci transportu lądowego (ukształtowanie terenu, duży udział lasów i wód
powierzchniowych). Stan istniejącej infrastruktura jest w znacznej części nieodpowiedni (RPO
Warmia i Mazury 2007-2013),
Olsztyn cechuje się słabą dostępnością transportową, zarówno w wymiarze wewnątrzregionalnym,
jak i krajowym (choć pod tym względem sytuuje się lepiej niż Białystok). Drogi krajowe,

zapewniające połączenie z Olsztynem DK 16, 51 i 53 nie są przystosowane do przenoszenia
obciążeń na nich występujących. W latach 2005-2010 na DK51 (kierunek: Olsztynek)
odnotowano największy wzrost obciążenia (o 44%). Trasa ta obarczona jest obciążeniem
sięgającym ponad 12 tys. pojazdów na dobę (Generalny Pomiar Ruchu…). Szansą na poprawę
dostępności Olsztyna jest rozpoczęta już modernizacja trasy S7.
Dostępność wewnątrzregionalna Olsztyna jest zdecydowanie najsłabsza spośród stolic
województw Polski Wschodniej. Czasy dojazdu do ośrodków subregionalnych (Elbląga i Ełku)
są o 30-50% dłuższe niż dla pozostałych województw Polski Wschodniej ( Tabela 4). Jest to
efektem zarówno dużej powierzchni województwa, jak i rozłożenia ośrodków powiatowych
względem stolicy województwa. Obydwa ograniczenia mogłyby być zniwelowane szybkimi
połączeniami, których jednak w regionie brakuje. Niska dostępność ośrodków
subregionalnych osłabia więzi wewnątrzregionalne. Dodatkowo pogłębia to fakt, że zarówno
Elbląg, jak i Ełk są położone bliżej stolic sąsiednich województw niż Olsztyna i to z nimi są
lepiej skomunikowane.

Olsztyn

Białystok

Lublin

Rzeszów

Kielce

Tabela 4. Dostępność wewnątrzregionalna stolic województw Polski Wschodniej

Średnia odległość do miast powiatowych (km)

93

79

69

59

57

Średni czas przejazdu samochodem do miast powiatowych (min)

78

66

61

57

54

Średnia odległość do ośrodków subregionalnych (km)

127 101 92

68

64

121 84

64

60

Średni
czas
przejazdu
subregionalnych (min)

samochodem

do

ośrodków

77

Źródło: opracowanie własne na podstawie Komornicki i in. 2011 oraz www. targeo.pl

Dostępność lotnicza Olsztyna jest niska – na terenie województwa nie funkcjonuje żaden
port lotniczy. Najbliższe to Gdańsk-Rębiechowo (oddalone o 175 km), Modlin (180 km) oraz
Okęcie (230). Lotnisko Olsztyn-Dajtki pełni funkcje sportowe dla małych jednosteki,
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natomiast oddalone o ok. 55 kilometrów od Olsztyna lotnisko Szczytno-Szymany zawiesiło
realizację operacji lotniczych do czasu przeprowadzenia gruntownej modernizacji. Na
podstawie przeprowadzonych wywiadów stwierdzić można, że respondenci niemal
jednogłośnie wskazują na konieczność poprawy dostępność lotniczej miasta, choć różnią się
opiniami na temat sposobu realizacji tego zamierzenia. W tej kwestii można wyróżnić –
orientacyjnie – cztery proponowane kierunki:





budowa nowego lotniska blisko Olsztyna (np. w gminie Olsztynek),
modernizacja lotniska w Szymanach (na bazie istniejącej infrastruktury),
rozbudowa lotniska w Dajtkach z nastawieniem na małe samoloty,
rezygnacja z inwestowania w port regionalny a w zamian koncentracja na jak
najszybszych połączniach z istniejącymi portami (np. w Modlinie).

Oddziaływanie marginalizacji komunikacyjnej Olsztyna jest wieloaspektowe. Podczas
wywiadów przeprowadzonych na potrzeby aktualizacji strategii, pośród negatywnych
konsekwencji wymieniano (Sprawozdanie z wywiadów…):


obniżenie jakości życia mieszkańców (ze względu na utrudniony dostęp do innych
miast i świadczonych tam usług, obniżone bezpieczeństwo ruchu i uciążliwość ruchu
tranzytowego przez miasto),



ograniczenie zainteresowania inwestorów zagranicznych6,



ograniczenie rozwoju Olsztyna jako ośrodka naukowego (utrudnione kontakty ze
środowiskiem zagranicznym; jak ujął to jeden z respondentów reprezentujący sferę
nauki – „światowi eksperci cenią swój czas i nie są skorzy by marnować go na
dojazd”),



utrudnienie dla rozwoju turystyki, w tym zagranicznej.

6

To spostrzeżenie znajduje również poparcie w zapisach diagnozy problemowej regionu – „dostępność
komunikacyjna pozostaje jednym z najważniejszych czynników lokalizacji. Słabość powiązań komunikacyjnych
ogranicza również mobilność ludzi poszukujących wykształcenia i pracy” (Dziemianowicz, Szlachta, 2012 s. 53).
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3. Rola miasta w kraju i regionie
Zgodnie z zapisami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Olsztyn zalicza się do
„ośrodków wojewódzkich pełniących oprócz funkcji regionalnych szereg funkcji o znaczeniu
krajowym”. W tej grupie znalazły się także Białystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Opole, Rzeszów
oraz Zielona Góra. W strukturze hierarchicznej jest to grupa druga. Pierwszą grupę stanowią ośrodki
o podstawowym znaczeniu dla systemu osadniczego kraju i jego gospodarki, do której zaliczono
Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice z Aglomeracją Górnośląską, Łódź,
Szczecin, Bydgoszcz z Toruniem i Lublin.7
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przewiduje w stosunku do wszystkich
„pozostałych ośrodków wojewódzkich”, w tym Olsztyna, wzmacnianie i dywersyfikacje funkcji
gospodarczych poprzez tworzenie warunków dla lokalizacji na ich terenie inwestycji w sektorach o
wysokiej wartości dodanej. Ponadto, przedmiotem działań będzie wzmocnienie potencjału naukowobadawczego, wybranych funkcji zarządzających sektora publicznego o zasięgu krajowym i
regionalnym, a także rozwój funkcji symbolicznych, w szczególności kulturowych (KPZK 2030). Należy
więc przewidywać, że rozwój Olsztyna nabierze większej dynamiki, zaś jego pozycja w sieci osadniczej
kraju ulegnie umocnieniu. Działania takie wydają się szczególnie uzasadnione w przypadku Olsztyna,
bowiem spośród stolic województw Polski Wschodniej wyraźnie ustępuje Białemustokowi,
Rzeszowowi i Lublinowi. Te trzy miasta określane są jako szybko rozwijające się centra dyfuzji, mające
wiele funkcji metropolitalnych o znaczeniu ponadkrajowym (KPZK 2030).
Olsztyn wprawdzie nie tworzy metropolii, ale jak każda stolica regionu powinien generować impulsy
rozwojowe dla całego województwa. W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR 2010-2020)
ośrodki stołeczne są bowiem traktowane jako bieguny wzrostu odpowiedzialne za konkurencyjność
całego kraju (Dziemianowicz, Szlachta 2012).
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przewiduje systematyczną koncentrację w
mieście ponadregionalnych funkcji metropolitalnych. Na razie jednak stwierdza się, że Olsztyn oraz
pozostałe miasta wojewódzkie w Polsce Wschodniej w niewystarczający sposób oddziałują na
procesy rozwojowe swych regionów (KSRR 2010-2020).

7

Ponadto, wyróżnia się także (KPZK 2030): a) ośrodki regionalne (nie będące stolicami województw i liczące
przeważnie od 100 do 300 tys. mieszkańców: Częstochowa, Radom, Bielsko-Biała, Rybnik, Płock, Elbląg,
Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Kalisz z Ostrowem Wlkp., Koszalin, Legnica, Grudziądz, Słupsk; b) ośrodki
subregionalne; c) pozostałe ośrodki powiatowe; d) ośrodki lokalne.
Strona 11 z 59

Olsztyn – diagnoza strategiczna

Oddziaływanie Olsztyna widoczne jest w skali subregionalnej – w wyniku suburbanizacji. W
bezpośrednim otoczeniu stolicy (gminach z nią sąsiadujących) rozwija się funkcja rezydencyjna.
Wpływ Olsztyna widoczny jest przez pryzmat wzrostu dochodów własnych8 sąsiadujących ze stolicą
gmin. W zestawieniu ze stolicami województwa podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, to
Olsztyna dysponuje najbogatszym otoczeniem (Wykres 4). W 2010 roku, gminy sąsiadujące z
miastem dysponowały przeciętnie kwotą 1,9 tys. zł dochodów własnych w przeliczeniu na jednego
mieszkańca.
Wykres 4. Dochody własne budżetów gmin per capita [zł] (2010)
otoczenie Olsztyna

1 862

otoczenie Kielc

1 336

otoczenie Białegostoku

1 335

otoczenie Rzeszowa

1 045
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Średnia dla gmin otaczających stolice

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wysoka pozycja otoczenia stolicy województwa warmińsko-mazurskiego to w szczególności zasługa
wysokich wskaźników w gminach wiejskich Stawiguda (2,7 tys. zł w 2010 roku) i Jonkowo (2,6 tys. zł).
W 2010 roku obydwie jednostki należały pod tym względem do pierwszej setki gmin w skali kraju.
Pozytywnie wyróżniały się także Dywity (1,7 tys. zł) i Gietrzwałd (1,8 tys. zł).
Korzystne z punktu widzenia zintegrowanego rozwoju aglomeracji jest powołanie w 2009 roku Rady
Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. W porozumieniu tym, obok Olsztyna i Starostwa
Powiatowego, uczestniczą gminy powiatu olsztyńskiego. Jej funkcjonowanie jest szansą na
wzmocnienie współpracy na linii Olsztyn-otoczenie. Wsparciem porozumienia ma być Regionalne
Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych9 – jednostka badawcza powstała w 2010 roku
dzięki porozumieniu Rady i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Jednak nie tylko współpraca subregionalna jest szansą rozwojową stolicy województwa – autorzy
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju dostrzegają wzrost siły zależności Olsztyna z
Gdańskiem. W takim układzie wskazana jest intensyfikacja współpracy ze stolicą województwa
pomorskiego.

8

Dochody własne budżetu gminy, zgodnie z definicją GUS, łączą dochody typowo „lokalne” (podatek rolny, od
nieruchomości, od środków transportowych, dochody z najmu, opłata targowa, etc.) z dochodami gminy z tytułu udziałów
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – tj. podatku dochodowym od osób prywatnych (PIT) oraz podatku
dochodowym od osób prawnych (CIT). Wskaźnik opisuje więc nie tylko wielkość środków, jakimi rozporządza samorząd, lecz
także, pośrednio, zamożność mieszkańców i obroty firm na terenie gminy.
9

Pośród głównych celów Centrum znajduje prowadzenie badań z zakresu rozwoju obszarów zurbanizowanych,
szczególnie Polski Wschodniej i Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego.
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4. Środowisko
O atrakcyjności przyrodniczej Olsztyna decyduje zarówno położenie na terenie Warmii i Mazur,
regionie unikatowym w skali kraju i Europy z racji różnorodności i bogactwa środowiska
przyrodniczego, jak i same walory przyrodnicze miasta. Znajdujące się na terenie województwa
Jeziora Mazurskie znalazły się wśród 6 Cudów Bałtyku (6 Baltic Sea Wonders), ponadto były jedynym
polskim kandydatem światowego konkursu na 7 nowych cudów natury (jako jedyne z Europy dotarły
do ścisłego finału i znalazły się w pierwszej czternastce cudów natury na świecie)10. Województwo
warmińsko-mazurskie wyróżnia się w skali kraju:


dużym udziałem obszarów objętych prawną ochroną przyrody (największa w kraju
powierzchnia obszarów prawnie chronionych na 1 mieszkańca),



obecnością znacznych obszarów ostoi przyrody o znaczeniu europejskim (NATURA 2000 –
łącznie 20% województwa, CORINE),



położeniem w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski,



ogromną bioróżnorodnością (występowanie gatunków rzadkich, chronionych i zagrożonych
wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt),



dużą liczbą jezior i rzek (jeziorność województwa wynosi 5,3% i jest prawie czterokrotnie
większa od średniej w kraju (RPO; Program Małej Retencji…).

Ponadto sam Olsztyn charakteryzuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Ponad 21% terenu
miasta stanowią lasy, co plasuje Olsztyn na piątym miejscu wśród stolic województw Polski i na
pierwszym miejscu w Polsce Wschodniej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ponad połowa
terenów leśnych to zwarty kompleks Lasu Miejskiego, który jest największym w Europie kompleksem
leśnym położonym w granicach miasta (Uwarunkowania…). Poza tym na terenie miasta znajduje się
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. Łącznie obszary prawnie chronione stanowią
prawie 6% powierzchni miasta (Olsztyn w tym zestawieniu wyraźnie wyprzedza Rzeszów i Białystok,
ale pozostaje daleko w tyle za Lublinem – 17% i przede wszystkim Kielcami – 75%).
Olsztyn charakteryzuje się wysokim udziałem wód powierzchniowych w ogólnej powierzchni gminy
sięgającym blisko 10%. W obrębie miasta znajduje się jedenaście jezior, z których największe to
jezioro Ukiel, Kortowskie, Trackie, Skanda i Redykajny. Ponadto, przez miasto przepływają trzy rzeki, z
których najdłuższa to Łyna, która przy odpowiednim zagospodarowaniu może stanowić ciekawy
wyróżnik miasta (Uwarunkowania…,Sprawozdanie…).
Zagrożeniem dla środowiska w Olsztynie jest hałas (zanieczyszczenie hałasem) oraz niedostatki w
systemie kanalizacji deszczowej (Program Ochrony Środowiska…).

10

http://mazurycudnatury.org/pl
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5. Turystyka
Podsumowując wywiady przeprowadzone z liderami lokalnymi można stwierdzić, że możliwości
rozwoju funkcji turystycznej miasta – pomimo czynionych w tym kierunku inwestycji – nie są jeszcze
w pełni wykorzystywane. Dotyczy to w szczególności znajdujących się w mieście jezior, choć należy
pamiętać, że doskonałe warunki przyrodnicze oferują liczne mniejsze gminy regionu (Sprawozdanie…
2012). Otoczenie miasta wzbogaci się o pierwszy w regionie hotel pięciogwiazdkowy (inwestycja w
gminie Gietrzwałd, w której zlokalizowane jest już pole golfowe).11 Ze względu na planowane
świadczenie usług rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych, przedsięwzięcie może być ciekawym studium
dla szerszego rozwoju tego typu luksusowej oferty w regionie.
Podczas wywiadów przeprowadzonych na potrzeby aktualizacji strategii, wskazywano właśnie na
nieobecność oferty noclegowej o najwyższym standardzie. Jednocześnie respondenci w wielu
przypadkach zwracali uwagę, że Olsztyn jest zbyt dużym ośrodkiem aby stać się typowym „miastem
turystycznym”. Powinien natomiast wzmacniać swoje funkcje jako centrum regionu turystycznego.
Turystyka i rekreacja należą w opinii mieszkańców do funkcji najsłabiej spełnianych przez Olsztyn
(Śledź 2012).
Mapa 1. Obiekty, udzielone noclegi i stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach turystycznych
zbiorowego zakwaterowania według powiatów w 2011 r.

Źródło: Turystyka w Województwie Warmińsko‐Mazurskim w 2011 roku, Urząd Statystyczny w Olsztynie,
Olsztyn 2012.

W ujęciu regionalnym – Olsztyn oferuje najwięcej miejsc noclegowych (ogółem) w województwie.
Jednak to w powiecie mrągowskim najwięcej turystów korzystało z bazy noclegowej – 21%
udzielonych noclegów (Olsztyn zajął drugie miejsce – 18%). Powiat mrągowski jest również liderem
pod względem liczby miejsc w hotelach – 31% (Olsztyn – 14%) oraz noclegów udzielonych turystom
11

http://ibiss.pl/aktualnosci/1516-w-sile-kolo-olsztyna-powstanie-nowy-hotel [dostęp: grudzień 2012.]
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zagranicznym – 44% (Olsztyn – 15%). W świetle powyższych można stwierdzić, że to Giżycko i powiat
giżycki są regionalnymi liderami w turystyce.
Pod względem liczby turystów korzystających z obiektów hotelowych i zbiorowego zakwaterowania
(w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców), Olsztyn jest liderem w porównywanej czwórce stolic Polski
Wschodniej. Zarazem miasto tylko nieznacznie przewyższa średnią dla dużych miast (Tabela 5).
Wykres 5. Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z obiektów hotelowych i innych obiektów zbiorowego
zakwaterowania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (2010)
Olsztyn

685,9 (121 tys.)*

Rzeszów

647,2 (115 tys.)

Kielce

579,2 (118 tys.)

Białystok

555,7 (164 tys.)

miasta > 150 tys. [średnia]

682,3

otoczenie Olsztyna

906,3 (49 tys.)

otoczenie Rzeszowa

450,2 (48 tys.)

otoczenie Kielc

562,6 (49 tys.)

otoczenie Białegostoku

414,8 (30 tys.)
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* w nawiasach podano liczbę turystów korzystających z obiektów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Kwestią niekorzystną jest to, że Olsztyn jest jedynym (obok Sosnowca) dużym miastem, w którym
poziom omawianego wskaźnika spadł względem 2004 roku. Wynika to nie tylko ze wzrostu dzielnika
(tj. zwiększenia liczby ludności), lecz też ze spadku liczby turystów korzystających z obiektów
noclegowych.
W ujęciu bezwzględnym, w okresie 2004-2010, stolice województw podkarpackiego i
świętokrzyskiego „dogoniły” Olsztyn pod względem liczby turystów korzystających ze wspomnianych
obiektów (Wykres 6). W drugim przypadku, za jeden z czynników wyjaśniających można uznać
funkcjonowanie Targów Kielce, które w omawianym okresie systematycznie zwiększały swój udział w
krajowym rynku wystawienniczym12. W porównywanej czwórce, stałym wzrostem charakteryzuje się
Białystok. W roku 2010, to właśnie z tamtejszych obiektów skorzystało najwięcej turystów (164 tys.),
w przypadku pozostałych trzech miast liczba ta była wyraźnie niższa.

12

Dane Polskiej Izby Przemysłu Targowego: http://www.polfair.com.pl/statystyki.php (dostęp 08.2012 r.).
Strona 15 z 59

Olsztyn – diagnoza strategiczna

Wykres 6. Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z obiektów hotelowych i innych obiektów zbiorowego
zakwaterowania (2004-2010)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Liczba turystów odwiedzających gminy-sąsiadów Olsztyna wyniosła 49 tys. i jest niemal identyczna w
otoczeniu Rzeszowa i Kielc. W tym miejscu warto zauważyć, że w otoczeniu Olsztyna liczba ta jest
niemal w całości „generowana” przez trzy gminy, graniczące z miastem od wschodu i południowegowschodu – Barczewo, Purdę i Stawigudę.13 W przypadku gminy wiejskiej Stawiguda wskaźnik na
tysiąc mieszkańców osiąga wartość 2 374 (czyli aż 2,4 osoby na mieszkańca), co stawia ją w pierwszej
setce gmin w skali kraju (m.in. obok gmin Giżycko i Solec-Zdrój, której siedziba ma status uzdrowiska).
Do grupy stu najlepszych nie należy pod tym względem żadna z gmin otaczających Rzeszów, Kielce
czy Białystok.
Na tle kraju, pozycja Warmii i Mazur w konkurencji o turystów zagranicznych jest słabsza niż w
przypadku konkurencji o turystów krajowych. Jest to widoczne również w porównaniu miast. Gdy w
obliczeniach uwzględnić tylko gości zagranicznych korzystających z wymienionych wcześniej
obiektów, to w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (2010 r.) pozycję lidera w porównywanej czwórce
zajmuje nie Olsztyn (wskaźnik = 111) lecz Rzeszów (122). W takim ujęciu, wszystkie cztery stolice
znajdują się wyraźnie poniżej średniej dla dużych miast (wynoszącej, po wyłączeniu Warszawy, 155).

13

W ujęciu szerszym, tj. porównując powiaty otaczające cztery stolice, pozycję lidera również zajmuje powiat olsztyński,
przy czym liczba korzystających z wymienionych obiektów (ok. 80 tys. w 2010 roku) w 60% „generowana” jest w gminach z
bezpośredniego otoczenia Olsztyna.
Strona 16 z 59

Olsztyn – diagnoza strategiczna

6. Infrastruktura techniczna i społeczna
6.1.

Wodociągi i kanalizacja

Stolica województwa warmińsko-mazurskiego jest bogata w zasoby wodne w związku z czym miasto
nie jest zagrożone deficytem. Zdolność produkcyjna ujęć oraz przepustowość stacji pozwalają na
pokrycie zarówno obecnego, jak i przyszłego zapotrzebowania. Woda w Olsztynie, wydobywana z
utworów trzecio- i czwartorzędowych, uważana jest za jedną z najlepszych w kraju (Śledź 2012).
Z wodociągów miejskich korzysta około 96% mieszkańców miasta (Wykres 7). Olsztyn zajmuje pod
tym względem trzecie miejsce wśród stolic województw Polski Wschodniej – za Białymstokiem i
Kielcami. Nieco słabsza pozycja Rzeszowa na tle pozostałych trzech stolic (a nawet spadek
wskaźników względem 2004 roku) wynika z procesu poszerzania miasta o fragmenty otaczających go
gmin.
Wykres 7. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności (2010)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL.

Pod względem odsetka ludności korzystającej z kanalizacji, Olsztyn, razem z Białymstokiem, należy
do czołówki wśród miast powyżej 150 tys. w Polsce. Równie wysoki poziom charakteryzował w 2010
roku Gdańsk i Gdynię. W przypadku Olsztyna wspomniany odsetek jest na takim samym poziomie jak
w roku 2004, jednak mając na uwadze rosnącą liczbę mieszkańców należy to oceniać pozytywnie. To
samo tyczy się opisanego wcześniej poziomu zwodociągowania; na przestrzeni lat 2006-2011 długości
obydwu tych sieci w mieście zwiększono o ok. 12%. Choć Olsztyn znajduje się w czołówce dużych
miast pod względem odsetka ludności objętej kanalizacją, jednak jego bezpośrednie otoczenie
ustępuje pod tym względem sąsiadom Rzeszowa i Białegostoku (Wykres 8)– dotyczy to także
dynamiki zmian). Barierą jest niewielka gęstość zaludnienia w otoczeniu Olsztyna (ok. 40 os na km2) –
jest ona niższa niż w otoczeniu pozostałych trzech miast wojewódzkich.
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Wykres 8. Ludność otoczenia miast korzystająca z wodociągu i kanalizacji [%] (2010)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Do olsztyńskiego systemu kanalizacji miejskiej przyłączone są osiedla mieszkaniowe położone w
sąsiedniej gminie Barczewo, Dywity i Stawiguda. Zmodernizowana trójstopniowa oczyszczalnia
ścieków „Łyna” posiada jeszcze znaczne rezerwy przepustowości (Program ochrony środowiska…).
Na uwagę zasługuje jednak fakt, że około 40% sieci kanalizacyjnej liczy ponad 25 lat (podobnie – sieci
wodociągowej i ciepłowniczej), co jest przyczyną problemów technicznych. Również zużycie sieci
kanalizacji deszczowej Olsztyna jest znaczne. Ponadto takiej sieci brakuje na obrzeżach miasta.
Problemem jest także kwestia podczyszczania odprowadzanej wody deszczowej (Program ochrony
środowiska…, Śledź 2012).
Dobry jest natomiast stan techniczny olsztyńskiej sieci energetycznej, co wynika z działań
inwestycyjno-remontowych prowadzonych od początku lat 90-tych. Struktura tej sieci oraz liczba i
lokalizacja stacji jest prawidłowa – zapewnia odpowiednie warunki zaopatrzenia miasta w energię.
(Program ochrony środowiska…).

6.2.

Ciepłownictwo

Kluczowym zagadnieniem dla władz Olsztyna w zakresie infrastruktury komunalnej będzie
rozwiązanie kwestii produkcji energii cieplnej. W mieście działają dwie instalacje – ciepłownia miejska
Kortowo (o mocy 174 MW) i prywatna elektrociepłownia Michelin (95 MW) (Śledź 2010). Obie
podłączone są do olsztyńskiej sieci przesyłowej i obecnie zaspokajają potrzeby miasta. W związku z
planowanym na 2017 rok zakończeniem produkcji ciepła w instalacji Michelin, zaistnieje potrzeba
uzupełnienia luki w systemie. Planowana jest budowa nowej elektrociepłowni miejskiej w drodze
partnerstwa publiczno-prywatnego. Dodatkowo miałaby ona przejąć część dotychczasowych zadań
ciepłowni Kortowo. Potrzeba odciążenia tej ostatniej będzie wynikiem wprowadzenia nowych,
unijnych norm środowiskowych14.

14

http://www.ec.olsztyn.pl/zalozenia_ogolne [dostęp: grudzień 2012]
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6.3.

Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami problemem jest mało wydajny system zbiórki selektywnej. Odpady
zebrane selektywnie stanowią zaledwie 3% wszystkich odebranych odpadów komunalnych, co na tle
innych dużych miast jest wartością bardzo niską. Również średnia dla województwa warmińskomazurskiego jest wyższa od olsztyńskiej i kształtuje się na poziomie ok. 9%.15 Wśród przyczyn
wymienić można niedostateczną świadomość ekologiczną mieszkańców zarówno w Olsztynie (Plan
Gospodarki Odpadami dla miasta Olsztyna…), jak i na terenie całego województwa warmińskomazurskiego (Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa…) oraz nie wywiązywanie się właścicieli
nieruchomości ze swych obowiązków.
Olsztyn uczestniczy w budowie wspólnego systemu gospodarki odpadami dla 37 gmin środkowej
części województwa. Dotychczasowy system na obszarze tego przedsięwzięcia polega na odbiorze
odpadów zmieszanych i ich składowaniu. Wiąże się to ze znaczącą presją na środowisko naturalne.
Docelowo, odpady komunalne będą poddawane mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu w
Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (ZUOK), wraz z odzyskiem
materiałowym. Produkt finalny – paliwo alternatywne, będzie unieszkodliwiane termicznie poza
zakładem (Projektowanie i Budowa… 2012). Oprócz uruchomienia ZUOK w pobliżu jeziora Track,
kolejnym wyzwaniem dla miasta będzie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach (Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw o odpadach, Dz. U. 2010 nr 28 poz.145). W myśl nowych przepisów, gmina zapewniać będzie
odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne, zagospodarowanie wszystkich odpadów
komunalnych i możliwość selektywnego zbierania odpadów.

6.4.

System drogowy miasta

W Olsztynie zarejestrowanych jest ponad 96 tys. pojazdów (2011) – w porównaniu z rokiem 2009
liczba ta zwiększyła się o 7%, zaś porównując z rokiem 2004 wzrost wyniósł aż 48% (GUS BDL;
Krawczyk 2005). Rosnąca liczba pojazdów skutkuje zwiększeniem natężenia ruchu, za którym nie w
pełni nadąża rozwój sieci drogowej, co jest w Polsce zjawiskiem powszechnym. W przypadku
Olsztyna przyczyną wysokiego natężenia jest również ruch tranzytowy, który z powodu braku
obwodnicy, prowadzony jest przez miasto. Problemy z tym związane – wydłużone czasy przejazdu
(korki), hałas, zanieczyszczenia powietrza, wypadki, techniczne obciążenie dróg miejskich – znajdują
odzwierciedlenie w funkcjonowaniu całego miasta. Ich konsekwencje odczuwane są przez wszystkich
użytkowników przestrzeni miejskiej – wpływają negatywnie na jakość życia w Olsztynie oraz na jego
atrakcyjność dla biznesu i turystów. Kolejnym wyzwaniem jest proces suburbanizacji i związane z nim
codzienne dojazdy mieszkańców podolsztyńskich gmin do miasta (Sprawozdanie z wywiadów…).
W celu odciążenia wewnętrznego układu miejskiego planowana jest budowa obwodnicy, jednak
realizację projektu utrudniają liczne przeszkody (przede wszystkim barierą jest niedostępność
środków finansowych i związana z odwlekaniem inwestycji dezaktualizacja dokumentów oraz
15

Słaby wynik Olsztyna na tle całego województwa potwierdza ogólnopolską tendencję, zaobserwowaną przy badaniach
OBOP na temat świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski – mieszkańcy miast rzadziej segregują śmieci niż
mieszkańcy wsi (50% mieszkańców wsi robi to regularnie, natomiast w miastach ok. 40%) (TNS OBOP 2011).
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protesty mieszkańców otoczenia miasta). Oprócz wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta, jej
zadaniem będzie poprawa dostępności transportowej do terenów rozwojowych Olsztyna oraz
poprawa warunków dojazdu do niego z satelitarnych osiedli mieszkaniowych i sąsiednich gmin. W
badaniu opinii publicznej olsztynian budowa obwodnicy uznana została zdecydowanie za
najistotniejszą planowaną inwestycję (84% ankietowanych mieszkańców uznało ją za „bardzo
ważną”, a kolejne 13% za „ważną”). Ogólnie, kwestie rozbudowy i modernizacji dróg w mieście
znajdują się na szczycie listy obszarów wymagających dalszej poprawy w opinii mieszkańców
(Sprawozdanie z wywiadów…).
W 2011 roku Olsztyn dysponował miejscami parkingowymi dla 22 tysięcy pojazdów. W porównaniu z
rokiem 2009 liczba miejsc parkingowych zwiększyła się o 72, przy czym liczba zarejestrowanych
samochodów osobowych wzrosła z 68 tys. do 73 tys. W opinii większości mieszkańców podaż miejsc
jest niewystarczająca (67% ocen negatywnych ogółem; w Śródmieściu 74%). Ze względu na stały
wzrost liczby samochodów w Olsztynie, liczba parkingów jest zbyt mała. Zarazem należy mieć na
uwadze, że pokrycie rosnącego zapotrzebowania w całej przestrzeni miejskiej jest niewykonalne, co
nie jest wyłącznie problemem Olsztyna. Jest to jeden z czynników decydujących o konieczności
wzmacniania systemów komunikacji alternatywnych wobec dojazdów samochodami.

6.5.

Komunikacja publiczna

W porównaniu do stolic województw Polski Wschodniej, komunikacja miejska w Olsztynie wypada
skromnie. Stolica województwa warmińsko-mazurskiego posiada najniższą liczbę kursów na tysiąc
mieszkańców – 7,2, podczas gdy w Kielcach wskaźnik ten wynosi 13,6, a w Białymstoku aż 16,1.
Olsztyn nie posiada także rozwiniętej sieci podmiejskiej komunikacji publicznej. Tylko 7 linii wyjeżdża
poza granice miasta, podczas gdy w Rzeszowie takich linii jest 15, w Białymstoku 19, a w Kielcach aż
22 (Systemy miejskiego transportu…). Problem słabo rozwiniętego systemu transportu
aglomeracyjnego został podniesiony także w wywiadach przeprowadzonych na potrzeby aktualizacji
strategii. Respondenci zwracali również uwagę na trudności w relacjach między władzami Olsztyna a
gminami sąsiednimi w zakresie organizacji komunikacji publicznej (kwestia partycypowania gmin w
kosztach komunikacji podmiejskiej) (Sprawozdanie z wywiadów…). Potrzebę rozwoju tego systemu
wymienia również diagnoza problemowa opracowana dla województwa (Dziemianowicz., Szlachta
2012).
Ocena dostępu do komunikacji miejskiej wystawiana przez mieszkańców Olsztyna w badaniach opinii
publicznej jest generalnie przychylna (75% odpowiedzi pozytywnych w edycji 2012; podobnie w 2010
roku). Na tym tle wyróżnia się jednak osiedle Zielona Górka – jest to jedyne osiedle, gdzie wyraźnie
przeważają opinie krytyczne (aż 83% ocen negatywnych) (Sprawozdanie z wywiadów…).
Pozytywna ocena dostępności nie oznacza jednak doskonałości systemu. Istotnym zagadnieniem
m.in. jest problem przystanków końcowych oraz często niedostateczna pojemność zatok
autobusowych (Raport wprowadzający Ministerstwa…).
Inwestycją, która ma w znaczący sposób poprawić wydolność wewnątrzmiejskiego układu
transportowego jest budowa sieci tramwajowej. Będzie to piętnasta funkcjonująca sieć tramwajowa
w kraju i drugi, po sieci trolejbusów w Lublinie, system transportu miejskiego o trakcji elektrycznej w
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Polsce Wschodniej. Na sieć Olsztyńską, składać się będzie główna linia z Dworca Głównego przez
Śródmieście do osiedla Jaroty wraz z dwoma odgałęzieniami do Wysokiej Bramy i do kampusu
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Kortowo. Między innymi ze względu na wprowadzenie do
ruchu miejskiego tramwajów, miasto potrzebuje systemu inteligentnego sterowania ruchem (ITS –
Intelligent Transportation System).

6.6.

Infrastruktura rowerowa

Olsztyn znajduje się na początkowym etapie kształtowania układu dróg rowerowych i infrastruktury
towarzyszącej. W latach 2010-2011 na terenie miasta oddano do użytkowania około 7 km takich
ścieżek. Są to na ogół krótkie odcinki, które nie tworzą spójnej sieci. Tym samym nie pełnią one w
dostatecznym stopniu funkcji rekreacyjnej (pozytywnym wyjątkiem jest trasa nad Jeziorem Długim), a
tym bardziej transportowej. Negatywna ocena obecnego stanu dominuje we wszystkich olsztyńskich
osiedlach, z wyjątkiem osiedla Nad Jeziorem Długim i osiedla Grunwaldzkiego.
W świetle wywiadów przeprowadzonych na potrzeby aktualizacji strategii, infrastrukturę rowerową
należy rozpatrywać nie jako element wyłącznie rekreacyjny, lecz jako ważną składową „miasta
przyjaznego”, o istotnym znaczeniu dla jakości życia.

6.7.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Mając na uwadze dążenie do zapewnienia wysokiej jakości życia, istotne wydaje się przystosowanie
miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych. Autorzy raportu Mieszkańcy Olsztyna… stwierdzają, że w
2010 roku – w świetle opinii mieszkańców – poziom udogodnień dla osób niepełnosprawnych to
„pięta Achillesowa Olsztyna” (mniej niż 15% odpowiedzi pozytywnych ogółem i jedynie 10% w
Śródmieściu). W 2012 roku nadal przeważają opinie o niedostosowaniu miasta, jednak odsetek
pozytywnych odpowiedzi wzrósł do 26% (27% w Śródmieściu). Odnotowano więc poprawę, jednak
ocena nadal jest niekorzystna. Zarazem warto zwrócić uwagę, że z udogodnień architektonicznych
korzystają nie tylko niepełnosprawni ale też osoby starsze oraz rodzice a wózkami dziecięcymi. W
Olsztynie brakuje m.in. podjazdów dla wózków i obniżonych krawężników; niedostatecznie
przygotowana jest komunikacja publiczna, a poruszania się po mieście nie ułatwia również zły stan
chodników – vide: umiarkowane oceny ich stanu (Sprawozdanie z wywiadów…).
Przystosowanie obiektów noclegowych do potrzeb osób niepełnosprawnych jest względnie
korzystne. Obiekty zbiorowego zakwaterowania są w większości wyposażone w pochylnie (w 2009
roku: 61% - pierwsze miejsce wśród miast wojewódzkich; słabe jest natomiast wyposażenie w windy)
oraz przystosowane pokoje (61% - trzecie miejsce). Gorsza jest dostępność obiektów kultury –
przystosowane jest tylko jedno z trzech Olsztyńskich muzeów.

6.8.

Estetyka miasta

Połowa mieszkańców Olsztyna pozytywnie ocenia stan ulic i chodników. Niewielki spadek odsetka
osób zadowolonych w badaniu z roku 2012 względem 2010 może wynikać z utrudnień związanych z
trwającymi inwestycjami drogowymi. Ze względu na turystyczne aspiracje miasta na uwagę zasługuje
umiarkowana ocena centralnego obszaru – Śródmieścia (30% niezadowolonych i marginalny odsetek
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ocen zdecydowanie pozytywnych). Estetyka przestrzeni centralnej zdecydowanie wpływa na
satysfakcję odwiedzających z przebywania w mieście. Tymczasem Śródmieście zbiera również
negatywne oceny mieszkańców w kwestii poziomu utrzymania budynków (podobnie jak Zatorze). W
badaniach z lat 2010 i 2012 wyraźnie wyróżnia się ono negatywnie na tle pozostałych olsztyńskich
osiedli – na większości z nich dominowały oceny pozytywne. Problemu, wedle opinii mieszkańców,
nie stanowi natomiast czystość ulic – w tym zakresie przeważają pozytywne oceny.
Spośród budynków mieszkalnych, będących własnością lub współwłasnością miasta, 62% zostało
wybudowanych przed 1945 rokiem, 31% w latach 1945-1970, natomiast tylko 8% to budynki
powstałe po 1970 roku. W porównaniu z grupą trzydziestu trzech miast16 poddanych kontroli NIK
(2011), Olsztyn wyróżnia się wyższym udziałem budynków starszych – z przed 1970 roku. Są to
obiekty w znacznym stopniu zdekapitalizowane, wymagające wysokich nakładów finansowych na
przeprowadzenie remontów. Prac remontowych wymaga również większość należących do miasta
budynków wpisanych do rejestru zabytków (Zabielski 20120).
W kontekście wzmacniania atrakcyjności Olsztyna na uwagę zasługują również zmiany w ocenie
jakości zabudowy miejskiej (architektury). Choć opinie mieszkańców są mocno zróżnicowane, to w
roku 2012 (względem 2010) widoczne jest obniżenie ocen (spadek odsetka ocen pozytywnych i
wzrost negatywnych, więcej respondentów miało też trudności z udzieleniem jednoznacznych
odpowiedzi). Na konieczność zachowania większej ostrożności (dbałości o estetykę).

6.9.

Opieka socjalna

Olsztyn jest stolicą województwa, w którym odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w
przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców jest, pomimo tendencji spadkowej, najwyższy
(Dziemianowicz, Szlachta 2012). Powszechnym problemem w polskich miastach jest pokrycie
zapotrzebowania na lokale socjalne. Liczba mieszkań socjalnych w Olsztynie jest, po zrelatywizowaniu
względem liczby mieszkańców, najmniejsza spośród wszystkich miast wojewódzkich.
Na przestrzeni lat 2009-2011 zapotrzebowanie na mieszkania socjalne w mieście wzrastało w wyniku
wyroków o eksmisję z jednoczesnym przyznaniem prawa do lokalu socjalnego. Pomimo zwiększenia
liczby takich mieszkań, w 2011 roku zapotrzebowanie przekroczyło o połowę liczbę dostępnych lokali.
Miasto, nie mogąc wywiązać się z obowiązku zapewnienia tych lokali wszystkim eksmitowanym,
musiało więc ponieść koszty odszkodowań (Informacja o stanie zasobu…).

16

Najwyższa Izba Kontroli (2011) Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Informacja o wynikach kontroli; kontrolą zostały
objęte urzędy miast: Otwock, Lębork, Tczew, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, Będzin, Knurów, Żory, Skoczków,
Łowicz, Ozorków, Bełchatów, Skierniewice, Iława, Giżycko, Kętrzyn, Szczytno, Szamotuły, Śrem, Jarocin, Leszno,
Wałcz, Kołobrzeg, Stargard Szczeciński, Police, Ciechanów, Żyrardów, Wyszków, Radom, Wałbrzych,
Bolesławiec, Lubin, Oława.
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6.10. Opieka zdrowotna
Usługi medyczne i opieka nad osobami uzależnionymi od pomocy innych uznano za jeden z pięciu
sektorów wysokiej szansy województwa warmińsko-mazurskiego (Tomczyk i in. 2011). Opiekę
zdrowotną można bowiem oceniać nie tylko przez pryzmat zaspokajania lokalnych czy regionalnych
potrzeb, ale też jako element konkurencji o nowych mieszkańców – składową jakości życia. Istotne
znaczenie ma tu proces starzenia się społeczeństwa, z którym wiązać się będzie rosnące
zapotrzebowanie na usługi tego typu. Ich jakość (odpowiednia kadra i zawansowanie technologiczne,
uzupełnione o ofertę wypoczynkową) może stać się istotnym elementem konkurencji między
regionami (Dziemianowicz, Szlachta 2012).
W Olsztynie obserwuje się największą w województwie koncentrację zakładów opieki
ponadpodstawowej, choć jest to zjawisko typowe dla miasta o statucie stolicy województwa. W
mieście funkcjonuje 7 publicznych placówek ponadpodstawowej opieki stacjonarnej, w tym trzy
szpitale specjalistyczne (dziecięcy, Wojewódzki oraz gruźlicy i chorób płuc) oraz Zespół Lecznictwa
Psychiatrycznego i Centrum Onkologii.
Dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz szeroka oferta szpitali specjalistycznych były często
wymieniane podczas wywiadów przeprowadzonych w 2012 roku, jako jeden z czynników pozytywnie
wpływających na jakość życia w Olsztynie. Jednak rozwinięta sieć szpitali specjalistycznych jest
„jedynie” potencjalną bazą do rozwoju szerszej funkcji zdrowotnej miasta. Obok sprzyjających
walorów środowiskowych, istotnym czynnikiem jest też funkcjonowanie na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim najmłodszego w kraju wydziału nauk medycznych, kształcącego od 2007 roku
(od 2011 uprawnienia do nawadnia tytułu doktora nauk medycznych).
W Olsztynie brakuje jednak usług towarzyszących rozwiniętej sieci szpitali, w tym usług
rehabilitacyjnych czy hotelowych. Aby Olsztyn mógł stanowić centrum zdrowia w skali
ponadregionalnej potrzebne jest przygotowanie atrakcyjnej oferty również dla klientów
zewnętrznych, a nie tylko dla zaspokajania potrzeb miasta i regionu (Sprawozdanie z wywiadów…).
Tymczasem, w świetle przeprowadzonej analizy, usługi medyczne na Warmii i Mazurach w bardzo
niewielkim stopniu są konkurencyjne na rynku krajowym (Tomczyk i in. 2011). Nie można również
pominąć chłodnej oceny ogólnej, jaką w badaniach opinii publicznej służbie zdrowia wystawiają
Olsztynianie (tak w 2010 roku, jak i w 2012) – choć należy pamiętać, że wynika ona również z
ogólnopolskich trudności systemowych.

6.11. Bezpieczeństwo publiczne
Niska liczba przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, poziom wykrywalności nieco powyżej
średniej i niski wskaźnik przestępczości w Diagnozie Społecznej, pozwalają na stwierdzenie, że
województwo warmińsko-mazurskie należy do regionów o dobrym poziomie bezpieczeństwa

Strona 23 z 59

Olsztyn – diagnoza strategiczna

(Dziemianowicz, Szlachta 2012). Olsztyn należy do miast bezpiecznych – na takie stwierdzenie
pozwalają m.in. statystyki przestępstw (Wykres 9)17.
Wykres 9. Liczba przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców (2010)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny Krakowa 2011, GUS Kraków 2011 oraz danych
Wojewódzkich Komend Policji (Rzeszów, Opole, Olsztyn, Białystok); b/d dla Torunia, Kielc i Zielonej Góry.

Co ważniejsze, wysoki poziom bezpieczeństwa potwierdzają opinie Olsztynian, gromadzone w czasie
cyklicznych badań (Wykres 10). Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta rosło na
przestrzeni ostatnich lat. Jego poziom w edycji 2012 jest niemal identyczny jak w 2010, z tym, że
liczba mieszkańców odczuwających zagrożenie zmalała do 2,5%. W wywiadach przeprowadzonych na
potrzeby aktualizacji strategii w 2012 roku, bezpieczeństwo było podkreślane jako atut miasta
(Sprawozdanie z wywiadów…).
Wykres 10. Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Olsztyna
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Śledź D. (red. nauk.) (2010) Badanie opinii publicznej
pn. „Mieszkańcy Olsztyna 2010” – Raport końcowy.

17

Przytoczone dane znajdują również potwierdzenie w wynikach badania Diagnoza społeczna 2009. Warunki i
jakość życia Polaków – w 2009 roku wskaźnik przestępczości w Olsztynie sytuował miasto w czołówce
najbezpieczniejszych (na czwartej pozycji za Opolem, Wrocławiem i Rzeszowem). Na przykładzie Wrocławia
widoczna jest więc różnica pomiędzy statystyką przestępstw (vide: Wykres 3) a postrzeganiem bezpieczeństwa
przez mieszkańców.
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Odnosząc wysokie poczucie bezpieczeństwa do konkurencji o mieszkańców należy zwrócić uwagę, że
to poczucie, może wbrew powszechny skojarzeniom, jest również wysokie w dużych miastach (choć
brakuje tu w pełni porównywalnych badań). Przykładowo, wśród mieszkańców Warszawy zapytanych
o bezpieczeństwo w mieście stosunek odpowiedzi pozytywnych („bardzo dobrze”, „raczej dobrze”) do
negatywnych („raczej źle” i „bardzo źle”) wyniósł 83:13 (Barometr Warszawski 2012).

6.12. Kultura
Na poziomie gmin statystyka publiczna nie dostarcza miarodajnych danych do budowy wskaźników
uczestnictwa w życiu kulturalnym.18 Możliwym do zaakceptowania wskaźnikiem może być liczba
członków zespołów artystycznych19 w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców. W tej kategorii Olsztyn
zajmuje miejsce w pierwszej połowie stawki miast wojewódzkich (44 osoby przy średniej 32) i
wyprzedza wszystkie stolice Polski Wschodniej z wyjątkiem „samotnego” lidera zestawienia –
Rzeszowa, w którym liczba ta wynosi niemal 90 osób.
Olsztyn wyróżnia się na tle miast wojewódzkich pod względem liczby czytelników bibliotek
publicznych na 1000 ludności (ok. 300 osób – pierwsza pozycja miasta w całym okresie 2008-2011,
kolejną pozycję zajmował Kraków – ok. 280 osób). Korzystna jest również względnie niska liczba
ludności przypadająca na jedną placówkę (5 tys. w 2011 roku), wśród regionalnych stolic lepszym
wynikiem mógł pochwalić się jedynie Gorzów Wielkopolski (4,4 tys.). Co równie istotne, w Olsztynie
wzrasta liczba wypożyczeń.
W 2011 roku w olsztyńskich teatrach wystawione zostały niecałe 43 przedstawienia na 10 tys.
mieszkańców, co dało miastu trzecią pozycję wśród wszystkich miast wojewódzkich, pierwszą – w
porównaniu z Białymstokiem, Kielcami i Rzeszowem20. Na uwagę zasługuje duża aktywność
Olsztyńskiego Teatru Lalek. Liczba wystawionych w 2011 roku przedstawień (w odniesieniu do liczby
mieszkańców) w porównaniu z przedstawieniami wystawionymi w miastach wojewódzkich
posiadających teatry lalkowe (15) zapewniła Olsztynowi trzecią lokatę.
Obok wspomnianego Teatru Lalek, do głównych ośrodków kultury w Olsztynie należą przede
wszystkim:






Teatr Dramatyczny im. Stefana Jaracza;
Muzeum Warmii i Mazur;
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego;
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne;
Akademickie Centrum Kultury (UWM) koncentrujące kluby akademickie;

18

Np. porównywanie miast pod względem dostępnej w BDL GUS liczby organizowanych imprez nie ma istotnej
wartości poznawczej gdy brakuje informacji o uczestnikach (nieznana jest skala), podobnie porównania
statystyczne liczby instytucji kultury nie uwzględniają ich aktywności. Poza tym w przypadku części dostępnych
danych wątpliwości budzi też zasadność dokonywania porównań między gminami.
19
Ogółem, czyli – zgodnie z definicją GUS – mowa tu o zespołach: teatralnych, muzycznych (instrumentalnych),
wokalnych i chórach, folklorystycznych oraz tanecznych.
20
Uwzględnione zostały przedstawienia wystawione w teatrach dramatycznych, teatrach muzycznych
rozrywkowych, operetkach, teatrach tańca, baletu, musicalu, teatrach operowych i teatrach lalkowych.
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Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina;
Biuro Wystaw Artystycznych / Galeria Sztuki Współczesnej;
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

W latach 2006-2011 wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego stanowiły 3% ogólnych
wydatków budżetu miasta. Pod tym względem Olsztyn zajmuje miejsce w drugiej połowie rankingu
miast wojewódzkich (Wykres 11), wyprzedzając cztery stolice Polski Wschodniej i Zieloną Górę. W
przeliczeniu na jednego mieszkańca budżet Olsztyna przeznaczał na ten cel przeciętnie 107 zł,
natomiast wspomniane pięć miast od 69 - 95 zł.
Wykres 11 Wydatki budżetu miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego jako %
wydatków ogółem (w okresie 2006-2011)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
Jak wnioskują Autorzy „Dynamicznej diagnozy kultury województwa warmińsko-mazurskiego” (2012,
s. 147), najcenniejszym zasobem Warmii i Mazur dla rozwijania kapitału kulturowego i społecznego w
społecznościach lokalnych nie jest natura czy dziedzictwo kulturowe, ale ludzie kultury i drzemiące
potencjały społeczności lokalnych. W tym kontekście szczególnie istotny wydaje się, również
pochodzący z tego badania, wniosek o niedostatecznej sieci współpracy jaką tworzą regionalne
instytucje kultury i inni organizatorzy życia kulturalnego. Sprzyjającym czynnikiem mogłoby być
zacieśnienie współpracy w tej materii pomiędzy Olsztynem a Elblągiem, prowadzące do zmiany
chłodnych dotąd relacji pomiędzy tymi miastami (Obserwatorium Ekonomii Społecznej… 2011).
W świetle wywiadów przeprowadzonych w 2012 roku na potrzeby aktualizacji strategii rozwoju
Olsztyna, instytucją która mogłaby i powinna odgrywać większą rolę przy rozwijaniu potencjału
kulturotwórczego miasta jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Jak określali to respondenci –
UWM jako ośrodek kultury dysponuje jeszcze pokładami niewykorzystanego potencjału.
Rozmówcy pozytywnie ocenili zmiany w zakresie aktywności kulturalnej w mieście (coraz więcej
wysokiej jakości imprez kulturalnych, większy dostęp do kultury wysokiej, udane przedsięwzięcia –
np. Noc Kabaretowa, Olsztyńskie Lato Artystyczne). Respondenci zwrócili również uwagę na skalę
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przedsięwzięć w dziedzinie kultury, które są raczej nastawione na zaspokajania potrzeb lokalnych.21
Brakuje natomiast przedsięwzięć o skali „ponad miejskiej”, umacniających pozycję Olsztyna jako
kulturalnej stolicy regionu, oraz wydarzeń o skali ponadregionalnej, budujących „kulturalną markę”
miasta.
Kapitał kulturowy zasługuje na szczególną uwagę również dlatego, że związany jest ściśle z kapitałem
społecznym (Fatyga i in. 2012). Kapitał społeczny to normy i wartości kształtujące interakcje
społeczne – jego podstawowymi elementami są zaufanie i chęć współdziałania. Przewiduje się, że w
perspektywie najbliższej dekady wyczerpią się źródła rozwoju bazujące na kapitale ludzkim
(umiejętnościach i fachowej wiedzy). Możliwość dalszego rozwoju kraju uzależniona będzie od
poziomu kapitału społecznego, którego poziom wpływa m.in. na innowacyjność (Regionalna
Strategia Innowacyjności…). Dotychczasowe badania wskazują na generalnie niski poziom tego
kapitału w województwie warmińsko-mazurskim, przy czym należy zauważyć, że na tle europejskim
niekorzystnie wypada pod tym względem cała Polska. (Dziemianowicz, Szlachta 2012, Regionalna
Strategia Innowacyjności…).

6.13. Sport
Pomimo wielu zrealizowanych inwestycji, Warmia i Mazury nadal dysponują słabszym zapleczem
infrastrukturalnym obiektów sportowych niż większość województw. Liderem Polski Wschodniej jest
pod tym względem województwo podkarpackie (Dziemianowicz, Szlachta 2012).
Warunki do uprawiania sportu i rekreacji pozytywnie ocenia 54% Olsztynian (2012, w 2010 było to
51%). Pośród najważniejszych obiektów sportowych wymienić należy Wodne Centrum Rekreacyjno–
Sportowe „Aquasfera”, Plażę Miejska (trwa projekt jej modernizacji i znacznej rozbudowy) oraz pole
golfowe w gminie Gietrzwałd, natomiast z imprez wyróżniających Olsztyn: puchar jachtów, maratony
MTB i regaty żeglarskie.
Wnioskiem z wywiadów przeprowadzonych w 2012 roku na potrzeby aktualizacji strategii, jest
konieczność lepszej promocji wydarzeń sportowych – tak, aby wzmocnić ponadregionalną skalę
wybranych imprez. Generalnie infrastruktura sportowa miasta wymaga dalszej modernizacji i
rozbudowy, w tym hali widowiskowo-sportowej spełniającej wymogi nowoczesnych imprez
sportowych. W kwestii takiej przestrzeni Olsztyn ustępuje m.in. Rzeszowowi, dysponującemu
nowoczesną halą wielofunkcyjną – Regionalnym Centrum Widowiskowo-Sportowym. Wyróżnikiem
stolicy Warmii i Mazur jest natomiast potencjał rekreacyjny i sportowy olsztyńskich jezior.

21

W świetle badań opinii mieszkańców (2012, 2010) wzmocnienia wymaga oferta lokalna – niedobór placówek
kultury na swych osiedlach wskazała przeważająca część mieszkańców osiedla Gutkowo, Likusy, Osiedla
Generałów oraz Brzeziny (najwyższe oceny – Kormoran, Kościuszki, Śródmieście). Nierówności widoczne są
również w dostępie do lokalnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, która najlepiej oceniana jest na osiedlach
Kortowo, Kormoran i Mazurskim, zaś najsłabiej na osiedlu Brzeziny i Kętrzyńskiego.
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7. Jakość życia oczami mieszkańców
Według danych z 2009 roku dotyczących jakości życia w miastach, Olsztyn plasował się na czwartym
miejscu wśród wszystkich miast wojewódzkich (Wykres 12) (Czapiński, Panek 2009). W grupie stolic
województw Polski Wschodniej Olsztyn był miastem o najwyższej jakości życia. Wartości wskaźników
jakości życia w Kielcach i Białymstoku były ujemne (tj. niższe niż średnia z całej próby) i jednocześnie
najniższe spośród wszystkich miast wojewódzkich.
Wykres 12 Jakość życia w miastach wojewódzkich* w 2009 r
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* W grupie badanych miast nie znalazł się Gorzów Wielkopolski. Na wykresie nie zostały uwzględnione 4 miasta, dla których wartość
wskaźnika była ujemna (niższa niż średnia z całej próby): Łódź ( -0,02), Katowice ( -0,04), Kielce ( -0,08) oraz Białystok ( -0,13).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czapiński J., Panek T. (2009) Diagnoza społeczna 2009. Warunki i
jakość życia Polaków.

Pozycja Olsztyna jest zdecydowanie mniej korzystna gdy pod uwagę weźmiemy wyłącznie dobrobyt
materialny22 (jedną ze składowych wskaźniku jakości życia w Diagnozie Społecznej) – w tym
porównaniu Olsztyn zajmuje wśród stolic województw piąte miejsce od końca.
Zestawienie wyników trzech przeprowadzonych badań opinii pozwala na stwierdzenie, że Olsztyn jest
miastem oferującym ogólnie dobrą jakość życia (przy czym głównym zastrzeżeniem w każdym
przypadku jest niedostateczna liczba ofert):


spośród mieszkańców Olsztyna, którzy wzięli udział w badaniu w ramach projektu Mój
samorząd (Raport ilościowo-jakościowy z badania „Mój samorząd”…) większość była zdania,
że Olsztyn jest dobrym miejscem do życia (89%),



w cyklicznym badaniu opinii mieszkańców zdecydowana większość ankietowanych
zadeklarowała chęć dalszego mieszkania w Olsztynie – 76% (wzrost w stosunku do roku 2008
o 13 punktów procentowych i nieznaczny przyrost wobec 2010) (Śledź 2012),



wysoka jest również ocena jakości życia w Olsztynie w świetle wywiadów przeprowadzonych
w 2012 roku na potrzeby aktualizacji strategii.

22

Na wskaźnik dobrobytu materialnego składa się dochód gospodarstwa domowego na jednostkę
ekwiwalentną oraz liczba posiadanych przez gospodarstwo dóbr i urządzeń (Czapiński, Panek 2011).
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Podsumowując wyniki wspomnianych wyżej badań, można stwierdzić, że na pozytywną ocenę jakości
życia w Olsztynie składają się przede wszystkim:


położenie miasta w otoczeniu przyrody (lasy, jeziora, czyste powietrze), jak i zasoby przyrody
w samym mieście (choć w niedostatecznym stopniu zagospodarowane wykorzystywane),



przyjazna „skala miasta”,



poczucie bezpieczeństwa,



obecność dużej i rozwijającej się uczelni wyższej (UWM) z bogatą ofertą edukacyjną,



szeroka oferta opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej (choć korzystna ocena dostępności
specjalistów nie idzie w parze z mniej przychylną ogólną oceną opieki podstawowej),



oferta kulturalna (choć zarazem jest to kwestia, co do której zdania respondentów były
najbardziej podzielone).

Korzystne warunki jakie oferuje Olsztyn oraz jego otoczenie (sąsiadujące gminy) znajduje
odzwierciedlenie w żywiołowych procesach rozwoju mieszkalnictwa. Udział tego obszaru w łącznej
powierzchni użytkowej nowych mieszkań oddawanych do użytku w województwie przekraczał w
2010 roku 30% (Dziemianowicz, Szlachta 2012).
Z drugiej strony, głównymi czynnikami obniżającymi jakość życia w Olsztynie są:


sytuacja na olsztyńskim rynku pracy – niedobór ofert i niewystarczające perspektywy
rozwoju zawodowego (jest to kluczowe ograniczenie, często wskazywane jako przeciwwaga
dla wszystkich wyżej wymienionych atutów miasta)23;



złe skomunikowanie Olsztyna z regionem i resztą kraju. Zastrzeżenia budzi też jakość
połączenia stolicy z jej bezpośrednim otoczeniem;



niedostateczna jakość i wydajność systemu drogowego wewnątrz miasta (powiązana z
brakiem obwodnicy). Oddziałuje to negatywnie nie tylko na mieszkańców samego Olsztyna
ale też wpływa na jakość życia w jego otoczeniu. Mieszkańcy gmin ościennych, którzy na co
dzień dojeżdżają do miasta, odczuwają negatywne skutki tych ograniczeń;



niedostateczny rozwój infrastruktury sportowej (z wyłączeniem oferty basenów) i
widowiskowej;

23

Konkurencji o mieszkańców nie sprzyja też fakt, że choć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Olsztynie
jest najwyższe w województwie, to jego poziom nie osiąga średniej krajowej. W 2011 roku stanowił 97%
średniej a w poprzednich dwóch latach ją przekraczał (Śledź 2012).
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8. Potencjał akademicki
Olsztyn jest głównym ośrodkiem uniwersyteckim województwa24. W roku akademickim 2011/2012
około 37 tys. studentów kształciło się w sześciu szkołach wyższych w mieście:







Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dalej: UWM),
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego,
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej,
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego,
Gdańska Wyższa Szkoła Administracji – Wydział Zamiejscowy w Olsztynie.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – Wydział
Zamiejscowy w Olsztynie.

Pod względem liczby studentów przypadającej na 10.000 mieszkańców Olsztyn zajmuje silną pozycję
wśród miast wojewódzkich, choć wśród jego trzech konkurentów z Polski Wschodniej znajduje się
lider zestawienia – Rzeszów (Wykres 13) Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w takim ujęciu
stolica województwa warmińsko-mazurskiego, wyprzedza Warszawę i Gdańsk, sytuując się niemal na
równi z Wrocławiem, który aktywnie promuje swój wizerunek miasta akademickiego.
Wykres 13. Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców w roku akademickim 2010/2011
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Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Statystycznego
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_Prezentacja-konferencja9.06.2011.pdf
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[dostęp:

październik 2012]
Dynamika zmian zachodząca w Olsztynie jest jednak mniej optymistyczna – na przestrzeni sześciu
porównywanych lat liczba studentów zmalała. Na kształtowanie tych zmian główny wpływ ma
narastający niż demograficzny. Według prognoz, jego oddziaływanie najsilniej dotknie uczelnie
niepubliczne, gdyż preferowaną przez kandydatów alternatywą będą wolne miejsca na studiach
publicznych (Demograficzne Tsunami… 2011). Odnotowany w Olsztynie spadek liczby studentów
placówek niepublicznych (Tabela 5) jest zasadniczo trendem krajowym.
24

Drugim po Olsztynie ośrodkiem w województwie jest Elbląg – w 2011 roku na pięciu uczelniach kształciło się
tam 7 tysięcy studentów.
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Tabela 5. Studenci uczelni wyższych - publicznych i niepublicznych (2011)
Studenci uczelni publicznych

Studenci uczelni niepublicznych

Dynamika
Podregion (NTS 3)*

2011

Dynamika
2011

(2006=100)

(2006=100)

olsztyński

31 tys.

89,5

7 tys.

62,4

rzeszowski

38 tys.

117,6

16 tys.

81,7

kielecki

24 tys.

87,6

17 tys.

67,0

białostocki

34 tys.

111,3

10 tys.

60,8

* Szczegółowe dane nie są dostępne na poziomie NTS4, ponieważ jednak uczelnie zlokalizowane są na obszarze
głównych miast więc dane dotyczące podregionów obrazują sytuację czterech wybranych miast wojewódzkich.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Niepokojący jest natomiast fakt, że w badanym okresie w Olsztynie maleje również liczba studentów
uczelni publicznej – tj. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wedle danych dot. rekrutacji na
UWM, w roku akademickim 2010/2011 nastąpił 2% spadek ogólnej liczby kandydatów (Sprawozdanie
z działalności… 2011). Podobny proces, choć o większej intensywności, ma miejsce w Kielcach
(Wykres 14). Tymczasem w Rzeszowie i Białymstoku liczba studentów uczelni publicznych rośnie.
Na uwagę zasługuje fakt, że w zestawieniu Olsztyna, Białegostoku, Rzeszowa i Kielc, UWM jest szkołą
największą pod względem liczby studentów. Na przykład w stolicy województwa podlaskiego na
podobną liczbę studentów „składają się” Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny i
Uniwersytet w Białymstoku.
W konkurencji o studentów często ważnym czynnikiem jest postrzeganie danej uczelni. W tym
kontekście podeprzeć się można wynikami Rankingu Szkół Wyższych organizowanym przez
wydawnictwo Perspektywy oraz Rzeczpospolitą. W 2012 roku uniwersytet Warmińsko-Mazurski zajął
26. miejsce w generalnym rankingu (na 88 ocenianych uczelni). Porównując ośrodki w sąsiednich
województwach, UWM klasyfikuje się wyżej od Uniwersytetu w Białymstoku (46.) i Politechniki
Białostockiej (50.). Uczelnie w Warszawie należą do liderów, lepiej wypadają też uczelnie Gdańsku i
Toruniu. Co istotne, UWM zajmuje pozycję tuż obok Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie (25 pozycja).25

25 http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5074&Itemid=909
grudzień 2012]

[dostęp:
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Wykres 14. Liczba studentów uczelni publicznych (z prawej) i niepublicznych (z lewej) 2011
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Opisując akademicki charakter Olsztyna warto poruszyć zagadnienie siły przyciągania studentów. W
odróżnieniu od Rzeszowa i Białegostoku, które pełnią funkcję akademicką przede wszystkim w skali
regionalnej, Olsztyn, pomimo iż jest mniejszym ośrodkiem, ma silniejsze oddziaływanie
ponadregionalne. Niestety miasto należy zarazem do grupy ośrodków akademickich, które nie są w
stanie zatrzymać na miejscowym rynku pracy dużej części absolwentów (podobnie jak Szczecin czy
Toruń) (Raport wprowadzający MRR… 2010). Podobne wnioski wysnuli liderzy lokalnych środowisk
podczas wywiadów przeprowadzonych w 2012 roku – miasto nie stwarza obecnie wystarczających
warunków (perspektywy zatrudnienia i kariery zawodowej) do wykorzystania posiadanego kapitału
ludzkiego. Dla zobrazowania sytuacji warto wskazać, że w samym tylko 2011 roku wyższy poziom
nauczania ukończyło w Olsztynie 11 tysięcy absolwentów – niemal tyle samo, co w większym
Białymstoku (stacjonarnych i niestacjonarnych; w kolejnym roku było to niecałe 9 tys.).
W świetle wywiadów przeprowadzonych na potrzeby aktualizacji strategii w 2012 roku,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jednym najważniejszych czynników rozwojowych miasta. To
on w dużej mierze ukształtował obecny Olsztyn, decydując o korzystnych warunkach
demograficznych – przyciągając młodych ludzi. Właśnie ich napływ wskazany został przez
respondentów jako najważniejsze oddziaływanie uczelni. Obok funkcji edukacyjnej, uczelnia tworzy
specyficzny akademicki charakter miasta i wzbogaca życie kulturalne. Jednocześnie intensywność
tego ostatniego typu oddziaływania zdaniem respondentów mogłaby być silniejsza i powinna być
wzmacniana.

9. Potencjał naukowy
Naukowe oddziaływanie największej Olsztyńskiej uczelni zostało również docenione, choć podczas
wywiadów pozostawało w cieniu funkcji edukacyjnej (Sprawozdanie z wywiadów…). Tym nie mniej
jednak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest wiodącą jednostką naukowo-badawczą w
województwie (Regionalna Strategia Innowacyjności…). Patrząc przez pryzmat liczby projektów
badawczych i wielkości ich finansowania, do głównych kierunków aktywności naukowej UWM
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zaliczyć można: bioinżynierię zwierząt, biologię, medycynę weterynaryjną, nauki o żywności oraz
kształtowanie środowiska i rolnictwo (Sprawozdanie z działalności uczelni…).
Znaczenie poszczególnych miast w przestrzeni naukowej jest zagadnieniem bardzo trudnym do
diagnozy. Ogólne analizy odnoszące się do pozycji Warmii i Mazur w działalności badawczorozwojowej oraz innowacyjności stawiają województwo w gronie regionów najsłabszych w skali
kraju, a tym samym również i w skali UE.26 Ponieważ Olsztyn jest głównym ośrodkiem regionu, a
omawiana tu działalność koncentruje się w miastach, więc diagnoza regionalna odzwierciedla słabą
pozycję Olsztyna. Nie oznacza to jednak, że stolica województwa nie posiada osiągnięć w
konkretnych dziedzinach naukowych. Ankietowani przedstawiciele olsztyńskiej nauki zwracają uwagę
na dotychczasowe osiągnięcia oraz potencjał w zakresie life sciences (kierunki technicznoprzyrodnicze, technologia żywności, weterynaria, biotechnologia oraz medycyna).
Źródłem pozwalającym na ocenę działania jednostek naukowych (pod względem działalności
badawczej i wdrożeniowej) są wyniki oceny parametrycznej przeprowadzanej systematycznie przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wyniku ministerialnej oceny tworzony jest ranking
jednostek, którym przyznawane są kategorie: od I – najlepsza – do V. Olsztyn wyróżnia się bardzo
dobrymi wynikami w grupie Nauk rolniczych i leśnych. Do krajowej czołówki należą:






Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (2. miejsce na 55 jednostek w zestawieniu),
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM (4. miejsce),
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa27 UWM (9. miejsce),
pierwszą kategorię otrzymały również trzy inne wydziały UWM: Medycyny Weterynaryjnej,
Nauki o Żywności oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
ponadto, w grupie Inżynieria i Ochrona Środowiska, Technologie Środowiskowe, Rolnicze i
Leśne, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zajmuje 4.
miejsce (na 29 jednostek) (Ujednolicony wykaz…).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie znalazł się na 39. miejscu ogólnopolskiej listy
„Diamenty Forbesa 2012”, wyróżniającej – w oparciu o dane KRS – instytucje i przedsiębiorstwa,
które w latach 2008-2010 najbardziej zwiększyły swoją wartość. W przypadku UWM, zaliczonego do
kategorii największych podmiotów – o obrotach powyżej 250 mln zł, wzrost wartości wyniósł 43%.
Usytuowało to uczelnię obok takich firm jak Danone sp. z o.o., Strabag, czy Żywiec Zdrój SA. Na 181pozycyjnej liście listy znalazły się łącznie jedynie cztery szkoły wyższe znalazły się. Oprócz UWM były
to: Politechnika Śląska (103.), Politechnika Łódzka (111.) i Politechnika Poznańska (124.).28
Pomimo swych osiągnięć organizacyjnych i naukowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nie jest w
pełni wykształconym motorem rozwoju innowacji w regionie. Choć mocną stroną jest
funkcjonowanie Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Uniwersytecie Warmińsko-

26

vide: Dziemianowicz W., Szmigiel K., Charkiewicz J., Dąbrowska A., Analiza sytuacji w województwie na
podstawie danych zastanych… 2009 oraz Warmia i Mazury 2020 – Jaka droga do rozwoju? IBS, Olsztyn 2010.
27
Od 2012 roku nosi nazwę Wydział Nauk o Środowisku.
28
W oparciu o: http://www.diamentyforbesa.pl/index.php?action=page&parent=553&view=554 [dostęp: styczeń
2013].
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Mazurskim, to za barierę nadal uważa się zbyt słabą współpracę UWM z pozostałymi aktorami
„sceny innowacyjnej” – biznesem i instytucjami jego otoczenia (RSI 2010). W tej materii pomocna
powinna być działalność Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznym (planowana data
ukończenia projektu: II połowa 2013 roku). Na Park, obok przestrzeni dla działalności gospodarczej,
składać się będzie również Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii. Przy
prawidłowym dopasowaniu do potrzeb, Olsztyn wzbogaci się o ważne instytucje otoczenia biznesu.

10.Pozyskiwanie środków UE
Obok konkurencji o turystów, inwestorów i mieszkańców, jednostki samorządu terytorialnego
konkurują również o środki publiczne. W tej konkurencji, patrząc przez pryzmat środków unijnych
pozyskanych w latach 2006-201029 per capita, Rzeszów, Kielce i Białystok zajęły lepszą pozycję niż
Olsztyn. O ile wynik Kielc można uznać za porównywalny z poziomem wskaźnika dla stolicy
województwa warmińsko-mazurskiego, Białystok i Rzeszów osiągnęły wynik ponad dwukrotnie
większy (Wykres 15). Pod tym względem stolice województw podlaskiego i podkarpackiego należą do
liderów w gronie dużych miast, podczas gdy Olsztyn zajmuje miejsce w drugiej połowie stawki.
Należy jednak mieć na uwadze, że przytoczone dane nie uwzględniają m.in. środków pozyskanych na
zagospodarowanie brzegów jeziora Krzywego oraz projektu pn. Modernizacja i rozwój
zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. Kwota dofinansowania – 350 mln zł. –
stawia ten projekt na szczycie wszystkich przedsięwzięć realizowanych w gminach ze wsparciem
Programu Rozwój Polski Wschodniej (na kolejnych miejscach plasują się projekty dotyczące
systemów transportu publicznego w Lublinie i w Rzeszowie) (Lista beneficjentów… grudzień 2012).
Wykres 15. Dotacje z UE w budżetach gmin per capita – średnia za okres 2006-2010 [zł]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MF.

W omawianej kategorii gminy podolsztyńskie wypadają gorzej niż gminy sąsiadujące z Kielcami,
Białymstokiem czy Rzeszowem. Pozytywnie wyróżnia się natomiast gmina Gietrzwałd (171 zł. per
capita) – podolsztyński lider w pozyskiwaniu środków UE zajął 335. pozycję wśród wszystkich gmin

29

Na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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kraju.30 Jednocześnie Gietrzwałd ustępuje pod tym względem sąsiadom Rzeszowa (Lubeni i
Trzebownisku – po 268 zł.) oraz Kielc (Morawicy i Miedzianej Górze – 240 zł. i 229 zł.), zajmującym
pozycje w pierwszej dwusetce gmin kraju.
Pod względem wielkości kapitału pozyskiwanego z programów operacyjnych, obok Urzędu Miasta i
jego jednostek zależnych, wymienić należy przede wszystkim Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Jest
to więc kolejny rodzaj pozytywnego oddziaływania tej uczelni na rozwój Olsztyna, co widać również w
zestawieniu największych projektów (Tabela 6). Istotne środki pozyskiwane są również przez
placówki medyczne – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy oraz Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc.
Tabela 6. Wybrane największe pod względem dofinansowania UE projekty realizowane w Olsztynie
(2009-)
Tytuł projektu

Nazwa beneficjenta

Wartość
ogółem

Dofinansowanie
UE

Program

31

Modernizacja i rozwój zintegrowanego
systemu transportu zbiorowego w
32
Olsztynie

Miasto Olsztyn

497 mln

350 mln

PO RPW

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie
zespołu laboratoriów edukacyjnobadawczych technologii, jakości i
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie

129 mln

110 mln

PO RPW

Budowa nowego przebiegu ul.
Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu
ulic Partyzantów - Wojska Polskiego

Miasto Olsztyn

106 mln

90 mln

PO IiŚ

Udoskonalenie infrastruktury i
wyposażenia laboratoryjnego nauk
technicznych i informatycznych

Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie

97 mln

82 mln

PO RPW

Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego
Parku Naukowo-Technologicznego

Gmina Miasto Olsztyn

71 mln

58 mln

PO RPW

Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Olsztynie poprzez
rozbudowę istniejącego głównego
budynku szpitalnego […]

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w
Olsztynie

67 mln

46 mln

RPO WM

Budowa nowej siedziby Warmińsko Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. Feliksa
Nowowiejskiego

64 mln

43 mln

RPO WM

30

W województwie warmińsko-mazurskim pod względem dotacji z UE 2006-2010 (per capita) do najmocniejszych należały:
Mikołajki (667 zł.; 12. pozycja w kraju), Ryn (426 zł.; 36. pozycja), Bisztynek (375 zł.; 54. pozycja), Zalewo (305 zł.; 94.
pozycja) i Elbląg (283 zł.; 111. pozycja).
31

Znaczenie skrótów w tabeli: PO RPW – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, PO IiŚ – Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego.
32
Budowa linii tramwajowej realizowana jest w ramach tego projektu.
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Budowa Wodnego Centrum RekreacyjnoSportowego

Miasto Olsztyn

111 mln

37 mln

RPO WM

Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w
Olsztynie

Teatr im. Stefana Jaracza

42 mln

23 mln

PO IiŚ

Budowa całorocznej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem
Krzywym w Olsztynie

Miasto Olsztyn

71 mln

21 mln

RPO WM

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lista beneficjentów wg SIMIK stan 31.03. 2012; Lista Beneficjentów
RPO WiM (Instytucja Zarządzająca) Stan na 31.12.2012 r.

Zestawiając dane o środkach pozyskiwanych przez poszczególne jednostki należy pamiętać, że
zdobycie tego kapitału nie jest celem samym w sobie. Pomimo ogromnego znaczenia w wymiarze
regionalnym, jak i lokalnym – takie wsparcie musi być traktowane jako instrument służący do
realizacji strategii a nie jako jej wyznacznik.
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11. Wiarygodność finansowa miasta
Koszty utrzymania dofinansowanych przez UE inwestycji nakierowanych na poprawę jakości życia w
mieście, takich jak nowe ścieżki rekreacyjne, linia tramwajowa, basen i zagospodarowanie nabrzeży
jezior, wpłyną na przyszłe możliwości inwestycyjne samorządu. Istotny jest zatem optymalny dobór
sposobu zarządzania nimi (utrzymania).
W okresie 2008-2011, Olsztyn utrzymywał corocznie krajową oceną ratingową „BBB+(pol)” (Fitch
Ratings 2012). „Rating krajowy BBB oznacza, że dany emitent (…) reprezentuje średnie ryzyko w
porównaniu z innymi występującymi w Polsce.”33 Ocena jest przychylna, choć nie stanowi
pozytywnego wyróżnika wśród innych miast, które poddały się takiej weryfikacji w 2012 roku34
(Tabela 7). Perspektywa olsztyńskiego ratingu została określona jako „stabilna”, co oznacza że
aktualny poziom wiarygodności miasta nie jest bezpośrednio zagrożony, jak ma to miejsce w
Białymstoku czy Toruniu.
Tabela 7. Ocena ratingowa miast wg agencji Fitch (długoterminowy rating krajowy) (2012)
Miasto

Ocena*

Perspektywa**

Warszawa

AAA(pol)

stabilna

Katowice

AA+(pol)

stabilna

Gdańsk

AA-(pol)

stabilna

Rzeszów

A+(pol)

stabilna

Płock

A+(pol)

stabilna

Bydgoszcz

A(pol)

stabilna

Białystok

A(pol)

negatywna

Toruń

A(pol)

negatywna

Kraków***

A-(pol)

stabilna

Olsztyn

BBB+(pol)

stabilna

Opole

BBB+(pol)

stabilna

*Skala ocen – zob. przypis na dole strony.
**Perspektywa dotyczy przewidywanej zmiany.
***W tym przypadku ocena została wystawiona przez agencję Standard & Poor's

Źródło: opracowanie własne na podstawie oficjalnych serwisów internetowych urzędów miast oraz
http://www.portalsamorzadowy.pl [dostęp: styczeń 2013].

33

http://www.fitchpolska.com.pl/skale_krajowe_w_polsce.htm [dostęp: styczeń 2012]; skala ocen krajowych
wystawianych przez Fitch Ratings wygląda następująco: AAA (najwyższa), AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C
(niewypłacalność jest nieuchronna). Podobnie jak w szkolnym systemie oceniania, do oceny mogą być
dodawane operatory „+” lub „-”.
34
W tej grupie nie ma m.in. Kielc; w zestawianiu pominięto małe miasta.
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12.Gospodarka
12.1. Planowanie przestrzenne
Olsztyn pozytywnie wyróżnia się wśród miast wojewódzkich pod względem pokrycia miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i wyprzedza pod tym względem pozostałe stolice
województw Polski Wschodniej (Wykres 16). Do końca 2011 roku w Olsztynie uchwalono 53
miejscowe plany, obejmujące łącznie 44% powierzchni miasta (przy czym średnia w grupie wynosi
34%).
Wykres 16. Powierzchnia miasta pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (2011)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Podczas gdy Olsztyn wyróżnia się pozytywnie, województwo warmińsko-mazurskie zajmuje słabe,
trzynaste miejsce wśród wszystkich regionów (12% pokrycia). Z punktu widzenia rozwoju spójnej
aglomeracji istotne jest też planowanie przestrzenne w bezpośrednim otoczeniu Olsztyna –
tymczasem gminy sąsiadujące z miastem pokryte są planami miejscowymi w bardzo zróżnicowanym
stopniu: 60% w przypadku gminy Barczewo, 14% Dywity, ok. 9% – Gietrzwałd i Stawiguda, niespełna
2% – Jonkowo i Purda. Podczas wywiadów przeprowadzonych na potrzeby aktualizacji strategii
pojawiały się opinie o konieczności zacieśnienia współpracy Olsztyna i otaczających go gmin w
zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji.
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12.2. Bezrobocie
Olsztyn jest stolicą województwa, które na tle kraju odznacza się najwyższą stopą bezrobocia. W
roku 2011 wynosiła ona 20%, podczas gdy w województwach podkarpackim, świętokrzyskim i
podlaskim: 14%-16%. Na tle takich uwarunkowań na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Olsztyn
charakteryzuje się niższą stopą bezrobocia nie tylko w porównaniu z Rzeszowem, Kielcami i
Białymstokiem (Wykres 17Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) ale też względem średniej
dla innych dużych miast (wynoszącej 9% w 2011 roku).
Wykres 17. Stopa bezrobocia [%] (2004-2011)
18
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8
6
4
2
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Olsztyn
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Spadek stopy bezrobocia względem 2004 roku charakteryzował wszystkie 23 miasta o liczbie ludności
powyżej 150 tys. (średnio o 5 p.p. – pod tym względem Olsztyn zajmuje miejsce w połowie rankingu).
Poprawa sytuacji stolicy województwa warmińsko-mazurskiego była wyraźniejsza niż w Rzeszowie i
Białymstoku, lecz mniej spektakularna niż w Kielcach (choć należy pamiętać, że w tym mieście spadła
też liczba ludności).
W ostatnich latach pozytywny trend uległ jednak zahamowaniu – zdecydowana większość dużych
miast odnotowała wzrost stopy bezrobocia. Przykładowo, porównując dane z lat 2010 i 2011, stopa
wzrosła w piętnastu z dwudziestu trzech największych miast kraju, średnio o 0,3 punktu
procentowego. Związane jest to z oddziaływaniem kryzysu gospodarczego, którego wpływ na poziom
bezrobocia w kraju najwyraźniej odznaczył się w 2009 roku (Polska wobec światowego kryzysu…). Z
porównywanej czwórki, w ostatnich latach wzrost stopy bezrobocia nie dotknął tylko Kielc.
Natomiast wzrost w Olsztynie należał do przeciętnych.
Choć wskaźnik bezrobocia w samym Olsztynie kształtuje się względnie korzystnie, to w jego
otoczeniu jest wyraźnie wyższy od trzech porównywanych konkurentów (Wykres 18) (w tym
wypadku, ze względu na dostępność danych, otoczenie utożsamiane jest z powiatem ziemskim). W
2011 roku stopa bezrobocia w powiecie olsztyńskim przekraczała również średnią powiatową kraju,
która wynosiła 16,5% (bez miast na prawach powiatu). Ponadto, względem 2010 roku powiat
olsztyński, tak jak większość powiatów, odnotował wzrost stopy bezrobocia (o 0,4 p.p.).
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Wykres 18. Stopa bezrobocia w powiatach otaczających [%] (2004 i 2011)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Olsztyn jest stolicą województwa o najmniejszym udziale osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie
ludności – ok. 12% populacji (2010). W związku z tym uwagę zwraca stosunkowo wysoki udział osób
niepełnosprawnych w gronie bezrobotnych zarejestrowanych w Olsztynie. Poziom wskaźnika
wyraźnie przewyższa średnią dla Polski, jest też wyższy niż w Białymstoku, Kielcach i Rzeszowie
(Wykres 19Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) a ponadto charakteryzuje go tendencja
wzrostowa. Taką sytuację można uznać za wyzwanie dla sektora ekonomii społecznej, który –
zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i w skali całego kraju – znajduje się na etapie
wczesnego rozwoju (Pniewski, Jachimowicz i in. 2011).
Wykres 19. Udział procentowy bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnym bezrobociu
(stan na dzień 31.12.2011 r.)
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* w tym wypadku dane pochodzą z I połowy 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: źródła umieszczono w przypisie

35

35

Poziom i struktura bezrobocia w województwie na koniec grudnia 2011 roku i w okresie 12 miesięcy 2011 roku, WUP
Kielce, 2012; Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2011 roku, WUP Białystok, 2012; Informacja o stanie i
strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2012 roku, WUP Rzeszów, 2012; Bezrobotne osoby
niepełnosprawne na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2011 roku, WUP Olsztyn, 2012; Bezrobocie
rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – grudzień 2011 r., MPiPS.
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12.3. Przedsiębiorczość
Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się na tle kraju niskim poziomem wskaźnika
przedsiębiorczości (liczbą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na
tysiąc mieszkańców). Wskaźnik przedsiębiorczości sytuuje stolicę województwa w drugiej połowie
zestawienia dużych miast – sytuacja ta utrzymywała się przez cały okres 2004-2010.
Zestawienie miast uwidacznia fakt, że wysoki poziom wskaźnika nie jest wyłącznie cechą
największych miast kraju. Wysokie pozycje zajmują w nim bowiem, zbliżone do Olsztyna pod
względem liczby ludności, Kielce i Bielsko-Biała (które sytuują się obok m.in. Wrocławia czy
Krakowa)(Tabela 8). W całym okresie, stolica województwa warmińsko-mazurskiego zajmuje lepszą
pozycję od Rzeszowa i Białegostoku, choć różnice w poziomie wskaźnika nie były w tym wypadku
znaczne.
Tabela 8. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przeliczeniu na tysiąc
mieszkańców – ranking miast > 150 tys. mieszkańców (2010)
Ranking

Dynamika

Miasto

2010

1

Warszawa

127,4

112,8

2

Poznań

125,0

109,7

3

Szczecin

118,0

100,8

4

Wrocław

110,0

102,8

5

Bielsko-Biała

105,1

103,8

6

Kraków

105,0

105,8

7

Kielce

104,6

97,0

8

Gdynia

102,8

114,6

17

Olsztyn

87,7

99,2

18

Częstochowa

87,1

104,2

19

Rzeszów

85,7

101,4

20

Toruń

83,7

87,2

21

Białystok

83,3

94,9

(2004=100)

(…)

(…)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Olsztyn, podobnie jak Białystok i Kielce, należy do mniejszościowej grupy dużych miast, w których
poziom omawianego wskaźnika względem 2004 roku zmalał. W stolicy województwa warmińskomazurskiego wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą był stosunkowo
niższy niż przyrost liczby ludności (2010 względem 2004). Dodatnią dynamiką charakteryzował się
natomiast Rzeszów.
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Niewysoką pozycję Olsztyna wzmacnia silne zaplecze miasta, które w porównaniu z otoczeniem
Rzeszowa, Kielc i Białegostoku charakteryzuje się najwyższym poziomem wskaźnika
przedsiębiorczości (Wykres 20) i najlepszą dynamiką (wzrost o ¼ względem 2004 roku)36.
Szczególnie wyróżniają się tu gminy Stawiguda i Dywity, w których wartości wskaźnika (odpowiednio
– 98,5 oraz 97,0 w 2010 roku) są wyższe niż w samym Olsztynie i najwyższe wśród wszystkich gmin
otaczających cztery porównywane stolice37. Te dwie gminy wiejskie zajmują również wysokie miejsca
w zestawieniu wszystkich 2479 gmin kraju – odpowiednio 144 i 154 pozycja (2010).
Wykres 20. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców
(otoczenie miast)(2010)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

12.4. Konkurencyjność firm
Na konkurencyjność Olsztyńskich firm wpływają przede wszystkim te same czynniki, które decydują o
niskiej konkurencyjności w województwie i szerzej w Polsce wschodniej – szczególnie: dostępność
transportowa i odległość od głównych metropolii.
Wskaźnikiem, którym można posiłkować się opisując konkurencyjność lokalnej gospodarki jest
produkcja sprzedana. Dane dostępne dla miast na prawach powiatu dotyczą wyłącznie produkcji
sprzedanej podmiotów przemysłowych38 o zatrudnieniu przekraczającym 9 osób. Produkcja
sprzedana przemysłu w przeliczeniu na jednego mieszkańca stawia Olsztyn na wysokiej – 6 pozycji
wśród miast wojewódzkich (Wykres 21) Z kolei powiat Olsztyński39 wyprzedza pod względem
produkcji sprzedanej przemysłu per capita nie tylko pozostałe trzy powiaty otaczające stolice
województw, ale i Białystok.

36

Analogiczna sytuacja zachodzi gdy pod uwagę weźmiemy nie tylko otoczenie miast ale, szerzej – powiaty
otaczające te cztery stolice.
37
Trzecia pozycja wśród gmin otoczenia również należy do sąsiada Olsztyna – gminy Jonkowo (82,4), niemal ex
aequo z sąsiadem Kielc – Miedzianą Górą (82,2).
38
sekcje B, C, D, E wg. PKD 2007.
39
Dane o produkcji sprzedanej przemysłu nie są dostępne dla poziomu gmin.
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Wykres 21. Produkcja sprzedana przemysłu [zł per capita] (2010)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Pozycja Olsztyna w rankingu osiemnastu miast jest stabilna w całym okresie 2006-2010. W ujęciu
bezwzględnym, produkcja sprzedana przemysłu wyniosła w stolicy województwa 5,4 mld zł (2010),
podczas gdy u trzech konkurentów (w Białymstoku, Kielcach i Rzeszowie): 3,2 – 3,4 mld.
Jak zauważają autorzy ekspertyzy wykonanej na zlecenie MRR (Dej, Domański in., 2011) – wielkie
podmioty gospodarcze, pomimo niewielkiej liczebności, mają w województwach Polski Wschodniej (z
wyjątkiem województwa podkarpackiego) największy udział w produkcji sprzedanej ogółem.40 W
przypadku Olsztyna założyć można, że na wysoki poziom omawianego wskaźnika wpływ ma głównie
działalność fabryki opon Michelin oraz Indykpol.
Wskaźnikiem, który nie ogranicza się wyłącznie do przemysłu i do podmiotów >9 os., są wpływy do
budżetu gminy z tytułu udziałów w podatkach CIT. Po zrelatywizowaniu tych dochodów Olsztyn
sytuuje się w gronie przeciętnych miast wojewódzkich. Z pośród miast Polski Wschodniej silnie
wyróżnia się Rzeszów (Wykres 22).

Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań
dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji, Kraków 2011.
40
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Wykres 22. Dochody budżetu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych [PLN per
capita] (2011)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Olsztyn ustępuje stolicy województwa podkarpackiego również pod względem liczby przedsiębiorstw
wyróżnionych przez tytułem „Gazeli Biznesu” (edycja 2011, organizatorem jest dziennik Puls Biznesu).
O pozycji na krajowej liście decydował procentowy przyrost obrotów w ciągu lat 2008, 2009 i 2010
(wedle danych publikowanych w Monitorze Polskim B).41 Ranking oparty na takich danych można
wykorzystać więc do opisu konkurencyjności przedsiębiorstw. Co istotne, w ujęciu regionalnym,
liczba podmiotów wyróżnionych jako „Gazele Biznesu” jest silnie dodatnio skorelowana z poziomem
PKB per capita województw.
Liczba olsztyńskich firm, które osiągnęły znaczący na tle kraju wzrost obrotów w tym okresie wyniosła
25 (w województwie 100, ogółem 3779) (Tabela 9). W tym gronie znalazły się m.in.:






Browar Kormoran Sp. z o.o.,
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ROMBUD Sp. z o.o.,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze”,
Książnica Polska Sp. z o.o.,
Olsztyński Ośrodek Onkologiczny „Kopernik” Sp. z o.o.

Tabela 9. Gazele Biznesu 2011

41

Olsztyn

Liczba
„Gazeli Biznesu”
25

„Gazele Biznesu”
na 1.000 podmiotów gospodarczych
1,1

Rzeszów

50

2,3

Kielce

30

1,1

http://gazele.pl/static/kryteria [dostęp: listopad 2012].
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Białystok

54

1,7

Opracowanie własne na podstawie: portal Puls Biznesu - http://gazele.pl/static/sap [dostęp: listopad 2012]
oraz BDL GUS.

12.5. Kapitał zagraniczny
Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców stawia
województwo warmińsko-mazurskie w gronie najsłabszych regionów Polski (około 7 spółek na 10 tys.
mieszkańców). Warmia i Mazury zajmują natomiast pierwsze miejsce wśród pięciu województw
Polski Wschodniej. Olsztyn przewyższa pod tym względem pozostałe trzy porównywane stolice,
mimo że osiąga jedynie połowę średniej wartości dla dużych miast 42 (Wykres 23).
Wykres 23. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w sektorze prywatnym na 10.000 mieszkańców (2010)
Olsztyn

13,7 (242)*

Rzeszów

12,5 (223)

Kielce

12,4 (253)

Białystok

9,7 (258)

miasta > 150 tys. [średnia]

27,6

otoczenie Olsztyna

7,9 (43)

otoczenie Rzeszowa
otoczenie Kielc

4,5 (48)
3,7 (32)

otoczenie Białegostoku

4,5 (33)

* w nawiasach podano liczbę spółek z udziałem kapitału zagranicznego; wartość średnia dla dużych miast nie uwzględnia Warszawy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jednocześnie Kielce, Białystok, a w szczególności Rzeszów, charakteryzowały się w okresie 2004-2010
korzystniejszą dynamiką omawianego wskaźnika. Przewaga tych miast w przyciąganiu kapitału
widoczna jest w ujęciu bezwzględnym. Zwiększenie liczby spółek z kapitałem zagranicznym względem
2004 roku kształtowało się następująco:





Rzeszów: 81 podmiotów,
Białystok: 71,
Kielce: 24,
Olsztyn: 20.

W stolicy województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonują trzy firmy znajdujące się na Liście
Największych Inwestorów Zagranicznych w Polsce. Trzej porównywani konkurenci wyprzedzają pod
tym względem Olsztyn – zarówno w ujęciu bezwzględnym, jaki i po uwzględnieniu liczby ludności.

42

Mniej niż połowę, gdy przy obliczaniu średniej uwzględnimy wyłączoną z zestawienia Warszawę.
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Rzeszów przyciągnął 11 inwestorów uwzględnionych na zawierającej 1,5 tysiąca firm Liście, natomiast
Kielce 12 a Białystok 8. Najwięksi inwestorzy zagraniczni w Olsztynie wg PAIiIZ (2011) to:






fabryka opon grupy Michelin (kapitał francuski) – trzeci największy inwestor zagraniczny w
polskich specjalnych strefach ekonomicznych (Informacja o realizacji ustawy… 2011.), na
którą składają się trzy zakłady produkcyjne, trzy zakłady produkcji komponentów, Biuro
Konstrukcyjne oraz Centrum Logistyki.43
CRH Poland (kapitał irlandzki) – Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. – firma
prowadzi dziewięć zakładów wydobywczo-przeróbczych w północno-wschodniej Polsce;
producent surowców i produktów budowlanych z siedzibą w Olsztynie44,
Naber Polska (kapitał hiszpański) – producent farb przemysłowych z siedzibą w Olsztynie i
zakładem produkcyjnym w Warmińsko-Mazurskiej SSE w Dobrym Mieście45.

Otoczenie Olsztyna wyróżnia się wyższą liczbą spółek z udziałem kapitału zagranicznego (w
przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców) od zaplecza Kielc, Białegostoku i Rzeszowa.46 Jednak tylko w
bezpośrednim otoczeniu Olsztyna zmiana omawianego wskaźnika była ujemna (spadek o 0,1 p.p.
względem 2004 roku). W ujęciu bezwzględnym, liczba spółek z kapitałem zagranicznym zwiększyła się
(choć symbolicznie – z 38 w roku 2004 do 43 w roku 2010), jednakże liczba ludności rosła w szybszym
tempie. Wskazuje to, że otoczenie stolicy województwa warmińsko-mazurskiego lepsze efekty
osiąga w konkurencji o mieszkańców niż w konkurencji o zagraniczny kapitał.

43

http://www.michelin.pl/o-nas/michelin-w-polsce [dostęp: styczeń 2013].
http://www.oksm.pl/ [dostęp: styczeń 2013].
45
http://www.naberpolska.pl/ [dostęp: styczeń 2013].
46
Analogiczna sytuacja dotyczy też zestawienia powiatu olsztyńskiego z powiatami otaczającymi Kielce,
Białystok i Rzeszów.
44
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12.6. Inwestycje przedsiębiorstw
Kwestia kapitału zagranicznego wiąże się z szerszym zagadnieniem kapitału inwestycyjnego
przedsiębiorstw, który z racji swej skromności zaliczony został do słabych stron Olsztyna w strategii z
2006 roku. Należące do korporacji transnarodowych firmy z kapitałem zagranicznym dysponują na
ogół większym zapleczem kapitałowym niż podmioty lokalne. O ile inwestorzy podejmują się
reinwestowania zysków – kapitał ten nie trafia na rynek tylko jednorazowo. W ostatnich latach w
strukturze napływających do polski inwestycji zwiększyło się znaczenie reinwestowania zysków, a w
2010 roku stanowiły one większość bezpośrednich inwestycji zagranicznych.47
Kolejne inwestycje realizuje jeden z największych regionalnych pracodawców (4,1 tys. osób w roku
2009)48 – olsztyńska fabryka opon Michelin. W 2008 roku uzyskano nowe pozwolenie na rozbudowę
posiadanego zakładu i centrum logistycznego w WMSSE. W latach 2011-2012 park maszynowy
fabryki został wzbogacony o sprzęt innowacyjny w skali światowej, współprojektowany przez
konstruktorów z olsztyńskiej fabryki a wykonany przez Olsztyński Zakład Urządzeń Technicznych.49
Jest to pozytywny przykład, wskazujący że powiązanie zakładu ze sferą lokalną ma również wymiar
technologiczny.
Statystyka publiczna nie dostarcza danych o kapitale inwestycyjnym podmiotów gospodarczych.
Wychodząc z uproszczonego założenia, że większy kapitał przekłada się na większą skalę inwestycji,
wiedzy na temat zasobów finansowych mogą dostarczyć dane na temat nakładów inwestycyjnych
przedsiębiorstw50. Średnia dla tego wskaźnika z okresu 2008-2010 stawia Olsztyn w połowie rankingu
miast wojewódzkich. Ranking kształtuje się podobnie, gdy analizujemy wyłącznie dane za rok 2010
(Wykres 24). Pozycję Olsztyna na tle pozostałych 17 miast można uznać za bardzo korzystną – choć
należy pamiętać, że część tych nakładów ponoszona może być na nadrabianie zaległości
rozwojowych. Z pośród stolic Polski Wschodniej lepsze wyniki osiągnął tylko Rzeszów.

47

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach 2001-2010, Ministerstwo Gospodarki - Departament Analiz i
Prognoz, Warszawa 2011.
48
Wśród największych firm z Rzeszowa, Białymstoku i Kielc, jedynie WSK PZL Rzeszów (United Technologies)
ma zbliżony poziom zatrudnienia – 3,8 tys (Dej, Domański in., 2011).
49
Newsletter
PAIiIZ,
Numer
83,
sierpień
2008,
PAIiIZ;
informacje
WMSSE
http://www.wmsse.com.pl/index.php/pl?start=12
oraz
Portalu
Innowacji
PARP
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86198.asp [dostęp: listopad 2012].
50
Dostępne dane te dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
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Wykres 24. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na jednego mieszkańca 2010
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Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Istotny dla interpretacji jest fakt, że omawiany wskaźnik w znacznej mierze może być kształtowany
przez wielkość inwestycji wąskiej grupy dużych przedsiębiorstw. Rozpatrując korzystną dynamikę
napływu kapitału zagranicznego do województwa domniemywa się, że istotną część tego zjawiska
generowały inwestycje w pojedynczym zakładzie – fabryce Michelin (a nie napływ nowych
znaczących inwestorów) (Bartkiewicz i in. 2009). Analogicznie – wskaźnik nakładów inwestycyjnych w
olsztyńskich przedsiębiorstwach sprowadza się w dużej mierze do inwestycji tej fabryki.
Słuszność tego przypuszczenia potwierdzają dane z lat 2005-2007. W tym okresie Michelin realizował
trzyletni plan inwestycyjny o wartości 253 mln EUR (inwestycje w rozwój zakładu).51 W zestawieniu z
danymi GUS, kwota ta stanowiła ok. 1/3 ogółu nakładów olsztyńskich przedsiębiorstw w tym
okresie.52
Uznając istotne znaczenie inwestycji w fabryce należącej do francuskiego koncernu, należy mieć na
uwadze zdecydowanie niższe zdolności inwestycyjne mniejszych przedsiębiorstw lokalnych –
niedostatek kapitału wewnętrznego był wymieniany podczas wywiadów przeprowadzonych w 2012
roku na potrzeby aktualizacji strategii.

51

Newsletter PAIiIZ: http://www.paiz.gov.pl/nowosci/?id_news=346.
Nakłady inwestycyjne ogółem w przedsiębiorstwach 2005-2007 wedle danych GUS BDL; dot. podmiotów
gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
52
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12.7. Eksport53
Rola województwa warmińsko-mazurskiego w całości obrotu handlu zagranicznego Polski jest
niewielka. Jest to wspólna cecha regionów Polski Wschodniej, które w 2010 roku wygenerowały
łącznie jedynie 9% polskiego eksportu (Komornicki, Szejgiec 2011).
Olsztyn stanowi pod tym względem najważniejszy ośrodek całej Polski Wschodniej. Obok niego, w
grupie liderów znajdują się Mielec, Rzeszów, Stalowa Wola i Kielce, słabsza jest natomiast pozycja
Białegostoku (vide). Stolica województwa warmińsko-mazurskiego odpowiada za 46% wartości
eksportu całego regionu, natomiast drugie miejsce zajmuje Elbląg (14%).
W 2010 roku z Olsztyna wyeksportowano towary o łącznej wartości 3,7 mld zł. Dominującą grupę – za
sprawą fabryki opon Michelin – stanowiły towary sklasyfikowane jako artykuły z kauczuku (Tabela
10). Stanowiły one 67% wartości eksportu w mieście i jedną trzecią wartości eksportu całego
województwa. Drugą pozycję, choć ze znacznie niższym udziałem (6%), zajęły meble i artykuły
podobne, czyli gałąź produkcji bazująca na naturalnych zasobach regionu.
Tabela 10. Główne grupy towarów eksportowanych z Olsztyna wg wartości statystycznej (2010)
Produkt*

mln zł

Kauczuk i artykuły z kauczuku (w tym opony)

2 514

Meble, pościel, materace, stelaże…

235

Tekstylia impregnowane

197

Mięso i podroby

118

Kotły, maszyny, urządzenia mechaniczne i ich części

108

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria

89

Włókna ciągłe chemiczne (w tym sztuczne tkaniny)

81

Produkty farmaceutyczne

52

Produkty mleczarskie

52

Tworzywa sztuczne

51

Ryby i skorupiaki

43

Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione

32

Maszyny i urządzenia elektryczne

28

Książki, gazety, obrazki itp.

16

Przetwory z mięs, ryb lub skorupiaków

14

*Działy według nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej 2010.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jażdżewska-Gutta M., Wołek M (2012) oraz Rozporządzenie
Komisji… (2010).

53

Niniejszy podrozdział bazuje na danych zebranych w opracowaniu: Jażdżewska-Gutta M., Wołek M. i in.,
Analiza potencjału oraz zasadności powstania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
multimodalnego centrum logistycznego… Raport Końcowy, EU-Consult, 2012 – jeżeli nie wskazano inaczej,
wszystkie dane dotyczące wymiany handlowej w tym podrozdziale pochodzą z tego źródła i dotyczą roku 2010.
Dane z jednego roku pozwalają jednak na nakreślenie proporcji.
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Należy zwrócić uwagę, że silna koncentracja gałęziowa olsztyńskiego eksportu (opony), oznacza
istotne uzależnienie wielkości handlu zagranicznego od pojedynczej fabryki. Zestawienie wartości
eksportu ukazuje także rolę sektora produkcji maszyn i urządzeń przemysłowych – w klasyfikacji
eksport jest rozporoszony pomiędzy „urządzenia elektryczne” a „kotły, maszyny…”.
Litwa, Łotwa, Holandia, Niemcy (główny partner handlowy Polski), Norwegia, Czechy, Rosja, Białoruś
oraz Estonia są głównymi destynacjami olsztyńskiego eksportu. Wskazuje to, że olsztyński biznes –
przynajmniej częściowo – wykorzystuje bliskość zagranicznych sąsiadów. Podobnie jak we wszystkich
powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, dominującą formą wywozu eksportowanych dóbr
jest transport drogowy.
W otaczającym stolicę powiecie olsztyńskim wartość eksportu wyniosła 437 mln zł, z czego ponad
połowę stanowiły meble (228 mln zł – czyli niemal drugie tyle, co w samym Olsztynie). Powiat
eksportował również maszyny i urządzenia mechaniczne (55 mln zł) oraz artykuły ze stali (37 mln zł),
a także przetwory mięsne i warzywa. Główne (pod względem wartości) kierunki wywozu dóbr to:
Holandia, Niemcy, Belgia oraz Rosja.
Bilans handlowy Olsztyna, jak i powiatu olsztyńskiego, jest korzystny (eksport przewyższa import54).
W Polsce Wschodniej taka sytuacja ma miejsce także w Rzeszowie i Kielcach, ale nie w Białymstoku,
który z racji położenia stanowi centrum dystrybucji eksportu (Komornicki, Szejgiec 2011).
Konieczności wspierania i przyciągania firm zdolnych do międzynarodowej konkurencji podkreśla
diagnoza województwa warmińsko-mazurskiego przygotowana w ramach prac nad nową strategią
regionu (Dziemianowicz, Szlachta 2012). Komornicki i Szejgiec (2011) wskazują na możliwość
usprawnienia istniejącej wymiany poprzez lepsze skomunikowanie transportowe. W przypadku
Olsztyna, jako kluczowe wskazują powiązania transportowe w kierunku Europy zachodniej.

54

W przypadku Olsztyna różnica między importem a eksportem wyniosła na koniec 2010 roku blisko miliard zł;
połowę importu stanowił kauczuk do produkcji opon.
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12.8. Gospodarka Olsztyna a specjalizacje regionalne
Na poziomie regionalnym zdiagnozowano szereg wąsko lub szeroko określanych branż, które
stanowią (lub mogą potencjalnie stanowić) specjalizację województwa. Na pierwszy plan wysuwają
się przeważnie dziedziny już „wykształcone” jak przemysł drzewno-meblarski, rolno-spożywczy i
turystyka. Jednak w wynikach analiz pojawiają się – ze względu na potencjał lub pewne specjalizacje
– również inne kierunki. Do tego grona zaliczyć można budownictwo, przemysł energetyczny,
produkcję maszyn czy usługi zdrowotne (Dziemianowicz, Szlachta 2012; RSI 2010; Tomczyk,
Juchniewicz i in. 2011).
Właśnie w tym kontekście warto przyjrzeć się Olsztyńskiemu biznesowi oraz nauce, która powinna iść
z nim w parze. Główni przedstawiciele branż posłużą tu jako przykłady, wybrani zostali na podstawie
przeglądu danych zastanych (dotyczy to wszystkich tabel w tym podrozdziale)55.
Tabela 11. Produkcja mebli / przemysł drzewny
Produkcja mebli / przemysł drzewny
Klastry w Olsztynie
56

Klaster Mazurskie Okna
(od
2006) – stowarzyszenie 19
producentów (MSP) z branży
stolarki otworowej (okien, drzwi
itp.)
oraz
wyrobów
specjalistycznych. Wspierany przez
Warmińsko-Mazurską
Izbę
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w
Olsztynie.
Współpracuje
m.in.
z
Uniwersytetem
WarmińskoMazurskim,
Wyższą
Szkołą
Informatyki i Ekonomii TWP oraz
Zespołem Szkół Budowlanych im.
Żołnierzy AK w Olsztynie, z którym
w
2012
roku
zawarto

Główni przedstawiciele branży w
Olsztynie

Nauka i edukacja w Olsztynie

Mebelplast S.A. – 70% produkcji
stanowi eksport (UE, USA), 30%
sprzedaż w sieci 20 salonów w
największych miastach kraju.

Zespół Szkół Budowlanych im.
Żołnierzy Armii Krajowej w
Olsztynie – kształcenie z zakresu
technologii drewna.

FM Bravo (Olsztyn) – siedziba w
Olsztynie
i
dwa
zakłady
produkcyjne
(Bartoszyce,
Szczytno). Zatrudnienie wynosi ok
500 osób.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
–
kształcenie
na
kierunku
Leśnictwo; współpraca Centrum
Innowacji i Transferu Technologii z
klastrem Mazurskie Okna.

Mazurskie
Meble
Trading
(dawniej
w
grupie
MM
International) – dostawca mebli
produkowanych
w
fabrykach
Warmii i Mazur.
BRW

SOFA

–

cztery

zakłady

55

Źródła:
- Tomczyk i in. (2011),
- Śledź (2012),
- Regionalna Strategia Innowacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,
- Ranking Diamenty Forbesa 2013 (www.diamentyforbesa.pl) [dostęp: styczeń 2013],
- Portal gospodarczy Urzędu Marszałkowskiego www.invest.warmia.mazury.pl [dostęp: styczeń 2013],
- Portal Inwestycyjny Warmii i Mazur http://www.investinwarmiaandmazury.pl/Sektory_Wysokiej_Szansy
[dostęp: styczeń 2013].
Zawarte w tabelach informacje na temat poszczególnych firm pochodzą z ich oficjalnych stron internetowych
oraz opracowania Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego Katalog eksportowy 2011.
56
Opis na podstawie: http://mazurskieokna.pl/ oraz www.pi.gov.pl/PARP/ [dostęp: styczeń 2013].
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porozumienie dotyczące wsparcia
kształcenia.

produkcyjne (w Iławie, Nidzicy i
Bartoszycach),
siedziba
w
Olsztynie. Zatrudnienie w spółce:
900 osób. Od 2008 roku należy do
polskiej grupy meblarskiej Black
Red White (40% asortymentu
grupy trafia na eksport).

Źródło: opracowanie własne.

Specjalizacje regionalne takie jak produkcja mebli oraz przemysł spożywczy mają bardzo wyraźne
odzwierciedlenie w gospodarce Olsztyna – zarówno pod względem obecności liderów rynku, jaki
komplementarnej oferty kształcenia (Tabela 11, Tabela 12). Ich znaczenie widoczne było również w
przedstawionych wcześniej danych dotyczących eksportu. Co więcej, w obydwu branżach funkcjonują
klastry, choć w jednym przypadku – klastera mleczarskiego – podczas diagnozy nie natrafiono na
ślady aktywności.

Tabela 12. Przemysł spożywczy
Przemysł spożywczy
Klastry w Olsztynie
57

Klaster mleczarski
– jego
inicjatorem i operatorem jest
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Klaster skupia 11 producentów z
regionu. Nie jest w pełni
zinstytucjonalizowany.
Stowarzyszenia
Regionalnych
Browarów Polskich z siedzibą w
Olsztynie – powołane oddolnie w
2007 roku, zrzesza 18 browarów
(regionalnych
oraz
małych
lokalnych) z całej Polski.

Główni przedstawiciele branży w
Olsztynie i otoczeniu

Nauka i edukacja w Olsztynie

Indykpol S.A. – lider Grupy
Kapitałowej Indykpol. W Olsztynie
mieści się siedziba oraz zakład
produkcyjny. Największy w Polsce
producent mięsa i przetworów
indyczych: 20% udziału w rynku;
dostępność w ponad 10 tys.
sklepów. Na eksport trafia 30%
produkcji. Od 2011 roku właściciel
Wytwórni Pasz w Olsztynku.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności
PAN
–
badania
podstawowe w dziedzinach nauk
rolniczych, biologicznych oraz
weterynaryjnych.
Prowadzi
badania na rzecz przemysłu
spożywczego i hodowli zwierząt.

Polmlek Olsztyn Sp. z o.o. – jedna
z ośmiu spółek branży mleczarskiej
stanowiących Grupę Polmlek,
odpowiedzialną m.in. za marki
„Warmia” i „Capresi”. Na eksport
trafia 35% wartości sprzedaży
Grupy.
Browar Kormoran – producent
piw
niszowych,
m.in.
linii
„Regionalne z Warmii i Mazur”;

57

Wydział Nauki o Żywności UWM
prowadzący m.in. specjalność
Inżynieria przetwórstwa żywności
(kierunek zamawiany). Wydział
prowadzi Centrum EdukacyjnoBadawcze Mleczarstwa.
Z regionalną specjalizacją
(przemysłem spożywczym i
rolnictwem) koresponduje również
działalność innych wydziałów
UWM: Kształtowania Środowiska i
Rolnictwa, Bioinżynierii Zwierząt,
Nauk Medycznych, Nauk o

Opis na podstawie: www.pi.gov.pl/PARP/ [dostęp: styczeń 2013].
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członek
Stowarzyszenia
Regionalnych Browarów Polskich z
siedzibą w Olsztynie.
Wipasz S.A. z siedzibą w Wadągu
(gm. Dywity) – producent pasz dla
drobiu, trzody i bydła (ok. milion
ton
rocznie)
oraz
mięsa
drobiowego
(marka
„Nasz
Kurczak”). Prowadzi wytwórnie
paszy w gminach Dywity, Morąg,
Pasłęk i Międzyrzec Podlaski.

Środowisku.
Instytut Rybactwa Śródlądowego
PAN, który oprócz działalności B+R
utrzymuje partnerstwo z
gospodarstwami rybackimi w
regionie.
W Olsztynie funkcjonuje również
Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego (ODR),
należący do Klastra Producentów
Bydła Mięsnego.

Źródło: opracowanie własne.

Warmia i Mazury są jednym z najmniejszych producentów energii elektrycznej w kraju – region jest
pod tym względem importerem. Wyróżnianie przemysłu energetycznego wśród branż
perspektywicznych uzasadnione jest regionalnym potencjałem do wytwarzania tej energii ze źródeł
odnawialnych. W zestawieniu ze wcześniej omawianymi branżami, w Olsztynie zdecydowanie nie ma
rozwiniętego sektora prywatnego w tym zakresie. Dostrzegalna jest natomiast aktywność naukowa
(Tabela 13).

Tabela 13. Przemysł energetyczno-ciepłowniczy
Przemysł energetyczno-ciepłowniczy
Klastry w Olsztynie
58

Klaster
„Razem
Cieplej”
(powołany w 2007 roku) –
Partnerami w klastrze jest 12
przedsiębiorstw energetycznych i
ciepłowniczych z regionu (z
Olsztyna
–
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej) oraz m.in. dziewięć gmin
(w tym Olsztyn) i UWM. Pośród
swych celów klaster stawia
intensyfikację wytwarzania ciepła
na bazie Odnawialnych Źródeł

Główni przedstawiciele
branży w Olsztynie

Nauka i edukacja w Olsztynie

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej –
spółka komunalna, która
oprócz dostaw ciepła
świadczy też usługi w
Laboratorium Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej.

Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
prowadzi badania nad wykorzystaniem
energii
odnawialnej.
Przykładem
działalności B+R w tej dziedzinie może być
projekt UWM dotyczący konstrukcji pomp
59
do instalacji słonecznych .
Od 2006 roku przy UWM funkcjonuje
Centrum Badań Energii Odnawialnej
(CBEO). Centrum uczestniczy m.in. w
projekcie
dotyczącym
kompleksów
60
agroenergetycznych

58

Opis na podstawie: www.pi.gov.pl/PARP/ oraz http://www.razemcieplej.pl/projekt/ [dostęp: styczeń 2013]
http://www.poig.opi.org.pl/Termosyfon-odwrocony-pompa-cyrkulacyjna-do-instalacji-slonecznych.html
60
„Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i
odnawialnych
źródłach
energii”
http://www.uwm.edu.pl/artykul/621/wspolpraca-z-gospodarka-iregionem.html
59
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Energii.

Działalność edukacyjna Wydziału Nauk
Technicznych UWM – specjalizacje:
energetyka i odnawialne źródła energii.
Ponadto UWM uczestniczy w Bałtyckim
Klastrze Eko-energetycznym.

Źródło: opracowanie własne.

Produkcja maszyn specjalnego przeznaczenia to sektor, który na tle regionu wyróżnia się wysokim
poziomem innowacyjności (Aneks… 2010), zaś do jego atutów należy nowoczesny park maszynowy
(RSI 2010).
W Olsztynie i jego najbliższym otoczeniu odnajdujemy zarówno przykłady tej innowacyjności, jak i
dowody na nowoczesne systemy produkcji (dowody w postaci eksportu – który uznać można za
weryfikację jakości produkcji). Branża ta jest powiązana z innymi specjalizacjami regionu. Produkcja i
usługi nakierowane są na przetwórstwo spożywczego czy rolnictwo (Tabela 14). Widoczne jest
również powiązanie z fabryką Michelin, przy czym jest to kontynuacja związków utrzymywanych ze
Stomilem Olsztyn. Jednocześnie w większości przytoczonych przykładów oferta nie ogranicza się
wyłącznie do odbiorców regionalnych.
Produkcji maszyn w Olsztynie i jego otoczeniu nie należy postrzegać jedynie jako branży
towarzyszącej wojewódzkiej specjalizacji spożywczej czy rolnictwu. Doświadczenie w regionalnej
współpracy zostało przez firmy tego sektora wykorzystane do wejścia ze specjalistyczną ofertą na
rynki zagraniczne. Działalność ta może więc być dodatkowym napędem gospodarki miasta.

Tabela 14. Produkcja maszyn i urządzeń / produkcja wyrobów metalowych

Produkcja maszyn i urządzeń / produkcja wyrobów metalowych61
Klastry
Brak

Główni przedstawiciele branży w Olsztynie i otoczeniu

Nauka i edukacja w
Olsztynie

Zakład Urządzeń Technicznych „Unimasz” – projektowanie i produkcja
maszyn oraz linii technologicznych m.in. dla przemysłu mięsnego,
owocowo-warzywnego, metalowego i budowlanego. Zatrudnienie wynosi
170 osób. Główne destynacje eksportu to Niemcy, Holandia i Francja.
Dostawca koncernu Michelin. W latach 2011-2012 konstrukcja maszyny
62
„Krokus” dla fabryki Michelin (innowacyjnej w skali świata) .

Uniwersytet Warmińsko
Mazurski, Wydział Nauk
Technicznych prowadzi
kierunki
z
zakresu
mechaniki i budowy
maszyn.

Schwarte-Milfor (Grupa Schwarte – lider europejskiego rynku zbiorników)
w Olsztynie mieści się siedziba spółki, biuro konstrukcyjnotechnologicznego (CAD) oraz zakład produkcji wielkogabarytowych
zbiorników ze stali kwasoodpornej. Produkty trafiają m.in. do branży

61

Choć produkcja urządzeń i produkcja wyrobów metalowych nie są rzecz jasna tożsame to na potrzeby analizy
zdecydowano się „zgrupować” te dwie branże (vide: opis przedsiębiorstwa PROMET-STAL).
62
Newsletter
PAIiIZ,
Numer
83,
sierpień
2008,
PAIiIZ;
Portalu
Innowacji
PARP
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86198.asp [dostęp: listopad 2012].
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mleczarskiej, farmaceutycznej, kosmetycznej i piwowarskiej w kraju i za
granicą.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe PROMET-STAL – budowa
urządzeń przemysłowych i ich remonty, konstrukcje stalowe, obróbka
metalu i usługi pomiarowe. Serwis maszyn dla fabryki Michelin.
OBRAM Sp. z o.o. – polska firma z siedzibą w Olsztynie zatrudniająca ok.
300 pracowników, w tym 90 inżynierów. Projektuje, wytwarza i instaluje
urządzenia oraz zautomatyzowane linie technologiczne dla sektora
mleczarskiego (do produkcji serów). Dysponuje łączną powierzchnią 6 tys.
m2 z nowoczesnymi centrami obróbki. Oprócz realizacji w kraju (gł. w
Polsce Wschodniej) intensywna działalność zagraniczna – szczególnie na
Ukrainie, Białorusi i w Rosji.
Dla przemysłu mleczarskiego produkuje również Tewes-Bis Sp. z o.o. z
Barczewa, zatrudniający ok 100 osób. Obok rynku krajowego, największymi
odbiorcami są Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Estonia i Rosja.
Źródło: opracowanie własne.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z olsztyńska branżą budowlaną (Tabela 15). W zakresie działalności
deweloperskiej – zdaje się być silnie nastawiona na rynek lokalny. Zapotrzebowanie to wynikało z
dotychczasowych korzystnych trendów ludnościowych w mieście, wraz z którymi szedł rozwój
mieszkalnictwa. Pewnym zagrożeniem dla tej specjalizacji może więc być zahamowanie korzystnego
trendu demograficznego.

Tabela 15. Budownictwo (i materiały budowlane)

Budownictwo (i materiały budowlane)
Klastry
Brak

Główni przedstawiciele branży w Olsztynie*

Nauka i edukacja w Olsztynie

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ROMBUD –
inwestycje mieszkalne, przemysłowe i użyteczności publicznej.
Od 2006 roku również działalność deweloperska.

Zespół Szkół Budowlanych im.
Żołnierzy Armii Krajowej w
Olsztynie.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOPRZEM Sp. z
o.o. – inwestycje przemysłowe, użyteczności publicznej i
mieszkaniowe w Polsce i innych krajach Europy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
– Wydziału Nauk Technicznych:
studia z zakresu budownictwa
(inżynierskie; kierunek zamawiany)
oraz
projekt
budowy
Laboratorium Drogownictwa w
Olsztynie.

Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i
Elektrycznych Sp. z o.o. – inwestycje przemysłowe i sieciowe
(m.in. przy rozbudowie zakładów Michelin).
PUDiZ Sp. z o.o. – budownictwo drogowe w regionie, od 2012
roku włączona do jednego z liderów rynku – spółki Skanska
S.A.
Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. (irlandzki
holding CRH) z siedzibą w Olsztynie, prowadzi dziewięć
zakładów wydobywczo-przeróbczych w północno-wschodniej
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Polsce; producent surowców i produktów budowlanych
Yetico S.A. – spółka z kapitałem polskim, w Olsztynie mieści się
Zarząd oraz jedna z trzech fabryk materiałów
termoizolacyjnych i opakowań styropianowych (pozostałe
lokalizacje: Galewice i Gorzów Wlkp.). Sprzedaż na terenie
całego kraju.
Źródło: opracowanie własne.

Oprócz wymienionych wyżej dziedzin, w województwie warmińsko-mazurskim zdiagnozowano
potencjał do specjalizacji regionalnej w branżach (RIS 2010; Dziemianowicz, Szlachta 2012):







ICT („sektor wysokiej szansy”) – w Olsztynie „zaplecze” naukowe dla takiej działalności
stanowi Wydział Matematyki i Informatyki UWM oraz nowo otwarte Regionalne Centrum
Informatyczne;
Wyroby z gumy – w tym wypadku, jak już wspominano, trudno jest mówić o regionalnej
specjalizacji, gdy niemal za całość zjawiska odpowiada jeden podmiot – fabryka koncernu
Michelin, natomiast pozostałe firmy z tej branży to lokalni usługodawcy;
Turystyka – temu zagadnieniu poświęcono osobny rozdział;
Usługi medyczne i opieka nad osobami zależnymi od pomocy innych – Olsztyn nie jest
obecnie ośrodkiem turystyki zdrowotnej. Zarazem w mieście rozwija się zaplecze
dydaktyczne i naukowe dla takiej dziedziny – za sprawą funkcjonowania od 2007 roku
Wydziału Nauk Medycznych UWM, który ponadto prowadzi Szpital Uniwersytecki (od 2009
roku). Istotną rolę może w przyszłości odgrywać powołane w 2009 roku Centrum
Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych UWM, które utworzono w celu
integracji potencjału Uniwersytetu z zakresu diagnostyki i terapii.63

Pozytywnym wnioskiem z przygotowanych zestawień jest obserwacja, że wszystkie zdiagnozowane
specjalizacje gospodarcze, czy też potencjalne specjalizacje gospodarcze, znajdują w Olsztynie
„zaplecze” edukacyjno-naukowe – przede wszystkim za sprawą bogatej oferty i zakresu aktywności
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

63

http://www.uwm.edu.pl/artykul/621/wspolpraca-z-gospodarka-i-regionem.html
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