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1. Wstęp
-----------------------------------------------------------------------------------------1.1. Cele raportu

Głównym celem raportu jest analiza wybranych sfer życia mieszkańców miasta Olsztyna
w perspektywie dynamicznej (lata 2014-2015) oraz porównawczej (względem wybranych
miast Polski Wschodniej).

Olsztyn

Białystok

Kielce

Rzeszów

Źródło: http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/mapa-administracyjna/278,dok.html [dostęp
07.12.2016]
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Analizy zostaną podporządkowane poniższym szczegółowym celom badawczym:
1. Porównanie

wybranych

wskaźników

rozwoju

kluczowych

sfer

życia

miasta

w perspektywie dynamicznej

Punktem wyjścia w określeniu stopnia rozwoju najważniejszych sfer życia społecznego
mieszkańców Olsztyna będą lata 2014-2015. Aby uchwycić dynamikę stopnia rozwoju miasta
analizowany zakres lat obejmie również lata 2012-2013, które były punktem wyjścia
poprzedniego Raportu o stanie miasta Olsztyn za lata 2012-2013. Jest to dosyć krótki zakres
czasu, szczególnie w przypadku pewnych sfer, których zmiana ma charakter długookresowy
(np. demografia, rynek pracy, itp.). Nie mniej, na takim poziomie szczegółowości analiz, jakie
prezentuje niniejszy raport, zabieg połączenia tych dwóch okresów jest celowy oraz wydaje
się uzasadniony i użyteczny.

2. Porównanie

wybranych

wskaźników

rozwoju

kluczowych

sfer

życia

miasta

w perspektywie porównawczej

Wybrane charakterystyki rozwoju sfer życia Olsztynian zostaną przedstawione w porównaniu
do innych miast o podobnej charakterystyce administracyjnej oraz rozwojowej (więcej
informacji w dalszej części wstępu).
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3. Określenie stopnia realizacji celów ujętych w Strategii rozwoju miasta – Olsztyn 2020
w perspektywie dynamiki zmian wybranych wskaźników

Celem

Strategii

rozwoju

miasta

–

Olsztyn

20201

była

chęć

zdiagnozowania

oraz

przedstawienia wariantu rozwoju miasta, opartego o następujące cele wizyjne:
•

nowoczesna aglomeracja – Olsztyn jako miejsce z odpowiednimi warunkami dla
rozwoju przestrzeni publicznej, innowacyjności, współpracy biznesowej i społecznej,
rozwoju tożsamości Miasta;

•

rozwinięte funkcje metropolitarne – rozwój relacji z innymi miastami, dostępności
komunikacyjnej,

międzynarodowej

współpracy

w

zakresie

usług

publicznych,

edukacyjnych i kulturalnych;
•

unikatowe środowisko przyrodnicze – postulat zrównoważonego rozwoju miasta,
turystyki i walorów przyrodniczych i krajobrazowych;

•

wyjątkowa jakość życia – konieczność zorganizowania wysokiej jakości przestrzeni
publicznej dla różnych grup społecznych i wiekowych, rozwój przedsiębiorstw
nowoczesnych i innowacyjnych, korzystanie z walorów przyrodniczych;

•

konkurencyjne

warunki

prowadzenia

biznesu

–

działania

mające

na

celu

przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego.
Powyższym celom zostały przyporządkowane bardziej szczegółowe i zoperacjonalizowane
cele szczegółowe, wraz z baterią wskaźników kontekstowych, monitorujących stopień
wypełniania przez Olsztyn celów wizyjnych:
A. Wzrost poziomu kapitału społecznego
B. Wzrost napływu kapitału inwestycyjnego
C. Wzrost innowacyjności
D. Rozwój funkcji metropolitalnych
W rozdziale 11 niniejszego raportu przedstawione zostaną poszczególne wskaźniki powyższych
celów szczegółowych oraz ich dynamika w latach 2012-2014.

1

Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020, Olsztyn: październik 2013, dostęp:
https://www.olsztyn.eu/gospodarka/dokumenty-strategiczne/strategia-rozwoju-miasta.html [07.12.2016]

5

Raport o stanie Miasta za lata 2014 - 2015
4. Konfrontacja opinii mieszkańców Olsztyna na temat rozwoju miasta z wybranymi
wskaźnikami

Wybrane obiektywne wskaźniki rozwoju miasta uzupełnione zostaną przez subiektywne
odczucie mieszkańców na temat najważniejszych problemów miasta. Punktem wyjścia
będzie Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta z 2016 roku
i następujące obszary2:
•

Nastawienie do Olsztyna (plusy i minusy mieszkania w Olsztynie)

•

Zmiany w Olsztynie – ocena poszczególnych elementów życia społecznego
w perspektywie dynamicznej

•

Poczucie bezpieczeństwa

•

Komunikacja i transport

•

Czystość miasta.

2 Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, opracowanie przez: Agencja
Badawcza KF Research, Agnieszka Morysińska (kierownik projektu);
dostęp: http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/323335///&id=323335 [07.12.2016]
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1. Wstęp
-----------------------------------------------------------------------------------------1.2. Pytania badawcze i źródła danych

Niniejszy raport poświęcony został wielu kwestiom związanymi z rozwojem miasta i jakością
życia mieszkańców. Jako, że te zagadnienia mają szeroki zakres tematyczny i merytoryczny,
pytania, na które padają tu odpowiedzi, zostały zawężone do najważniejszych kwestii.
Poniższa tabela ukazuje cele szczegółowe raportu, którym zostały przyporządkowane pytania
badawcze. Odpowiedzi na te pytania będą się wzajemnie przeplatały, aby ukazać możliwie
szeroki zakres analizowanej tematyki.
Tabela 1 Pytania badawcze związane z celami raportu

Cele szczegółowe

Pytania szczegółowe

1. Porównanie wybranych
wskaźników rozwoju
kluczowych sfer życia
miasta w perspektywie
porównawczej

1. Jakie wartości przyjmują wskaźniki rozwoju poszczególnych sfer życia
w latach 2014-2015, w perspektywie dynamicznej i porównawczej
(zarówno z wybranymi wskaźnikami ujętymi w Raporcie o stanie Miasta
za lata 2012-20133?, jak i w przypadku innych miast wojewódzkich Polski
Wschodniej: Kielc, Rzeszowa i Białegostoku)?

2. Porównanie wybranych
wskaźników rozwoju
kluczowych sfer życia
miasta w perspektywie
dynamicznej

1. Które sfery życia wskazują na tendencję wzrostową (realizacyjną), a
które na tendencję stagnacyjną, lub degresywną?
2. Jakie inwestycje i wydarzenia w Olsztynie w latach 2014-2015 mogą
mieć wpływ na sfery życia mieszkańców miasta?
3. Jak struktura wydatków budżetowych samorządu na określone sfery
życia społecznego może wpływać na poziom wskaźników rozwoju
miasta?

3. Określenie stopnia
realizacji celów ujętych w
Strategii rozwoju miasta –
Olsztyn 2020

1. Czy następuje wzrost kapitału społecznego?
2. Jaka jest wielkość i dynamika kapitału inwestycyjnego?
3. Czy następuje wzrost innowacyjności miasta?
4. Jak prezentuje się Olsztyn, jako miasto wojewódzkie (rozwój funkcji
metropolitalnych)?

4. Konfrontacja opinii
mieszkańców Olsztyna na
temat rozwoju miasta w
latach 2014-2015 z
wybranymi wskaźnikami
rozwoju miasta

1. Na jakie problemy bieżące wskazują mieszkańcy Olsztyna?
2. Jak mieszkańcy oceniają wybrane aspekty funkcjonowania miasta?

Źródło: opracowanie własne

3

Raport o stanie miasta Olsztyna za lata 2012/2013, opracowanie przez: MARKET RESEARCH WORLD;
dostęp: http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/307738///&id=307738 [07.12.2016]
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Jednym z celów raportu jest podjęcie próby analizy porównawczej rozwoju miasta z innymi
ośrodkami. Wybrane zostały miasta będące stolicami województw położonych we
wschodniej części Polski: Rzeszów, Kielce, Białystok. Krótką charakterystykę miast przedstawia
Tabela 2.
Tabela 2 Charakterystyka analizowanych miast

Miasto

Liczba
Liczba
ludności (2015;
Stopa
Pracujący
Przeciętne
gospodarstw Powierzchnia
Województwo: pozycja wśród
bezrobocia
na 1000 wynagrodzenie
domowych
[km2]
miast
rejestrowanego ludności
[zł]
(NSP 2011)
wojewódzkich)

Olsztyn

warmińskomazurskie

173 444 (15)

75 403

88

5,8

365

4 104,05

Rzeszów

podkarpackie

185 896 (14)

69 182

117

7,3

443

4 231,81

Kielce

świętokrzyskie

198 046 (13)

79 643

110

8,8

368

3 845,52

Białystok

podlaskie

295 981 (11)

118 752

102

10,5

279

3 844,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Mimo szczegółowych różnic, wszystkie te miasta zostały objęte dwoma cyklami programów
operacyjnych mających na celu szeroko rozumiany rozwój wschodnich regionów Polski4:
•

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2007-2013 (wielkość środków z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2,38 miliardów euro; środki krajowe – publiczne
i prywatne – min. 1 395 milionów euro)

•

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (wielkość środków z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 miliardy euro; środki krajowe – publiczne
i prywatne – min. 353 milionów euro)

Przykłady inwestycji z lat 2007-2013 dla Olsztyna, Rzeszowa, Białegostoku i Kielc:
•

Olsztyn:
o

Modernizacja i rozwój

zintegrowanego systemu transportu zbiorowego

w Olsztynie (663 304 359,46 zł (w tym wartość dofinansowania z UE
375 611 901,51 zł))
o

Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych
Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych (24 235 000 zł (w tym wartość
dofinansowania z UE: 20 599 750 zł))

4

Więcej informacji na temat programów:
• http://www.polskawschodnia.20072013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/program.aspx [dostęp: 07.12.2016]
• Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020, 16 grudnia 2014, dostęp:
https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/1278/Program_Polska_Wschodnia_2014_2020.pdf
(07.12.2016)
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o

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjnobadawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
(129 197 400 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 109 633 778,46 zł))

o

Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (69
533 381, 84 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 53 686 500,70 zł))

•

Rzeszów:
o

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic
(415 069 188,91 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 311 117 157,00 zł))

o

Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej (71
392 655 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 60 683 756,75 zł))

o

Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (39 711 238,87 zł (w tym wartość
dofinansowania z UE: 31 587 510,73 zł))

•

Kielce:
o

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym
(303 356 536,86 zł (w tym wartość dofinansowania z UE 233 544 586,76 zł))

o

LABIN – Wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowobadawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (24 605 449,37 zł (w tym
wartość dofinansowania z UE 20 914 631,96 zł))

o

Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego (81 963 269,06 zł
(w tym wartość dofinansowania z UE 54 891 836,99 zł))

•

Białystok
o

Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (12 646 206,62 zł (w tym wartość
dofinansowania z UE: 10 749 275,62 zł)

o

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta
Białegostoku – Etap II (156 649 353,64 zł (w tym wartość dofinansowania z UE:
114 498 000,92 zł)) i III (195 954 277,41 zł (w tym wartość dofinansowania z UE:
138 108 017,00 zł))

o

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (168 016 630,85 zł (w tym wartość
dofinansowania z UE: 118 947 431,89 zł)
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Tabela poniżej przedstawia najważniejsze źródła do analiz i odpowiedzi na powyższe pytania
badawcze.
Tabela 3 Źródła danych
L.p.
Nazwa źródła

Rodzaje źródła

1.

Strategia rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 (2013)

Wytyczne rozwojowe miasta

2.

Raport o stanie Miasta za lata 2012-2013

Raport diagnostyczny

3.

Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich
problemów i wizji miasta (2016)

Badanie opinii publicznej

Baza danych Głównego Urzędu
4.

Statystycznego
– moduł Bank Danych Lokalnych (w skrócie:

Internetowa baza danych publicznych

GUS-BDL)
5.

Budżet Miasta Olsztyna

Budżet Miasta wraz ze sprawozdaniami z jego
wykonania
Dane statystyczne dotyczące poszczególnych
sfer życia społeczno-gospodarczego

6.

Pozostałe źródła

mieszkańców pochodzące z komórek i
jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta,
spółek Gminy, stron internetowych jednostek
administracji.

Źródło: opracowanie własne
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2. Demografia
-----------------------------------------------------------------------------------------2.1. Liczba ludności, płeć i wiek ekonomiczny

Zmiany struktury demograficznej mają głęboki wpływ na każdą sferę miejskiego życia – mogą
być źródłem zmian pozytywnych (zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego, przeładowania
klas szkolnych, zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, czy kulturalnych), ale również
i tych bardziej negatywnych (wolniejsze dostosowywanie się sektora usług wobec
zwiększającej się dysproporcji ludności względem wieku). Są one również najtrudniejsze
do regulowania, ponieważ wiążą się ze splotem różnych czynników – od kulturowych do
materialnych, poziomem poczucia egzystencjonalnego bezpieczeństwa, itp.
Liczba mieszkańców Olsztyna od 2013 roku stopniowo spada. W porównaniu do roku 2012,
w 2015 roku liczba ta zmalała o 0,7% (Rysunek 1).
Rysunek 1 Liczba ludności Olsztyna w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Gwałtowniej wyludniającym się miastem są Kielce, w których spadek liczby mieszkańców był
dwukrotnie większy (1,3% w latach 2012-2015) (Rysunek 2). Przybywa za to mieszkańców
zarówno w Białymstoku (0,4%), jak i w Rzeszowie (2,1%).
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Rysunek 2 Liczba ludności w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Udział kobiet w populacji Olsztyna nieznacznie rósł w analizowanym okresie i w 2015 roku
wyniósł 53,5% - najwięcej spośród analizowanych miast (Rysunek 3). Podobny trend wzrostu
dysproporcji płci widoczny jest w pozostałych miastach, z tym że w Rzeszowie, również
nieznacznie, wzrasta liczba mężczyzn.
Rysunek 3 Ludność ze względu na płeć w 2012 r. i w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Zmiany proporcji płci nie są tak bardzo widoczne, jak trend starzenia się demograficznego
społeczeństwa, które niesie ze sobą poważne zmiany nie tylko w strukturze demograficznej,
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ale i w strukturze społecznej (np. na rynku pracy, w systemie opieki społecznej, w strukturze
usług zdrowotnych, we wzorach konsumpcji i potrzeb, itp.). Jedną z miar starzenia się
społeczeństwa jest dynamika zmiany struktury ludności według wieku ekonomicznego
(Rysunek 4).
Rysunek 4 Udział ludności ze względu na wiek społeczno-ekonomiczny w Olsztynie w latach 2012-2015
[%]5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

We wszystkich analizowanych miastach odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł od
2012 roku od 1,7 do 2,7 pkt. procentowych. W Olsztynie odsetek ten przekroczył w 2015 roku
20%. Oznacza to, że co piąty mieszkaniec Olsztyna jest w wieku uprawniającym do odejścia
z rynku pracy. Jednocześnie stale maleje liczba osób w wieku produkcyjnym (65,8% w roku
2012 do 62,9% w roku 2015). Z kolei Kielce charakteryzują się, jako jedyne, ubytkiem ludności
już w wieku przedprodukcyjnym (Rysunek 5).

5 Według Głównego Urzędu Statystycznego, wiek produkcyjny, to „wiek zdolności do pracy, tj. dla
mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat” (Źródło: GUS, Słownik pojęć, dostęp:
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/).
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Rysunek 5 Udział ludności ze względu na wiek społeczno-ekonomiczny w latach 2012-2015 [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Prognozy demograficzne dla analizowanych miast nie są optymistyczne (Rysunek 6). Szacuje
się, że w 2050 roku liczba osób w wieku produkcyjnym zmaleje do poziomu poniżej 60%
całości

populacji

(ogółem

57%

w

Olsztynie).

Największy

odsetek

osób

w

wieku

poprodukcyjnym może wynieść ponad 33% w Kielcach i 29,1% w Olsztynie.
Rysunek 6 Prognoza udziału ludności ze względu na wiek społeczno-ekonomiczny na rok 2050 [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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2. Demografia
-----------------------------------------------------------------------------------------2.2. Ruch naturlany i migracje

Na strukturę demograficzną miasta w perspektywie długoterminowej wpływają przede
wszystkim procesy związane z ruchem naturalnym ludności (zgony i urodzenia) oraz migracje.
W Olsztynie liczba urodzeń w 2014 roku wzrosła w stosunku do roku 2013, aby w 2015 roku
ponownie spaść do poziomu 9,40 na 1000 mieszkańców (Rysunek 7). Liczba zgonów
odznaczała się większą nieregularnością, by w 2015 roku osiągnąć najwyższą wartość
w analizowanym okresie (8,70 na 1000 mieszkańców).
Rysunek 7 Urodzenia żywe i zgony na 1000 ludności w Olsztynie w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Podobnie jak w Olsztynie sytuacja wygląda w przypadku Białegostoku. Natomiast Rzeszów
i Kielce odznaczają się dużym spadkiem urodzeń żywych w stosunku do 2012 roku, jak
i znacznym wzrostem liczby zgonów (szczególnie w Kielcach) (Rysunek 8).
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Rysunek 8 Urodzenia żywe i zgony na 1000 ludności w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Wskaźnik przyrostu naturalnego w Olsztynie wzrósł z poziomu 0,8 na 1000 mieszkańców w roku
2013 do wartości 1,4 w 2014 roku, po czym spadł do poziomu 0,7 (Rysunek 9). Nadal jest
to jednak przyrost dodatni, gwarantujący naturalny przyrost ludności.
Rysunek 9 Przyrost naturalny na 1000 ludności w Olsztynie w latach 2013-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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Wskaźnik przyrostu naturalnego w 2015 roku był dodatni również w Białymstoku (1,8/1000
mieszkańców),

Rzeszowie

(2,2).

W

Kielcach

natomiast

wskaźnik

ten

był

ujemny

w analizowanym okresie (Rysunek 10). Jednocześnie, spośród analizowanych miast, Olsztyn
charakteryzuje się najniższym dodatnim przyrostem ludności – w 2015 roku wskaźnik wyniósł
wartość 0,7 na 1000 mieszkańców. Dla porównania, w Rzeszowie przyrost ludności osiągnął
2,2 na 1000 mieszkańców. Mimo, że trend depopulacyjny na 2015 rok jest dostrzegalny
jedynie w Kielcach, to obejmie on również pozostałe badane miasta, zgodnie z prognozami
demograficznymi.
Rysunek 10 Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 2013-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Istotnym czynnikiem na poziomie miast pod względem struktury ludności są migracje
zewnętrzne (emigracja do innego miasta/regionu/państwa) i wewnętrzne (imigracja ludności
z innych jednostek administracyjnych), szczególnie ludności w wieku produkcyjnym.
W Olsztynie współczynnik salda migracji w 2014 roku wskazuje na duży przyrost imigrantów
(10,3/10tys. mieszkańców), co jest zdecydowanie pozytywnym trendem, szczególnie
w kontekście wydajności ekonomicznej tej grupy ludności (Rysunek 11).
Rysunek 11 Współczynnik salda migracji na pobyt stały osób w wieku produkcyjnym na 10 tys. ludności
w wieku produkcyjnym w Olsztynie w latach 2012-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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Największe ujemne saldo migracji ludności w wieku produkcyjnym, w przeliczeniu na 10 tys.,
pojawiło się w Kielcach – średnio 32 osoby (na 10 tys. mieszkańców) wyemigrowały z miasta
na pobyt stały w 2014 roku (Rysunek 12). Pozostałe miasta mają charakter „biorców”
ludności. Rzeszów posiada najwyższy pozytywny wskaźnik imigracji siły roboczej (26,5 osób
na 10 tys. osób). Kolejny jest Olsztyn, który charakteryzuje się stałym wzrostem imigracji
w latach 2012-2014 (10,3 osób na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w roku 2014
z poziomu 4,2 w 2012 roku).
Rysunek 12 Współczynnik salda migracji na pobyt stały osób w wieku produkcyjnym na 10 tys. ludności
w wieku produkcyjnym w latach 2012-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

18

Raport o stanie Miasta za lata 2014 - 2015

3. Infrastruktura komunalna, gospodarowanie
odpadami i ochrona środowiska
-----------------------------------------------------------------------------------------3.1. Zaopatrzenie miasta w energię cieplną

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego6

Kwestie ochrony środowiska stają się coraz ważniejszym elementem polityki samorządowej.
W 2013 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące zarządzanie odpadami komunalnymi,
które miały wpłynąć m.in. na zwiększenie udziału gospodarstw domowych segregujących
odpady. Z kolei stopień dostępu ludności do podstawowych mediów staje się wskaźnikiem
wielowymiarowym, wskazującym nie tylko na poziom życia mieszkańców, ale również
na stopień rozwoju miasta i regionu. Na bieżące wydatki związane z gospodarką komunalną
i ochroną środowiska Olsztyn przeznaczył większe środki finansowe (53268560,81 zł) w 2015
roku, w stosunku do roku 2014 (51877755,01 zł). Nie mniej, udział tego sektora w wydatkach
bieżących budżetu miasta ogółem spadł do poziomu 6,54% w 2015 roku z 6,95% w 2014 roku
(Tabela 4). Zaopatrywanie w energię cieplną Miasta odbywa się przez7:
•

•

2 źródła zawodowe dostarczane poprzez sieć ciepłowniczą:
o

Ciepłownia Kortowo,

o

Elektrociepłownia Michelin,

kotłownie

lokalne

(wytwarzające

ciepło

dla

potrzeb

własnych

danych

przedsiębiorstw, budynków użyteczności publicznej, czy gospodarstw mieszkalnych),
•

kotłownie indywidualne,

•

ogrzewanie indywidualne (np. piece węglowe).

Tabela 4 Wydatki bieżące z budżetu miasta Olsztyna na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

Rok

Wydatki bieżące [zł]

Udział w wydatkach bieżących ogółem

2014

51 877 755,01

6,9%

6 Dostęp: https://www.olsztyn.eu/nc/urzad-miasta/aktualnosci/article/slupki-zabezpiecza-zielen.html
[13.12.2016]
7 Arkadiusz Węglarz, Magdalena Maksymowicz i in., sierpień 2015, Aktualizacja „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”, Olsztyn, s. 55; dostęp:
https://www.olsztyn.eu/fileadmin/energia/PGN/Zalozenia/Aktualizacja_zalozen_17_08_2015-2jednolity.pdf [30.11.2016]
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2015

53 268 560,81

6,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Na przełomie 2013 i 2014 roku w Olsztynie modernizacji i rozrostowi uległa sieć kotłowni – z 53
do 169 (Rysunek 13). Można założyć, że na taki rozrost wpłynęły czynniki regulacyjne oraz
przemysłowe (liczba kotłowni w spółdzielniach mieszkaniowych nie zmieniła się (28), więc
pozostałe jednostki powstały na użytek prywatny lub przedsiębiorstw). W 2015 roku liczba
kotłowni ogółem spadła o 3 jednostki (152), w porównaniu do 2014 roku. Liczba kotłowni
spółdzielczych zmalała natomiast o 1 jednostkę (27).
Rysunek 13 Sieć cieplna – liczba kotłowni w Olsztynie w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Olsztyńska cieplna sieć przesyłowa w 2013 roku rozrosła się do długości 125,7 km (ze 120,8 km
w roku 2012). Następnie, w roku 2014 zmalała nieznacznie do długości 124,6 km oraz w roku
2015 do 120,1 km (Rysunek 14).
Rysunek 14 Długość sieci cieplnej przesyłowej w Olsztynie w latach 2012-2015 [km]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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W porównaniu do pozostałych analizowanych miast, Olsztyn wyróżnia się największym
wzrostem liczby kotłowni ogółem w latach 2014-2015 (o ponad 200% w porównaniu do 2013
roku, patrz: Rysunek 15). Kielce, Rzeszów i Białystok również odnotowały wysoki wzrost w tym
okresie, jednak na stosunkowo niższym poziomie (odpowiednio o 180%, 163%, 136%).
Jednocześnie Kielce (143) i Rzeszów (92), mimo większej liczby mieszkańców, posiadały
w 2015 roku mniejszą liczbę kotłowni ogółem. Białystok posiadał najwięcej kotłowni (198)
– więcej o 36 jednostek. Liczba kotłowni zaopatrujących w energię cieplną spółdzielnie
mieszkaniowe była najwyższa w Olsztynie (27 kotłowni w 2015 roku, wobec 6 w Białymstoku
i Kielcach oraz 3 w Rzeszowie).
Rysunek 15 Sieć cieplna – liczba kotłowni w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W kwestii długości całości sieci ciepłowniczej, największy rozrost nastąpił w Kielcach (53,5 km
między 2014 i 2015 rokiem) (Rysunek 16). W porównaniu do pozostałych miast, Olsztyn
posiada najdłuższą sieć wśród spółdzielni mieszkaniowych, chociaż w 2015 roku również
zaczęła się jej redukcja. Rzeszów i Białystok, z uwagi na znikomą liczbę kotłowni
spółdzielczych, plasują się na końcu stawki (poniżej 1 km sieci).
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Rysunek 16 Długość sieci cieplnej przesyłowej [km]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Skracaniu długości sieci cieplnej w Olsztynie towarzyszy spadek jej konsumpcji (Rysunek 17).
Sprzedaż energii cieplnej maleje od 2012 roku, a w 2015 roku spadła poniżej 100 GJ/dam3.
Między rokiem 2013 i 2014 sprzedaż spadła o 4%, a w roku kolejnym o 5%.
Rysunek 17 Sprzedaż energii cieplnej w budynkach mieszkalnych w przeliczeniu na kubaturę
budynków mieszkalnych w Olsztynie w latach 2012-2015 [GJ/dam3]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W Olsztynie następuje to w relatywnie mniejszym zakresie, niż w pozostałych miastach
(Rysunek 18). Wyjątkiem jest Rzeszów, gdzie w 2015 roku sprzedaż energii cieplnej wzrósł
znacząco w porównaniu do roku poprzedniego (mimo znacznej redukcji całej sieci).

22

Raport o stanie Miasta za lata 2014 - 2015
Rysunek 18 Sprzedaż energii cieplnej w budynkach mieszkalnych w przeliczeniu na kubaturę
budynków mieszkalnych w latach 2012-2015 [GJ/dam3]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Mimo różnic ilościowych, w porównaniu do pozostałych analizowanych miast, instalacje
systemowe zaopatrujące Olsztyn w ciepło zapewniają optymalny poziom zabezpieczenia
sieci, nawet przy prognozowanym wzroście zapotrzebowania na energię cieplną, związaną
z rozwojem budownictwa mieszkalnego w najbliższych latach (przy założeniu stałej
modernizacji obecnej sieci).8 Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i powierzchnię miasta,
Olsztyn wydaje się bardzo dobrze zaopatrzonym miastem w regionie, jeśli chodzi
o dostarczanie energii cieplnej, zarówno do odbiorców przemysłowych, jak i do
mieszkańców. Problemem stała się natomiast rezygnacja z dostarczania ciepła przez
koncern Michelin S.A. (zarządcy Elektrociepłowni Michelin), która w toku negocjacji została
przełożona w czasie z 2015 roku do końca 2022 roku. Władze miasta wraz z Miejskim
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. postanowiły zrealizować plan włączenia
do źródeł ciepła technologii odzyskującej energię z odpadów komunalnych – jest to jedne
z kluczowych działań zapewniających bezpieczeństwo energetyczne Miasta, jak i element
wprowadzający do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Olsztynie9.

8 Arkadiusz Węglarz, Magdalena Maksymowicz i in., sierpień 2015, Aktualizacja „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło…, s. 77-78
9 Tamże: s. 61-63
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3. Infrastruktura komunalna, gospodarowanie odpadami
i ochrona środowiska
-----------------------------------------------------------------------------------------3.2. Zaopatrzenie miasta w gaz ziemny

Liczba odbiorców gazu ziemnego w Olsztynie wzrosła o 6% między rokiem 2013 (34 473) i 2014
(36 929) oraz nieznacznie w 2015 roku (36984). Wzrost liczby odbiorców nie wpływa znacząco
na wzrost zużycia gazu ziemnego zarówno na zużycie ogółem, jak i na zużycie w celach
grzewczych (Rysunek 19).
Rysunek 19 Odbiorcy gazu ziemnego i jego zużycie w Olsztynie w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Sama sieć gazowa ulega ciągłej rozbudowie, co przejawia się w stałym wzroście długości
czynnej sieci o 2% rocznie od 2013 roku (Rysunek 20). W 2015 roku długość sieci wyniosła
317,89 km (wzrost o 5 km w porównaniu do roku poprzedniego). Jednocześnie widoczny jest
stały spadek liczby mieszkańców korzystających z sieci gazowej. Podczas gdy w 2012 roku
było to 82,5% ludności Olsztyna, to w 2015 roku było to 80,4% ludności. W przeliczeniu
na gospodarstwo (Rysunek 21), również widoczny jest spadek od 2013 roku wielkość zużycia
gazu ogółem (z 0,72 tys. m3 na gospodarstwo w 2013 roku do 0,62 tys. m3 w latach 2014-2015),
jak i w celach grzewczych (z 0,46 tys. m3 na gospodarstwo w 2013 roku do 0,40 tys. m3
w latach 2014-2015). Niezależnie od tego spadku, oraz od optymalnego poziomu produkcji
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zaspokającego potrzeby Olsztyna, w planach na lata 2015-2017 jest rozbudowa sieci
gazowej wysokiego ciśnienia o 2 gazociągi10.
Rysunek 20 Długość sieci dystrybucji gazu oraz odsetek mieszkańców Olsztyna korzystający z gazu
ziemnego w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
Rysunek 21 Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań oraz ogółem na gospodarstwo w Olsztynie w latach
2012- 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W porównaniu do pozostałych miast, mimo wspomnianego spadku konsumpcji, Olsztyn
posiada największe zużycie gazu ziemnego w przeliczeniu na gospodarstwo domowe.
W przypadku zużycia ogólnego jest ono o 58% większe, niż w Białymstoku, o 32% większe
od poziomu Kielc oraz o 21%, niż w Rzeszowie (Rysunek 22). Gaz ziemny, jako paliwo
grzewcze, jest również najczęściej używane przez olsztyńskie gospodarstwa domowe,

10

Arkadiusz Węglarz, Magdalena Maksymowicz i in., ibidem, s. 111.
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niż w przypadku pozostałych badanych miast – o 47% częściej, niż w Rzeszowie oraz o 63%
częściej, niż w Kielcach i Białymstoku. Ustabilizowane niższe zużycie gazu, obserwowane
w Olsztynie w latach 2014-2015, szczególnie na cele grzewcze, uznawane może być jako
pozytywny trend, ze względu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery11.
Biorąc jednak pod uwagę spodziewany wzrost zapotrzebowanie na gaz ziemny, wartości
tego mogą się zmienić w najbliższych latach.
Rysunek 22 Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań oraz ogółem na gospodarstwo 2014 - 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

11 Czarski, Edmund, 2011, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Warszawa: Główny Urząd
Statystyczny, s. 228; dostęp:
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wskazniki_zrownowazonego_rozwoju_Polski_us_kat.pdf
[07.12.2016]
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3. Infrastruktura komunalna, gospodarowanie odpadami
i ochrona środowiska
-----------------------------------------------------------------------------------------3.3. Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną

W przypadku sieci elektrycznej, kolejnego ważnego medium dostarczania energii, spadek
konsumpcji energii elektrycznej jest związany nie tylko z malejącą liczbą odbiorców. Mimo
zmniejszenia się liczby odbiorców prądu nisko-napięciowego na przełomie 2014 i 2015 roku,
zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 odbiorcę jest w Olsztynie stałe – 1,65 MWh.
Zarazem jest mniejsze, w porównaniu do lat 2012-2013 (Rysunek 23). Według ekspertyzy
dotyczącej zrównoważonego rozwoju, tendencja spadkowa zużycia energii elektrycznej jest
uznawana, jako dobry trend, ze względu na jej wpływ na środowisko naturalne12.
Rysunek 23 Odbiorcy i konsumpcja energii elektrycznej na niskim napięciu w Olsztynie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W porównaniu do pozostałych analizowanych miast, Olsztyn odznacza się najmniejszym
(120 076 MWh w 2015 roku), ale jednocześnie relatywnie dużym zużyciem energii elektrycznej
na niskim napięciu – o 33% niższym, niż w Białymstoku (180 001 MWh), o 2% niższym,
niż w przypadku Kielc (122 331MWh), oraz o 1% niższym, niż w Rzeszowie (121 051 MWh)
(Rysunek 24). Związany z tym wskaźnik – zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę – pokazuje,
że rzeczywiście największe zużycie energii elektrycznej ma miejsce w Olsztynie, ale między
12

Czarski, Edmund, 2011, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Warszawa: Główny Urząd
Statystyczny, s. 132
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2013 i 2014 rokiem wartość ta znacznie spadła (z 1,82 MWh na 1 odbiorcę w 2013 roku do 1,65
MWh na 1 odbiorcę w 2014 roku). Trend zmniejszania się poziomu konsumpcji energii
elektrycznej ma miejsce we wszystkich pozostałych analizowanych miastach, ale w Olsztynie
nastąpił bardziej znacząco (Rysunek 25).
Rysunek 24 Konsumpcja energii elektrycznej w latach 2012-2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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Rysunek 25 Zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę w latach 2012-2015 [MWh/szt.]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Autorzy

ekspertyzy

dotyczącej

stanu

sieci

dystrybucji

energii

w

Olsztynie

również,

jak w przypadku sieci cieplnej i gazu ziemnego, podkreślają, że zapotrzebowanie na energię
elektryczną jest zaspokajane.
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3. Infrastruktura komunalna, gospodarowanie odpadami
i ochrona środowiska
-----------------------------------------------------------------------------------------3.4. Zaopatrzenie miasta w wodę oraz sieć kanalizacyjną

Jak w przypadku pozostałych mediów (oprócz sieci ciepłowniczej), zużycie wody w Olsztynie
wykazuje tendencję spadkową wśród gospodarstw domowych, szczególnie na przełomie
2014 i 2015 roku, osiągając odpowiednio wielkość 35,0 m3 na 1 mieszkańca w roku 2014 oraz
33,6 m3 na 1 mieszkańca w 2015 roku. (Rysunek 26).
Rysunek 26 Dynamika ludności korzystającej z sieci wodociągowej oraz konsumpcja wody w Olsztynie
w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Zmniejszające się zużycie wody przy jednoczesnym wzroście liczby odbiorców w latach
2014-2015 w stosunku do okresu poprzedniego przekłada się, z jednej strony na ponownie
najwyższy odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (99,9% w Olsztynie wobec
97,7% w Rzeszowie, 97,4% w Białystoku, 96% w Kielcach), a zarazem niskim wskaźnikiem
konsumpcji w gospodarstwach domowych – mniejszy jest jedynie w Białystoku (33,3 m3 na 1
mieszkańca w 2015 roku) (Rysunek 27).
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Rysunek 27 Zaopatrzenie miasta w wodę oraz zużycie wody w latach 2012-2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W samym Olsztynie liczba awarii sieci wodociągowej wzrosła ze 139 w roku 2013 i 2014 do
liczby 154 w 2015 roku (Rysunek 28).
Rysunek 28 Awarie sieci wodociągowej w Olsztynie w latach 2012-2015

Źródło: Sprawozdania z działalności Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Olsztynie z lat 2012-2015; dostęp: http://www.bip.pwik.olsztyn.pl/index.php?id=133 [30.11.2016]
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W przypadku infrastruktury komunalnej w Olsztynie, wskaźniki pokazują dobrze rozbudowane
sieci przesyłu energii cieplnej, elektrycznej, wodnej i gazowej. Odsetek ludności objętych tymi
mediami jest na wysokim poziomie i nie jest widoczna tendencja spadkowa.
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3. Infrastruktura komunalna, gospodarowanie odpadami
i ochrona środowiska
-----------------------------------------------------------------------------------------3.5. Stan środowiska naturalnego

W Olsztynie działa jedna oczyszczalnia komunalna wyższej generacji – nastawiona
na bardziej efektywne usuwanie biogenów, redukcję azotu i fosforu. Podobnie sytuacja
wygląda w Rzeszowie i Białystoku, a w Kielcach funkcjonuje jedna oczyszczalnia biologiczna.
Miasta z oczyszczalniami z podwyższonym usuwaniem biogenów odznaczają się również
większą przepustowością ścieków – od 72 tys. m3 na dobę w Olsztynie, przez 75 tys. m3
w Rzeszowie, aż do 100 tys. m3 w Białymstoku. Oczyszczalnia w Kielcach osiąga
przepustowość 150 m3 na dobę (Rysunek 29).
Rysunek 29 Przepustowość oczyszczalni według projektu [m3/dobę]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W kwestii zasięgu działania sieci kanalizacyjnej, Olsztyn posiada najwyższy udział budynków
mieszkalnych nią objętych – wszystkie budynki mieszkalne są podłączone do infrastruktury
(100,0%). Najniższy udział jest w Białymstoku – 81,6% budynków. Jednocześnie (Rysunek 30).
Sam udział ludności objętych instalacją ściekową wzrósł do poziomu 99% na przełomie 2013 i
2014 roku, co również daje Olsztynowi pierwsze miejsce pod tym względem.

33

Raport o stanie Miasta za lata 2014 - 2015
Rysunek 30 Ludność korzystająca z kanalizacji w ogólnej liczby ludności [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Udział

terenów

zieleni

jest

ważnym

aspektem

zrównoważonego

rozwoju

miasta,

wpływającym nie tylko na poziom zanieczyszczeń, ale i na samopoczucie mieszkańców.
Powierzchnia zieleni w Olsztynie jest na zasadniczo podobnym poziomie – od 2013 roku
wzrosła o 0,1% i wyniosła 3,6% powierzchni miasta ogółem w latach 2014 i 2015 (Rysunek 31).
Rysunek 31 Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem w Olsztynie w latach 2012-2015 [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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W latach 2014-2015 najwyższym udziałem terenów zielonych cieszyły się Białystok (5,0-4,8%
powierzchni miasta ogółem) i Olsztyn (3,6%). W porównaniu do lat 2012-2013 w Olsztynie
tereny zielone obejmowały podobną powierzchnię, natomiast w przypadku Białegostoku,
nieznacznie powiększyły się (Rysunek 32). Najmniejszym udziałem terenów zielonych
w powierzchni miasta odznacza się Rzeszów (2,7% udziału w roku 2014 oraz 2,8% w roku 2015).
Od 2012 roku realizowany jest w Olsztynie projekt nasadzeń kompensacyjnych, których celem
jest uzupełnienie braków w drzewostanie i zieleni na terenie miasta, związany z wycinką drzew
pod inwestycje związane z rozwojem miasta13.
Rysunek 32 Udział terenów zieleni w powierzchni miasta ogółem w latach 2012-2015 [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W 2014 roku w Olsztynie zakończone zostały dwie duże inwestycje związane z poprawą
atrakcyjności przestrzeni publicznej miasta i zagospodarowaniem miejskich terenów zieleni
14

Obie zostały wykonane w ramach Regionalnego Programu Warmia i Mazury 2007-2013 :
• Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (etap I) – koszt całkowity 4
117 862,32 zł (z czego 70% środków zostało dofinansowanych przez UE). W jej ramach
przebudowano m.in. infrastrukturę drogową (chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie),
fontannę, place zabaw, sieć rurociągów pod rzeką Łyną oraz zbudowano mostek
i przystań dla kajaków.

13

Na podstawie: Urząd Miasta Olsztyna. Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, dostęp:
https://www.olsztyn.eu/natura/plan-nasadzen-kompensacyjnych.html [21.12.2016]
14 Na podstawie: Urząd Miasta Olsztyna. Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, dostęp:
https://www.olsztyn.eu/gospodarka/projekty-ue/v-regionalny-program-operacyjny-warmia-i-mazury2007-2013/park-podzamcze.html#c2766;
https://www.olsztyn.eu/gospodarka/projekty-ue/v-regionalny-program-operacyjny-warmia-i-mazury2007-2013/park-centralny-i-podzamcze.html#c2765;
https://www.olsztyn.eu/natura/parki.html [21.12.2016]
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• Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia-budowa parku
Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (etap II) – koszt
całkowity 19 822 083,69 zł (z czego 47% środków zostało dofinansowanych przez UE).
W jej ramach dokończono część prac modernizacyjnych w Parku Podzamcze oraz
przekształcono część przestrzeni miejskiej w nowy, szósty miejski Park Centralny (wraz
z wykonaniem nasadzeń i budową infrastruktury – powierzchnia blisko 13 ha).
Rysunek 33 Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych w przeliczeniu na 100 tys. hektarów
powierzchni miasta w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Udział samych parków miejskich w przeliczeniu na 100 tys. hektarów wzrósł znacząco
w Olsztynie z 8,2 ha w 2013 roku do 9,6 ha w 2014 roku (w dużej mierze jest to zasługą
wspomnianego otwarcia Parku Centralnego) (Rysunek 33). Olsztyn ustępuje Białemustokowi
(11 ha/10 tys. ha powierzchni miasta), ale nad Rzeszowem (7,0 ha/10 tys. ha powierzchni
miasta) i Kielcami (6,6 ha/10 tys. ha powierzchni miasta) ma pod tym względem znaczącą
przewagę.
Efektywność w zakresie ochrony środowiska uwidacznia się w spadku emisji zanieczyszczeń
gazowych do atmosfery. W przypadku Olsztyna, w roku 2014 nastąpiła znaczna redukcja
zanieczyszczeń gazowych o ponad 33 tys. ton, w porównaniu do roku 2013 (Rysunek 34).
Udział dwutlenku węgla i pyłów w emisji do atmosfery jest na stabilnym poziomie.
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Rysunek 34 Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Olsztynie w latach 2012-2015 [t/r]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Wielkość

emitowanych

zanieczyszczeń

gazowych

dla

pozostałych

miast

wykazuje

się różnorodną dynamiką, ale w żadnym z badanych miast nie można zaobserwować
stałego trendu spadkowego (mimo dużej redukcji w Rzeszowie z poziomu 448 ton/rok
w 2012 r. do 412 ton/rok w roku 2015). Emisja zanieczyszczeń do olsztyńskiego powietrza jest
coraz niższa (410 ton/rok w roku 2012; 385 ton/rok w roku 2015). Miastem najbardziej
zanieczyszczającym powietrze jest największe z analizowanych miast – Białystok – z trendem
coraz większego nasilenia (759 ton/rok w roku 2012 do 921 ton/rok w roku 2015). Dysproporcje
między nim, a Olsztynem, Kielcami i Rzeszowem mają tendencję wzrostową (Rysunek 35).
Rysunek 35 Emisja zanieczyszczeń gazowych w latach 2012-2015 [t/r]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, w Olsztynie obniżeniu uległa emisja zanieczyszczeń
gazowych powietrza z 2335 ton rocznie w 2013 roku do 2153 ton rocznie w 2014 roku
(Rysunek 36). Następnie ponownie nieznacznie wzrosła do poziomu 2221 ton zanieczyszczeń
na 1 mieszkańca w 2015 roku. Na względnie stałym poziomie pozostaje emisja zanieczyszczeń
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pyłowych – w 2015 roku wyniosła taki sam stan, jak w 2013 roku, czyli 0,6 tony rocznie
na

1

mieszkańca.

W

porównaniu

do

pozostałych

analizowanych

miast,

wielkość

zanieczyszczeń gazowych na 1 mieszkańca jest zdecydowanie niższa w Kielcach (1558 ton
w 2015 roku) i bardzo zbliżona do poziomu wykazywanego dla Rzeszowa (2217 ton rocznie,
przy dużym wzroście w porównaniu do 2014 roku). Białystok ma najmniej zdrowe powietrze
pod względem zanieczyszczeń gazowych (3112 ton rocznie na 1 mieszkańca w 2015 roku),
ale ustępuje pozostałym miastom w kwestii zanieczyszczeń pyłowych (0,4 tony rocznie)
– te są największe w Kielcach (1,4 ton rocznie).
Rysunek 36 Emisja gazowych oraz pyłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie
uciążliwych na 1 mieszkańca w latach 2012-2015 [ton/rok]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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3. Infrastruktura komunalna, gospodarowanie odpadami
i ochrona środowiska
-----------------------------------------------------------------------------------------3.6. Odpady komunalne i ochrona środowiska

Udział olsztynian deklarujących selektywne segregowanie odpadów komunalnych w 2015
roku wyniósł 93% ogółu mieszkańców. Mimo dużego odsetka deklaracji, odpady zmieszane
w 2015 roku stanowiły 84% masy wszystkich odpadów – udział śmieci segregowanych wyniósł
16% masy15. Liczba generowanych odpadów mieszanych na osobę stopniowo wzrasta
(Rysunek 37), a w 2015 roku przekroczyła 200 kg na osobę (przyrost o 11%, w stosunku
do 2014 roku). Łącznie od 2012 roku liczba odpadów mieszanych wzrosła ze 165,7 kg do 200,4
kg w 2015 roku (przyrost o 21%).
Rysunek 37 Zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych zebrane w ciągu roku
przypadających na jednego mieszkańca w latach 2012-2015 [kg/osobę]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Podobnie sytuacja wygląda w pozostałych miastach. Wskaźnik generowania odpadów
zmieszanych na 1 mieszkańca zmalał jedynie w Rzeszowie (200,4 kg/osobę) i Kielcach 190,2
kg/osobę) i to dopiero w 2015 roku (Rysunek 38). W Kielcach i Białymstoku wzrost ogółem
w latach 2012-2015 był najwyższy (Kielce – o 48,9 kg/osobę; w Białymstoku - 43,6 kg/osobę).

15

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olsztyn za 2015 rok, kwiecień 2016, s. 8-9,
dostęp: http://czysty.olsztyn.eu/olsztynski-system.html [08.12.2016]
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Rysunek 38 Zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych zebrane w ciągu roku
przypadających na jednego mieszkańca w latach 2012-2015 [kg/osobę]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Wydatki budżetowe Olsztyna w 2014 roku na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,
w przeliczeniu na 1 mieszkańca (0,10 zł), były ponad czterokrotnie niższe, niż w przypadku
Rzeszowa (0,46 zł)16. W 2015 roku Olsztyn podniósł kwotę przeznaczoną na ochronę
powietrza, która wzrosła znacznie do poziomu 1,12 zł na 1 mieszkańca. Mimo braku
możliwości znalezienia mocnej korelacji między nakładami finansowymi, a zmianami
w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz stopnia generowania odpadów nieselektywnych,
w przypadku tych dwóch miast różnice są wysokie. W przypadku obszarów chronionych
prawem, które również są ważnym wskaźnikiem zaangażowania gmin w ochronę środowiska
naturalnego, widoczna jest ogromna różnica, między Kielcami a resztą badanych miast –
ponad 62% powierzchni miasta Kielce jest chroniona (Tabela 5). Następnym w kolejności
miastem jest Olsztyn z udziałem ok. 5,7% w przeciągu analizowanego okresu. W przypadku
Białegostoku oraz Rzeszowa wartości te są w 2015 roku bardzo niskie i wynoszą dla
Białegostoku 1% oraz dla Rzeszowa – 0,1% obszarów prawnie chronionych w powierzchni
ogółem.

16

Na podstawie GUS-BDL
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Tabela 5 Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [w %] w latach 2012-2015

2012

2013

2014

2015

Białystok

1,02

1,00

1,00

1,00

Rzeszów

0,07

0,07

0,07

0,10

Kielce

74,27

63,91

63,91

62,00

Olsztyn

5,68

5,68

5,68

5,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Działania miasta w stosunku do poziomu czystości są oceniane zdecydowanie pozytywnie.
Większość (61%) mieszkańców Olsztyna dostrzega poprawę w czystości miasta oraz ocenia
pozytywnie czystość w centrum (71%), na terenach rekreacyjnych (70%) oraz w miejscu
swojego zamieszkania (64%)17. Nie mniej, w przyszłości problem zwiększających się odpadów
oraz problem z ich selekcją może odbić się negatywnie na poziom czystości miasta.
Na zmniejszenie tego trendu mogą mieć wpływ działania informacyjne i edukacyjne Miasta
dotyczące konieczności segregacji odpadów oraz stosowania przepisów o odpadach
komunalnych.

17

Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, s. 19
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4. Transport i komunikacja
-----------------------------------------------------------------------------------------4.1. Stan dróg

Udział wydatków bieżących Olsztyna w zakresie transportu i łączności stał się drugim,
po oświacie, najbardziej dotowanym z analizowanych obszarów (17,1% wydatków
budżetowych miasta w 2015 roku, co stanowi wzrost wartości wydatków o prawie 5 pkt.
procentowych w stosunku do poprzedniego roku) (Tabela 6). Największy udział w wydatkach
w tej sferze miał lokalny transport zbiorowy (127 552 03,67 zł, 91,5% wydatków). Wydatki na
drogi publiczne wyniosły 4 906 858,38 zł (3,5% wydatków ogółem), w tym 1 998 826,55 zł na
m.in. remonty dróg, chodników i sygnalizacji świetlnej18. W roku 2014 na zakup usług
remontowych (m.in. remonty dróg, chodników, sygnalizacji świetlnej) przeznaczono o wiele
większe środki (5 944 400 zł)19.
Tabela 6 Wydatki bieżące z budżetu miasta Olsztyna na transport i łączność w latach 2012-2015

Rok

Wydatki bieżące [zł]

Udział w wydatkach
bieżących ogółem

2015

139 417 868,93

17,1%

2014

92 498 027,19

12,4%

2013

83 134 751,20

11,8%

2012

71 624 464,75

10,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W 2015 roku łączna długość dróg o utwardzonej nawierzchni20 w Olsztynie wyniosła 212,9 km
(wzrost o 2,2 km do roku poprzedniego), natomiast dróg o nawierzchni gruntowej – 81,4 km
(spadek o 0,3 km do roku 2014)21. Trend zmniejszania się dróg o gorszej jakości (gruntowych)
i zwiększania się jednocześnie dróg o lepszej nawierzchni (twardej) jest zdecydowanie
korzystnym trendem, który wpływa na sprawność komunikacji wewnętrznej (mieszkańcy), jak
i zewnętrznej (przyjezdni).

18

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Olsztyna za 2015 rok, Olsztyn, marzec 2016, s. 7677; dostęp: http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/319348///&id=319348 [07.12.2016]
19 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Olsztyna za 2015 rok, Olsztyn, s. 65-66; dostęp:
http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/309293///&id=309293 [07.12.2016]
20 Do dróg o nawierzchni twardej zalicza się drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (z kostki kamiennej,
klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu) oraz drogi o nawierzchni nieulepszonej (o
nawierzchni tłuczniowej i brukowej). Do dróg o nawierzchni gruntowej zalicza się drogi o nawierzchni z
gruntu rodzimego oraz utrwalone w wyniku specjalnych zabiegów i preparacji gruntu rodzimego przy
pomocy mieszanin wykonanych z gliny, żwiru, żużla itp. (Źródło: GUS, Słownik pojęć, dostęp:
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/)
21 Dane GUS-BDL
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2014

DROGI POWIATOWE

2015

14,0 km
o powierzchni twardej
i ulepszonej
DROGI GMINNE
81,4 km
o powierzchni gruntowej

210,7 km
o powierzchni
twardej i ulepszonej

DROGI GMINNE
81,1 km
o powierzchni gruntowej

212,9 km
o powierzchni
twardej i ulepszonej

Ogółem, w 2015 roku, pod zarządem Prezydenta Olsztyna było22:
•

294,0 km dróg gminnych,

•

14,0 km dróg powiatowych,

•

13,1 km dróg wojewódzkich,

•

25,8 km dróg krajowych.

W stosunku do liczby mieszkańców, wskaźnik długości dróg o utwardzonej nawierzchni
również wzrasta sukcesywnie od 2012 roku (Rysunek 39). Długość dróg gorszej jakości pod tym
względem nie zmieniła się na przestrzeni lat. W świetle badania opinii mieszkańców Olsztyna
z 2016 roku, jakość i stan dróg gminnych zostały ocenione przez respondentów jako najgorszy
element wpływający na jakość życia w mieście23. Może to wynikać z dwóch przyczyn – albo
mieszkańcy

ekstrapolują

zbiór

różnych

czynników

wpływających

na

komunikację

(np. zwiększająca się liczba samochodów wobec ograniczonej liczby dróg), albo mieszkańcy
uwzględniają w swoich ocenach bardziej szczegółową definicję jakości dróg (np. wyboje,
lokalne ubytki w nawierzchni). Trudno jest na podstawie wielkości wydatków ocenić, czy
druga możliwość jest bardziej prawdopodobna, nie mniej wydatki na remonty dróg w 2015
roku były znacznie mniejsze, niż w 2014 roku.
Rysunek 39 Długość dróg gminnych i powiatowych w Olsztynie ze względu na jakość w latach 20122015 [km/10 tys. mieszkańców]

22

Dane GUS-BDL (drogi gminne i powiatowe) oraz Zarządu Dróg Zieleni i Transportu
Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, s. 8. Średnia ocena wyniosła
2,7 na skali 5-punktowej.
23

43

Raport o stanie Miasta za lata 2014 - 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Porównując stosunek długości dróg lepszej jakości do liczby mieszkańców miasta, Olsztyn
(13,1 km/10 tys. mieszkańców w 2015 roku) plasuje się pomiędzy Białymstokiem (11,2 km/10
tys. mieszkańców), a Kielcami (13,6 km/10 tys. mieszkańców) i Rzeszowem (14,1 km.10 tys.
mieszkańców) (Rysunek 40). Różnice te są relatywnie stałe na przestrzeni lat, ale do dwóch
ostatnich wspomnianych miast nie ma takiej znaczącej różnicy, jak w przypadku przewagi
Olsztyna nad Białymstokiem. Warto nadmienić, że Rzeszów charakteryzuje się brakiem dróg
o gruntowej nawierzchni w granicach administracyjnych miasta.
Rysunek 40 Długość dróg gminnych i powiatowych ze względu na jakość w latach 2012 i 2015 na tle
innych miast [km/10 tys. mieszkańców]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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4. Transport i komunikacja
-----------------------------------------------------------------------------------------4.2. Motoryzacja

W

przypadku

zmotoryzowania

Olsztyna,

niezmiennie

przybywa

liczba

samochodów

osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Największy wzrost nastąpił na przełomie
2014 i 2015 roku (o 16,60 samochodów na 1000 ludności w 2015 roku w porównaniu z rokiem
2014 – przyrost o 3,7%; przyrost w stosunku do roku 2012 wynosi natomiast 10,3%) (Rysunek 41).
Stały i wysoki przyrost liczby samochodów nie pozostaje bez wpływu na jakość komunikacji
i może być jedną z przyczyn jej negatywnej oceny przez mieszkańców (16% mieszkańców
wskazuje na korki i duży ruch na ulicach, jako minus mieszkania w Olsztynie)24.
Rysunek 41 Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności w Olsztynie w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Spośród analizowanych miast, Olsztyn przesunął się na drugie miejsce pod względem liczby
samochodów na 1000 ludności. W Rzeszowie w 2015 roku było o 20,5 samochodów na 1000
mieszkańców więcej niż w Olsztynie, a w Kielcach zaledwie o 1 mniej (467,9). Najmniejszy
wskaźnik motoryzacji osiągnął Białystok (393,6 samochodów/1000 mieszkańców, mniej od
Olsztyna o 75,3 samochodów) (Rysunek 42).

24

Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, s. 12
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Rysunek 42 Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności w latach 2012-2015 na tle innych miast

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Wzrastająca liczba samochodów (9,5% od 2012 roku25) wpływa, z jednej strony, na
intensyfikację ruchu drogowego w mieście i wzrost obciążenia dróg. Z drugiej strony,
zwiększająca się liczba użytkowników ruchu26, może powodować wzrost nacisków na władze
miejskie odnośnie liczby miejsc postojowych. Ponad połowa badanych negatywnie ocenia
dostępność parkingów (60%)27.

9,5%
przyrost liczby samochodów osobowych w
ciągu 4 lat

60%

22 tys.

badanych ocenia negatywnie
dostępność parkingów

miejsc parkingowych

11,3%
miejsc obejmuje strefa
płatnego parkowania

25

GUS-BDL
Nie można wykluczyć, że również wzrasta, nie tylko wskaźnikowa, ale i faktyczna liczba samochodów
na mieszkańca, tj. pojawiać się mogą osoby posiadające więcej niż jedno auto.
27 Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, s. 17.
26
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O ile w 2011 roku Olsztyn dysponował prawie 22 tysiącami miejscami parkingowymi, to liczba
ta nie zmieniła się do 2015 roku, a 11,3% z nich należy do strefy płatnego parkowania28.
Zważywszy na dynamikę wzrostu wskaźnika motoryzacji od 2012 roku, może mieć to
negatywny wpływ na ruch drogowy w mieście. W porównaniu do Olsztyna, Białystok
powiększył liczbę miejsc parkingowych w latach 2012-2013 do 2014 roku z liczby 3650 do 3745
miejsc29.
W Olsztynie w 2015 roku jeździło najwięcej samochodów osobowych, których okres
użytkowania kształtował się w przedziale od 10 do 20 lat (44,3%), a najmniej było
samochodów o przebiegu 21 i więcej lat (24%). Prawie co trzeci pojazd olsztyński nie posiadał
więcej, niż 9 lat (Rysunek 43).
Rysunek 43 Udział samochodów osobowych względem wieku do ogółu w Olsztynie w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W przypadku samochodów o najdłuższym okresie użytkowania (21-letnich i starszych),
mieszkańcy Olsztyna plasują się na drugim miejscu, zaraz po Kielcach (Rysunek 44). Z kolei
udział samochodów do 9 lat użytkowania największy jest w Rzeszowie (37,3%), następnie
w Olsztynie (31,8%). W Białymstoku i Kielcach odsetek jest niższy (blisko 30%). Wskaźnik ten jest
istotny, nie tylko ze względu na możliwość oceny zamożności mieszkańców danego miasta,
ale również może wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

28 Olsztyn – diagnoza strategiczna, s. 20, Strategia Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie do
2027 roku, s.53; dane na 2015 rok przedstawione są w oparciu o stan na 31.03.2015.
29 Raport z monitoringu Strategii rozwoju miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2014
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Rysunek 44 Udział samochodów osobowych względem wieku do ogółu w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

49

Raport o stanie Miasta za lata 2014 - 2015

4. Transport i komunikacja
-----------------------------------------------------------------------------------------4.3. Wypadki drogowe i ofiary wypadków

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego30

W

latach

2012-2014

w

Olsztynie

stale

wzrastała

liczba

wypadków

drogowych

(ze 113,4 wypadków/100 tys. mieszkańców w 2012 r. do 153,6 wypadków/100 tys.
mieszkańców w roku 2014) (Rysunek 45). W 2015 roku liczba ta jednak spadła do poziomu
141,3 wypadków na 100 tys. ludności. Liczba rannych w wypadkach wzrastała w latach 20122014 (z 235,6 rannych na 100 tys. pojazdów do 288,0 w 2014 roku), a w 2015 roku spadła
znacząco (do poziomu 265,6 rannych/100 tys. pojazdów). W obliczu zwiększającej się liczby
samochodów można powiedzieć, że bezpieczeństwo na drogach Olsztyna w 2015 roku
znacząco uległo poprawie. Potwierdza to również wskaźnik ofiar śmiertelnych na 100 tys.
pojazdów – po bardzo dużym wzroście liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym w 2014 roku
(12,7 zabitych/100 tys. pojazdów), w 2015 roku poziom spadł znacząco (do 2,8 zabitych/100
tys. pojazdów).
Rysunek 45 Wypadki drogowe i ich ofiary w latach w Olsztynie w 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Należy pamiętać, że powyższe wskaźniki wrażliwe są nie tylko na liczbę mieszkańców
i pojazdów, ale również na takie czynniki, jak stan dróg oraz stopień reorganizacji komunikacji
w miastach. Pod koniec 2015 roku zaczął funkcjonować w Olsztynie system ITS (Intelligent

30

Dostęp: https://www.olsztyn.eu/nc/urzad-miasta/aktualnosci/article/ulica-obiegowa-i-alejapilsudskiego-beda-zamkniete.html [13.12.2016]
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Transportation System), mający w założeniu posiadanie możliwości obszarowego sterowania
ruchem ulicznym, monitoringu skrzyżowań, a także obsługi pasażerów komunikacji miejskiej
(informacja, bilet elektroniczny)31. Bez wątpienia, jego funkcjonalność będzie w przyszłości
badana również pod powyższymi względami. Ponadto, po 50 latach nieobecności, powrócił
na olsztyńskie drogi, nowoczesny środek transportu szynowego – tramwaj – który również
może wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo drogowe.
W porównaniu do pozostałych badanych miast, poziom wypadków w Olsztynie jest niższy od
rzeszowskiego (207,1) oraz kieleckiego (149). Białystok charakteryzuje się wielokrotnie mniejszą
liczbą wypadków, co może być pochodną mniejszej liczby samochodów (Rysunek 46).
Rysunek 46 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W przypadku liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2015 roku, najwięcej z nich
odnotowano w Kielcach (8,4 ofiar/100 tys. pojazdów, prawie 3-krotnie więcej, niż Olsztyn)
(Rysunek 47) oraz w Rzeszowie (4,3 ofiar/100 tys. pojazdów). Z kolei najbezpieczniejszym
miastem okazał się ponownie Białystok (2,0 ofiar śmiertelnych/100 tys. pojazdów).
Rysunek 47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
31

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r., oprac. Marcin Gromadzki
Public Transport Consulting, Reda-Olsztyn, marzec-wrzesień 2015, s. 55-56.
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4. Transport i komunikacja
-----------------------------------------------------------------------------------------4.4. Komunikacja miejska i transport rowerowy

Komunikacja miejska w latach 2014-2015 przeszła gruntowne zmiany. Mieszkańcy Olsztyna
wypowiedzieli się również w tych kwestiach32. Jakość transportu miejskiego i jego dostępność
oceniana była pozytywnie przez 69% respondentów wobec 8% mających odmienne zdanie.
Wraz z pojawieniem się linii tramwajowej w 2015 roku, nastąpiła reorganizacja układu
komunikacyjnego (Rysunek 49). Dzięki nowym inwestycjom zostało zakupionych 15 nowych
tramwajów33. W tej kwestii mieszkańcy również przejawiają zdecydowany optymizm – 62%
respondentów ocenia wprowadzenie tramwajów do komunikacji miejskiej „bardzo dobrze”
i „raczej dobrze”. W porównaniu do oceny transportu ogółem, 25% mieszkańców podchodzi
bardziej sceptycznie do tych działań (oceny „raczej źle”, „bardzo źle”)34 W ramach „Planu
zrównoważonego rozwoju transportu publicznego”, przewiduje się zwiększanie się liczby
pasażerów komunikacji miejskiej35. Od 2014 roku wdrażany jest również system programów
integrujących połączenia komunikacyjne między Olsztynem i gminami sąsiednimi, co ma
wpływ zarówno na poprawę komunikacji z gminami sąsiednimi, jak i na układ miejskiej
komunikacji olsztyńskiej36.
Rysunek 48 Liczba pasażerów (oś lewa) oraz liczba wozokilometrów (oś prawa) przeciętnego dnia
powszedniego w świetle badań marketingowych w latach 2008, 2012/13 i 2014

Źródło: Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r., s. 138-139
32

Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, s. 17.

33http://www.polskawschodnia.2007-

2013.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Olsztyn_Umowa_na_zakup_tramwajow_podpisana_21092912.aspx
[dostęp 30.11.2016]
34 Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, s. 17.
35
Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r., s. 169-171
36 Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r., s. 18-19
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Rysunek 49 Schemat linii dziennych komunikacji miejskiej

Źródło: Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie; dostęp: http://www.zdzit.olsztyn.eu/transportpubliczny/mapy-i-schematy [30.11.2016]

W świetle badań marketingowych, przeprowadzonych w roku 2008, na przełomie 2012/2013
i w 2014 roku, widoczny jest trend spadku popytu na usługi komunikacyjne od 2008 roku
(Rysunek 48). Jednakże popyt i obłożenie pojazdów sieci komunikacyjnej (mierzone w liczbie
pasażerów przeliczonych na wozokilometr) utrzymywało się w 2014 roku na podobnym
poziomie (prawie 129 tys. pasażerów dziennie, 5,2 pasażerów/wzkm), co w trakcie badania
poprzedniego (2012/2013 rok – ponad 130 tys. pasażerów dziennie, 5,4 pasażerów/wzkm).
W obliczu wprowadzenia linii tramwajowych i dalszego rozwoju sieci komunikacji miejskiej,
liczby te mogą zwiększać się podczas kolejnych pomiarów. W 2014 roku przeciętna
miesięczna liczba pasażerów linii komunikacji miejskiej wynosiła 3 190 370 (dni powszednie
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łącznie z weekendami, w całej sieci transportowej)37. Wielkość i zasobność taborów
komunikacji miejskiej w 2015 roku na poziomie województw przedstawia Tabela 7.
Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się najmniejszym zasobem taborów
autobusowych, za to jako jedyne dysponuje komunikacją tramwajową.
Tabela 7 Wielkość i zasobność taborów komunikacji miejskiej na poziomie województw w 2015 r.
miejsca w
miejsca
miejsca w
autobusy
tramwaje
trolejbusy
tramwajach
ogółem
autobusach
[szt.]
[szt.]
[szt.]
/trolejbusach
[tys. sztuk]
[tys. sztuk]
[tys. sztuk]
Warmińsko38
304
41
0
35,5
29,8
5,7
mazurskie
355

0

0

43,1

43,1

0,0

Podkarpackie

444

0

0

37,5

37,5

0,0

Świętokrzyskie

484

0

0

43,1

43,1

0,0

Podlaskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W samym Olsztynie Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (poprzez operatora wewnętrznego MPK
Sp. z o.o.) w 2015 roku dysponował 164 autobusami. Łącznie z taborem operatora
zewnętrznego,

liczba

autobusów

komunikacji

miejskiej

wyniosła

176

pojazdów39.

Uwzględniając wcześniej wspomniane pozytywne odczucia mieszkańców odnośnie jakości
transportu miejskiego, można założyć, że zarówno liczby linii autobusowych i tramwajowych,
jak i ich skomunikowanie są na wystarczającym poziomie.
Rysunek 50 Długość ścieżek rowerowych w Olsztynie w latach 2012-2015 [km]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

37 Dane ekstrapolowane z szeregu badań marketingowych przeprowadzonych jesienią 2014 r.: Strategia
rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r., s. 121-122
38 Liczba z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczy pojazdów nowo zakupionych, jak i pojazdów
zaliczanych metodologicznie do taboru tramwajowego.
39 Strategia Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie do 2027 roku, s.60
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Olsztyn w latach 2014-2015 znacznie powiększył dostępność ścieżek rowerowych. Ich długość
wzrosła o 13,2 km. Łącznie od 2013 roku dróg rowerowych wzrosła o 30,5 km. (Rysunek 50).
Jest to duży przyrost, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę stosunek długości ścieżek do
liczby mieszkańców. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, długość ścieżek rowerowych
w Olsztynie (4,2) jest wyższa niż w Białymstoku (3,7) oraz Kielcach (2,1). Jedynie Rzeszów może
szczycić się większą długością ścieżek rowerowych (6,5) (Rysunek 51).
Rysunek 51 Długość ścieżek rowerowych na 10 tys. mieszkańców w latach 2012-2015 [km]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Ciągły wzrost liczby ścieżek rowerowych w Olsztynie również może przyczynić się do poprawy
warunków komunikacyjnych. Co prawda, mieszkańcy rzadko wskazywali ścieżki rowerowe,
jako zalety mieszkania w Olsztynie (2% spontanicznych wskazań), nie mniej łącząc
to z rozrostem komunikacji miejskiej, może być postrzegane pozytywnie, jako ogół działań
Miasta wobec poprawy warunków transportowych na miejskich drogach.
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5. Bezpieczeństwo publiczne
-----------------------------------------------------------------------------------------5.1. Przestępczość oraz działalność policji

Poziom przestępczości oraz skuteczność policji są bardzo ważnymi aspektami, nie tylko
związanymi z bezpieczeństwem publicznym, ale składają się również na ogólną wizytówkę
miasta. Wydatki na tę sferę życia w Olsztynie wzrosły w 2015 roku o 1,8%, w stosunku do roku
2014 i wyniosły 2,2% wydatków bieżących ogółem (18 259 015,73 zł) (Tabela 8).
Tabela 8 Wydatki bieżące z budżetu miasta Olsztyna na bezpieczeństwo publiczne w latach 2012-2015

Rok
2015
2014
2013
2012

Wydatki bieżące [zł]
18 259 015,73
17 935 770,49
18 291 173,31
17 291 416,84

Udział w wydatkach bieżących ogółem
2,2%
2,4%
2,6%
2,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Z badań wynika, że Olsztynianie czują się bezpiecznie w swoim mieście i okolicy. W 2016 roku
76% mieszkańców odpowiedziało, że czuje się bezpiecznie w centrum Olsztyna oraz 71%
w swoim miejscu zamieszkania, przy 3% głosów przeciwnych w obu przypadkach40.
Jak natomiast wyglądają działania policji w świetle statystyk?
Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji w Olsztynie, w 2015 roku zanotowano o 764
mniejszą liczbę przestępstw stwierdzonych w postępowaniu dochodzeniowym (7127),
w porównaniu z danymi dotyczącymi roku 2013 (6363) oraz mniejszą o 467 liczbę postępowań
wszczętych w roku 2015 (7688) w stosunku do roku 2013 (7221) (Rysunek 52). Wskazuje to na
ogólną poprawę bezpieczeństwa w ciągu dwóch lat. Poważnym problemem jednak staje się
duży udział przestępstw o charakterze kryminalnym – 17,9 w przeliczeniu na 1000
mieszkańców w 2015 roku (Rysunek 53). Są to najliczniejsze przestępstwa, ale niewiele rzadziej
popełniane były przestępstwa przeciwko mieniu (17,6/1000 mieszkańców).

40

Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, s. 15.
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Rysunek 52 Postępowania wszczęte, przestępstwa stwierdzone i liczba podejrzanych w Olsztynie w roku
2015

Źródło: KMP Olsztyn41

Rysunek 53 Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1000 mieszkańców w odniesieniu do charakteru
przestępstwa w Olsztynie w 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Ogólnie, wskaźnik przestępstw w Olsztynie w 2015 roku był najwyższy, spośród wszystkich
analizowanych miast – popełniono prawie 26 przestępstw na 1000 mieszkańców miasta
(Rysunek 54). Podobnie sytuacja wygląda w Kielcach – wielkość wskaźnika przestępstw
wyniosła tam 25,2. W Olsztynie został również odnotowany najwyższy wskaźnik przestępstw
o charakterze kryminalnym (prawie 18 na 1000 mieszkańców), oraz tych przeciwko mieniu
(ponad 17,5 na 1000 mieszkańców). Dla porównania wskaźnik przestępstw kryminalnych dla
Białegostoku wyniósł 11,7 (o 6,2 przestępstw/1000 mieszkańców mniej niż w Olsztynie),
a dla Rzeszowa – 12,8 (o 5,1 mniej). W kwestii przestępstw gospodarczych, Olsztyn nieznacznie
41

Komenda Miejska Policji w Olsztynie, 2015, dostęp: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol
/statystyki/ogolne-statystyki/137,Statystyki-ogolne.html [07.12.2016]
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ustępuje Kielcom. Natomiast najmniejszy wskaźnik Olsztyn osiągnął w kategorii przestępstw
drogowych (1,3 na 1000 mieszkańców), a w przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
we wszystkich miastach jest on na podobnym poziomie (powyżej 0,6 przestępstw na 1000
mieszkańców).
Rysunek 54 Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1000 mieszkańców w odniesieniu do charakteru
przestępstwa w 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Wykrywalność przestępstw, będąca jednym ze wskaźników efektywności działań policji,
w 2015 roku wyniósł w Olsztynie 57,8%, co oznacza wzrost o 0,3 punktów procentowych,
w stosunku do roku 2013.

WYKRYWALNOŚĆ
PRZESTĘPSTW
2013
2015
57,5%
57,8%
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przestępczości – ponad 57% wszystkich przestępstw. Mniej, niż co drugie przestępstwo wykryte
zostało w Rzeszowie, co oznacza najniższy wynik spośród analizowanych miast (Rysunek 55).
Rysunek 55 Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w 2015 roku [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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5. Bezpieczeństwo publiczne
-----------------------------------------------------------------------------------------5.2. Monitoring wizyjny i działalność Straży Miejskiej

W Olsztynie w ramach Systemu Monitoringu (nadzorowanego przez Komendę Miejską Policji
oraz Straż Miejską) w 2015 r. działało 81 kamer rejestrujących wydarzenia z kluczowych stref
miasta42. Olsztyńska Straż Miejska w 2015 roku wręczyła mniej mandatów (spadek o blisko
10%) o łącznej mniejszej sumie (spadek o około 18%), niż w roku 2014 (Rysunek 56).
Rysunek 56 Efektywność działania Straży Miejskiej w Olsztynie w latach 2014-2015

Źródło: Sprawozdanie z komendy Straży Miejskiej w Olsztynie43

Różnice istnieją również w przypadku liczby interwencji zgłoszonych Strażom Miejskim. W 2015
roku olsztyńscy strażnicy miejscy interweniowali ponad 25 tys. razy, podczas gdy w Rzeszowie
interwencji było prawie 3-krotnie mniej (Rysunek 57).
Rysunek 57 Liczba zgłoszonych interwencji do Straży Miejskiej w latach 2014-2015

Źródło: Sprawozdania z komend straży miejskich44
42

http://bezpieczny.olsztyn.eu/monitoring/index/pokaz/id/2 [dostęp 30.11.2016]
Dostęp: http://www.strazmiejska.olsztyn.pl/p,77,sprawozdania [dostęp 30.11.2016]
44 Sprawozdania z komend Straży Miejskich (dostęp 30.11.2016]:
Olsztyn: http://www.strazmiejska.olsztyn.pl/p,77,sprawozdania,
43
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W Kielcach, Białymstoku i Olsztynie w latach 2014 i 2015 widoczny jest trend spadku liczby
mandatów, jak i ich kwot w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (Rysunek 58). Nie mniej
Olsztyńska Straż Miejska wręczyła najwięcej mandatów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
zarówno w 2014 (41,9/1000 mieszkańców), jak i w 2015 roku (38,2/1000 mieszkańców).
Niewiele mniej mandatów wręczono w Kielcach (40,7/1000 mieszkańców w 2014 roku
i 37,3/1000 mieszkańców w 2015 roku), zarazem na relatywnie większą kwotę w 2015 roku
(3,1 tys. zł wobec 2,9 tys. zł w Olsztynie).
Rysunek 58 Efektywność działania Straży Miejskich w latach 2014-2015 w przeliczeniu na 1000
mieszkańców

Źródło: Sprawozdania z komend Straży Miejskich45

Kielce: http://www.strazmiejska.kielce.pl/images/Statystyka/1.pdf,
Rzeszów: http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne-miasta/jednostki-organizacyjne/straz-miejska; w
przypadku Białegostoku: Sprawozdanie prezydenta miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2015 r. w
sprawie działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2015 rok; liczba interwencji w Białymstoku w
2015 roku – stan na dzień 31.10.
45 Ibidem.
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6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
-----------------------------------------------------------------------------------------6.1. Przychodnie i porady lekarskie

Obie sfery życia są ze sobą mocno sprzężone, ponieważ opierają się o konieczność
zapewnienia przez gminę nadzoru nad dobrobytem zdrowotnym oraz socjalnym osób
będących w potrzebie. O ile ochrona zdrowia stanowi mniejszy odsetek wydatków gminnych
(1,0%, przy zmniejszającym się udziale od 2012 roku), to pomoc społeczna i pozostałe
zadania stanowią 17,3% wszystkich wydatków bieżących (chociaż również wskazuje na trend
malejący) (Tabela 9).
Tabela 9 Wydatki bieżące z budżetu miasta Olsztyna na ochronę zdrowia i pomoc społeczną w latach
2012-2015

Ochrona zdrowia
Rok

2015
2014
2013
2012

Wydatki
bieżące [zł]
8352727,97
9300995,89
9562029,38
9230038,94

Udział w
wydatkach
bieżących
ogółem
1,0%
1,2%
1,4%
1,4%

Pomoc społeczna i pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
Wydatki bieżące
[zł]

Udział
w wydatkach
bieżących ogółem

140795872,9
143233129,1
133912685
130829959,7

17,3%
19,2%
19,0%
19,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Sieć ratownictwa medycznego w Olsztynie w 2014 roku wynosiła 43 jednostki, wśród których
było 11 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego i 20 podstawowych oraz
5 szpitalnych oddziałów ratunkowych46.
Liczba przychodni w Olsztynie w 2014 roku wyniosła 150 ośrodków (Rysunek 59). W stosunku
do 2013 roku powstały 3 nowe przychodnie. W 2015 roku natomiast przybyło dodatkowo
7 placówek (razem w 2015 roku 157 placówek). Tym samym wzrosła również liczba
udzielonych porad lekarskich z niespełna 800 tys. w latach 2012-2013 do 835 801 w roku 2015
(Rysunek 59). Dzięki wzrostowi, dostępność przychodni dla mieszkańców również wzrasta
– w 2012 roku na 1 przychodnię zdrowia ogółem przypadało 1239 mieszkańców, a w 2015
roku – 1105 mieszkańców (Rysunek 60).

46 Pappelbon Janusz (red.), 2015, Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie warmińskomazurskim w 2014 r., Olsztyn: Urząd Statystyczny w Olsztynie, s. 54; dostęp:
http://olsztyn.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/zdrowie-pomoc-spoleczna/ochrona-zdrowia-i-pomocspoleczna-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-w-2014-r-,1,1.html [07.12.2016]
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Rysunek 59 Liczba przychodni w Olsztynie (lewa oś) i udzielonych w nich porad47 (prawa oś) w latach
2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Jednocześnie dostępność przychodni publicznych podległych bezpośrednio samorządowi
terytorialnemu jest nadal na bardzo niskim poziomie, z powodu małej liczby takich instytucji
(Rysunek 60). Od 2013 roku (24954 mieszkańców na przychodnię) trend jest minimalnie
pozytywny (24778 mieszkańców na przychodnię w 2015 roku).
Rysunek 60 Liczba mieszkańców Olsztyna przypadająca na jedną przychodnię zależnie od
administratora w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Całkowita liczba porad lekarskich w Olsztynie wzrosła znacznie w 2015 roku (1,91 milionów),
w stosunku do roku 2014 (1,86 milionów) oraz lat poprzednich (Rysunek 61).
Rysunek 61 Całkowita liczba porad lekarskich udzielonych w latach 2012-2015

47

Liczba porad lekarskich udzielona w ramach podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Z perspektywy ogółu przychodni w analizowanych miastach, Białystok posiada ich największą
liczbę – 299 (Rysunek 62). Liczba udzielonych porad lekarskich również jest tam najwyższa
(na względnie stabilnym poziomie od początku analizowanego okresu). Olsztyn posiada
proporcjonalnie mniej przychodni (157)48, jak i udzielonych porad przez lekarzy, ale jest
również jedynym miastem ze stale rosnącą liczbą nowych przychodni – w 2015 roku przybyło
7 przychodni (razem 157) w porównaniu z rokiem 2014 (ogółem 150). Dzięki temu przyrostowi,
wskaźnik dostępności przychodni na 10 tys. mieszkańców wzrósł w Olsztynie w 2014 roku
(9 przychodni) i jest większy niż wartość wskaźnika w Kielcach (8 przychodni), zbliżając się
do poziomu Rzeszowa i Białegostoku (po 10 przychodni). Wskazuje to na podobny poziom
dostępności mieszkańców do przychodni lekarskich, a tym samym porad medycznych.
Rysunek 62 Przychodnie ogółem oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

48

Ogółem, zakładów opieki zdrowotnej w Olsztynie w 2014 roku było 225 jednostek (Źródło: Ochrona
zdrowia i pomoc społeczna w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r.)
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Liczba udzielonych porad lekarskich na 10 tys. mieszkańców w Olsztynie (48 w 2015 roku) jest
na zbliżonym poziomie, jak w przypadku Kielc (również 48) i Białegostoku (49 w 2015 roku)
(Rysunek 63). Wskaźnik ten jest zwiększony w przypadku Rzeszowa, gdzie zdecydowanie
więcej mieszkańców korzysta z tej formy pomocy lekarskiej (59 porad na 10 tys.
mieszkańców).
Rysunek 63 Udzielone porady lekarskie ogółem oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w latach
2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Obciążenie przychodni zdrowia podległych samorządowi terytorialnemu w Olsztynie wzrosła
gwałtownie w 2013 roku, po czym osiągnęła względnie stały poziom (Rysunek 64). W 2015
roku średnia liczba mieszkańców na 1 przychodnię tego typu wyniosła 24778. Zdecydowanie
większe obciążenie zaistniało w Białymstoku, gdzie jest ono ponad 3-krotnie większe,
niż w Olsztynie. Ze względu na powstawanie większej liczby przychodni prywatnych
oraz zmniejszającą się liczbę mieszkańców, trend ten na poziomie ogólnym spada.

65

Raport o stanie Miasta za lata 2014 - 2015
W Olsztynie obciążenie przychodni ogółem maleje i w 2015 roku osiągnęło poziom średniej
1105 mieszkańców.
Rysunek 64 Liczba mieszkańców na 1 przychodnię zdrowia zależnie od administratora w latach 20122015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
-----------------------------------------------------------------------------------------6.2. Personel medyczny, szpitale i porady lekarskie

W stosunku do 2013 roku, w Olsztynie w 2014 roku zwiększyła się liczba lekarzy na 1000
mieszkańców (11 lekarzy), ale jest to spowodowane bardziej ogólnym spadkiem liczby
mieszkańców, niż wzrostem liczby lekarzy (Rysunek 65).
Rysunek 65 Personel medyczny na 1000 mieszkańców (lewa oś) i liczba lekarzy (prawa oś) w Olsztynie
w latach 2013-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Poza tym, w Olsztynie w 2014 roku, na 1000 mieszkańców przypadało 12 pielęgniarek (spadek
o 1 w porównaniu z rokiem 2013) oraz 1 położna (wartość bez zmian). Mimo wzrostu liczby
lekarzy na 1000 mieszkańców, w pozostałych badanych miastach dostępność lekarzy jest
większa, a nominalny wzrost nastąpił jedynie nieznacznie w Białymstoku, natomiast najwyższy
spadek kadry lekarskiej charakteryzuje miasto Kielce (Rysunek 66).
Rysunek 66 Personel medyczny na 1000 mieszkańców w latach 2013-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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Łączna liczba szpitali specjalistycznych i zespolonych w 2015 roku w Olsztynie wyniosła 7
jednostek. W porównaniu do wielkości pozostałych miast, zaobserwować można mniejsze
obciążenie szpitali i jednocześnie większy zasięg dostępu mieszkańców do specjalistycznej
opieki zdrowotnej (Rysunek 67).
Rysunek 67 Publiczne szpitale specjalistyczne i zespolone w 2015 roku

Źródło: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/Szpitale

W skali całego województwa warmińsko-mazurskiego, liczba hospitalizowanych utrzymuje się
na podobnym poziomie (Rysunek 68). Natomiast liczba łóżek szpitalnych na 1000
mieszkańców Olsztyna wzrosła nieznacznie w 2015 roku, porównując stan do lat 2013 i 2014
(Rysunek 69). Pojemność szpitali w Rzeszowie jest wyższa i charakteryzuje się sukcesywnym
wzrostem. W Białymstoku trend jest spadkowy.
Rysunek 68 Leczeni w szpitalach wojewódzkich w latach 2012-2015 [tys. os.]49

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

49

Bez ruchu międzyoddziałowego.
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Rysunek 69 Liczba łóżek w szpitalach na 1000 mieszkańców w latach 2012-2015

Źródł
o: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
-----------------------------------------------------------------------------------------6.3. Korzystający z pomocy społecznej

Od 2013 roku liczba olsztyńskich gospodarstw korzystających z pomocy społecznej maleje,
osiągając liczbę 4984 w 2015 roku (Rysunek 70). Od 2013 roku spadek wyniósł prawie 16%.
Rysunek 70 Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Spośród badanych miast, największy odsetek gospodarstw objętych opieką społeczną
odznacza się Białystok (8369 w 2015 roku). Jednocześnie, we wszystkich analizowanych
miastach, w porównaniu do 2014 roku, spadła liczba takich gospodarstw (Rysunek 71).
Rysunek 71 Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W Olsztynie w 2015 roku 1135 dzieci korzystało z dotowanych przez ośrodek pomocy
społecznej gorących posiłków w szkołach, żłobkach, przedszkolach oraz uczęszczających
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na zajęcia pozaszkolne50. W Białymstoku z programu dożywiania skorzystało 3643 uczniów
i dzieci51. W Kielcach wśród beneficjentów analogicznego programu w 2015 roku było 2251
uczniów i dzieci (dodatkowo 2384 dzieci skorzystało z zasiłku pokarmowego)52. Liczba
olsztyńskich uczniów i dzieci korzystających z dotowanych posiłków w analizowanym okresie
wzrastała. Tego typu pomoc została odebrana przez 11 158 uczniów i dzieci w 2015 roku
(Rysunek 72).
Rysunek 72 Średnia liczba uczniów korzystających z co najmniej jednego posiłku organizowanego
przez jednostkę oświatową we wszystkich państwowych placówkach oświatowych w Olsztynie w latach
2012-2015

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09 w latach 20122015

50 Sprawozdanie z działalności miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Olsztynie za 2015 rok oraz
potrzeby w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok, s. 6
51 Raport z monitoringu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za rok 2014”, s.
178
52 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2015 rok, s. 36
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7. Gospodarka mieszkaniowa
-----------------------------------------------------------------------------------------7.1. Zasoby mieszkaniowe

Dostępność mieszkań jest szczególnie ważnym aspektem wpływającym na bezpieczeństwo
i poziom życia mieszkańców miast. Gospodarka mieszkaniowa pochłania w Olsztynie mały
odsetek ogółu wydatków budżetowych. Poziom wydatków spadał z 1,1% wydatków
bieżących w 2012 roku, do poziomu 0,7% w roku 2014, a w 2015 roku ponownie zwiększył się
do poziomu 0,9% (Tabela 10).
Tabela 10 Wydatki bieżące z budżetu miasta Olsztyna na gospodarkę mieszkaniową w latach 20122015

Rok

Wydatki bieżące [zł]

2015
2014
2013
2012

7 536 215,78
5 550 233,47
5 665 036,02
7 071 239,88

Udział w wydatkach
bieżących ogółem
0,9%
0,7%
0,8%
1,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Z roku na rok liczba nowych mieszkań oddanych do użytku w Olsztynie maleje – w 2014 roku
oddano do użytku ponad 300 mieszkań mniej, niż w roku poprzednim (Rysunek 73). W 2015
roku do obiegu weszło 700 nowych mieszkań, co jest najniższym wynikiem spośród
analizowanych miast.
Rysunek 73 Liczba mieszkań oddana do użytku wraz z wielkością powierzchni użytkowej i kubaturą
budynków mieszkalnych w Olsztynie w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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Rzeszów odznacza się najwyższą dynamiką przyrostu mieszkań (wzrost w roku 2015 o 743
lokale mieszkaniowe w stosunku do roku 2014). Również w Białymstoku powstają nowe
w trendzie dynamicznym od 2013 roku. Łączna powierzchnia i kubatura użytkowa nowych
mieszkań i budynków mieszkalnych w Olsztynie maleje proporcjonalnie do całkowitej liczby
nowych mieszkań (Rysunek 74).
Rysunek 74 Liczba mieszkań oddana do użytku ogółem oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Zmniejszające się liczby nowych mieszkań nie muszą świadczyć o niedostosowanym rynku
mieszkalnym (patrz: Rysunek 75 wskazujący na stały wzrost zasobów mieszkaniowych
ogółem), czy socjalnym, dopóki nie weźmie się pod uwagę liczby mieszkańców
– potencjalnych użytkowników mieszkań. Wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców
w Olsztynie rośnie (Rysunek 76). W 2012 roku na 1000 mieszkańców przypadało 420 mieszkań,
a w roku 2015 – 439 mieszkań. Pod tym względem Olsztyn wiedzie prym w zasobach
mieszkaniowych (wpływ na to mają przede wszystkim czynniki demograficzne, o których
wspomniano w części poświęconej kwestiom ludnościowym) (Rysunek 76).
Rysunek 75 Zasoby mieszkaniowe Olsztyna w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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Rysunek 76 Zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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7. Gospodarka mieszkaniowa
-----------------------------------------------------------------------------------------7.2. Użytkowanie mieszkań

Z wielkością zasobów mieszkaniowych łączy się również kwestia jakości z ich użytkowania,
mierzona m.in. w przeciętnej liczbie osób na 1 mieszkanie. Duża wartość oznaczałaby
możliwe przeludnienie mieszkań, jak i brak możliwości dla wielu mieszkańców posiadania
własnego mieszkania. W Olsztynie od 2012 roku wskaźnik ten maleje z poziomu 2,38
przeciętnej liczby osób do poziomu 2,28 w roku 2015 (Rysunek 77).
Rysunek 77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie w Olsztynie w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Od 2012 roku liczba osób na 1 mieszkanie maleje we wszystkich analizowanych miastach,
co oddala ryzyko przeludnienia mieszkań. W 2015 roku w Olsztynie na 1 mieszkanie
przypadało średnio 2,28 osób i jest to najniższy wynik spośród pozostałych miast (Rysunek 78).
Najwięcej osób na 1 mieszkanie przypada w Rzeszowie – 2,52 osób.
Rysunek 78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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W związku z coraz mniejszą liczbą mieszkańców, zmianami w technologiach wytwarzania
i przetwarzania energii i podobnymi oraz pochodnymi trendami we wzorach użytkowania
mediów przez mieszkańców, maleje wielkość ich zużywania. Szczególnie widoczne jest
to w przypadku Olsztyna, gdzie od 2013 roku trend ten jest stabilny lub spadkowy, zależnie,
czy brane pod uwagę jest zużycie energii elektrycznej, gazu, czy wody (Rysunek 79;
Rysunek 80).
Rysunek 79 Zużycie mediów w gospodarstwach domowych w Olsztynie w ciągu roku na 1 mieszkańca
w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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Rysunek 80 Zużycie mediów w gospodarstwach domowych w ciągu roku na 1 mieszkańca w latach
2012-2015

Źr
ódło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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8. Rynek pracy
-----------------------------------------------------------------------------------------8.1. Wynagrodzenia

Średnia zarobków, mimo swej niedoskonałości analitycznej53, jest jednym z najważniejszych
wskaźników materialnego dobrostanu mieszkańców. Przeciętne wynagrodzenie brutto
zdecydowanie rośnie w Olsztynie, z roku na rok – w 2012 roku wynosiła 3 649,18 zł, a w 2015
roku już 4 104,05 zł (Rysunek 81).
Rysunek 81 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [zł] (lewa oś) oraz relacja do średniej krajowej
[%] (prawa oś) w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Przeciętne wynagrodzenie olsztynian brutto jest niższe od średniej krajowej we wszystkich
poddawanych analizie miastach, oprócz Rzeszowa – od 2014 roku mieszkańcy zarabiają tam
więcej (4 231,81 zł), niż ogół Polaków (Rysunek 82). Średnie zarobki brutto mieszkańców
Olsztyna wzrosły w 2015 roku o ok. 450 zł w stosunku do roku 2012 oraz o ok. 150 zł w stosunku
do roku 2014 i w 2015 roku wynosiły 4 104,05 zł. W Kielcach i Białymstoku średnie zarobki
są niższe i wynoszą ok. 3 845 zł brutto.

53

Średnia arytmetyczna jest wrażliwa na wartości ekstremalne, nawet jeśli są mało liczne.
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Rysunek 82 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2012-2015 [zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W Olsztynie przeciętne zarobki są o 7% wyższe niż w Białymstoku i Kielcach i mniejsze o 3% od
zarobków rzeszowian (Tabela 11).
Tabela 11 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do poszczególnych miast w 2015 r.

Białystok
Białystok
Rzeszów
Kielce
Olsztyn

Rzeszów

0,91
1,10
1,00
1,07

0,91
0,97

Kielce

Olsztyn

1,00
1,10

0,94
1,03
0,94

1,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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8. Rynek pracy
-----------------------------------------------------------------------------------------8.2. Zatrudnienie i przedsiębiorstwa

O ważności posiadania pracy świadczą opinie mieszkańców na temat dostępności pracy –
20% olsztynian wskazało tę sferę negatywnie, jako największą wadę mieszkania w Olsztynie54.
Liczba pracujących na 1000 mieszkańców Olsztyna stale jednak rośnie w ostatnich latach
(Rysunek 83). Związane to może być szczególnie z dodatnim saldem migracji osób w wieku
produkcyjnym.
Rysunek 83 Pracujący na 1000 ludności w Olsztynie w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Wskaźnik zatrudnienia jest znacząco niższy w Olsztynie (365 pracujących na 1000
mieszkańców) w porównaniu do Rzeszowa (443), nieznacznie niższy od wyniku w Kielcach
(368), a wyższy w znaczącym stopniu od białostockiego (279) (Rysunek 84).
Rysunek 84 Pracujący na 1000 ludności w latach 2012-2015

54

Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, s. 12
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
Rysunek 85 Stopa bezrobocia55 rejestrowanego w Olsztynie w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej
zawodowo przejawia najbardziej pozytywny trend w Białymstoku – stopa bezrobocia spadła
tam o prawie 3 pkt. procentowe (rok 2015 w stosunku do doku 2012) (Rysunek 86). Spadek
stopy bezrobocia odnotowano również w Olsztynie (Rysunek 85) i to tu stopa bezrobocia od
2014 roku jest najniższa spośród analizowanych miast.
Rysunek 86 Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2012-2015

55

Przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia definiowana jest jako „stosunek liczby
bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo” (Źródło: GUS, Słownik
pojęć, dostęp: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Rysunek 87 Liczba zarejestrowanych oraz nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw REGON w Olsztynie
w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Zarówno w Olsztynie (Rysunek 87), jak i w pozostałych miastach liczba przedsiębiorstw na 10
tys. mieszkańców rośnie od 2012 roku (Rysunek 88). Największy przyrost nastąpił w Rzeszowie
(o 12,1%). Warunki dla rozwoju prywatnego biznesu były znacznie mniej dynamiczne
w pozostałych miastach: Białymstoku (5,7%), Olsztynie (4,7%), Kielcach (2,6%). W Olsztynie
stan na 2015 rok wynosi 1332 przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców. Nominalny przyrost
nowych przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców wyniósł 108 przedsiębiorstw, w stosunku do
2014 roku.
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Rysunek 88 Liczba zarejestrowanych oraz nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw REGON na 10000
mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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9. Edukacja
-----------------------------------------------------------------------------------------9.1. Placówki oświatowe, liczba miejsc i zdawalność egzaminów

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego56

Wydatki na oświatę i wychowanie w Olsztynie maleją – w 2012 roku stanowiły 40,17%,
a w 2015 roku już 36,56% ogółu wydatków bieżących miasta. Jednocześnie jest to kategoria
wydatków, które pochłaniają najwięcej środków budżetowych. W 2015 roku w Olsztynie
działało 29 szkół podstawowych, 20 gimnazjów, 16 liceów ogólnokształcących, 10
techników57 oraz 5 zasadniczych szkół zawodowych (rysunek 89). W latach 2012-2015 wzrosła
liczba szkół podstawowych (5 jednostek) i liceów ogólnokształcących (2 jednostki). Liczba
techników i zasadniczych szkół zawodowych nie zmieniała się. Natomiast w 2014 roku
funkcjonowało jedno gimnazjum mniej, niż w 2013 roku.
Rysunek 89 Placówki oświatowe dla młodzieży w Olsztynie w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

56 Dostęp: https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/uczen-z-olsztyna-walczy-dalej.html
[13.12.2016]
57 Od 2014 roku przestały istnieć licea profilowane.
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Najbardziej znacząca zmiana nastąpiła w Białymstoku – od 2012 roku zmalała liczba
techników (5 jednostek) i zasadniczych szkół zawodowych (3 jednostki), ale przybyło szkół
podstawowych (8 nowych jednostek) (Tabela 12). Ogółem, liczba szkół podstawowych
wzrosła

we

wszystkich

analizowanych

miastach.

Może

to

tłumaczyć

postępująca

fragmentaryzacja szkół i ich wyspecjalizowanie (np. prywatne szkoły dwujęzyczne, profilowe,
itp.) – tu jednak brakuje szczegółowych danych. Odnośnie liceów ogólnokształcących, ich
liczba zmalała w Rzeszowie (z 18 w 2012 roku do 15 w 2015 roku) oraz w Kielcach (z 17 w 2013
roku do 14 w roku 2015). W Kielcach na przełomie 2014 i 2015 roku zamknięto aż 3 jednostki.
Liczba techników nie zmieniła się od 2012 roku w Olsztynie (10) i Rzeszowie (13). W Białymstoku
ich liczba zmniejszyła się o 5 jednostek (osiągając 12 w roku 2015). Jedynie w Kielcach
przybyła jedna nowa jednostka (łącznie 15 w 2015 roku). Liczba zasadniczych szkół
zawodowych zmniejszyła się w Rzeszowie (z 7 w 2012 roku do 6 w 2015) i w Białymstoku (z 12
do 9 w analizowanym okresie). W Olsztynie (5) i Kielcach (9) – bez zmian. Najwięcej
gimnazjów przybyło w Białymstoku i Kielcach (o 2 jednostki w analizowanym okresie).
Tabela 12 Placówki oświatowe dla młodzieży w latach 2012-201558

2012
Olsztyn
Kielce
Białystok
Rzeszów

24
29
43
29

Olsztyn
Kielce
Białystok
Rzeszów

14
16
20
18

Olsztyn
Kielce
Białystok
Rzeszów

10
14
17
13

Olsztyn
Kielce
Białystok
Rzeszów

5
9
12
7

Olsztyn
Kielce
Białystok
Rzeszów

20
25
36
21

2013

2014

2015

szkoły podstawowe
25
27
29
29
45
46
30
31
licea ogólnokształcące
15
16
17
17
20
21
16
16
technika
10
10
14
14
16
14
13
13
zasadnicze szkoły zawodowe
5
5
9
9
11
9
6
6
gimnazja
21
20
26
26
38
38
20
20

29
32
51
33
16
14
22
15
10
15
12
13
5
9
9
6
20
27
38
21

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

58

Bez specjalnych.
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Średnia liczba uczniów uczęszczających do jednej klasy w szkole podstawowej w 2015 roku
była względnie stała we wszystkich badanych miastach i wynosiła 22-23 uczniów (Tabela 13).
W Olsztynie klasa szkolna została odciążona o 1 ucznia szkoły podstawowej w 2013 roku,
w stosunku do roku 2012. W porównaniu do pozostałych miast również o 1 osobę większa jest
ogólna średnia liczba uczniów szkoły podstawowej w 2015 roku (23 uczniów), w porównaniu
do pozostałych miast. Liczba uczniów gimnazjum przypadająca na 1 oddział jest stała
i wynosi 25 osób. Tu również przeciętny oddział gimnazjum jest podobnie obciążony,
jak w pozostałych miastach (o 1 osobę więcej w porównaniu do Kielc i Białegostoku).
Licea ogólnokształcące są średnio bardziej obciążone od pozostałych placówek. Przy czym,
najmniejsza liczba uczniów przypada na oddziały olsztyńskie (26 osób w obliczu 31 uczniów
w Rzeszowie). Podobnie sytuacja wygląda w technikach, gdzie średnio 24 osoby przypadają
na klasę szkolną (w Rzeszowie 28). W zasadniczych szkołach zawodowych oddziały w 2015
roku były podobnie obciążone w Białymstoku, Kielcach i Olsztynie (23 osoby), podczas gdy
w Rzeszowie było średnio o 5 osób więcej. Po „boomie” sprzed kilku lat na szkoły policealne,
liczba uczniów w olsztyńskich placówkach uczęszczających do klas zmniejszyła się
gwałtownie od 2012 roku (21) i w latach 2014-2015 wynosiła średnio 16 osób na jeden
oddział. Dla porównania, w Rzeszowie liczba uczniów wynosiła w 2015 roku 24 osoby na
oddział, w Kielcach – 20 osób na 1 oddział.
Tabela 13 Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w szkołach dla młodzieży59

2012
Rzeszów
Białystok
Kielce
Olsztyn
Rzeszów
Białystok
Kielce
Olsztyn
Rzeszów
Białystok
Kielce
Olsztyn

2013

2014

2015

szkoły podstawowe
22
22
22
22
22
22
23
22
22
23
23
23
licea ogólnokształcące
32
32
32
31
28
28
29
28
31
30
30
30
26
26
26
26
zasadnicze szkoły zawodowe
30
30
27
28
24
24
25
23
25
22
22
23
24
23
24
23

22
22
23
24

2012
26
23
25
25
29
25
25
26
29
26
16
21

2013

2014

gimnazja
25
25
23
24
25
24
25
25
technika
29
29
25
25
25
25
25
25
szkoły policealne
25
23
25
24
19
16
17
16

2015
25
24
24
25
28
25
24
24
24
20
18
16

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Na podstawie danych ze sprawozdań Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w latach
2012-2015, odsetek uczniów, którzy zdali egzamin maturalny jest zróżnicowany zarówno
w kontekście czasu, jak i miast (Rysunek 90). W 2015 roku sukcesem zakończyło edukację 86%

59

Bez specjalnych. Oddział najczęściej tożsamy jest z klasą szkolną.
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maturzystów białostockich oraz 75% maturzystów olsztyńskich. W Rzeszowie poziom
zdawalności był podobny, jak w Białymstoku. Ogólnie odsetek uczniów, którzy zdali egzamin
maturalny spadł w Olsztynie, w stosunku do lat 2012-2013, a rok 2014 był najsłabszy (również w
porównaniu do pozostałych miast).
Rysunek 90 Zdawalność egzaminów maturalnych [% zdanych w maju danego roku]60

Źródło: Sprawozdania Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych

60 Dane za rok 2015 w Olsztynie i Białymstoku dotyczą tylko nowej formuły egzaminów. Zdawalność
egzaminów maturalnych ogółem w 2015 roku wyniosła 72% w Olsztynie oraz 79% w Białymstoku. Źródła
sprawozdań [dostęp: 05.12.2016]:
dla Olsztyna:
https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=263:informacja-owynikach-matury&catid=3&Itemid=76;
dla Białegostoku: ibidem.
dla Rzeszowa: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160429132623442;
dla Kielc brak danych w sprawozdaniach na poziomie miast.
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9. Edukacja
-----------------------------------------------------------------------------------------9.2. Szkolnictwo zawodowe i wyższe

Liczba uczniów kształcących się w szkołach zawodowych zmalała znacząco w Olsztynie
w latach 2014-2015 (Rysunek 91). W 2015 roku w placówkach uczyło się 698 uczniów (mniej
o 110 osób, w porównaniu do roku 2012).
Rysunek 91 Liczba uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży61 w Olsztynie w
latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W pozostałych miastach liczba uczniów oscyluje wokół 1000 osób, a w Białymstoku
(najwięcej – 1106 uczniów). W Rzeszowie w latach 2013-2014 widoczny jest wzrost liczby
uczniów osiągając w 2014 roku wielkość 979 wychowanków (Rysunek 92).
Rysunek 92 Liczba uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży62 w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

61
62

Bez specjalnych.
Bez specjalnych.
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W Olsztynie liczba szkół wyższych jest stała – w latach 2012-2015 funkcjonowały 4 uczelnie
(Rysunek 93).
Rysunek 93 Liczba szkół wyższych, studentów oraz absolwentów w Olsztynie w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W Rzeszowie, po zamknięciu jednej jednostki w 2014 roku, ofertę dydaktyczną oferuje ta
sama liczba uczelni (4). Ponad dwukrotnie więcej placówek, niż w Olsztynie (4) i w Rzeszowie
(4), działa w Białymstoku (10) i Kielcach (9) (Rysunek 94).
Rysunek 94 Szkoły wyższe ogółem w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Liczba studentów i absolwentów, w stosunku do liczby mieszkańców miasta, w Olsztynie
spada (Rysunek 95). Na 1000 mieszkańców w 2015 roku przypadało 149 studentów oraz 46
absolwentów.
Trend jest zbliżony do poziomu w pozostałych miastach, chociaż wskaźnik ten w Białymstoku
(103 studentów oraz 31 absolwentów na 1000 mieszkańców) i Kielcach (127 studentów oraz
44 absolwentów na 1000 mieszkańców) jest niższy niż w Olsztynie (mimo większej liczby szkół
wyższych). Największą liczbą studentów charakteryzuje się Rzeszów – na 1000 mieszkańców
przypada 236 studentów i 80 absolwentów.
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Rysunek 95 Studenci i absolwenci szkół wyższych na 1000 mieszkańców w latach 2012-2015

Źródł
o: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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10. Kultura, sport i turystyka
-----------------------------------------------------------------------------------------10.1. Kultura

Potrzeby wyższego rzędu, jak możliwość obcowania ze zróżnicowaną ofertą kulturalną, czy
możliwość aktywnego wypoczynku przekładają się na stosunek do miasta jako całości. Aż
81% Olsztynian wskazało na pozytywne zmiany, jakich doświadcza miasto, podkreślając
szczególnie:
•

większe możliwości w zakresie sportu i rekreacji,

•

ofertę kulturalną,

•

atrakcyjność turystyczną miasta63.

Dodatkowo, dostępność bazy noclegowej, jak i sama obecność turystów również może
wpływać pozytywnie na nastroje mieszkańców, jak i budżety prywatne i publiczne.

Olsztyn w 2015 roku posiadał 2 teatry, 5 muzeów (w tym jedno nowopowstałe w 2015 roku),
3 kina (w 2014 roku powstało jedno nowe), oraz 1 filharmonię (Rysunek 96).
Rysunek 96 Liczba obiektów kulturalnych w Olsztynie w latach 2012-2015

63

Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, s. 12-13.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Więcej teatrów posiadał Białystok (4) i Kielce (3), natomiast w kwestii liczby kin i muzeów,
Olsztyn posiadał najmniej jednostek. Wszystkie miasta posiadają 1 filharmonię (Rysunek 97).
Rysunek 97 Liczba obiektów kulturalnych w latach 2014-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Liczba klubów (kół tematycznych)64 w Olsztynie ulega zmianom. W porównaniu do 2013 roku,
liczba klubów zmalała o 12 jednostek, po czym w 2015 roku liczba ta wzrosła do 54 instytucji
(Rysunek 98). Jednocześnie od 2013 roku stale zmniejsza się liczba członków klubów (3 549
w 2015 roku, wobec 3705 w 2014 roku).

64 GUS definiuje klub, jako „Instytucję prowadzącą działalność kulturalną w środowisku lokalnym we
współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami: kulturalnymi, społecznymi i politycznymi”
(Źródło: GUS, Słownik pojęć, dostęp: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/).
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Rysunek 98 Liczba klubów zainteresowań (prawa oś) wraz z liczbą członków (lewa oś) w Olsztynie w
latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Mimo wielokrotnej przewagi liczby inicjatyw w Rzeszowie i Białymstoku, liczba członków nie
jest proporcjonalnie większa niż w Olsztynie (Rysunek 99). Oznacza to, że w Olsztynie działa
ograniczona liczba ośrodków, ale skupiają one wokół siebie większą liczbę osób, niż
Rzeszowie czy Białymstoku (średni zasięg działalności tych ośrodków jest zatem w Olsztynie
największy). Podobnie jak w Rzeszowie i Białymstoku, sytuacja wygląda w Kielcach – mimo
większej liczby klubów (86), liczba członków w nich stowarzyszonych jest ponad dwukrotnie
mniejsza (1 640 osób).
Rysunek 99 Liczba klubów zainteresowań wraz z liczbą członków w latach 2012-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Natomiast liczba grup artystycznych i ich członków w Olsztynie jest zdecydowanie najniższa –
od 2012 roku do 2015 roku przestało działać 12 z 19 grup (Rysunek 100). W 2015 roku 7 grup
zrzeszało 246 członków.
Rysunek 100 Liczba grup artystycznych wraz z liczbą członków w latach 2012-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W Rzeszowie działa z kolei największa liczba organizacji tego typu – 103 grupy zrzeszają
ponad 2000 członków (Rysunek 101).
Rysunek 101 Liczba grup artystycznych wraz z liczbą członków w latach 2012-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Pod względem funkcji dostarczania rozrywki masowej Olsztyn w 2015 roku zaoferował
największą liczbę przedstawień i imprez rozrywkowych (78), spośród badanych miast (Rysunek
102). Wśród wydarzeń rozrywkowych w Olsztynie największą liczbę stanowią imprezy sportowe
(41) oraz koncerty (34).
Rysunek 102 Liczba wybranych rodzajów imprez rozrywkowych w latach 2013-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Mimo, iż Olsztyn zajmował pozycję lidera w liczbie wydarzeń rozrywkowych w 2015 roku,
to imprezy artystyczno-rozrywkowe ściągnęły większą widownię w Białymstoku – 84 100 osób
(wobec prawie 77 tys. w Olsztynie) (Rysunek 103). Podobnie wyglądają statystyki w kwestii
wydarzeń sportowych – w Białymstoku łącznie uczestniczyło 314 731 osób (wobec 109 659
widzów w Olsztynie).

Rysunek 103 Liczba uczestników imprez kulturalnych ze względu na rodzaj wydarzeń
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W roku 2015 w Olsztynie i Rzeszowie zasoby biblioteczne uległy nieznacznemu uszczupleniu
w porównaniu do 2013 roku (spadek w 2015 roku w Olsztynie o 135,80 woluminów na 1000
mieszkańców; w Rzeszowie – o 11 woluminów na 1000 mieszkańców) (Rysunek 104).
W Białymstoku i Kielcach dostęp do księgozbioru posiada większa liczba mieszkańców,
niż w Olsztynie. Najmniejszą wartość wskaźnika odnotowana została w Rzeszowie.
Rysunek 104 Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności w latach 2013-2015

Źr
ódło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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10. Kultura, sport i turystyka
-----------------------------------------------------------------------------------------10.2. Sport

Olsztyński Ośrodek Sportu i Rekreacji posiadał w 2015 roku 3 baseny kryte, 4 miejskie
kąpieliska, 3 hale widowiskowo-sportowe oraz 2 stadiony (Tabela 14). W porównaniu do
pozostałych miast, Białystok posiada tyle samo basenów i stadionów, o jedną halę sportową
więcej oraz jedno miejskie kąpielisko. Kielce przodują w kwestii liczby basenów krytych,
pływalni
i stadionów.
Tabela 14 Liczba obiektów sportowych w 2015 roku

Baseny kryte

Kąpieliska

Hale sportowe

Stadiony

Olsztyn

3

4

3

2

Kielce

5

065

4

4

1

166

2

1

1

367

2

Rzeszów
Białystok

3

Źródło: Dane miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

Od 2012 roku w Olsztynie spadła liczba klubów sportowych i tym samym osób korzystających
z ich oferty (Rysunek 105).
Rysunek 105 Liczba klubów sportowych wraz z liczbą członków w Olsztynie w latach 2012 i 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

65

Plus 1 basen odkryty.
Plus 3 baseny odkryte.
67 Na podstawie: http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/sport_i_rekreacja/obiekty_sportowe/
66
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Podobny trend występuje w Rzeszowie i Białymstoku, a tylko w Kielcach (mimo również
spadku liczby klubów) wzrosła liczba osób ćwiczących (Rysunek 106).
Rysunek 106 Liczba klubów sportowych wraz z liczbą członków w latach 2012 i 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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10. Kultura, sport i turystyka
-----------------------------------------------------------------------------------------10.3. Turystyka

W Olsztynie w latach 2014-2015 nie zwiększyła się liczba
obiektów noclegowych, a ich liczba zmniejszyła się w
porównaniu do roku 2013 – z 26 obiektów do 23 w roku
2015 (Tabela 15). Pozostałe badane miasta posiadają
więcej obiektów noclegowych i ich liczba wzrosła w
2015 roku w stosunku do 2012 roku (Rzeszów – o 6
obiektów; Kielce – o 4 obiekty; Białystok – o 1 obiekt).
Źródło: Urząd Miasta Olsztyna Biuro
Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego68

Tabela 15 Liczba obiektów noclegowych

Olsztyn
Rzeszów
Białystok
Kielce

2012
24
33
25
28

2013
26
36
27
29

2014
23
34
27
32

2015
23
39
26
32

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W ślad za zmniejszającą się liczbą obiektów noclegowych, w Olsztynie spadła liczba
dostępnych miejsc noclegowych. Nie mniej jednak, Olsztyn posiada największą liczbę miejsc
na 1000 ludności (32,76). Zasobność noclegów jest dwukrotnie większa, niż w Rzeszowie (15,69
miejsc na 1000 ludności), oraz czterokrotnie większa, niż w Białymstoku (7,82 miejsc n 1000
ludności) (Tabela 16).
Tabela 16 Miejsca noclegowe na 1000 ludności

Olsztyn
Rzeszów
Białystok
Kielce

2012
34,01
10,39
7,06
9,85

2013
37,28
12,72
7,54
10,80

2014
31,54
13,40
7,75
12,22

2015
32,76
15,69
7,82
12,23

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W porównaniu do 2013 roku, w roku 2015 w Olsztynie odnotowano spadek liczby noclegów.
Pomimo tego w Olsztynie i Rzeszowie była to wartość najwyższa spośród pozostałych miast

68

Dostęp: https://www.olsztyn.eu/nc/urzad-miasta/aktualnosci/article/most-nad-lyna-odnowiony.html
[13.12.2016]
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(Tabela 17). Ponadto, w badanych latach 2012-2015, Rzeszów charakteryzuje się największą
dynamiką wzrostu liczby udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców.
Tabela 17 Udzielone noclegi na 1000 ludności

Olsztyn
Rzeszów
Białystok
Kielce

2012
1 786
1 256
1 020
987

2013
2 191
1 386
1 120
968

2014
1 729
1 517
1 111
1 051

2015
1 785
1 735
1 143
1 105

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

Wskaźnik turystów zostających na co najmniej jedną noc, w Olsztynie wyniósł w 2015 roku
1010 osób na 1000 mieszkańców (Tabela 18). Jest to wartość wyższa, niż w 2014 roku, ale
jednocześnie niższa, niż w 2013 roku. W Rzeszowie liczba nocujących gości wzrasta,
przewyższając pod tym względem Olsztyn w 2014 i 2015 roku (1189 osób).
Tabela 18 Turyści korzystający z noclegów na 1000 mieszkańców

Olsztyn
Rzeszów
Białystok
Kielce

2012
936
711
725
561

2013
1 112
906
839
554

2014
975
1 036
837
613

2015
1 010
1 189
837
679

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL

W Olsztynie liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym zdecydowanie spadła
w latach 2012-2015 i w 2015 roku wyniosła 270 noclegów na 1000 mieszkańców (Tabela 19).
Wyższymi wynikami dla analizowanego wskaźnika charakteryzują się Rzeszów (438 noclegów
na 1000 mieszkańców w roku 2015), wyprzedzając w 2015 roku Białystok (425 noclegów na
1000 mieszkańców) oraz Olsztyn (270 noclegów na 1000 mieszkańców). Kielce odznaczają się
dużą różnicą udzielonych noclegów zarówno wobec Olsztyna, jak i pozostałych miast (Kielce
– 129 noclegów na 1000 mieszkańców).
Tabela 19 Udzielone noclegi turystom zagranicznym na 1000 mieszkańców

Olsztyn
Rzeszów
Białystok
Kielce

2012
325
254
366
131

2013
315
318
425
130

2014
272
367
442
138

2015
270
438
425
129

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL
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11. Zrównoważony rozwój i potencjał
innowacyjności

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego69

Coraz

częściej,

na

wielu

szczeblach

administracji

państwowej,

międzynarodowej,

czy w ocenie opinii publicznej, pojawia się wymóg tworzenia i wydobywania z miast
potencjału innowacyjności. Innowacyjność rozumiana jest wielorako, jako ogólna idea
dostarczania i wykorzystywania zasobów ludzkich, wynalazków, rozwiązań społecznych
i inżynieryjnych, lub poprzez ściśle określone wskaźniki. Podobnie wygląda sprawa
zrównoważonego rozwoju. Przechodząc do podsumowania analiz, przedstawiona zostanie
zarówno jedna, jak i druga idea, wraz z próbą analizy sytuacji Olsztyna w obu sferach. Cele
strategiczne rozwoju Olsztyna na 2020 rok przyjmują elementy związane ze zrównoważonym
rozwojem miejskim (więcej informacji w części 1.1. Cele raportu). W tym celu powołane
zostały specjalne fundusze (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) konsolidujące środki
z różnych programów operacyjnych dotowanych przez Unię Europejską.

69

Dostęp: https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/michelin-w-olsztynie-od-20-lat.html
[13.12.2016]
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Na zrównoważony rozwój miast składają się trzy szczegółowe cele: wspieranie miast
w

kreowaniu

wzrostu

gospodarczego,

tworzenie

miejsc

pracy

i

poprawa

życia

mieszkańców70. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe cele strategiczne i wskaźniki
kontekstowe dla monitorowania rozwoju Olsztyna względem celów operacyjnych.
Tabela 20 Cele strategiczne/wskaźniki kontekstowe odpowiadające celom operacyjnym Strategii
Rozwoju Miasta – Olsztyn 202071
Zmiana 2012Miara
2012
2013
2014
2014 [%]
Cel strategiczny A. Wzrost poziomu kapitału społecznego
A1. Liczba turystów korzystających z
-19,7%
Liczba
40,01
44,41
32,11
noclegów na 1 miejsce noclegowe
A2. Liczba osób korzystających z imprez na
83,4%72
Liczba
b.d.
1072,28
1966,41
1000 mieszkańców
A3. Liczba organizacji pozarządowych na
10,1%
Liczba
5,05
5,32
5,56
1000 mieszkańców
Cel strategiczny B. Wzrost napływu kapitału inwestycyjnego
B1. Liczba pracujących na 1000
4,6%
Liczba
353,86
363,04
370,14
mieszkańców
B2. Liczba podmiotów gospodarczych na
3,2%
Liczba
127,16
130,02
131,23
1000 mieszkańców
B3. Liczba inwestorów zagranicznych na
5,3%
Liczba
0,38
0,37
0,40
1000 mieszkańców
Cel strategiczny C. Wzrost innowacyjności
C1. Liczba firm zaliczanych do sektora
0,9%
wysokich i średniowysokich technologii na
Liczba
1,17
1,19
1,18
1000 mieszkańców
C2. Liczba pracujących w sektorze usług
53,7%
Liczba
10,92
13,18
16,78
zewnętrznych na 1000 pracujących
C3. Liczba podmiotów zaliczanych do
-2,1%
Liczba
8,42
8,56
8,24
inteligentnych specjalizacji73 na 1000
mieszkańców
Cel strategiczny D. Rozwój funkcji metropolitalnych
D1. Dostępność drogowa Olsztyna do
Warszawy, Elbląga i Ełku:
2,5%
1) Warszawa
02:41
02:38
02:45
2)

Elbląg

3)

Ełk

Godziny 01:24

01:23

01:24

02:12

02:10

02:18

0,0%
4,5%

D2. Liczba turystów zagranicznych
-5,0%
korzystających z noclegów na 1000
Liczba
153,92
157,74
146,23
mieszkańców
D3. Środki z UE pozyskane na współpracę i
-1,8%
Złotych 2,17 zł
1,90 zł
2,13 zł
kontakty międzynarodowe na 1 mieszkańca
D4. Wydatki majątkowe ogółem na
78,7%
gospodarkę komunalną i ochronę
Złotych 66,29 zł
259,29 zł
118,43 zł
środowiska na 1 mieszkańca (z budżetu
Miasta)
Źródło danych: Monitoring Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020. Raport za rok 2015, 2016, s. 56

70

Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020, s. 9-10
Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020, s. 51
72 W stosunku do roku 2013.
73 W Uchwale Sejmiku Województwa Warmińsko-mazurskiego, nr XXVIII/553/13, wyznaczone zostały
sektory inteligentne (inteligentne specjalizacje) wg klasyfikacji podmiotów PKD. Należą one do kategorii
naczelnych: ekonomia wody, drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości.
71
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W przypadku rozwoju poziomu kapitału społecznego, zdecydowanie pozytywnym trendem
jest wzrost udziału osób korzystających z imprez miejskich w 2014 roku (1966,41/1000 osób)
o 83,4%, w stosunku do roku 2013 (1072,28/1000 osób). Również rozwój społeczeństwo
obywatelskiego w Olsztynie, mierzony liczbą organizacji pozarządowych przypadających na
1000 mieszkańców, może szczycić się wzrostem o 10,1% od 2012 roku (5,05 organizacji w 2012
roku oraz 5,56 organizacji w 2014 roku). Duży spadek natomiast notuje wskaźnik związany
z podnoszeniem atrakcyjności miasta dla ruchu turystycznego. W 2012 roku średnio 40
turystów na 1000 mieszkańców korzystało z noclegów, a w 2014 roku już tylko 32 (spadek
o 19,7%). W przypadku celu związanego z chęcią ściągnięcia do miasta inwestorów i rozwoju
przedsiębiorczości, wszystkie wskaźniki odnotowały wzrost od 2012 do 2014 roku:
•

C1. Liczba firm zaliczanych do sektora wysokich i średniowysokich technologii na 1000
mieszkańców – wzrost o 4,6%,

•

C2. Liczba pracujących w sektorze usług zewnętrznych na 1000 pracujących – wzrost
o 3,2%,

•

C3.

Liczba

podmiotów

zaliczanych

do

inteligentnych

specjalizacji

na

1000

mieszkańców – wzrost o 5,3%.
Ściśle związany ze wzrostem przedsiębiorczości cel zwiększenia konkurencyjności regionu
(wzrost innowacyjności) w jednym aspekcie zdecydowanie aspiruje do jego osiągnięcia.
Rozwój sektora usług, mierzony w liczbie zatrudnionym w nim pracowników w przeliczeniu na
1000 mieszkańców odnotował wzrost aż o 53,7% w stosunku do 2012 roku.

Liczba firm

zaliczanych do sektora wysokich i średniowysokich technologii na 1000 mieszkańców jest
względnie stała – od 2012 roku wskaźnik wzrósł o niespełna 1%, w stosunku do stanu z 2012
roku. Gorzej sytuacja wygląda w sprawie szczególnie ważnej w perspektywie wyróżnienia
regionu pod względem walorów środowiskowych, jak i żywnościowych. Liczba podmiotów
zaliczanych do tzw. inteligentnych specjalizacji spadła od 2012 roku o 2,1%. Rozwój funkcji
metropolitarnych również charakteryzuje się różną dynamiką. Spada szybkość dotarcia
drogami publicznymi do stolicy (o średnio 4 minuty, w porównaniu do 2012 roku) oraz do Ełku
(o 6 minut). Droga do Elbląga ani nie wydłużyła się, ani skróciła od 2012 roku. Liczba turystów
zagranicznych korzystających z noclegów, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, spadła
o prawie 8 osób, w stosunku do 2012 roku oraz o ponad 11 osób w stosunku do 2013 roku.
Należy nadmienić jednak, że nie jest to wskaźnik, który odnosi się ostatecznie do poziomu
atrakcyjności miasta dla turystów zagranicznych. Nie uwzględnia bowiem m.in. wydarzeń
o charakterze jednodniowym, które potrafią przyciągnąć wielu zainteresowanych, którzy
ostatecznie mogą nie skorzystać z noclegu w Olsztynie (a np.. szczególnie w okresie letnim,
nad jednym z „tysiąca jezior”). Z kolei liczba środków z Unii Europejskiej przeznaczana na
rozwój kontaktów międzynarodowych charakteryzuje się nieregularnością (co ma swoje
przyczyny, nie tylko w charakterze pojedynczych wydarzeń większych niecyklicznych,
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a mniejszych cyklicznych, ale i ze względu na projektowy sposób finansowania, który wpływa
na nieregularność wpływu środków). W 2013 roku środki w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wyniosły 1,90 zł (o 0,27 zł mniej niż w 2012 roku), natomiast w 2014 roku wzrosły do poziomu
2,13 zł (wzrost o 0,23 zł w stosunku do 2013 roku). Kwestia wydatków majątkowych na
ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w przeliczeniu na 1 mieszkańca nie pozostawia
wątpliwości, że ten wskaźnik uległ największej poprawie relacyjnej. W 2013 roku wydatki
wzrosły średnio o 193 zł na 1 mieszkańca, w porównaniu do 2012 roku. Natomiast w 2014 roku
wydatki zmalały w stosunku do roku poprzedniego średnio o 140,86 zł, ale jest to i tak wysoki
przyrost,

w

porównaniu

do

początku

pomiaru,

czyli

roku

2012

(78,7%

przyrostu).

Podsumowując, największe nadzieje niosą wskaźniki związane z rozwojem przedsiębiorczości,
innowacyjności i kapitału społecznego, a potrzebna jest poprawa sfer związanych
z podniesieniem atrakcyjności turystycznej i rozrost funkcji metropolitarnych.
Inną, zewnętrzną próbę oceny innowacyjności polskich miast podjął ranking „Miasta uczące
się” z 2015 roku, który powstał przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w ramach
projektu Europolis. Celem projektu jest kompleksowa analiza polskich miast pod względem
osiągania wskaźników inspirowanych koncepcją kreatywności i ośrodków kreatywnych
autorstwa Richarda Floridy74. Brane pod uwagą są: infrastruktura produkcyjna – sieć
powiązanych ze sobą firm i ośrodków naukowych z zakresu działalności profesjonalnej,
naukowej, technicznej i informatycznej; kapitał ludzki – zasoby siły roboczej dostępne na
lokalnym rynku pracy ze względu na wykształcenie i specjalizację; infrastruktura podstawowa
i komunikacyjna — dostarczanie dóbr i usług na rynek i wymiana informacji między firmami
i ośrodkami naukowymi i przemysłowymi; współpraca między firmami i mieszkańcami miast
oraz poziom wzajemnego zaufania; instytucjonalna łatwość prowadzenia biznesu, wyrażona
w efektywności funkcjonowania instytucji państwowych75. Olsztyn został umieszczony na 14
miejscu w rankingu (na 66 miast) z ogólnym indeksem wynoszącym 37,7 pkt. na 100
możliwych (Rysunek 107). Na niższe miejsce wpłynęła przede wszystkim infrastruktura
podstawowa oceniona zdecydowanie negatywnie (co ma tylko pośrednie pokrycie we
wskaźnikach w niniejszym raporcie). Duża różnica między Olsztynem, a pozostałymi miastami
pojawiła się jeszcze w przypadku rozwoju kapitału społecznego (czynnik „Współpraca”).

74 Mimo różnych kontrowersji, koncepcja ta staje się podstawą różnych analiz związanych z rozwojem
miast na świecie. Nie mniej, należy podchodzić do tych wyników z perspektywy trafności wskaźników,
które doczekały się wielu lokalnych recepcji i wariantów (podkreślając znaczenie kontekstów
kulturowych przy porównaniach i lokalnych specyfik). Dlatego też ranking Miasta uczące się można
potraktować jako jedną z lokalnych, tym razem polskich, prób porównania miast pod względem
szczególnego rozumienia innowacyjności. Więcej informacji na temat różnorodnych podejść i analiz
wykorzystujących koncepcję kreatywności można znaleźć w artykule: Correia C.M., and Costa J.S. 2014.
"Medición de la creatividad en los estados miembros de la UE". Investigaciones Regionales. (30): 7-26
(wersja anglojęzyczna dostępna pod:
http://www.aecr.org/images/ImatgesArticles/2014/12/01Correia.pdf [07.12.2016]
75 Cały raport, wraz ze szczegółowymi wskaźnikami: Europolis. Miasta uczące się. Raport, 2015
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Rysunek 107 Indeks Miast Uczących się z ocenami cząstkowymi

Źródło: Europolis. Miasta uczące się. Raport, 2015
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12. Podsumowanie i rekomendacje

Demografia
Olsztyn i Kielce charakteryzują się największą dysproporcją między odsetkiem osób w wieku
produkcyjnym, a osobami w wieku poprodukcyjnym. Wpisuje się to w intensywny trend
starzenia się populacji, którego skutki dopiero zaczną realnie wpływać na wiele dziedzin
życia. Olsztyn charakteryzuje się wysokim pozytywnym saldem migracji osób w wieku
produkcyjnym, co może łagodzić jednocześnie skutki procesu starzenia się populacji,
jak i może powodować wzrost produktywności miasta.

Infrastruktura komunalna, gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska
Zasięg funkcjonowania sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła jest
w Olsztynie na wysokim poziomie. Jednocześnie spada wielkość zużycia tych mediów,
co postrzegane jest jako pozytywne zjawisko, względem aspektu ochrony środowiska
naturalnego. Dodatkowo, kolejne inwestycje i modernizacja istniejących sieci zaspokaja
potrzeby Olsztyna, nawet w perspektywie spodziewanego wzrostu liczby mieszkań. Olsztyn
podejmuje kolejne działania mające na celu zwiększenie terenów zieleni w mieście.
Wdrażane są plany inwestycyjne związane z rewitalizacją parków i zagospodarowywaniem
nowych przestrzeni, np. Park Centralny. Powstał również projekt nasadzeń kompensacyjnych,
które wpływają zarówno na estetykę miasta, jak i na środowisko naturalne. Emisja
zanieczyszczeń powietrza jest na dość wysokim, ale stabilnym poziomie, w porównaniu np. do
Białegostoku, gdzie wzrost zanieczyszczeń jest niewspółmiernie większy. W Olsztynie wzrasta
również udział wydatków na walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Od czasu zmian regulacji
prawnych odnośnie odpadów komunalnych, mieszkańcy Olsztyna w ograniczonym stopniu
stosują wymóg segregacji odpadów komunalnych, mimo dużego odsetka deklarujących
korzystanie z tej formy utylizacji śmieci. Jednocześnie gwałtowny wzrost liczby śmieci
niesegregowanych staje się coraz bardziej widoczny i znaczący, w porównaniu do
pozostałych analizowanych miast. Większość (61%) mieszkańców Olsztyna dostrzega
poprawę w czystości miasta oraz ocenia pozytywnie czystość w centrum (71%), na terenach
rekreacyjnych (70%) oraz w miejscu swojego zamieszkania (64%).

Transport i komunikacja
Jakość transportu miejskiego i jego dostępności oceniana była pozytywnie przez 69%
respondentów wobec 8% mających odmienne zdanie. Wpływ na przewagę pozytywnych
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nastrojów najprawdopodobniej mają duże zmiany w usprawnieniu komunikacji miejskiej oraz
międzymiastowej, np.:
•

Wdrażanie

od

2014

roku

systemu

programów

integrujących

połączenia

komunikacyjne między Olsztynem i gminami sąsiednimi,
•

Ponowne otwarcie ruchu tramwajowego pod koniec 2015 roku,

•

Budowa Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, którego budowa skończyła się pod koniec
2015 roku76.

Wzrost ścieżek rowerowych względem liczby mieszkańców jest wyższy, niż w pozostałych
miastach i osiągnął prawie dwukrotność stanu z 2012 roku. Długość dróg o lepszej
nawierzchni rośnie w podobnym stopniu, jak w Rzeszowie i Białymstoku (wolniej,
niż w Kielcach), ale jednocześnie długość dróg gruntowanych jest na stałym, najwyższym
spośród analizowanych miast, poziomie. Przy zwiększającej się liczbie zmotoryzowanych
olsztynian, ten aspekt zdaje się być kluczowy (chociaż nie należy wykluczać, że sama jakość
utwardzonych dróg również może być różnie oceniana). Mieszkańcy Olsztyna szczególnie
krytycznie

podchodzą

do

kwestii

jakości

dróg

(średnia

ocena

wyniosła

2,7

na

skali 5-punktowej – najmniej z badanych elementów). Liczba wypadków i ofiar wypadków
jest w Olsztynie na niższym poziomie, w porównaniu z danymi zarejestrowanymi w Kielcach,
czy Rzeszowie.

Bezpieczeństwo publiczne
Mimo malejącej przestępczości, jej wskaźnik w 2015 roku był najwyższy w Olsztynie spośród
analizowanych miast. Mieszkańcy czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania (76%)
i centrum Miasta (71%). Na bezpieczeństwo publiczne wpływ może mieć rozrastający się
system

monitoringu,

ale

także

zintegrowanie

systemu

komunikacji

miasta

(również

korzystający z kamer).

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Olsztyn odznacza się najmniejszą, zaraz po Białymstoku, liczbą przychodni podległych
samorządowi terytorialnemu. Wskaźnik ten przekłada się na mniejszą liczbę udzielonych
porad lekarskich w tych ośrodkach (w porównaniu do innych analizowanych miast). Tym
samym, zasięg funkcjonowania tych przychodni maleje. Rekompensuje ten trend liczba
powstających przychodni pozostałego typu własności, zwiększając liczbę ludności objętych
podstawową opieką zdrowotną (a jednocześnie zmniejszając ich obciążenie). Dostępność
do opieki lekarskiej rośnie, ale głównie dzięki procesom demograficznym – liczba lekarzy
spada, co jest analogicznym trendem, jak w przypadku Rzeszowa. Zasięg działania szpitali
publicznych i ich pojemność nie zmienia się w czasie znacząco.
76

http://mazuryairport.pl/historia_33.html [dostęp: 07.12.2016]
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Liczba

gospodarstw

pobierających

świadczenia

z

pomocy

społecznej

maleje,

a jednocześnie zwiększa się liczba dzieci objętych programem dożywiania w jednostkach
oświatowych i opiekuńczych, co może zmniejszać rozwarstwienie społeczno-dochodowe.

Gospodarka mieszkaniowa
Olsztyn charakteryzuje się stałym spadkiem mieszkań oddawanych do użytku. Jednocześnie
sama

dostępność

mieszkań

rośnie.

Podobnie, jak

w

przypadku

mediów

ogółem,

w gospodarstwach domowych stale spada zużycie energii elektrycznej, gazu, czy wody.
Mieszkańcy ogólnie pozytywnie oceniają swoją sytuację mieszkaniową (79% pozytywnych
głosów)77.

Rynek pracy
Problemy ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy są często podkreślane w wypowiedziach
mieszkańców – 38,6% olsztynian wskazuje na pogarszanie się sytuacji, wobec 12,7% głosów
mówiących o poprawie78. Wskaźnik bezrobocia maleje jednak od 2013 roku i w 2015 roku jest
na najniższym poziomie, spośród pozostałych miast. Zarobki mieszkańców Olsztyna rosną
i zbliżają się do regionalnego lidera – Rzeszowa. Wzrasta również liczba przedsiębiorstw,
na poziomie analogicznym, jak w przypadku pozostałych miast.

Edukacja
Zasobność i dostępność szkół różnego stopnia w Olsztynie nie różni się znacząco,
niż w przypadku Kielc, Rzeszowa i Białegostoku. W związku z prognozowanym spadkiem liczby
dzieci, obciążenie oddziałów szkolnych nie powinno znacząco się zwiększyć79. Oddziały
licealne, technika i szkoły policealne dla młodzieży odznaczają się znacząco mniejszym
obciążeniem, niż w przypadku pozostałych miast. Liczba szkół zawodowych jest najniższa
wśród analizowanych miast, a liczba uczniów jest zdecydowanie malejąca. Olsztyn objęło
podobne zjawisko, jak w przypadku szkolnictwa wyższego ogółem – maleje liczba studentów
i absolwentów.

Kultura, turystyka i sport
W porównaniu do pozostałych miast, liczba klubów i kół rozwijających zainteresowania
mieszkańców

jest na niższym poziomie i odznacza się tendencją malejącą, przy

proporcjonalnie mniejszym spadkiem liczby uczestników, jak w przypadku reszty ośrodków.
Podobnie sprawa wygląda z klubami sportowymi. Olsztyn jest liderem, jeśli chodzi o liczbę
wydarzeń kulturalnych (głównie koncertów) i sportowych. Nie przekłada się to bezpośrednio
na

widownię, ponieważ wydarzenia

białostockie

zebrały 3-krotnie

większą

77

publikę

Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, s. 30
Badanie opinii mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta, 2016, s. 13
79 W dużej mierze zależy to od możliwych reform oświatowych mających na celu zmniejszenie liczby
szkół i ich agregację.
78
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w przypadku wydarzeń sportowych oraz większą, ale nieznacznie, w przypadku wydarzeń
artystyczno-rozrywkowych w 2015 roku. Olsztyn charakteryzuje się największą liczbą miejsc
noclegowych na 1000 mieszkańców, przy jednoczesnym względnie stałym, wysokim
poziomem udzielonych noclegów. Co zauważalne, odsetek udziału turystów zagranicznych
znacząco spada w ostatnich latach, co szczególnie widoczne jest na skali Rzeszowa
i Białegostoku.

110

Raport o stanie Miasta za lata 2014 - 2015

13. Spis tabel, grafik i wykresów
Spis tabel
Tabela 1 Pytania badawcze związane z celami raportu .......................................................................................... 7
Tabela 2 Charakterystyka analizowanych miast ..................................................................................................... 8
Tabela 3 Źródła danych ......................................................................................................................................... 10
Tabela 4 Wydatki bieżące z budżetu miasta Olsztyna na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ............ 19
Tabela 5 Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [w %] w latach 2012-2015................... 41
Tabela 6 Wydatki bieżące z budżetu miasta Olsztyna na transport i łączność w latach 2012-2015 ..................... 42
Tabela 7 Wielkość i zasobność taborów komunikacji miejskiej na poziomie województw w 2015 r. .................. 54
Tabela 8 Wydatki bieżące z budżetu miasta Olsztyna na bezpieczeństwo publiczne w latach 2012-2015 ......... 56
Tabela 9 Wydatki bieżące z budżetu miasta Olsztyna na ochronę zdrowia i pomoc społeczną w latach 2012-2015
.............................................................................................................................................................................. 62
Tabela 10 Wydatki bieżące z budżetu miasta Olsztyna na gospodarkę mieszkaniową w latach 2012-2015........ 72
Tabela 11 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do poszczególnych miast w 2015 r................ 79
Tabela 12 Placówki oświatowe dla młodzieży w latach 2012-2015...................................................................... 85
Tabela 13 Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w szkołach dla młodzieży .................................................. 86
Tabela 14 Liczba obiektów sportowych w 2015 roku ........................................................................................... 98
Tabela 15 Liczba obiektów noclegowych ............................................................................................................ 100
Tabela 17 Miejsca noclegowe na 1000 ludności ................................................................................................. 100
Tabela 17 Udzielone noclegi na 1000 ludności ................................................................................................... 101
Tabela 18 Turyści korzystający z noclegów na 1000 mieszkańców..................................................................... 101
Tabela 19 Udzielone noclegi turystom zagranicznym na 1000 mieszkańców..................................................... 101
Tabela 20 Cele strategiczne/wskaźniki kontekstowe odpowiadające celom operacyjnym Strategii Rozwoju
Miasta – Olsztyn 2020......................................................................................................................................... 103

Spis rysunków
Rysunek 1 Liczba ludności Olsztyna w latach 2012-2015...................................................................... 11
Rysunek 2 Liczba ludności w latach 2012-2015..................................................................................... 12
Rysunek 3 Ludność ze względu na płeć w 2012 r. i w 2015 r. ............................................................... 12
Rysunek 4 Udział ludności ze względu na wiek społeczno-ekonomiczny w Olsztynie w latach 20122015 [%]................................................................................................................................................. 13
Rysunek 5 Udział ludności ze względu na wiek społeczno-ekonomiczny w latach 2012-2015 [%] ...... 14
Rysunek 6 Prognoza udziału ludności ze względu na wiek społeczno-ekonomiczny na rok 2050 [%] . 14
Rysunek 7 Urodzenia żywe i zgony na 1000 ludności w Olsztynie w latach 2012-2015 ....................... 15
Rysunek 8 Urodzenia żywe i zgony na 1000 ludności w latach 2012-2015........................................... 16
Rysunek 9 Przyrost naturalny na 1000 ludności w Olsztynie w latach 2013-2015 ............................... 16
Rysunek 10 Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 2013-2015................................................. 17
Rysunek 11 Współczynnik salda migracji na pobyt stały osób w wieku produkcyjnym na 10 tys.
ludności w wieku produkcyjnym w Olsztynie w latach 2012-2014....................................................... 17
Rysunek 12 Współczynnik salda migracji na pobyt stały osób w wieku produkcyjnym na 10 tys.
ludności w wieku produkcyjnym w latach 2012-2014 .......................................................................... 18
Rysunek 13 Sieć cieplna – liczba kotłowni w Olsztynie w latach 2012-2015.................... 20
Rysunek 14 Długość sieci cieplnej przesyłowej w Olsztynie w latach 2012-2015 [km]......................... 20
Rysunek 15 Sieć cieplna – liczba kotłowni w latach 2012-2015............................................................ 21

111

Raport o stanie Miasta za lata 2014 - 2015
Rysunek 16 Długość sieci cieplnej przesyłowej [km]............................................................................. 22
Rysunek 17 Sprzedaż energii cieplnej w budynkach mieszkalnych w przeliczeniu na kubaturę
budynków mieszkalnych w Olsztynie w latach 2012-2015 [GJ/dam3] ................................................. 22
Rysunek 18 Sprzedaż energii cieplnej w budynkach mieszkalnych w przeliczeniu na kubaturę
budynków mieszkalnych w latach 2012-2015 [GJ/dam3]..................................................................... 23
Rysunek 19 Odbiorcy gazu ziemnego i jego zużycie w Olsztynie w latach 2012-2015 ......................... 24
Rysunek 20 Długość sieci dystrybucji gazu oraz odsetek mieszkańców Olsztyna korzystający z gazu
ziemnego w latach 2012-2015 .............................................................................................................. 25
Rysunek 21 Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań oraz ogółem na gospodarstwo w Olsztynie w latach
2012- 2015 r. ......................................................................................................................................... 25
Rysunek 22 Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań oraz ogółem na gospodarstwo 2014 - 2015 r...... 26
Rysunek 23 Odbiorcy i konsumpcja energii elektrycznej na niskim napięciu w Olsztynie.................... 27
Rysunek 24 Konsumpcja energii elektrycznej w latach 2012-2015 r. ................................................... 28
Rysunek 25 Zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę w latach 2012-2015 [MWh/szt.].................... 29
Rysunek 26 Dynamika ludności korzystającej z sieci wodociągowej oraz konsumpcja wody w Olsztynie
w latach 2012-2015 ............................................................................................................................... 30
Rysunek 27 Zaopatrzenie miasta w wodę oraz zużycie wody w latach 2012-2015 r........................... 31
Rysunek 28 Awarie sieci wodociągowej w Olsztynie w latach 2012-2015............................................ 31
Rysunek 29 Przepustowość oczyszczalni według projektu [m3/dobę] ................................................. 33
Rysunek 30 Ludność korzystająca z kanalizacji w ogólnej liczby ludności [%] ...................................... 34
Rysunek 31 Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem w Olsztynie w latach 2012-2015 [%]........ 34
Rysunek 32 Udział terenów zieleni w powierzchni miasta ogółem w latach 2012-2015 [%] ............... 35
Rysunek 33 Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych w przeliczeniu na 100 tys. hektarów
powierzchni miasta w latach 2012-2015............................................................................................... 36
Rysunek 34 Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Olsztynie w latach 2012-2015 [t/r] ......... 37
Rysunek 35 Emisja zanieczyszczeń gazowych w latach 2012-2015 [t/r]............................................... 37
Rysunek 36 Emisja gazowych oraz pyłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie
uciążliwych na 1 mieszkańca w latach 2012-2015 [ton/rok]................................................................. 38
Rysunek 37 Zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych zebrane w ciągu roku
przypadających na jednego mieszkańca w latach 2012-2015 [kg/osobę] ............................................ 39
Rysunek 38 Zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych zebrane w ciągu roku
przypadających na jednego mieszkańca w latach 2012-2015 [kg/osobę] ............................................ 40
Rysunek 39 Długość dróg gminnych i powiatowych w Olsztynie ze względu na jakość w latach 20122015 [km/10 tys. mieszkańców]............................................................................................................ 43
Rysunek 40 Długość dróg gminnych i powiatowych ze względu na jakość w latach 2012 i 2015 na tle
innych miast [km/10 tys. mieszkańców] ............................................................................................... 44
Rysunek 41 Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności w Olsztynie w latach 2012-2015 ....... 46
Rysunek 42 Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności w latach 2012-2015 na tle innych miast
............................................................................................................................................................... 47
Rysunek 43 Udział samochodów osobowych względem wieku do ogółu w Olsztynie w 2015 r. ......... 48
Rysunek 44 Udział samochodów osobowych względem wieku do ogółu w 2015 r.............................. 49
Rysunek 45 Wypadki drogowe i ich ofiary w latach w Olsztynie w 2012-2015 .................................... 50
Rysunek 46 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności w latach 2012-2015 ............................................ 51
Rysunek 47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów w latach 2012-2015............................................ 51

112

Raport o stanie Miasta za lata 2014 - 2015
Rysunek 48 Liczba pasażerów (oś lewa) oraz liczba wozokilometrów (oś prawa) przeciętnego dnia
powszedniego w świetle badań marketingowych w latach 2008, 2012/13 i 2014............................... 52
Rysunek 49 Schemat linii dziennych komunikacji miejskiej .................................................................. 53
Rysunek 50 Długość ścieżek rowerowych w Olsztynie w latach 2012-2015 [km]................................. 54
Rysunek 51 Długość ścieżek rowerowych na 10 tys. mieszkańców w latach 2012-2015 [km] ............. 55
Rysunek 52 Postępowania wszczęte, przestępstwa stwierdzone i liczba podejrzanych w Olsztynie w
roku 2015 .............................................................................................................................................. 57
Rysunek 53 Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1000 mieszkańców w odniesieniu do charakteru
przestępstwa w Olsztynie w 2015 roku................................................................................................. 57
Rysunek 54 Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1000 mieszkańców w odniesieniu do charakteru
przestępstwa w 2015 roku .................................................................................................................... 58
Rysunek 55 Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w 2015 roku [%] .......... 59
Rysunek 56 Efektywność działania Straży Miejskiej w Olsztynie w latach 2014-2015.......................... 60
Rysunek 57 Liczba zgłoszonych interwencji do Straży Miejskiej w latach 2014-2015 .......................... 60
Rysunek 58 Efektywność działania Straży Miejskich w latach 2014-2015 w przeliczeniu na 1000
mieszkańców ......................................................................................................................................... 61
Rysunek 59 Liczba przychodni w Olsztynie (lewa oś) i udzielonych w nich porad (prawa oś) w latach
2012-2015 ............................................................................................................................................. 63
Rysunek 60 Liczba mieszkańców Olsztyna przypadająca na jedną przychodnię zależnie od
administratora w latach 2012-2015 ...................................................................................................... 63
Rysunek 61 Całkowita liczba porad lekarskich udzielonych w latach 2012-2015 ................................. 63
Rysunek 62 Przychodnie ogółem oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w latach 2012-2015 ... 64
Rysunek 63 Udzielone porady lekarskie ogółem oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w latach
2012-2015 ............................................................................................................................................. 65
Rysunek 64 Liczba mieszkańców na 1 przychodnię zdrowia zależnie od administratora w latach 20122015....................................................................................................................................................... 66
Rysunek 65 Personel medyczny na 1000 mieszkańców (lewa oś) i liczba lekarzy (prawa oś) w Olsztynie
w latach 2013-2014 ............................................................................................................................... 67
Rysunek 66 Personel medyczny na 1000 mieszkańców w latach 2013-2015 ....................................... 67
Rysunek 67 Publiczne szpitale specjalistyczne i zespolone w 2015 roku.............................................. 68
Rysunek 68 Leczeni w szpitalach wojewódzkich w latach 2012-2015 [tys. os.].................................... 68
Rysunek 69 Liczba łóżek w szpitalach na 1000 mieszkańców w latach 2012-2015 .............................. 69
Rysunek 70 Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w latach 2012-2015
............................................................................................................................................................... 70
Rysunek 71 Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w latach 2012-2015
............................................................................................................................................................... 70
Rysunek 72 Średnia liczba uczniów korzystających z co najmniej jednego posiłku organizowanego
przez jednostkę oświatową we wszystkich państwowych placówkach oświatowych w Olsztynie w
latach 2012-2015................................................................................................................................... 71
Rysunek 73 Liczba mieszkań oddana do użytku wraz z wielkością powierzchni użytkowej i kubaturą
budynków mieszkalnych w Olsztynie w latach 2012-2015 ................................................................... 72
Rysunek 74 Liczba mieszkań oddana do użytku ogółem oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w
latach 2012-2015................................................................................................................................... 73
Rysunek 75 Zasoby mieszkaniowe Olsztyna w latach 2012-2015......................................................... 73
Rysunek 76 Zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2012-2015 ........... 74

113

Raport o stanie Miasta za lata 2014 - 2015
Rysunek 77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie w Olsztynie w latach 2012-2015 ......................... 75
Rysunek 78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie w latach 2012-2015 ............................................ 75
Rysunek 79 Zużycie mediów w gospodarstwach domowych w Olsztynie w ciągu roku na 1 mieszkańca
w latach 2012-2015 ............................................................................................................................... 76
Rysunek 80 Zużycie mediów w gospodarstwach domowych w ciągu roku na 1 mieszkańca w latach
2012-2015 ............................................................................................................................................. 77
Rysunek 81 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [zł] (lewa oś) oraz relacja do średniej
krajowej [%] (prawa oś) w latach 2012-2015........................................................................................ 78
Rysunek 82 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2012-2015 [zł] ............................ 79
Rysunek 83 Pracujący na 1000 ludności w Olsztynie w latach 2012-2015............................................ 80
Rysunek 84 Pracujący na 1000 ludności w latach 2012-2015 ............................................................... 80
Rysunek 85 Stopa bezrobocia rejestrowanego w Olsztynie w latach 2012-2015................................. 81
Rysunek 86 Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2012-2015 .................................................... 81
Rysunek 87 Liczba zarejestrowanych oraz nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw REGON w
Olsztynie w latach 2012-2015 .............................................................................................................. 82
Rysunek 88 Liczba zarejestrowanych oraz nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw REGON na 10000
mieszkańców ......................................................................................................................................... 83
Rysunek 89 Placówki oświatowe dla młodzieży w Olsztynie w latach 2012-2015................................ 84
Rysunek 90 Zdawalność egzaminów maturalnych [% zdanych w maju danego roku] ......................... 87
Rysunek 91 Liczba uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży w Olsztynie w latach
2012-2015 ............................................................................................................................................. 88
Rysunek 92 Liczba uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży w latach 2012-2015
............................................................................................................................................................... 88
Rysunek 93 Liczba szkół wyższych, studentów oraz absolwentów w Olsztynie w latach 2012-2015... 89
Rysunek 94 Szkoły wyższe ogółem w latach 2012-2015 ....................................................................... 89
Rysunek 95 Studenci i absolwenci szkół wyższych na 1000 mieszkańców w latach 2012-2015........... 90
Rysunek 96 Liczba obiektów kulturalnych w Olsztynie w latach 2012-2015 ........................................ 91
Rysunek 97 Liczba obiektów kulturalnych w latach 2014-2015............................................................ 92
Rysunek 98 Liczba klubów zainteresowań (prawa oś) wraz z liczbą członków (lewa oś) w Olsztynie w
latach 2012-2015................................................................................................................................... 93
Rysunek 99 Liczba klubów zainteresowań wraz z liczbą członków w latach 2012-2015 ...................... 93
Rysunek 100 Liczba grup artystycznych wraz z liczbą członków w latach 2012-2015 .......................... 94
Rysunek 101 Liczba grup artystycznych wraz z liczbą członków w latach 2012-2015 .......................... 94
Rysunek 102 Liczba wybranych rodzajów imprez rozrywkowych w latach 2013-2015 ........................ 95
Rysunek 103 Liczba uczestników imprez kulturalnych ze względu na rodzaj wydarzeń....................... 96
Rysunek 104 Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności w latach 2013-2015........................................... 97
Rysunek 105 Liczba klubów sportowych wraz z liczbą członków w Olsztynie w latach 2012 i 2014 .... 98
Rysunek 106 Liczba klubów sportowych wraz z liczbą członków w latach 2012 i 2014 ....................... 99
Rysunek 107 Indeks Miast Uczących się z ocenami cząstkowymi....................................................... 106

114

