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Wprowadzenie
Potrzeba aktualizacji strategii rozwoju Olsztyna
Podlegająca aktualizacji Strategia Rozwoju Olsztyna, uchwalona przez Radę Miasta
Olsztyn w dniu 17 czerwca 1998 roku (uchwała Nr XLVII / 553 / 98), objęła swoim
horyzontem czasowym rok 2015. W minionym okresie nastąpiła częściowa realizacja
przyjętych w niej zamierzeń. Strategia realizowana była w sposób pozwalający na osiąganie
zgodnego z założeniami, sukcesywnego rozwoju. Stworzona została dużym wysiłkiem
społeczności lokalnej i cieszyła się jej uznaniem. Jednakże na przemiany, jakie miały swoje
źródło w postanowieniach strategii coraz silniej zaczęły wpływać nowe czynniki pojawiające
się w bliższym i dalszym otoczeniu. Dalsze podążanie za ustaleniami strategii uchwalonej w
1998 r. zaczęło tracić uzasadnienie. Zarządzanie strategiczne w swojej istocie zakłada
elastyczne i płynne dostosowywanie metod postępowania do zmieniających się
uwarunkowań. Uznaje za słuszne wyznaczanie nowych celów pozwalając na wykorzystanie
pojawiających się wraz z nowymi warunkami szans. Ta część przemian, jaka dokonała się w
wyniku realizacji zaplanowanych w strategii działań wniosła nowe zjawiska i nowy
jakościowo stan. Stworzyła też warunki pozwalające na podejmowanie wyzwań, jakie rysują
się w związku ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu. Aby wykorzystać potencjał
napływający wraz z nowymi uwarunkowaniami postanowiono uwzględnić je wśród
zamierzeń rozwojowych, odpowiednio lokując w strategicznych planach miasta i
jednocześnie utrzymując z obowiązującej dotąd strategii jej istotę zawartą w deklaracji misji
Olsztyna. Misja Olsztyna deklaruje, iż Olsztyn to:
miasto zapewniające czystość środowisku, dbające o wzrost zasobności mieszkańców
opartej na rozwoju nauki i przedsiębiorczości, dające poczucie bezpieczeństwa, sprzyjające
rozkwitowi demokracji i samorządności
Skrócona formuła misji zapewnia więc, iż nadal wszystkie siły i środki pożytkowane będą z
myślą, aby Olsztyn stawał się
miastem zrównoważonego rozwoju, otwartym na człowieka ijego potrzeby.
W przygotowaniu nowego dokumentu Strategii Rozwoju Olsztyna uczestniczyły
grupy społeczne z różnych środowisk (m.in. zainteresowani mieszkańcy, przedstawiciele
świata nauki, kultury, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych).
Istota strategii rozwoju miasta i jej społeczny charakter
Strategia, w najbardziej ogólnym pojęciu oznacza założony sposób postępowania
wykorzystujący rozpoznane uwarunkowania dla osiągania celów realizujących misję. Takie
podmiotowe podejście oddaje jej dynamiczny charakter. Ze względu na złożoność podmiotu
(autora i głównego beneficjenta) strategii, opracowanie będzie miało charakter statyczny.
Mówiąc zatem o „Strategii”, jako zespole celów i metod działania zidentyfikowanych w
procesie jej tworzenia będziemy mieli na myśli dokument zawierający zapisy pozwalające na
określanie zjawisk wymagających zmian oraz postulatów i dyrektyw co do metod
postępowania.
Informacja o przedmiocie i podmiocie strategii wynika z jej definicji. Ów specyficzny
sposób postępowania, jakim jest strategia, prowadzony jest dla osiągania tak wyznaczonych
celów, aby możliwa była optymalna realizacja misji. Efekty uzyskiwane dzięki realizacji
celów będą oddziaływać na gminę kształtując ją w procesie rozwoju. Tak więc gmina jest tą
materią, jaka będzie podlegała zmianom, w wyniku działań (zgodnych z przyjętą strategią)
dokonywanych w celu dostosowania jej do potrzeb określonych w misji. Mówiąc o
przedmiocie strategii najprościej można byłoby poprzestać na stwierdzeniu, iż jest to, to
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wszystko co znajduje się wewnątrz granic administracyjnych miasta. Ustawa o samorządzie
gminnym1 (Art. 1 ust. 2) głosi: „...ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to
rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.” Oznacza to,
że
przedmiotem strategii będzie nie tylko materialna strona obszaru, jaki zakreślony został
granicami miasta, ale przede wszystkim to, w jaki sposób zmiany zachodzące w sferze
materialnej będą oddziaływać na mieszkającą tu społeczność. Stąd więc, przedmiotem
niniejszej strategii jest:
miasto Olsztyn w procesie jegofunkcjonowania i rozwoju, postrzegane w trzech wymiarach:
przestrzenno - przyrodniczym, społeczno-kulturowym i gospodarczo -finansowym,
natomiast podmiotem jest:
społeczność lokalna tworząca wspólnotę samorządową.
Należy przez to rozumieć, iż społeczność będąc podmiotem - twórcą strategii staje się
jednocześnie odbiorcą zmian zachodzących w wyniku działań podejmowanych przez jej
realizatorów.
Metodyka opracowania strategii rozwoju Olsztyna przyjęła za podstawę partycypację
społeczną w procesie jej tworzenia. Partycypacja wynikająca z poczucia wspólnoty i
współodpowiedzialności za przyszłość miasta staje się podstawą do nabycia praw
przysługujących uczestnikom procesu opracowania dokumentu zarówno w zakresie jego
kształtu jak i w odniesieniu do metod postępowania. Konstrukcja dokumentu określająca cele
oraz opisująca działania, za pomocą których cele te będą realizowane nie ogranicza grona
osób uprawnionych oraz zobowiązanych do podejmowania takich działań. Oznacza to, że
poszczególni mieszkańcy, instytucje i organizacje społeczne są zachęcane do wnioskowania i
urzeczywistniania zamierzeń zgodnych z zapisami wypracowanej wspólnie strategii. Istotą
sprawowania władzy samorządowej jest uprawnienie do określania procedur i zasad
postępowania, które zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi społecznie normami
ustalają reguły, jakie obowiązywać będą przy określaniu hierarchii ważności spraw z punktu
widzenia interesu publicznego oraz zasad udziału finansów publicznych w ich realizacji. Na
etapie opracowywania strategii, formułowania jej celów strategicznych, sposobów ich
osiągania rola społeczności lokalnej miała pierwszorzędne znaczenie. Strategia przewiduje
także na etapie realizacji czynny udział mieszkańców, organizacji, podmiotów gospodarczych
i instytucji. Każda aktywność społeczna mająca charakter twórczy i zorganizowany,
posiadająca znamiona efektywności i zgodna z założeniami strategii będzie przyczyniać się
do podnoszenia jakości życia i społecznej samorealizacji.
Budowa dokumentu strategii
Dokument posiada cechy wynikające z jego strategicznego charakteru. Od programu
operacyjnego odróżnia go przede wszystkim wieloletni horyzont czasowy, zakres rzeczowy
oraz stopień szczegółowości.
Przebieg prac nad aktualizacją strategii rozwoju Olsztyna odpowiadał przyjętej
metodyce. Wyznaczyła ona schemat postępowania oraz wynikające z niego sekwencje
budowy dokumentu pozwalające na zachowanie spójności logicznej między poszczególnymi
jego częściami.
Metodyka przyjęta dla procesu opracowania aktualizacji strategii miała charakter
partycypacyjno - ekspercki. Zasada partycypacji społecznej pozwoliła na szeroki udział
społeczności w pracach i w oddziaływaniu na ostateczny kształt dokumentów. Udział ten
realizował się przez aktywność:
- Rady Programowej - zespołu liczącego blisko 90 osób składającego się reprezentantów
środowisk decyzyjnych i opiniotwórczych Olsztyna. Zadaniem Rady Programowej było
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
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analizowanie materiałów diagnostycznych (wnoszenie uwag, opinii i propozycji),
opiniowanie, weryfikacja i rangowanie zjawisk ujętych w analizie SWOT, hierarchizacja
celów, identyfikacja priorytetów, ocena systemu monitoringu oraz zaopiniowanie
dokumentu końcowego strategii,
- Problemowych Zespołów Roboczych - siedmiu zespołów problemowych składających się
ze znawców merytorycznych konkretnych dziedzin (urzędnicy, przedstawiciele branżowi,
organizacje pozarządowe). W pracę zespołów problemowych zaangażowanych było łącznie
125 osób. Zagadnienia problemowe w poszczególnych zespołach dotyczyły takich dziedzin
jak:
- zagospodarowanie przestrzenne i ekologia,
- gospodarka i finanse,
- mieszkalnictwo,
- nauka i oświata,
- zdrowie i polityka społeczna,
- bezpieczeństwo,
- kultura, sport i organizacje pozarządowe.
Do zadań zespołów problemowych należało przeprowadzenie analizy stakeholders,
formułowanie celów strategicznych, określenie priorytetów, identyfikacja obszarów
wymagających programowania taktycznego i operacyjnego w ramach działań i projektów.
- Społeczności lokalnej - udział całej społeczności lokalnej zapewniały: promowana w
lokalnych środkach przekazu komunikacja internetowa poprzez specjalną stronę
internetową, komunikacja poprzez korespondencję tradycyjną, kontakt telefoniczny,
możliwość udziału w pracach zespołów problemowych, debaty publiczne, kontakty
osobiste.
- Zespołu koordynacyjno - redakcyjnego, który składał się z pracowników Wydziału Strategii
i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn.
- Zespołu ekspertów - składającego się z pracowników naukowych Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego. Zadaniem zespołu ekspertów było zapewnienie, by przebieg prac
był zgodny z zasadami przyjętymi w nauce o zarządzaniu strategicznym.
- Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Olsztyna został przedstawiony do oceny Radzie
Programowej, mieszkańcom Olsztyna (poprzez Internet i w trakcie spotkań bezpośrednich),
Komisjom Rady Miasta Olsztyn, a następnie przedłożony do uchwalenia.
Logiczna struktura dokumentu i sekwencje prac w procesie aktualizacji wynikają z
przyjętej metodologii.
> Określenie horyzontu czasowego strategii. Przesłanką dla ustalenia właściwego
horyzontu jest dostosowanie go do zgodności z terminami, jakimi objęte są działania
strategiczne regionu warmińsko-mazurskiego, kraju i Unii Europejskiej. Zgodnie z unijną
metodologią planowania, podstawowym okresem planistycznym jest okres 7-letniego
programowania operacyjnego. Programy operacyjne określają kierunki i wielkość
środków przeznaczonych na wspieranie działań rozwojowych w poszczególnych krajach i
regionach Unii Europejskiej. Wśród przyjętych procedur znajduje się m.in. wymóg
określenia terminów wskazujących moment gotowości do efektywnej absorpcji środków.
Dlatego też programy taktyczne i operacyjne, a zwłaszcza poszczególne projekty muszą
zawierać harmonogramy mieszczące się w okresie obowiązywania operacyjnych
programów unijnych. Bieżący program operacyjny UE zakończy swój okres
funkcjonowania z końcem 2006 r. Kolejny trwać będzie od roku 2007 do 2013 r., przy
czym realizacja zadań współfinansowanych przez fundusze uruchomione w tym czasie
musi być zakończona nie później niż do roku 2015. Dziś zasadniczo nie ma podstaw do
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przyjęcia realistycznych planów rozwojowych i uwzględniających finansowe wsparcie
UE, wykraczających poza ten okres. Możliwe jest jednak dokonanie ze znaczną dozą
prawdopodobieństwa prognozowania zjawisk ekonomicznych w oparciu o przesłanki
budowane na efektach uzyskanych dzięki wcześniejszym działaniom. Dokonanie takiej
prognozy będzie wywoływać pożądane zachowania i działania planistyczne (zwłaszcza w
sferze planowania finansowego) wybiegające w okres dalszy, niż możliwy do dokładnego
przewidzenia. Dlatego też wyprzedzając prognozą horyzont strategii o jeden 7-letni cykl
planowania operacyjnego UE przyjmuje się dla zaktualizowanej strategii rozwoju
Olsztyna rok 2020, jako wyznaczający horyzont czasowy strategii.
Analiza strategiczna prowadzona była jako etap wyjściowy do prac nad aktualizacją
strategii. Jest ona podstawą konstrukcji warstwy merytorycznej dokumentu. Ocenia
miasto na tle jego otoczenia. Obejmuje to, co wiadomo o sytuacji, w jakiej znajduje się
miasto, jego historii i czynnikach ją kształtujących. Analiza prowadzona dla potrzeb
sformułowania strategii rozwoju Olsztyna zawiera elementy analizy PEST (badającej
segmenty: polityczno-prawny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy i technicznoorganizacyjny), analizy stakeholders (biorącej pod uwagę poszczególne podmioty tj.
osoby i grupy osób reprezentujące różne interesy w kontekście ich potencjalnego wpływu
na możliwy kształt scenariusza rozwoju). Analiza pozwoliła na zgromadzenie jej
wyników w dokumentach mających charakter diagnostyczny.
Diagnoza prospektywna. Dla potrzeb strategii proces diagnozowania prowadzono
zmierzając do ustalenia stanu rzeczy, analizując zarówno to, co postrzegano jako
niedostatek, jak i to czego stan można by uznać za satysfakcjonujący. Dla nadania opisowi
faktu charakteru diagnozy niezbędnym było umieszczenie go w określonym układzie
odniesienia i przyjrzenie się ich - faktu i układu - wzajemnemu oddziaływaniu na siebie.
Oddziaływaniu nie tylko aktualnemu, ale także potencjalnemu. Trzeba zauważyć, że także
i cała strategia ma charakter prospektywny. Prospektywność w procesie diagnozowania
(także planowania strategicznego) rozumiana jest jako rodzaj dalekowzroczności
pozwalającej przewidzieć konieczność działań wyprzedzających planowaną aktywność
(preactivity) na rzecz decyzji i działań, które tej aktywności będą sprzyjać (proactivity).
Diagnoza prospektywna opracowana jako materiał wyjściowy do prac aktualizacyjnych
składa się z części dotyczących sfer: przestrzenno-przyrodniczej, społecznej oraz
gospodarczo finansowej. Odrębnie został zdiagnozowany także obszar obejmujący
stosowane instrumentarium zarządzania rozwojem miasta na poziomie operacyjnym z
równoczesną oceną aktualnych wyzwań w horyzoncie objętym strategią. Diagnoza
prospektywna oraz wyprowadzone z niej wnioski pozwoliły na sporządzenie zestawu
zjawisk, czynników i cech charakterystycznych dla miasta, które po zakwalifikowaniu ich
do określonych kategorii zostały zaprezentowane w formie analizy SWOT.
Analiza SWOT - jej nazwę stanowi akronim słów angielskich: Strengths (silne strony,
atuty), Weaknesses (słabości), Opportunities (możliwości, szanse), Threats (zagrożenia).
Analiza SWOT jako technika badań jakościowych stosowana w planowaniu
strategicznym, jest szczególnie przydatną w sytuacjach, gdy warunki zewnętrzne cechuje
duża zmienność i niepewność odnośnie przewidywanej przyszłości. Wynikiem analizy
jest sporządzenie zestawienia czynników wewnętrznych - odnoszących się do podmiotu
planującego (mocne i słabe strony) oraz uwarunkowań zewnętrznych (szanse i
zagrożenia), pozostających w otoczeniu, poza zakresem oddziaływania podmiotu analizy.
Cele, działania, programy. Wyniki analizy SWOT stanowią podstawę do zarysowania
oczekiwanej w końcu horyzontu czasowego strategii wizji miasta. Będzie ona realizowana
w drodze osiągania celów strategicznych sformułowanych dla poszczególnych sfer życia
miasta, wewnątrz których wyodrębniono obszary objęte celami taktycznymi. Sposobem
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na ich osiąganie są przewidziane dla każdego z nich pakiety działań podanych w formie
postulatów i sugerowanych rozwiązań programowych.
> Dokument zawiera oprócz syntetycznie sformułowanych postulatów i zaleceń, także ich
uzasadnienia. Znajdują się one w opisach problemów charakteryzujących obszary objęte
poszczególnymi celami i działaniami przewidzianymi dla ich realizacji. Mając na uwadze
złożoność podmiotu strategii oraz jego powiązań ze środowiskiem wykonawczym,
rozwinięcia poszczególnych celów strategicznych i taktycznych poprzedzone są
objaśnieniami wprowadzającymi.
Charakterystyka miasta Olsztyn i tło sytuacyjne.
Bezpośrednie otoczenie Olsztyna.
Województwo warmińsko-mazurskie leży w północno-wschodniej części Polski i
obejmuje historyczne ziemie Warmii, Mazur, wschodnią część Żuław Wiślanych i fragmenty
Powiśla. W bałtycką przestrzeń europejską wpisuje się położeniem nad Zalewem Wiślanym,
w nadbałtyckiej strefie pojeziernej.
W granicach województwa funkcjonuje 116 jednostek samorządu gminnego (16
miejskich, 33 miejsko-wiejskie i 67 wiejskich), 19 powiatów ziemskich i 2 powiaty grodzkie.
Stolicą województwa i siedzibą wojewódzkich władz samorządowych jest Olsztyn.
Obszar Warmii i Mazur wyróżniają walory przyrodnicze. Obszary prawnie chronione
zajmują około 53% powierzchni województwa, podczas gdy średnia wartość tego wskaźnika
w kraju wynosi 31%. W regionie znajduje się około 20% krajowej powierzchni rezerwatów
przyrody, a środowisko naturalne jest mało przekształcone i w niewielkim stopniu
zanieczyszczone. Na walory przyrodnicze regionu składają się: bogata fauna i flora, duże
systemy jezior (pojezierza iławskie, ełckie, Wielkie Jeziora Mazurskie) i obszary leśne
(Puszcza Piska). Potencjał turystyczny regionu nie jest w pełni wykorzystywany, a główną
przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt skromna oferta produktów turystycznych (zwłaszcza
poza sezonem letnim), niedostateczna liczba całorocznych miejsc noclegowych o wysokim
standardzie, oraz brak skoordynowanej promocji województwa. Województwo obsługują 4
drogowe i 3 kolejowe przejścia graniczne oraz jedno lotnicze (port Szymany koło Szczytna) i
dwa morskie.
Region Warmii i Mazur plasuje się na 4 miejscu w kraju pod względem powierzchni
ogólnej i użytków rolnych. Liczba ludności zamieszkującej region sytuuje go na 12 miejscu w
kraju, a gęstość zaludnienia jest tu najniższa, podobnie jak emisja zanieczyszczeń
przemysłowych (pyłowych i gazowych) oraz ilość wytworzonych w ciągu roku odpadów. Na
obszarach wiejskich gęstość zaludnienia jest jeszcze mniejsza i wynosi zaledwie 25 osób na 1
km2. Pod względem liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn województwo znajduje
się na 14 miejscu, jednakże pod względem przyrostu naturalnego, mierzonego w przeliczeniu
na 1000 ludności, region plasuje się na miejscu 2, ale jednocześnie jest obszarem
największego odpływu ludności. Województwo charakteryzuje także stosunkowo słabo - acz
równomiernie - rozwinięta sieć osadnicza. Wskaźnik gęstości sieci osadniczej (ilość
miejscowości/100 km2) osiąga w regionie wartość 16,2 (11 miejsce w kraju), co stanowi
niespełna 90% średniej krajowej.
Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja jeżeli chodzi o warunki życia ludności. Pod
względem zatrudnienia i liczby zarejestrowanych bezrobotnych region znajduje się na
miejscu 12, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto lokuje województwo na
11 miejscu. Stopa bezrobocia, sięgająca około 30%, jest najwyższa w kraju i jednocześnie
znaczna liczba osób pobiera świadczenia społeczne. Analiza tych kilku podstawowych
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wskaźników wyraźnie świadczy o tym, że społeczeństwo regionu jest uboższe i żyje na
niższym poziomie aniżeli ludność większości pozostałych województw.
Udział województwa warmińsko-mazurskiego w produkcie krajowym brutto wynosi
około 3% i jest ono jednocześnie mało konkurencyjne w stosunku do pozostałych regionów.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca PKB w regionie jest na poziomie 72,4% wartości średniej dla
kraju. Pod względem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle plasuje się na
miejscu 13, a jednocześnie jest regionem o stosunkowo niskim stopniu uprzemysłowienia.
Jego udział w krajowej produkcji sprzedanej wynosi około 2,5% a w zatrudnieniu 2,9%. Pod
względem liczby zatrudnionych w przemyśle, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, plasuje
się na 14 pozycji.
Układ dróg krajowych w regionie umożliwia połączenia o znaczeniu krajowym i
regionalnym, a sieć dróg wojewódzkich zapewnia połączenia wewnętrzne. Wszystkie drogi
wojewódzkie mają nawierzchnię twardą, natomiast spośród dróg lokalnych tylko 21%,
podczas gdy w kraju wskaźnik ten wynosi 46%. Region leży w obszarze pomiędzy planowaną
autostradą A-l i drogą Via Baltica, tak więc włączenie województwa do Transeuropejskiej
Sieci Korytarzy Transportowych mogłoby nastąpić wskutek zaliczenia drogi nr 16 do
kategorii dróg ekspresowych. Stanowi to jeden z ważniejszych czynników rozwoju
województwa. Dostępność komunikacyjna regionu jest ograniczona w wyniku
niedokapitalizowania sieci drogowej i obiektów inżynierskich, czego konsekwencją jest zły
stan techniczny dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych.
Sieć linii kolejowych jest w regionie stosunkowo gęsta (6,3 km/100 km kw. wobec 7,1
w kraju), przy czym w dobrym stanie technicznym jest około 80% linii o znaczeniu krajowym
i 50% lokalnych. Problemem jest przede wszystkim nierentowność znacznej ilości linii oraz
brak szybkiego połączenia Olsztyna z Warszawą.
Znaczne rezerwy zasobów wodnych, z których ludność zaopatrywana jest w wodę
pitną nie stanowi bariery rozwojowej.
W regionie wszystkie miasta są skanalizowane, jednakże w różnym stopniu. Wciąż
wyraźnie widoczna jest dysproporcja pomiędzy zwodociągowaniem i skanalizowaniem wsi.
W energię elektryczną województwo jest zasilane ze źródeł zewnętrznych, a w jego
granicach wytwarzana jest tylko niewielka ilość energii w elektrowniach wodnych.
Biorąc pod uwagę pozostałe wskaźniki region Warmii i Mazur niczym szczególnym
się nie wyróżnia, lokując się w okolicach środka stawki.
Podstawowe ośrodki systemu osadniczego regionu to poza regionalną metropolią Olsztynem, ośrodki subregionalne w Elblągu i Ełku. Zgodnie z założeniami strategii
województwa Elbląg spełniać ma rolę centrum subregionu specjalizującego się w rozwoju
nowoczesnych technologii oraz współpracującego z gospodarką morską obszaru bałtyckiego i
Obwodem Kaliningradzkim. Miasto Ełk spełniać ma rolę subregionu specjalizującego się w
rozwoju przemysłu rolno-spożywczego i elektrotechnicznego oraz współpracującego z
obszarem Litwy i Białorusi.
Kierunki rozwoju województwa Warmińsko-Mazurskiego
Strategia rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa warmińsko-mazurskiego
uchwalona w roku 2000 została w 2005 r. zaktualizowana. Strategia zakłada proekologiczną
opcję rozwoju, co odzwierciedla wizja rozwoju województwa:
„Zasobne i gospodarne Warmia i Mazury regionem czystego powietrza, wód i żywności
o wysokiej jakości” (Po aktualizacji strategii wizja przyjęła treść : Warmia i Mazury
regionem, w którym warto żyć...”). Zasobność województwa będzie funkcją rozwoju trzech
podstawowych dziedzin gospodarczych: rolnictwa, gospodarki turystycznej ( w tym funkcji
uzdrowiskowo - sanatoryjnej) i przemysłu o technologiach przyjaznych środowisku
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przyrodniczemu. Wzmocnieniu ulegnie metropolitalna rola Olsztyna, który w ścisłej
współpracy z Elblągiem i Ełkiem stanie się ośrodkiem integrującym województwo w procesie
budowy tożsamości regionalnej. Wizję rozwoju województwa urzeczywistniać będzie
społeczeństwo informacyjne, ludzi wykształconych i przedsiębiorczych. Województwo
warmińsko-mazurskie to region o niższym od średniego w kraju poziomie rozwoju. Stąd
głównym celem strategii rozwoju województwa jest spójność ekonomiczna, społeczna i
przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy”. W kontekście europejskim i krajowym
spójność ekonomiczna oznacza wzrost gospodarczy umożliwiający utrzymanie przez
województwo udziału w produkcie krajowym brutto na poziomie co najmniej 3%. Spójność
przestrzenna oznacza włączenie się województwa do głównej sieci infrastruktury
transportowej w Polsce oraz w transeuropejską sieć korytarzy transportowych (jest to
podstawowy warunek rozwoju województwa). Spójność społeczna to tworzenie miejsc pracy
i poprawa warunków życia ludności. W kontekście regionalnym oznacza to wyrównywanie
dysproporcji rozwojowych we wszystkich aspektach: ekonomicznym, przestrzennym i
społecznym. Dotyczy to warunków rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowoczesnej
infrastruktury technicznej i warunków do zdobywania współczesnej wiedzy. Wysoka
atrakcyjność środowiska przyrodniczego będzie jednym z elementów konkurencyjności
województwa. Stąd obszar funkcjonalny Zielonych Płuc Polski powinien być
wkomponowany w strukturę Zielonego Pierścienia Bałtyku. Dla województwa warmińsko mazurskiego przyjęto trzy strategiczne obszary rozwoju posiadające rangę priorytetów, dla
których sformułowano cele strategiczne, służące realizacji celu głównego strategii:

Lp
1
2
3

Obszar strategiczny _____priorytet_____
Konkurencyjna gospodarka
Otwarte społeczeństwo
Nowoczesne sieci

Cele strategiczne
Wzrost konkurencyjności gospodarki
Wzrost aktywności społecznej
Wzrost liczby i jakości powiązań
sieciowych_______________________

Wśród opracowanych po roku 2002 strategii i programów sektorowych (jakie włącza do
przyjętych założeń strategia wojewódzka) znajdują się:
- Program ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
- Strategia informatyzacji województwa warmińsko-mazurskiego...(zwiększenie dostępności
do szerokopasmowego Internetu w małych miastach i na obszarach wiejskich, rozwój
elektronicznych usług publicznych, zwiększenie zasobów informacji na temat województwa
dostępnych w Internecie, zapewnienie lepszego wykształcenia mieszkańców regionu,
podniesienia umiejętności wykorzystania potencjału oferowanego przez Internet),
- Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego...,
- Regionalna Strategia Innowacyjności oraz
- Program rozwoju dróg województwa warmińsko-mazurskiego.
Uchwalony w 2002 r. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińskomazurskiego umożliwia lepsze pokazanie przy okazji aktualizacji, także w samym
dokumencie strategii, powiązań celów i działań strategii z przestrzenią. W tym aspekcie
obowiązująca strategia w największym stopniu konkretyzuje cel operacyjny: „Zwiększenie
zewnętrznej dostępności transportowej i wewnętrznej spójności”.
Rola Olsztyna jako stolicy województwa i największego ośrodka miejskiego oraz jego
usytuowania w systemie społeczno-gospodarczym regionu i kraju jest w strategii rozwoju
województwa dość słabo zaznaczona wymaga zatem wzmocnienia i silniejszego
wyeksponowania.
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Miasto Olsztyn
Olsztyn zlokalizowany jest w centralnej części regionu. Od 1 stycznia 1999 roku jest
stolicą administracyjną województwa warmińsko-mazurskiego i powiatem grodzkim, nie
posiadającym administracyjnego podziału na dzielnice. W granicach administracyjnych
miasta znajdują się 22 osiedla.
Tabela 1. Osiedla Olsztyna wraz z zamieszkującą je ludnością
Lp
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14

Nazwa osiedla
Brzeziny
Dajtki
Grunwaldzkie

Gutkowo
Jaroty
Kętrzyńskiego
Kormoran
Kortowo
Kościuszki
Likusy
Mazurskie
Nad Jez. Długim
Nagórki
Pieczewo
Podgrodzie

15
16 Podleśna
17 Pojezierze
18
19

Śródmieście

Wojska Polskiego
20 Zatorze
22 Zielona Górka
22 I Redykąjny
RAZEM

Liczba mieszkańców
2001
1 224
6 137

2002

2003

2004

Struktura w 2001=100%
2004 r.
2004 = %

1 346
5 941

1 352
5 931

1 464
5 928

0,9
3,5

119,6
96,6

6 363
2 063
26 613

6 273
2 152
27 701

6 132
2 176
28 525

6 172
2 257
29 286

3,6
1,3
17,1

97,0
109,4
110,0

8 495
17 288
4 962
7 865
2 397
4 953
2 881
13 229
11 095

8 020
17 060
4 355
8 042

8 010
16 884
4511
7 969
2 331

7 956
16 619
4 381
7 954

4,6

4 726
2 776
13 140
11 119

4 727

2 324
4 727

2 899
12 895
11 041

2 868
12 754
11 005

6,4

93,7
96,1
88,3
101,1
97,0
95,4
99,5
96,4
99,2

11 931
10 384
13 865

11 943
10 480
13 635

11 864
10 566
13 444

11 704
10 581
13 339

6,8
6,2
7,8

98,1
101,9
96,2

3 366
7 129

3 580
7 045
7 143
1 035
1 519

3 552
7 031
7 145
1 037
1 681

2,1
4,1

1 042
1 086

3 677
6 991
7210
1 029
1 377

AJ
0,6
1,0

105,5
98,6
97,6
99,5
154,8

171 690

171 337

171 579

171 765

100

102

7 322

2 344

9,J_

M
4,6

M
M
1,7

JA

Źródło: UM Olsztyn.

Najliczniej zamieszkałymi osiedlami Olsztyna są Jaroty, w których zamieszkuje
17,1% mieszkańców (w 2001 roku odsetek ten wynosił 15,6%), Kormoran - 9,7% (wielkość
ta uległa zmniejszeniu od 2001 r. o 3,9%) oraz Pojezierze i Nagórki skupiające odpowiednio
7,8% i 7,4% mieszkańców miasta. W dwóch ostatnich osiedlach wielkość ludności uległa
zmniejszeniu w porównaniu do roku 2001 odpowiednio o 3,8% i 3,6%. Dosyć istotnym
zmianom podlega liczba ludności zamieszkująca poszczególne osiedla, co można
zaobserwować na przestrzeni lat 2001 - 2004. Największy przyrost ludności obserwuje się na
osiedlach Redykąjny (54,8%), Brzeziny (19,6%), Jaroty (10,0%) i Gutkowo (9,42%),
natomiast w stosunku do roku 2001, najwięcej ludności ubyło w Kortowie - o 11,7%, Os.
Kętrzyńskiego - 6,3% i Os. Mazurskim - 4,6%. Średni wskaźnik gęstości zaludnienia dla
całego miasta na koniec grudnia 2005 r. kształtował się na poziomie 1 985 osób/km2 (w roku
2001 wskaźnik ten wynosił 1980).
Ludność Olsztyna
Analizując liczbę ludności zamieszkującej Olsztyn w latach 2003 - 2005 wg
ekonomicznych grup wieku zauważyć można systematyczny spadek liczby osób w wieku
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przedprodukcyjnym, i to zarówno wśród płci żeńskiej jak i męskiej, oraz wzrost liczby
ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Przyrost liczby ludności w grupie osób
w wieku produkcyjnym miał miejsce wskutek przyrostu ludności w wieku niemobilnym2 (w
wieku mobilnym zanotowano spadek liczby osób), przy czym więcej przybyło mężczyzn
(1090) aniżeli kobiet (939). W wieku poprodukcyjnym w roku 2005 również nastąpił wzrost
liczby ludności w stosunku do roku 2003, jednakże w tym wypadku przybyło więcej kobiet
(490) niż mężczyzn (376). Jak już wcześniej wspomniano w Olsztynie średnio na 100
mężczyzn przypada 115 kobiet i wskaźnik ten jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych
grupach wiekowych. I tak, na 100 mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym przypada zaledwie 97
kobiet ( w roku 2003 - 98), w wieku produkcyjnym 107 (w roku 2003 - 107,8), natomiast w
wieku poprodukcyjnym na 100 mężczyzn przypada aż 210,6 kobiet (w roku 2003 - 214,7).
Sytuacja taka jest efektem niższej średniej wieku umieralności mężczyzn. Wskaźnik obciążenia
demograficznego (liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym) uległ w roku 2005 kolejnemu, nieznacznemu obniżeniu w stosunku do roku
2003 (48) i wyniósł 47 osób. Ludność Olsztyna stanowi 12,2% (w roku 2003 -12,1%)
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i 0,5% mieszkańców Polski.
Przyrost naturalny (mierzony jako różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a
zgonami), w przeciwieństwie do tendencji ogólnokrajowych, jest dodatni i w latach 2003 2005 wynosił odpowiednio 1,0 i 0,21 na 1000 mieszkańców.
Przyrost rzeczywisty ludności zamieszkującej Olsztyn w roku 2005 był dodatni i
wyniósł 0,387 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W porównaniu z innymi wybranymi
miastami, będącymi siedzibą władz regionalnych jest to wartość bardzo dobra, bowiem w
większości miast wskaźnik ten był ujemny. Liczba zawartych małżeństw w latach 2003 2005 wyniosła odpowiednio: 829 i 929, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców stanowi
odpowiednio 5,0 i 5,3. Zwiększyła się natomiast zdecydowanie liczba rozwodów. W 2005
roku zanotowano ich 427, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje wskaźnik na
poziomie 2,4.
Terytorium
Obszar miasta obejmuje powierzchnię 87,9 km2, co stanowi około 0,7% powierzchni
województwa. W stosunku do roku 2003 nie zmieniła się powierzchnia wód i nieużytków,
natomiast zwiększeniu uległa powierzchnia użytków leśnych i zadrzewień (o 0,2 %) oraz
gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (o 3,4 %), kosztem terenów różnych, których
powierzchnia wynosi obecnie 19,8% stanu z roku 2003. Powierzchnia użytków rolnych
zmalała w stosunku do roku 2003 o 1,1%.
Strukturę użytkowania gruntów prezentuje rysunek 1 :

2 Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego wiek produkcyjny dzielony jest na: wiek mobilny - 18
44 lata mężczyźni i kobiety, wiek niemobilny - 45-64 lata mężczyźni i 45-59 lat kobiety.
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Rysunek 1 . Struktura użytkowania gruntów w granicach miasta w 2004 r.
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Źródło: WUS, Raport o stanie miasta 2004r

Olsztyn na tle innych miast wojewódzkich
Olsztyn pod względem powierzchni zajmuje 15 pozycję wśród wszystkich miast
wojewódzkich, będących siedzibą władz rządowych lub samorządowych. Liczba ludności
plasuje miasto na pozycji 14, natomiast w przeliczeniu na 1 km2 na miejscu 11. Przeciętne
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosi w Olsztynie 32,5 tys. osób, co daje mu 15
pozycję. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło na koniec 2005 roku niecałe
2,3 tys. zł, co daje 8 lokatę wśród miast wojewódzkich. Pod względem liczby mieszkań
oddanych do użytku w 2005 roku Olsztyn jest na miejscu 8, natomiast ze względu na liczbę
podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze Regon na miejscu 14.(Tab. 2)

Tabela 2. Lokata Olsztyna pod względem wybranych cech na tle innych miast wojewódzkich w 2005 r.
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Celem określenia stanu istniejącego w Olsztynie, w poszczególnych sferach dokonano
porównania rankingowego w stosunku do innych miast wojewódzkich. Aby umożliwić
względnie jednorodną skalę porównywalności wskaźników celowo wyłączono z zestawienia
te polskie aglomeracje, które charakteryzują się największą dynamiką rozwoju oraz
największa siłą oddziaływania. Ponieważ Olsztyn zalicza się do miast o średniej wielkości,
dlatego jako tło dla jego charakterystyki zostały wykorzystane miasta o podobnej funkcji w
układzie osadniczym Polski. (Tab. 3.)
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Czynniki i uwarunkowania rozwoju Olsztyna na progu XXI wieku
Miasto jest skomplikowanym systemem, w którym realizowane są różnorodne funkcje
związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Kierunki rozwoju
każdego miasta są uzależnione od harmonizacji wszystkich składających się na system
elementów. W zarządzaniu strategicznym istotne jest właściwe rozpoznanie tych elementów,
które są dla funkcjonowania i rozwoju miasta najważniejsze i najistotniejsze z punktu
widzenia procesów rozwojowych. Chodzi tu zarówno o elementy znajdujące się wewnątrz
systemu, jak i w jego otoczeniu.
Podstawą identyfikacji silnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń w
funkcjonowaniu i rozwoju miasta było przede wszystkim oparcie się na jego specyfice i
niepowtarzalności, która świadczy jednocześnie o tożsamości jednostki terytorialnej.
Fundamentem analizy strategicznej Olsztyna jest sporządzona kilkusetstronicowa
diagnoza prospektywna, która została dokonana w trzech sferach, a mianowicie:
• przestrzenno-przyrodniczej,
• społeczno-kulturowej,
• gospodarczo-finansowej.
Wyniki tej diagnozy zostały wzbogacone o zbiór spostrzeżeń dotyczących uwarunkowań
sprawności zarządzania rozwojem miasta.
Czynniki wewnętrzne
Czynniki wewnętrzne mające wpływ na rozwój stanowią te elementy, które miasto
dziś posiada i może z nich korzystać dzięki specyficznym zasobom naturalnym oraz
dotychczasowym efektom działalności człowieka. Istotnym elementem systemu jest w
przypadku Olsztyna jego centralne położenie w regionie warmińsko-mazurskim. Takie
położenie geograficzne wraz z potencjałem ludzkim i rzeczowym predestynują Olsztyn do
pełnienia funkcji regionalnego ośrodka administracyjnego i politycznego, czyli stolicy
województwa. Czynnik lokalizacyjny związany z pełnieniem regionalnych funkcji
administracyjno-politycznych nakłada na miasto zadanie pełnienia ważnej roli regionalnego
ośrodka rozwoju w obszarach: gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturotwórczym.
Ważnym, z punktu widzenia rozwoju miasta, jest element środowiska
geograficznego i przyrodniczego Olsztyna. Posiada ono w swoich zasobach:
• lasy - w granicach miasta zajmują łączną powierzchnię 1858 ha;
• zieleń miejską - w mieście znajduje się 9 parków, 4 historyczne kompleksy dworskoparkowe oraz 35 miejskich zieleńców;
• zasoby wodne, w tym zwłaszcza jeziora - w granicach miasta występuje 11 jezior oraz
wiele mniejszych akwenów, śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych.
Wielość i różnorodność zasobów przyrodniczych decyduje o przyjęciu odpowiedniego
podejścia do możliwości wykorzystania terenu. Uwarunkowania przyrodnicze powodują, że
Olsztyn należy traktować jako miasto posiadające potencjał możliwy do wykorzystania dla
rozwoju turystyki, szczególnie dla osób preferujących wypoczynek na łonie natury, przy
jednoczesnym zachowaniu bliskości ośrodka miejskiego.
Środowisko jest bogate w zasoby wysokiej jakości wody pozyskiwanej z 6 ujęć wód
podziemnych wraz ze stacjami uzdatniania. Łączne zasoby ujęć komunalnych przekraczają
115 tys. m3 na dobę. Obecna zdolność eksploatacyjna ujęć szacowana jest na ponad 90 tys. m3
podczas gdy dobowe potrzeby mieszkańców szacuje się na około 50 tys. m3. Olsztyn posiada
więc rezerwy wody pitnej przy zachowaniu jej odpowiedniej jakości. Sieć wodociągowa
miasta wynosi 305 km, należy jednak zauważyć, że 60 % magistrali liczy ponad 30 lat.
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Dla funkcjonowania i rozwoju miasta znaczenie ma również system kanalizacji oraz
oczyszczalni ścieków. System rozdzielczy kanalizacji w Olsztynie obejmuje 95 %
zurbanizowanej powierzchni miasta. Dodatkowo włączone są tu ścieki z gmin Barczewo,
Dywity i Stawiguda. Łączna długość systemu kanalizacyjnego Olsztyna wynosi 250 km. W
obrębie systemu kanalizacji sanitarnej funkcjonuje 16 przepompowni ścieków i 2 punkty
zlewne nieczystości ciekłych. W rezultacie, blisko 100 % budynków mieszkalnych i
użyteczności publicznej jest podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Należy jednak
zauważyć, że w granicach miasta wciąż jeszcze znajdują się budynki korzystające z szamb
przydomowych.
W Olsztynie funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków „Łyna”. W roku 2004
zakończono jej modernizację współfinansowaną ze środków ISPA. Aktualnie oczyszczalnia
jest obiektem technologicznym o trzystopniowym procesie oczyszczania ścieków z
biologicznym usuwaniem związków biogennych i możliwością chemicznego wspomagania
tego procesu. Modernizacja obiektu przyczyniła się do poprawy jakości wód rzeki Łyny.
Miasto wyposażone jest również w inne obiekty infrastruktury komunalnej, w tym sieć
telekomunikacyjną, energetyczną, gazową i ciepłowniczą.
Specyfikując wewnętrzne czynniki rozwoju miasta należy zauważyć obecność w jego
strukturze przestrzennej niezagospodarowanych terenów. O ile obecność terenów,
traktowanych jako rezerwy obszarów pod potencjalne inwestycje, można uznać za walor
miasta, to już za taki nie można uznać stanu ich uzbrojenia.
Ważnym z punktu widzenia jakości życia w mieście jest poziom potencjału
kulturotwórczego oraz naukowego. W zakresie kształtowania kultury artystycznej oraz nauki
Olsztyn posiada tradycje ukształtowane w okresie powojennym. Działalność kulturotwórcza
w okresie PRL była szczególnie ważna przede wszystkim ze względów politycznych:
chodziło bowiem o trwałe włączenie miasta w obieg polskiej kultury narodowej, co miało
szczególne znaczenie na ziemiach, gdzie tradycje niemieckie stanowiły ważny, często
dominujący element tożsamości kulturowej. Po 1945 r. w Olsztynie zamieszkało wielu
twórców oraz naukowców, tworząc przez ostatnie 60 lat dorobek polskiej kultury i nauki.
Obecnie w Olsztynie funkcjonuje szereg ośrodków kultury artystycznej oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego, z których część jest finansowana z budżetu centralnego, część z
budżetu samorządu województwa oraz ze środków samorządu miasta. Do ośrodków tych
należy zaliczyć między innymi:
• Teatr Dramatyczny im. Stefana Jaracza;
• Olsztyński Teatr Lalek,
• Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego oraz inne orkiestry, zespoły i formacje
muzyczne;
• muzea, w tym: Muzeum Warmii i Mazur; Muzeum Przyrody i Dom „Gazety
Olsztyńskiej”;
• biblioteki, w tym: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Wojewódzka Biblioteka
Pedagogiczna, Miejskie Biblioteki Publiczne, Biblioteka Towarzystwa Naukowego i
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Biblioteka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Biblioteka „Hosianum”;
• ośrodki kultury, w tym: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Centrum PolskoFrancuskie, Miejski Ośrodek Kultury, „Pałac Młodzieży”, osiedlowe domy kultury i
kluby olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych, jak również Ośrodek Kultury
Studenckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
• Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne;
• związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe, związane z kształtowaniem i
upowszechnianiem kultury;
• galerie plastyczne;
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•

szkoły artystyczne, w tym: Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina oraz
Liceum Sztuk Plastycznych;
• instytucje Kościoła rzymsko-katolickiego, w tym Instytut Kultury Chrześcijańskiej im.
Jana Pawła II;
• kina
• Środowiska i organizacje pracujące na rzecz potrzeb mniejszości narodowych i
etnicznych; są one ukierunkowane na kształtowanie postaw integracji
międzykulturowej. Na tym polu działają między innymi: Wspólnota Kulturowa
„Borussia”, Związek Ukraińców w Polsce, Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej;
Stowarzyszenie Kultury Romskiej.
W mieście, regionie, jak również w kraju znane są pozycje literackie autorów olsztyńskich,
jak też i problematyka olsztyńska, która w wielu przypadkach jest ich przedmiotem.
Przejawem aktywności kulturotwórczej jest też działalność naukowa i edukacja na poziomie
wyższym. Największą uczelnią w mieście, a także w regionie, jest Uniwersytet WarmińskoMazurski. Powstał on w 1999r., jednak jego funkcjonowanie jest kontynuacją
kilkudziesięcioletnich tradycji trzech ośrodków naukowo-edukacyjnych, a mianowicie
Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Instytutu
Teologicznego „Hosianum” (tu tradycje sięgają kilkuset lat). Uniwersytet dopiero kształtuje
swoją tożsamość w kraju i za granicą, należy jednak podkreślić, że w pewnych dziedzinach i
dyscyplinach naukowych obejmujących szeroko pojęte nauki przyrodnicze ma on już
znaczącą pozycję międzynarodową. W ostatnich latach olsztyńscy naukowcy są coraz
bardziej dostrzegani na świecie w zakresie biotechnologii i genetyki. W skali kraju stopniowo
kształtuje się dorobek olsztyńskiego uniwersytetu w zakresie nauk humanistycznych,
ekonomicznych i prawnych.
Oprócz Uniwersytetu, który jest uczelnią publiczną, w Olsztynie działają też uczelnie
niepubliczne, w tym:
• Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP,
• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego,
• Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego.
• Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w
Warszawie
Istotnym aspektem rozwoju badań naukowych w Olsztynie są również instytuty naukowe, w
tym Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Instytut Rybactwa Śródlądowego im.
S. Sakowicza czy Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego funkcjonujący
wraz z Towarzystwem Naukowym tego samego imienia.
Ważnym elementem systemu funkcjonowania miasta w zakresie zaspokojenia potrzeb
zbiorowych społeczności lokalnej jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne oraz
ochrona zdrowia. W mieście ma swoja siedzibę Komenda Wojewódzka Policji
odpowiedzialna za regionalny system bezpieczeństwa obywateli, jak również Komenda
Miejska, odpowiedzialna za bezpieczeństwo w skali powiatu. Komenda Miejska realizuje
szereg programów, których celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa, współpracując w tym
zakresie z samorządem miasta. Oprócz działań policji, na stan bezpieczeństwa publicznego
wpływ mają również inne instytucje, w tym: Komenda Miejska Straży Pożarnej, Wojewódzka
Stacja Pogotowia Ratunkowego, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (co, ze względu
na lokalne zasoby wodne w Olsztynie, ma szczególne znaczenie) oraz Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności UM.
W Olsztynie istnieje rozwinięta sieć szpitali specjalistycznych, wśród nich także o
zasięgu wojewódzkim. Są to:
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
• Wojewódzki Szpital Dziecięcy,
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• Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego,
• Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA,
• Miejski Szpital Zespolony,
• Szpital Wojskowy.
Funkcjonowanie wielu ośrodków specjalistycznych wiąże się też z obecnością w mieście
odpowiedniej liczby lekarzy o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Jakkolwiek lokalizacja Olsztyna ze względu na uwarunkowania przyrodnicze
prezentuje się atrakcyjnie, to jednak trzeba zauważyć, iż jej oddalenie od krajowych centrów
wysokiej aktywności gospodarczej i kulturowej nie jest korzystne. Ta peryferyjność położenia
Olsztyna, powoduje, iż posiadając stosunkowo znaczny potencjał gospodarczy i kulturowy,
ma też ograniczone możliwości widocznego zaistnienia na mapie ogólnokrajowej aktywności.
Pewnym sposobem na zmianę w tym zakresie mogłoby być połączenie dwóch procesów,
mianowicie: wzrost aktywności gospodarczej i kulturowej, jak również poprawa dostępności
komunikacyjno-transportowej miasta oraz regionu.
Z problematyką budowania więzi z otoczeniem, łączy się szczególnie ważna
ekonomiczno-kulturowa promocja Olsztyna - tak w kraju, jak i za granicą.
Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych wymagałoby poprawy stanu i
rozbudowy infrastruktury turystycznej, (w tym: rozbudowa i budowa nowych ciągów
spacerowych i rowerowych, podniesienie standardu kąpielisk, zwiększenie ilości miejsc
parkingowych) i poprawy estetyki niektórych fragmentów miasta.
Układ transportowy miasta jest przeciążony. Ma na to wpływ szybki wzrost ilości
samochodów, a także istniejąca przepustowość dróg.
Obok uwarunkowań infrastrukturalnych, jednym z najistotniejszych uwarunkowań
rozwoju miasta jest jego potencjał gospodarczy. Mówiąc o rozwoju gospodarczym należy
wziąć pod uwagę przed wszystkim innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Cecha
ta jest z kolei uzależniona od takich procesów, jak:
• napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
• transfer technologii - z ośrodków naukowo-badawczych (B+R) do przedsiębiorstw;
• klimat innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz ich instytucjonalnym otoczeniu;
• aktywizacja przedsiębiorczości lokalnej, zwłaszcza w sferze małych i średnich
przedsiębiorstw;
• wspieranie rozwoju gospodarczego przez władze lokalne i regionalne, czyli aktywna
polityka regionalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego.
Olszyn tradycyjnie postrzegany jako obszar szczególnie cenny przyrodniczo posiada na
swoim terenie jeden znaczący zakład przemysłowy - Michelin. Nie rozwinął się jeszcze
proces transferu wiedzy i technologii. Brakuje też spójnego systemu wspierania
przedsiębiorczości, w tym - o czym już wyżej wspomniano - kompleksowej promocji
gospodarczej miasta.
Olsztyn nie jest postrzegany jako miasto dynamicznego rozwoju gospodarczego.
Mimo, że bezrobocie w ostatnich czterech latach systematycznie spada (obecnie wynosi ok. 9
%), to faktu tego nie można traktować jako zjawiska świadczącego o rozwoju gospodarki w
mieście. Należy pamiętać także, że miasto pełni w regionie główne funkcje administracyjne i
edukacyjne. Oceniając znaczenie gospodarcze Olsztyna trzeba też wziąć pod uwagę słabość
gospodarcząjego regionalnego otoczenia.
Istotnymi czynnikami kształtowanymi przez samorząd miasta, są
zagospodarowanie przestrzenne oraz funkcjonowanie infrastruktury społecznej. Jeśli chodzi o
infrastrukturę społeczną to - uwzględniając sygnały pochodzące zwłaszcza ze środowisk
opiniotwórczych - należy poddać analizie rozmieszczenie obiektów kultury i rekreacji, a
następnie dążyć do wprowadzania zmian w tym zakresie.
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Do czynników wewnętrznych zaliczyć należy także istniejący stan techniczny i
estetyczny obiektów. Należy pamiętać, że materialne dziedzictwo jest cenne również dla
aktywizacji gospodarki i przyciągania inwestorów. Chodzi tu nie tylko o względy
zaspokajania potrzeb estetycznych i kulturowo-religijnych, ale także o gospodarcze
wykorzystanie, zwłaszcza budynków, które mogą pełnić funkcje biurowe, rezydencjalne oraz
rekreacyjne i mieszkaniowe.
Uwarunkowania zewnętrzne
Początek XXI wieku jest dla wszystkich miast na świecie, a tym samym dla Olsztyna,
okresem szczególnym. Współcześnie zachodzące zmiany, są na tyle znaczące, że żadne
miasto - w tym oczywiście Olsztyn — nie może zachować wobec nich obojętności, zwłaszcza
podczas konstruowania swoich planów rozwojowych. Identyfikacja tych zmian staje się w ten
sposób integralną częścią diagnozy sytuacji każdego miasta. Należy przyjąć, że zachodzą one
we wszystkich warstwach otoczenia miasta, czyli w:
• otoczeniu techniczno-technologicznym,
• otoczeniu ekonomicznym,
• otoczeniu społecznym i kulturowym,
• otoczeniu politycznym i administracyjnym.
Zmiany w otoczeniu techniczno-technologicznym dotyczą znaczącego postępu w tym
zakresie. Coraz bardziej powszechne, również w codziennym zastosowaniu, są
zaawansowane pod względem technologicznym urządzenia. Uważa się, że technologiami,
teraźniejszości i przyszłości są nowoczesne rozwiązania ze sfer: bio-, techno- oraz info-.
Przyszłość cywilizacyjną będzie tym samym wyznaczać postęp w systemach informacyjnoinformatycznych, zinformatyzowanej mechanice (np. mechatronice, robotyce itp.) oraz
biotechnologii.
Postęp w rozwiązaniach techniczno-technologicznych przekłada się w oczywisty
sposób na strukturę i funkcje gospodarki, która przestaje mieć charakter produkcji
przemysłowej o masowym charakterze, staje się natomiast gospodarką opartą na wiedzy
knowledge based economy. Innowacyjność współczesnej gospodarki przejawia się też w
rosnącej roli usług, w tym zwłaszcza zaawansowanych usług finansowych, szeroko
rozumianego konsultingu gospodarczego, usług związanych z ochroną zdrowia, rekreacją,
wypoczynkiem, możliwościami spędzania wolnego czasu, odbioru dóbr kultury itd. W wielu
diagnozach współczesnych przemian cywilizacyjnych mówi się o megatrendach, czyli o
tendencjach w sposobach gospodarowania, których nie da się już zahamować czy odwrócić.
Główny kierunek aktualnych przemian w globalnym otoczeniu gospodarczym wiąże
się z coraz większym znaczeniem zasobów ludzkich, a więc przede wszystkim wiedzy,
kreatywności, przedsiębiorczości, zdolności do stałego podnoszenia kwalifikacji, otwartości
ludzi na nowe wyzwania, związane często z koniecznością zmiany miejsca pracy, a nawet
zawodu. Tym samym, w rozwoju gospodarczym coraz w coraz większym stopniu liczą się
takie rodzaje kapitału, jak kapitał społeczny i kulturowy.
Współczesne przemiany przejawiają się również w sferze kulturowej i społecznej.
Podstawowym czynnikiem pozwalającym w najprostszy sposób scharakteryzować ten aspekt
przemian, jest narastający chaos. Przejawia się on przede wszystkim w zachwianiu
właściwych poprzednim epokom wartości kulturowych oraz norm obyczajowych, zwłaszcza
etycznych. Na co dzień jest to widoczne w ofertach masowej, często spłyconej, kultury.
Należy też dostrzec toczący się na świecie szeroki publiczny dyskurs dotyczący
fundamentalnych problemów o wymiarze obiektywnym i subiektywnym. Przedmiotem
debaty stają się takie zagadnienia o charakterze obiektywnym, jak: problematyka ochrony
środowiska przyrodniczego, międzynarodowa przestępczość, w tym również terroryzm,
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światowe pandemie, zagadnienie wykluczenia społecznego itp. Oprócz problemów natury
obiektywnej, coraz częściej przedmiotem sporu są też problemy o typowo subiektywnym
wymiarze. Są one najczęściej konsekwencją sporów ideologicznych, związanych z różnymi
sposobami rozumienia i kształtowania rzeczywistości. Toczą się, w związku z tym, coraz
bardziej słyszalne i absorbujące opinię publiczną, dyskusje o znaczeniu rodziny we
współczesnym świecie, o roli i pozycji kobiety w ostrej konfrontacji z utrwaloną pozycją
mężczyzny, o prawie człowieka do eutanazji, o dopuszczalnym zakresie wykorzystania
inżynierii genetycznej w rozwiązywaniu problemów społecznych itp.
W sytuacji otaczającego każdego człowieka i każdą wspólnotę lokalną chaosu, trudno
jest zachować spokój i przewidywalność zjawisk oraz procesów. Konsekwencją takiego stanu
rzeczy jest niepewność współczesnego człowieka oraz wynikający stąd niepokój, co często
przejawia się w postaci nerwic, stresu, zniechęcenia, rezygnacji z ambicji, nie mówiąc już o
kreatywności, tak niezbędnej dla efektywnego funkcjonowania w warunkach gospodarki
opartej na wiedzy.
Politycznym przejawem współczesnych przemian jest postępujący proces
decentralizacji władzy publicznej - od szczebla centralnego do szczebla władz regionalnych i
lokalnych. Następuje więc niejako odwrócenie sytuacji charakterystycznej dla czasów
nowożytnych, dlatego też współczesność określana jest często za pomocą takich pojęć, jak
ponowoczesność, postmodernizm - w odniesieniu do problemów kultury - oraz
postindustrializm - w odniesieniu do problemów gospodarki. Kontynuując polityczny aspekt
współczesnych przemian, państwa narodowe same inicjują proces ponadnarodowej integracji,
czego przykładem jest powstanie i rozwój Unii Europejskiej. Rządy państw zdają sobie
sprawę, że pojedynczo nie są już w stanie sprawować tradycyjnie rozumianej władzy
publicznej, dlatego też część suwerenności przekazują na rzecz ponadpaństwowych ośrodków
integracyjnych, natomiast część - właśnie w ramach decentralizacji - oddają strukturom
społeczeństwa, czyli de facto strukturom samorządu terytorialnego na poziomie regionalnym i
lokalnym.
Ekonomicznym aspektem przemian w otoczeniu politycznym staje się nowe ujęcie
polityki gospodarczej. Wraz z decentralizacją władzy państwa narodowego, polityka
gospodarcza przestaje mieć charakter oddziaływania państwa na określone sektory
gospodarki, przyjmuje natomiast formę polityki strukturalnej ukierunkowanej na spójność w
obrębie całej Unii Europejskiej. Z drugiej natomiast strony, procesy związane z deregulacją
oraz liberalizacją gospodarki powodują wzrost konkurencyjności już nie tylko podmiotów
gospodarczych, ale również regionów i miast. Przejawem tych tendencji jest np. walka
struktur terytorialnych o napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz konkurencyjne
ubieganie się o środki z funduszy Unii Europejskiej.
Przedstawiona diagnoza tylko pozornie ma charakter czysto teoretyczny. Należy
zastanowić się czy większość problemów, z jakimi mamy obecnie do czynienia nie jest
właśnie konsekwencją przemian zachodzących we wszystkich warstwach otoczenia miasta.
Należy też pamiętać, że oprócz scharakteryzowanych powyżej warstw problemowych,
zmiany dotyczą również warstw terytorialnych. Otoczeniem Olsztyna jest przecież też Polska
oraz region warmińsko-mazurski. Na zasięg, jakość i wymiar przemian w kraju, władze
lokalne mają wpływ ograniczony. Środowiska samorządowe Warmii i Mazur posiadają
jednak możliwości oraz instrumenty umożliwiające integrację przestrzenną regionu. Należy
sobie w związku z tym odpowiedzieć na pytanie: czy integracja taka ma obecnie miejsce i czy
w ogóle ma znaczenie dla rozwoju Olsztyna? Czy Olsztyn, rozumiany zarówno jako struktura
administracyjna oraz jako społeczność lokalna współpracuje z innymi miastami regionu
warmińsko-mazurskiego czy też konkuruje z nimi w zakresie prestiżu, atrakcyjności
lokalizacyjnej czy w innych zakresach? Diagnoza w tym względzie nie przedstawia się dla
Olsztyna najkorzystniej. Znane sąnp. secesyjne postawy drugiego pod względem wielkości
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ośrodka miejskiego w regionie - Elbląga, którego mieszkańcy dążą do przyłączenia się do
województwa pomorskiego. Należy w związku z tym poważnie zastanowić się nad
znaczeniem integracji całego województwa warmińsko-mazurskiego dla rozwoju miasta
Olsztyna.
Biorąc pod uwagę przemiany zachodzące w różnych warstwach otoczenia Olsztyna
należy wyróżnić następujące czynniki mogące mieć istotny wpływ na rozwój miasta:
• obecność Polski w Unii Europejskiej, która prowadzi aktywną wspólnotową politykę
strukturalną ukierunkowaną na rozwój regionów opóźnionych w rozwoju; wiąże się z
tym możliwość wykorzystania funduszy strukturalnych;
• graniczne położenie regionu warmińsko-mazurskiego; chodzi tu zarówno o granicę
państwa z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, jak i o istotny, z
geopolitycznego i geoekonomicznego punktu widzenia, fragment wschodniej granicy Unii
Europejskiej;
• powstanie kompleksowego programu rozwoju Polski wschodniej; wzrost zainteresowania
władz centralnych tymi obszarami kraju;
• strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego oraz priorytetowe traktowanie
wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu przez samorząd
województwa;
• stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej w regionie;
• współpraca transgraniczna samorządu województwą realizowana zwłaszcza w ramach
Euroregionu Bałtyk;
• rozwój samorządności gospodarczej w skali kraju;
• dostępność komunikacyjna regionu, a tym samym również miasta;
• postrzeganie miasta jako ośrodka peryferyjnego w strukturze osadniczej kraju;
• niekorzystne tendencje demograficzne w skali regionu i kraju, związane przede wszystkim
z emigracją młodych najaktywniejszych pod względem ekonomicznym, społecznym,
kulturalnym i naukowym, ludzi;
• wzrost konkurencyjności innych ośrodków miejskich regionu, zwłaszcza Elbląga i Ełku;
• postępujące procesy suburbanizacji związane ze zmianą miejsca zamieszkania najbardziej
aktywnych pod względem zawodowym olsztynian; przenoszenie się ich do gmin
sąsiadujących z miastem;
• przemiany kulturowo-cywilizacyj ne w Europie, związane przede wszystkim z osłabieniem
znaczenia tradycyjnych wartości etycznych; rozwijające się postawy konsumizmu w
społeczeństwie Zachodu, w konsekwencji również w Polsce;
• niekorzystna sytuacja międzynarodową w tym zwłaszcza zagrożenie światowym
terroryzmem, jak również zakłócenia w stosunkach dwustronnych między Polską a Rosją.
Uwarunkowania skuteczności realizacji strategii
Główną cechą środowiska, jakie najbardziej sprzyja równomiernemu rozwojowi
społeczności jest ład zintegrowany łączący w sobie:
• ład przestrzenno-ekologiczny - rozumiany jako organizacja przestrzeni pozbawiona
konfliktów i dysonansów w sposobach i formach jej zagospodarowania,
• ład ekonomiczny - jako czynnik warunkujący powodzenie procesów rozwojowych,
• ład społeczny - stawiający człowieka jako podstawową wartość społeczną.
Istotnym czynnikiem warunkującym osiąganie ładu zintegrowanego jest ład
instytucjonalny budowany w sferze zarządzania rozwojem. Jego domeną są przyjęte w
organizacji reguły, normy i zasady postępowania. Normy te, ich czytelność, powszechność
stosowanią zgodność z oczekiwaniami uczestników aktywności poszczególnych sfer życia
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miasta złożą się na jakość ładu instytucjonalnego. Wymaga to poszukiwania rozwiązań w
obszarze obserwowanych zmian uwarunkowań zarówno wewnętrznych jak i tych płynących z
otoczenia. Dążenie do spójności uregulowań prawa lokalnego z normami obowiązującymi w
Unii Europejskiej wymaga stałego doskonalenia procedur strategicznego zarządzania
rozwojem miasta. Znaczny obszar działań w tym zakresie zależny jest od zmian
instytucjonalnych prawa polskiego. W sferach takich, jak finanse publiczne czy zarządzanie
projektami rozwojowymi stosowane praktyki wykazują nadal znaczne różnice. Posługiwanie
się siedmioletnim okresem budżetowania w planowaniu finansowym UE skłania do
poszukiwania rozwiązań pozwalających na wprowadzanie do praktyki samorządu i stałe
doskonalenie zasad wieloletniego planowania zadań, a także wieloletniego planowania
finansowego. Możliwość podejmowania działań inwestycyjnych znacznej wartości, w dużym
stopniu finansowanych środkami funduszy europejskich wymaga doskonalenia umiejętności
przygotowywania projektów z wykorzystaniem dostępnych dla montażu finansowego źródeł i
zarządzania nimi zgodnie z procedurami obowiązującymi w ramach poszczególnych
funduszy. Jednocześnie należy zauważyć, że możliwość pozyskania znaczących środków z
Unii może przysłonić potrzebę koncentrowania się na sygnalizowanych oczekiwaniach
społeczności mieszkańców. W skali kraju obserwowana jest praktyka sporządzania
dokumentów planistycznych jako załączników do wniosków o sfinansowanie projektów,
zamiast dla sprostania potrzebie spójności i celowości systemu planistycznego w relacji do
ujawnionych potrzeb.
Ład instytucjonalny leży w interesie całej wspólnoty, bowiem obserwowany wzrost jej
zaangażowania w sprawy rozwoju i poprawy jakości życia stawia wyzwania związane z
udzielaniem wsparcia pojawiającym się inicjatywom zarówno doradczego, jak
organizacyjnego i finansowego. Wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej wymaga
stałego pobudzania aktywności także poprzez rozwinięte formy dobrze rozumianej
komunikacji społecznej. Sprzyja ona uzyskaniu powszechności przekonania o potrzebie
budowania społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego w rozwój dobra wspólnego,
jakim jest miasto dla jego mieszkańców.
Myślenie w kategoriach zarządzania strategicznego i stosowanie jego instrumentów
jest istotnym warunkiem efektywnego wprowadzania w życie postanowień strategii rozwoju.
Poziom instytucji prawnych, regulujących zjawiska zachodzące w poszczególnych sferach,
jak też i we wzajemnych miedzy nimi powiązaniach, a także czytelność i konsekwentne
stosowanie procedur określających sposoby realizowania zadań sprzyjać będą osiąganiu
właściwego tempa rozwoju.
Jak widać z powyższego przeglądu, uwarunkowań rozwoju Olsztyna na progu XXI
wieku nie można odczytywać w sposób jednoznaczny. Są wśród nich zarówno strony silne
jak i słabe, zarówno szanse jak i zagrożenia. Z punktu widzenia lokalnej polityki rozwoju
najważniejsze jest w sposób obiektywny dostrzec wszystkie te uwarunkowania i na tej
podstawie formułować cele rozwoju.

Analiza SWOT
Opis stanu miasta zawarty w diagnozie oraz wyprowadzone z niej wnioski pozwoliły na
syntetyczne zestawienie cech charakteryzujących poszczególne sfery w czterech kategoriach
analizy SWOT. Analiza SWOT, w poszczególnych kategoriach zjawisk zawiera cechy, jakie
zostały uznane za atuty lub słabości Olsztyna bądź też - na podstawie obserwacji
uwarunkowań otoczenia oraz ich trendów zostały włączone do grupy szans łub zagrożeń.
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Silne Strony
Atuty - pozytywne strony teraźniejszości. Zebranie w jednym miejscu wszystkich atutów lub
inaczej, mocnych stron, a więc tego co posiadamy, ma na celu pokazanie unikatowego obrazu
naszego miasta. Jeśli potrafimy wykazać, że jest on inny niż gdzie indziej, daje nam to
podstawę do nieschematycznego myślenia o podstawach rozwoju. Warunkiem przydatności
jest uwzględnienie wszystkich atutów, nawet tych niewykorzystywanych.
1. Walory lokalizacyjne (centrum regionu, atrakcyjność środowiska przyrodniczego,
bliskość granicy państwa).
2. Potencjał naukowy i akademicki.
3. Potencj ał kulturotwórczy.
4. Wysoko oceniana jakość życia mieszkańców.
5. Rozwinięta sieć infrastruktury telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, energetycznej
i wodno-kanalizacyjnej.
6. Znaczne rezerwy wody pitnej.
7. Rezerwy terenów pod inwestycje.
8. Korzystnie wyróżniające się na tle kraju zaawansowanie pokrycia miasta planami
zagospodarowania przestrzennego,
9. Walory środowiskowe i pamiątki dziedzictwa kulturowego jako potencjał dla rozwoju
turystyki.
10. Sprawny system bezpieczeństwa publicznego.
11. Rozwinięta sieć szpitali specjalistycznych.
12. Pozycja Olsztyna w sieci osadniczej kraju - stolica województwa.
13. Wdrożona, potwierdzona certyfikatem ISO polityka jakości w gminie Olsztyn.
Słabe Strony
Negatywne strony teraźniejszości. Obiektywne wykazanie słabości własnej bazy, gospodarki,
kadr. Realistyczna ocena problemów ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą
hamująco oddziaływać na rozwój pozwoli ustalić hierarchię potrzeb uwzględniającą
możliwości; poszukać takiej strategii, która nasze słabości skompensuje, albo takich działań,
które przyczynią się do ich usunięcia.
1. Peryferyjne położenie w stosunku do krajowych centrów wysokiej aktywności
gospodarczej i kulturalnej.
2. Zewnętrzna dostępność transportowa miasta.
3. Wydolność układu komunikacyjnego i stan techniczny dróg.
4. Skromność wewnętrznego kapitału inwestycyjnego olsztyńskich podmiotów
gospodarczych.
5. Niska konkurencyjność przedsiębiorstw.
6. Słabo rozwinięty system instrumentów wspierania przedsiębiorczości.
7. Nierozwinięta samorządność gospodarcza.
8. Wymagające doskonalenia umiejętności przygotowywania i zarządzania projektami w
zakresie aktywnej inżynierii finansowej i współpracy z innymi podmiotami.
9. Trudna współpraca gospodarcza z gminami ościennymi.
10. Mało aktywna promocja gospodarcza.
11. Relatywnie niskie wykorzystanie powiązań z ośrodkami zagranicznymi w zakresie
współpracy gospodarczej.
12. Niedostatki w zakresie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej.
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13. Ograniczone wykorzystanie terenów zieleni i nadwodnych.
14. Trudności z zaspokojeniem potrzeb w zakresie mieszkalnictwa socjalnego/komunalnego.
15. Słabo rozwinięte mechanizmy pozabudżetowego finansowania kultury i sportu.
16. Nierównomierne rozmieszczenie infrastruktury społecznej w strukturze przestrzennej
miasta (obiekty kultury i rekreacji).
17. Niska aktywność podmiotów lokalnych w zakresie oddziaływania na sposób
zagospodarowania przestrzennego.
18. Niska świadomość społeczna i słabe upowszechnienie systemu segregacji odpadów.
19. Słaby stan techniczny obiektów (w głównej mierze mieszkalnych) i obszarów cennych z
punktu widzenia dziedzictwa kulturowego.
20. Istniejące obszary wymagające rewitalizacji (powojskowe i miejskie).
21. Znaczny obszar nie zaspokajanych potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szanse
Pozytywne czynniki, jakie niesie przyszłość. To z jednej strony nowe możliwości
wykorzystania już istniejących atutów. Z drugiej strony jest to analizowanie tendencji. Tego,
co dzieje się na zewnątrz i co może wpłynąć na naszą sytuację, poszukiwanie możliwości
tkwiących w otoczeniu.
1. Możliwość wykorzystania bliskiego sąsiedztwa z Obwodem Kaliningradzkim dla rozwoju
współpracy na płaszczyźnie gospodarczej i kulturalnej.
2. Korzystne zmiany w polityce władz krajowych w odniesieniu do województw wschodniej
Polski.
3. Zgodność celów funduszy Unii Europejskiej z celami strategicznymi miasta.
4. Regulacje prawne na poziomie krajowym instytucjonalizujące samorządność
gospodarczą.
5. Wzrost koniunktury gospodarczej w kraju i regionie.
6. Wzrost skłonności samorządów gmin ościennych do zaktywizowania współpracy i
wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych.
7. Normalizacja warunków wymiany gospodarczej z państwami leżącymi za wschodnią
granicą Polski.
8. Oczekiwane ułatwienia prawne, organizacyjne i finansowe dla innowacyjności gospodarki
województwa.
9. Regulacje prawne ułatwiające wprowadzenie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
10. Aktywny wpływ działań Euroregionu Bałtyk.
11. Korzystne dla Olsztyna założenia programowania rozwoju regionu warmińskomazurskiego.
12. Rozbudowa układu komunikacyjnego w regionie (Droga nr 16 - ekspresowa, droga nr 51
- główna).
13. Wyznaczenie obszaru metropolitalnego miasta Olsztyna
Zagrożenia
Negatywne tendencje, jakie niesie przyszłość. Często są to zjawiska powodujące pogłębianie
się już rozpoznanych słabości. Mogą pojawić się też nowe zagrożenia, nie występujące w
przeszłości. Świadomość zagrożeń sprzyja rozwojowi. Pozwala na działania zapobiegawcze,
a dzięki wykorzystaniu własnych mocnych stron można często przeobrazić zagrożenie w
przewagę konkurencyjną.
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1. Osłabienie koniunktury gospodarczej w kraju i regionie skutkujące wzrostem poziomu
bezrobocia.
2. Zahamowanie trendów decentralistycznych w państwie.
3. Dysproporcje między możliwością sfinansowania rozwoju układu komunikacyjnego (w
tym dróg krajowych), a potrzebami postępującego rozwoju motoryzacji.
4. Utrwalanie się peryferyjnego postrzegania regionu i miasta w polityce gospodarczej
państwa.
5. Brak współpracy między ośrodkami miej skimi w regionie.
6. Niewystarczające wyeksponowanie roli i funkcji metropolitalnych Olsztyna w realizacji
strategii województwa i wojewódzkim operacyjnym programie rozwoju.
7. Niedoskonałość założeń i słabość wykonania Regionalnej Strategii Innowacyjności oraz
Strategii Informatyzacji.
8. Wzrost zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi i starzenie się społeczeństwa.
9. Niekorzystne dla rozwoju gospodarczego krajowe regulacje prawne.
10. Wzrost aktywności konkurencyjnej miast i gmin w regionie i najbliższym otoczeniu
miasta.
11. Postępująca, spontaniczna suburbanizacja gmin ościennych w bezpośrednim sąsiedztwie
granic miasta.
12. Brak aktywności środowisk lokalnych tworzących i wspierających mecenat kultury.
13. Likwidacje lub ograniczenie działalności instytucji i podmiotów gospodarczych
funkcjonujących w mieście.
14. Niedofmansowanie środkami budżetu państwa rozbudowy i modernizacji dróg krajowych
przebiegających przez teren Olsztyna.
Znaczenie analizy SWOT polega na tym, że pozwala zarysować pole gry strategicznej,
określić zasoby i możliwości oraz ujawnić zakres koniecznych działań. Pomaga ona wykryć
złe i dobre strony naszej sytuacji i dzięki temu stanowi podstawę wyboru zjawisk, jakie
pomogą wytyczyć cele strategiczne, wiązki celów taktycznych, zaplanować działania, a
także zidentyfikować problemy priorytetowe, dla których rozwiązania, w odpowiedniej
kolejności formułowane będą programy operacyjne.

Wizja
Dla potrzeb niniejszej strategii wizję w procesie strategicznego zarządzania miastem
zdefiniowano jako opis stanu pełni potencjału, jaki gmina chce osiągnąć dzięki implementacji
swojej strategii, w końcu przyjętego horyzontu czasowego. Znany jest pogląd, który
utrzymuje, iż formuła wizji przedstawiona jako model statyczny, dający odpowiedź na
pytanie dotyczące poziomu rozwoju gminy w danym momencie w przyszłości, nie jest
miarodajna w odniesieniu do gminy, która jest systemem otwartym, nigdy nie zakończonym,
w którym dynamicznie dokonują się wielorakie przekształcenia społeczne, gospodarcze,
przestrzenne i ekologiczne. Analiza potencjału czynników rozwojowych miasta pozwala na
zarys opisu rezultatu, jakiego wspólnota samorządowa Olsztyna może i chce oczekiwać w
końcu przyjętego horyzontu czasowego, jeśli zgodnie ze sztuką nowoczesnego zarządzania i
konsekwentnie będą osiągane cele i wdrażane postanowienia przyjęte w strategii. W wizji jej
twórców Olsztyn stanie się:
- nowoczesnym miastem europejskim, w pełni zaspokajającym potrzeby zarówno własnej
wspólnotyjak i osób przybywających z zewnątrz,
- miastem rozwiniętym gospodarczo dzięki wykorzystaniu osiągnięć nauki i innowacji,
- miastem dysponującym bogatą i dostępną infrastrukturą techniczną i społeczną,
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- miastem zawdzięczającym swój dobrobyt świadomości obywatelskiej, samorządności i
przedsiębiorczości mieszkańców oraz poszanowaniu środowiska i dorobku dziedzictwa
kulturowego,
- miastem pełniącym funkcje metropolitalne, czyniące je wiodącym ośrodkiem rozwoju
Warmii i Mazur

Cele do osiągnięcia
> Celem generalnym przyjętym w strategii rozwoju Olsztyna jest cel stanowiący misję
miasta. W swojej misji, na podstawie swoich uprawnień i kompetencji (przyznanych
ustawą), poprzez przedstawienie racji ważnych społecznie, organizacja publiczna jaką
jest gmina, uzasadnia swoje istnienie. W tym celu została powołana do istnienia. Misja,
ponadto jest jedynym, niezmiennym elementem w procesie zarządzania strategicznego.
Tak, jak uświadomienie istnienia misji jest uzasadnieniem istnienia organizacji, tak
samo wypełnienie lub utrata misji jest równoznaczna z utratą sensu i możliwości
dalszego trwania organizacji. Wszystkie inne elementy procesu zarządzania mogą, i w
rzeczywistości zmieniają się w dynamicznym w swojej naturze procesie strategicznego
rozwoju. Ale to dla wypełnienia misji wspólnota samorządowa Olsztyna podjęła trud
ustalenia metod, jakie zapewniać będą jej wypełnianie, opracowując w tym celu
strategię rozwoju Olsztyna.
> Cele strategiczne są celami ciągłymi. Wiążą się z działaniami realizowanymi w chwili
obecnej i w ciągu następnych lat. Celów takich nie należy postrzegać w kategoriach
wizji docelowego stanu, jaki należy osiągnąć lecz w kategorii dążenia rozumianego jako
długotrwały proces rozwojowy, wykraczający poza horyzont przyjęty w strategii. Cele
strategiczne odzwierciedlają kierunki zmian, jakie są pożądane w obszarach
składających się na przedmiot strategii, którym jest miasto Olsztyn w procesie jego
funkcjonowania i rozwoju, postrzegane w trzech wymiarach: przestrzenno przyrodniczym, społeczno-kulturowym i gospodarczo - finansowym.
• Cel strategiczny I - Rozwój funkcji metropolitalnych z zachowaniem ładu
przestrzennego i ekologicznego, obejmuje dążenia w obszarze przestrzenno przyrodniczym.
• Cel strategiczny II - Wzrost poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców i budowa społeczeństwa obywatelskiego - obejmuje kierunki działań
podejmowanych w obszarze społeczno-kulturowym.
• Cel strategiczny III - Podnoszenie konkurencyjności miasta jako ośrodka
nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki - kierunkuje działania w obszarze
gospodarczym i finansowym miasta.
• Uwarunkowania skuteczności realizacji strategii. - Kształtowanie metod i
instrumentów warunkujących realizację przyjętych założeń strategicznych
koncentruje się na uwarunkowaniach realizacji przyjętej strategii leżących w obszarze
narzędzi i instrumentów sprzyjających efektywnemu wykorzystaniu dostępnego
potencjału rozwojowego.
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> Cele taktyczne pogrupowane są w wiązki celów niższego rzędu skierowanych na
realizację poszczególnych (jednego lub więcej) celów strategicznych. Cel taktyczny jest
osiągany w wyniku działań o charakterze jednostkowym lub stanowiących przedmiot
wielozadaniowych, średniookresowych programów taktycznych.
•

Cele taktyczne skierowane na realizację celu strategicznego I
1. Efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów rozwojowych.
2. Restrukturyzacja przestrzeni miejskiej w kierunku nasycenia infrastrukturą
odpowiednio do potrzeb osadnictwa wielofunkcyjnego.
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego zapewniająca harmonijne włączanie
przestrzeni historycznej we współczesne procesy rozwojowe.
4. Ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego zgodnie z
zasadami ekorozwoju.
5. Wzmacnianie istniejących oraz kreowanie nowych czynników aktywności
miasta jako centralnego ośrodka regionu.

•

Cele taktyczne skierowane na realizację celu strategicznego II
1. Promocja zdrowego stylu życia ze wzrostem jakości i dostępności usług
medycznych.
2. Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa w mieście.
3. Wzrost poziomu kształcenia z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy.
4. Wspieranie rozwoju różnych form aktywności obywatelskiej — budowanie
kapitału społecznego.
5. Niwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego.
6. Tworzenie warunków do wzrostu aktywności sportowej i rekreacyjnej.
7. Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
8. Budowanie tożsamości mieszkańców Olsztyna poprzez wzrost świadomości
obywatelskiej, rozwój kultury, pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa
kulturowego.

•

Cele taktyczne skierowane na realizację celu strategicznego III
1. Efektywne wykorzystanie potencjału naukowego Olsztyna dla rozwoju
gospodarczego.
2. Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.
3. Kształtowanie warunków pobudzających rozwój kooperacji i komplementamości oraz innowacyjność przedsiębiorstw.
4. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i historycznego dla rozwoju
gospodarczego w dziedzinie turystyki,
5. Tworzenie warunków i sprzyjającego klimatu dla wzrostu liczby inwestycji
bezpośrednich.

•

Uwarunkowania skuteczności realizacji strategii
1. Doskonalenie procedur strategicznego zarządzania rozwojem miasta.
2. Wzrost zdolności finansowej (racjonalizacja wydatków, innowacyjne
instrumenty finansowania i planowania finansowego, Partnerstwo Publiczno
Prywatne, etc).
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3.

Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami (przygotowanie,
ocena wykonalności, współfinansowanie (montaż finansowy), ewaluacja i
umiejętności kierowania pracą zespołów zadaniowych.
4. Doskonalenie struktury instytucjonalnej i organizacyjnej gminy oraz procesów
zapewniających sprawny przebieg sekwencji działań i przepływu informacji w
powiązaniach pionowych i poziomych.
5. Rozszerzanie zakresu stosowania aktywnych narzędzi marketingu terytorialnego
Olsztyna w kraju i za granicą.
6. Wspieranie rozwoju partnerstwa lokalnego.
> Działanie wypełnia obszar pomiędzy celem taktycznym, a projektem. Jest to grupa
projektów realizujących ten sam cel. Uprawnienia inicjatywne dla podejmowania
działań przysługują zarówno władzom samorządowym, jednostkom organizacyjnym
samorządu jak i środowiskom społecznym oraz gospodarczym miasta, zgodnie z
procedurami określającymi zasady współpracy w ramach partnerstwa lokalnego. W
dokumencie strategii w ramach poszczególnych działań wymienia się przewidywane
rodzaje i sposoby podejmowania i realizacji działań. Część z nich, (określone są jako
Kategoria A ) wchodzi w zakres zadań i obowiązków organów gminy oraz
poszczególnych wydziałów i jednostek Urzędu Miasta. Będą one realizowane w ramach
procesów podlegających planowaniu operacyjnemu Urzędu, w oparciu o koncepcje
powstające w strukturze administracyjnej miasta. Kategoria B dotyczy przedsięwzięć i
projektów fakultatywnych w obszarze przewidzianym dla inicjatyw partnerów
lokalnych służących zwiększeniu efektywności realizowanej strategii.
W obu przypadkach (kategorie A i B) o wdrożeniu rodzaju i proponowanej
formy działania decyduje akceptacja władz samorządowych dla zgłoszonego przez
podmiot wnioskujący, operacyjnego programu działania.
Operacyjny program działania może składać się z jednego lub więcej
przedsięwzięć/zadań/koncepcji przedstawionych w formie opisu projektów3
realizacyjnych.
Proponowany do realizacji i wsparcia program (projekt/y) powinien posiadać
uzasadnienie zawierające co najmniej:
-» opis sytuacji (opis stanu i uwarunkowań) uzasadniającej potrzebę (zasadność)
wdrożenia programu (projektu),
szczegółowy opis programu (projektu/ów) wraz z (tam gdzie jest to zasadne)
szczegółowo wskazaną lokalizacją, proponowanym harmonogramem realizacji,
—» określenie (wymiernych) rezultatów, jakie zostaną osiągnięte dzięki programowi lub
zadaniu,
określenie kosztów zadania oraz możliwości ich sfinansowania (elementy studium
wykonalności, elementy analizy kosztów i korzyści społecznych, a także koszty
wykupu gruntów pod inwestycje (lub obiektów) oraz koszty opracowań
dokumentacyjnych i ekspertyz jako stanowiące koszty zadania (programu/projektu),
-» określenie zagrożeń (w tym: ocena oddziaływania na środowisko),
-» wskazanie sposobów realizacji zadania - w tym: określenie osób/instytucji
uczestniczących w realizacji zadania (zespół), ze wskazaniem osób
odpowiedzialnych za przebieg prac związanych z programem (projektem), określenie

JProjekt jest logicznym opisem sekwencji zdarzeń i ich powiązań; 1. Ma jasno określony cel/e, 2. Jest
realizowany poprzez spójne działania, 3. Ma początek i koniec, 4. Posiada budżet, 5. Ma określone zasoby (w
tym kadry zdolne przyjąć odpowiedzialność za trwałość przedsięwzięcia).

31

istniejących uwarunkowań sprzyjających i ograniczających możliwość realizacji
zadania,
-» wskazanie źródeł finansowania (opis montażu finansowego) w przypadku
korzystania ze środków UE należy przedstawić wiarygodne argumenty pozwalające
przyjąć, że uzyskanie dofinansowania jest możliwe, w przypadku propozycji
Partnerstwa Publiczno - Prywatnego - przedstawienie kalkulacji wskazującej na
wyższą efektywność takiego rozwiązania niż gdyby miasto własnymi siłami
realizowało zadanie, etc),
-» w przypadkach tego wymagających - określenie struktury organizacyjnej i statusu
podmiotu odpowiedzialnego za trwałość przedsięwzięcia po jego oddaniu do
użytku.
Koncepcje programowe mogą stanowić przedmiot współpracy samorządu ze
środowiskiem partnerskim. Na zgłaszającym propozycję programu w ramach
określonego działania spoczywa obowiązek określenia planowanych rezultatów
świadczących o spójności działania z realizowanym celem, a zatem i zasadności
podejmowania działania.
Wymienione w dokumencie strategii działania przyporządkowane poszczególnym
celom taktycznym wskazują preferowane w strategii obszary, jakie otwarte są na
inicjatywy i koncepcje programowe zgłaszane przez ich twórców.
Rozwinięcie celów i opis działań
Cel strategiczny I
skierowany na problematykę gospodarki przestrzennej i środowiska przyrodniczego:
rozwój funkcji metropolitalnych z zachowaniem ładu przestrzennego i
ekologicznego
Gospodarka przestrzenna oznacza zarówno gospodarowanie przestrzenią, a więc
przeznaczanie terenów na różne cele, jak i gospodarowanie w przestrzeni, czyli organizację
przestrzenną (rozmieszczenie) poszczególnych rodzajów działalności. Przestrzeń miasta jest
dobrem wspólnym. Jej organizacja decyduje o warunkach życia i dobrobycie mieszkańców,
świadczy o kulturze społeczności, która ją zamieszkuje, determinuje postęp cywilizacyjny.
Jako specyficzny aspekt gospodarowania, wymaga uczestnictwa i angażuje wszystkie
podmioty publiczne i prywatne, dążące do zaspokojenia swoich potrzeb i realizacji swoich
celów. Polityka przestrzenna miasta Olsztyn koncentruje się na trzech obszarach. Są nimi:
1. Struktura miasta.
2. Pole rozwoju gospodarczego i funkcjonalnego.
3. Ochrona wartości.
Strukturę miasta tworzą te jej elementy, które decydują o funkcjonowaniu całości
stanowiącej dobro wspólne. Są wśród nich zarówno elementy materialne ( systemy obiektów,
jak: ulice, place, układy komunikacyjne, infrastruktura techniczna) jak i te, nie dające się
wyodrębnić fizycznie stanowiąc wspólnie strukturę funkcjonalno-przestrzenną. Ich
deformowanie przy całej swobodzie systemu rynkowego byłoby naruszeniem wartości
należących do całej wspólnoty lokalnej. Miasto występuje tu w roli koordynatora i kontrolera
poczynań podmiotów indywidualnych. Olsztyn jako miasto wojewódzkie, dąży do rozbudowy
kompleksowej infrastruktury służącej pełnieniu funkcji wykraczających ponad te, które
mogłyby być uznane za niezbędne z punktu widzenia miejskiej społeczności.
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Pole rozwoju gospodarczego obejmuje obszary, na których zagospodarowanie
decydująco wpływa rynek. Znajdują się tu obiekty będące we władaniu wielu rozmaicie z
sobą powiązanych podmiotów. Miasto występując tu w charakterze kreatora iynków
lokalnych i ich powiązań z rynkami ponadlokalnymi kształtuje warunki do zamieszkania,
prowadzenia działalności gospodarczej i korzystania z usług. Miasto występuje także w roli
inicjatora i koordynatora działań w zakresie rozwoju pełnionych i kreowania nowych funkcji
wspomagających rozwój gospodarczy i społeczny nie tylko wewnątrz swoich granic, ale także
jako regionalna metropolia, przyjmuje odpowiedzialność za oddziaływania związane z
równoważeniem rozwoju w skali całego regionu.
Gospodarowanie przestrzenią musi zapewniać także ochronę różnego rodzaju wartości
takich jak środowisko kulturowe, społeczne, a nade wszystko środowisko naturalne.
Postrzegając rozwój funkcji metropolitalnych Olsztyna oraz troskę o ład przestrzenny i
ekologię jako strategiczne zamierzenie miasta, strategia postępowania wskazuje
średniookresowe cele taktyczne, których realizowanie zmierzać będzie do osiągania
pożądanego stanu w tym obszarze.
Cel taktyczny 1.1, Efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów rozwojowych.
Na lokalne zasoby rozwojowe Olsztyna składają się zasoby materialne oraz
niematerialne. Wśród materialnych można wymienić dobra naturalne (powietrze, gleby, wody
- powierzchniowe i podziemne, lasy, ukształtowanie terenu w granicach obszaru miasta) oraz
zasoby wytworzone przez człowieka (istniejące obiekty oraz towarzysząca infrastruktura
naziemna i podziemna). Do zasobów niematerialnych należy zaliczyć: wiedzę, intelekt, oraz
posiadane dzięki nim umiejętności, a także efekty różnego rodzaju kombinacji połączeń
zasobów materialnych z niematerialnymi. Potencjał, jakim dysponuje miasto można i należy
zwiększać w drodze podnoszenia efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. Dzięki
tworzeniu różnorodnych form oprzyrządowania infrastrukturalno-organizacyjnego,
wyposażaniu przestrzeni w infrastrukturę techniczną podnoszącą jej funkcjonalne
wykorzystanie, dzięki tworzeniu nowych lub udoskonalaniu istniejących instytucji i
mechanizmów, a także rozwijaniu zasobów intelektualnych, będą ulegać poprawie warunki
decydujące o jakości życia w Olsztynie. Dla osiągnięcia powyższego celu taktycznego
przewiduje się następujące działania:
Działanie 1.1.1.
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności.
Kategoria A
■ Infrastruktura poprawiająca dostępność komunikacyjną i transportową w skali
regionalnej i krajowej oraz zmniejszająca zatłoczenie na drogach.
■ Obwodnica miasta.
■ Ekologiczne, podnoszące jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania rozwiązania w
zakresie transportu zbiorowego ludności oraz bezpiecznego transportu rowerowego.
■ Zintegrowane systemy i urządzenia sterowania ruchem w układzie drogowym i
parkingowym.
■ Modernizacja infrastruktury istniejącej i uzbrojenie terenów przewidzianych pod
inwestycje mieszkaniowe, przemysłowo-składowe (sieci i instalacje energii grzewczej
i elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, etc).
■ Infrastruktura specjalna, wspierająca funkcjonowanie przedsiębiorstw.
■ Miejska, informatyczna (szerokopasmowa) sieć szkieletowa, w szczególności w
oparciu o technologię światłowodową i bezprzewodową.
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■

Publiczne strefy dostępu do usług elektronicznych oraz Internetu (PIAP-y, Hot-Spoty,
dostęp bezprzewodowy Wi-Fi).
■ Infrastruktura systemu unieszkodliwiania odpadów.
■ Alternatywne źródła energii (energia odnawialna).
■ Infrastruktura kongresowo-konferencyjna i targowo - wystawiennicza.
Kategoria B
■ Inicjatywy i projekty pilotażowe z zakresu współpracy branżowej podmiotów
gospodarczych i samorządu lokalnego (turystyka, kultura, rekreacja, transport, etc).
■ Programy i projekty infrastrukturalne inicjowane przez grupy partnerów lokalnych, w
tym organizacje pozarządowe, realizowane samodzielnie lub z udziałem jednostek
samorządu terytorialnego.
Działanie 1.1.2.
Wykorzystanie przestrzennych walorów lokalizacyjnych Olsztyna jako
wewnętrznych stymulatorów wzrostu.
Kategoria A
■ Lokalna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.
■ Tworzenie bazy noclegowej klasy turystycznej dla młodzieży oraz specjalnej
(campingi, caravaning).
■ Udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów
inwestycyjnych dla potrzeb gospodarki turystycznej (wskazanie i uzbrojenie
infrastrukturalne).
■ Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim (kultura, gospodarka, turystyka).
■ Konserwacja istniejących oraz urządzanie i włączanie nowych terenów zielonych w
obszar przestrzeni publicznej.
■ Zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzek, jezior i Lasu Miejskiego.
■ Modernizacja i adaptacja istniejącej infrastruktury ( w tym kubaturowej) oraz
obszarów zdegradowanych pod potrzeby nowych funkcji.
Kategoria B
■ Inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie urządzania
przestrzeni dla potrzeb wypoczynku, rekreacji i sportu.
■ Inicjatywy współpracy międzygminnej i ponadlokalnej w zakresie turystycznego
wykorzystania zasobów naturalnych.
■ Inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie urządzania
przestrzeni dla potrzeb rozwoju przedsiębiorstw.
Działanie 1.1.3.
Efektywne gospodarowanie dostępnymi terenami i pozyskiwanie
nowych.
Kategoria A
■ Rozwój systemu ewidencji majątku miasta - gruntów, budynków i infrastruktury .
■ Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wojskowych i zielonych.
■ Porządkowanie stosunków własnościowych na terenie miasta.
■ Analizy skutków ekonomicznych w procesie planowania zagospodarowania
przestrzennego oraz zmian własnościowych.
■ Planowa gospodarka gruntami (długookresowe planowanie wykupów i sprzedaży).
■ Pozyskiwanie gruntów poprzez komunalizację własności skarbu państwa, wykupy i
zamianę.
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Kategoria B
■ inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie tworzenia
koncepcji zagospodarowania przestrzennego i poszukiwania nowych funkcji dla
terenów rewitalizowanych.
Działanie 1.1.4.
Wykorzystanie
zasobów
kapitału
zagospodarowania przestrzeni Olsztyna.

ludzkiego

w

procesach

Kategoria A
■ Tworzenie warunków umożliwiających udział wspólnoty mieszkańców w określaniu
preferowanego sposobu wykorzystania terenów w mieście.
■ Wyodrębnianie i urządzanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjających
integracji społecznej.
■ Instrumenty wsparcia finansowego dla inicjatyw społecznych (grup mieszkańców,
organizacji pozarządowych, rad i komitetów osiedlowych) na rzecz zagospodarowania
przestrzeni.
Kategoria B
■ urządzanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społecznej i
rekreacyjnego wykorzystania czasu wolnego.
Cel taktyczny 1. 2. Restrukturyzacja przestrzeni miejskiej w kierunku nasycenia
infrastrukturą odpowiednio do potrzeb osadnictwa
wielofunkcyj nego.
Główne problemy funkcjonalne Olsztyna są w dużej mierze wynikiem stosowania
obowiązujących na świecie przez ostatnie dziesięciolecia dyrektyw urbanistycznych, jakie
sformułowała w 1933 r. tzw. Karta Ateńska. Pod jej wpływem oraz dzięki mechanizmom
centralnego planowania, a także technologii stosowanej przy rozwoju miasta (wielka płyta,
wielki blok), Olsztyn uległ znacznemu rozczłonkowaniu funkcjonalnemu i przestrzennemu.
Został podzielony na rejony mające jednorodne funkcje:
- mieszkalne (osiedla mieszkaniowe),
- koncentracji działalności gospodarczej (tereny przemysłowo-składowe),
- wypoczynku i rekreacji ogólnomiejskiej i turystyki (tereny nadjeziome, las miejski),
- centrum ogólnomiejskiego w granicach osiedli Śródmieście i Stare Miasto.
Skutkuje to wieloma uciążliwościami dla mieszkańców, w tym:
- występują trudności komunikacyjne wynikające z wymuszanych koniecznością relacji w
ruchu: miejsce zamieszkania - miejsce pracy - miejsce zamieszkania, a także do odległych
komunikacyjnie terenów rekreacji oraz dojazdy do centrum, w którym skoncentrowane są
usługi,
- rozległe tereny rekreacji nie zostały należycie zagospodarowane, ich użytkowanie odbywa
się spontanicznie, często w sposób szkodzący środowisku,
- nie wykształciło się centrum usługowe miasta i regionu (funkcje metropolitalne stolicy
regionu), a pozostałe obszary funkcjonale - jako pełniące inne funkcje, nie zostały nasycone
stosownymi usługami w pożądanym stopniu, (struktura zabudowy, racjonalne
rozplanowanie, intensywność, dostępność terenów zieleni, rekreacyjnych, dostępność
obiektów małego sportu i rozrywki, dostępność usług rekreacyjno-kulturalnych czy
komunikacji publicznej).

35

Dla niwelowania niepożądanych zjawisk w tym zakresie podejmowane będą projekty w
ramach poniższych działań:
Działanie 1.2.1.
Poprawa rozwiązań układu komunikacyjnego i miejsc parkowania w
celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej wewnętrznej i
zewnętrznej.
Kategoria A
■ Obwodnice wewnętrzne.
■ Pasy szybkiego ruchu dla komunikacji zbiorowej.
■ Strefy ruchu uspokojonego w obszarach zwartej zabudowy.
■ Sieć dróg i miejsc parkowania dla rowerów.
■ Bezkolizyjne przejścia dla pieszych nadziemne i podziemne.
■ Poprawa stanu technicznego i nawierzchni dróg.
■ Miejskie parkingi na obszarach zagęszczonej zabudowy budynkami mieszkalnymi
oraz obiektami użyteczności publicznej (zautomatyzowane parkingi podziemne,
spiętrzone).
■ Parkingi „Parkuj - jedź”- w obszarach peryferyjnych oraz w pobliżu węzłów
przesiadkowych.
■ System sterowania informacją nt. wykorzystania miejsc parkingowych.
Kategoria B
■ Inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie tworzenia
infrastruktury komunikacyjnej i miejsc parkingowych.
Działanie 1.2.2.
Rozwiązania w zakresie wielomodalnych systemów transportowych
oraz rozwoju czystego transportu zbiorowego w mieście.
Kategoria A
■ Powiązanie rozwiązań lokalnego systemu transportu zbiorowego z oczekiwaniami i
potrzebami mieszkańców okolicznych miejscowości.
■ Innowacyjne rozwiązania w zakresie transportu towarowego (Integracja systemów
transportu, transport wielomodalny, kombinowany, rozwiązania logistyczne).
■ Integracja systemu transportu publicznego (włączenie do systemu kolei - szynobusy,
ekologiczne środki transportu publicznego, węzły przesiadkowe, połączenia lotnicze).
Kategoria B
■ Inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie tworzenia
warunków do rozwoju infrastruktury transportu wielomodalnego.
■ Rozwiązania lokalnych instytucji przewozowych w zakresie rozwoju alternatywnych
form komunikacji zbiorowej.
■ Wykorzystanie infrastruktury PKP dla potrzeb miejskich i podmiejskich przewozów
zbiorowych ludności oraz systemu transportu kombinowanego.
Działanie 1.2.3.
Budowa i modernizacja infrastruktury uzupełniającej w osiedlach z
istniejącą przewagą funkcji mieszkalnej.
Kategoria A
■ Rozbudowa i tworzenie nowych obiektów infrastruktury sportowo- rekreacyjnej, w
osiedlach z przeważającą funkcją mieszkalną.
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■

■

■
■

Tworzenie warunków i ułatwień do wydzielania lokali użytkowych na wynajem do
prowadzenia usługowej i handlowej działalności gospodarczej w obszarach zabudowy
mieszkaniowej.
Adaptacja i zagospodarowanie obiektów i przestrzeni publicznej dla celów
działalności artystycznej i rozrywkowej (miejsca integracji, pokazów, popisów,
imprez) na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Odnowa przestrzeni publicznych w śródmiejskich kwartałach miasta i osiedlach.
Tworzenie warunków do lokalizowania usług publicznych (ochrona zdrowia, sport) na
terenach z przeważającą funkcją mieszkaniową.

Kategoria B
■ Inicjatywy partnerów lokalnych we współpracy z samorządem w zakresie tworzenia
nowych funkcji w osiedlach mieszkaniowych.
■ Projekty i programy skierowane na urozmaicenie wykorzystania czasu wolnego,
adresowane do dzieci i młodzieży.
■ Systemy wsparcia dla lokalnych (osiedlowych) grup zainteresowań (hobbystycznych,
amatorskich inicjatyw kulturalnych i sportowych).
Działanie 1.2.4.
Kształtowanie krajobrazu w przestrzeni publicznej na obszarach
przemysłowych i składowych.
Kategoria A
■ Rehabilitacja i intensyfikacja nasycenia terenami zielonymi obszarów zabudowy
przemysłowej i składowej.
■ Porządkowanie i modernizacja infrastruktury drogowej na terenach przemysłowych i
składowych.
Kategoria B
■ System wsparcia dla inicjatyw współpracy ze strony środowisk gospodarczych.
Cel taktyczny 1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego zapewniająca harmonijne
włączanie przestrzeni historycznej we współczesne procesy
rozwojowe.
Krajobraz kulturowy jest świadectwem tożsamości danego regionu. Dziedzictwo
kulturowe, zarówno zabytki architektury zachowane tradycje, obrzędowość, stroje, muzyka,
kuchnia itp. mają swoje określone miejsce w zamkniętej przestrzeni, którą można nazwać
kulturowym obszarem rozwojowym. Pod tym pojęciem kryje się obszar, na którym skupia się
znaczna ilość fizycznych elementów dziedzictwa kulturowego o podobnym pochodzeniu i
pierwotnej funkcji. Granice obszaru rozwojowego mogą być także wyznaczane przez
istniejące jeszcze tradycje architektoniczne, sposoby kształtowania przestrzeni, kulturę
mniejszości językowych i etnicznych, funkcjonujące tradycje wśród ludności zamieszkującej
miasto, a także trendy rysujące się w ramach wykształcających się sukcesywnie wśród grup
mieszkańców środowisk kulturotwórczych. Jedną z najistotniejszych szans na zachowanie
ciągłości i rozwoju krajobrazu kulturowego stanowi ciągłość w zasiedleniu obszaru przez
jedną populację, która ma świadomość i poczucie tożsamości z miejscem / środowiskiem
lokalnym / regionem i ciągłości swojej historii. Jej tradycja jest zachowana i stanowi element
autoidentyfikacji. Mieszkańcy Olsztyna stanowią konglomerat różnych środowisk
wywodzących się z różnych rejonów kraju, a także bardziej odległych terenów. W okresie
powojennym, polityczne ośrodki decyzyjne w specyficzny sposób otaczały troską zachowane
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świadectwa kultury tych ziem. Przez wiele ubiegłych lat, rząd polski prowadził swoistą
politykę ochrony zabytków, niejako „przed ludźmi” i „bez udziału ludzi”, nie pamiętając
jakby, że to co chronimy powstało w wyniku działalności poprzednich pokoleń i właśnie dla
ludzi. Mając świadomość wartości pozostawionego naszemu pokoleniu dziedzictwa nie
chcemy pomijać udziału społeczeństwa w procesie jego ochrony. Ochrona owego dziedzictwa
możliwa jest poprzez zgodę na aktywność, współdziałanie i szeroki dostęp społeczeństwa w
procesie nadawania trwałych funkcji użytkowych cennym kulturowo obiektom. W swojej
polityce przestrzennej Olsztyn dąży do zachowania unikatowych wartości środowiska
kulturowego wykorzystując je także do pełnienia swoich funkcji metropolitalnych. Kwestię
ochrony dziedzictwa kulturowego w procesach rozwojowych miasta, będącą przedmiotem
niniejszego celu taktycznego, strategia podejmować będzie poprzez następujące działania:
Działanie 1.3.1.
Zagospodarowanie i udostępnianie obiektów oraz przestrzeni publicznej
w obszarach o szczególnej wartości historycznej i kulturowej.
Kategoria A
■ Kreowanie nowych funkcji dla obiektów o wartości historycznej i kulturowej.
■ Rewaloryzacja i odnowa przestrzeni publicznej w historycznych częściach miasta.
■ Konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych
obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem.
■ Opracowanie i realizacja programów ochrony konserwatorskiej dla obszarów o
wysokich walorach kulturowych, przyrodniczych i urbanistycznych.
Kategoria B
■ Systemy zachęt dla partnerów lokalnych do realizacji nowych funkcji w obiektach o
wartości historycznej i kulturowej.
■ Programy i inicjatywy organizacji pozarządowych skierowane na ożywiające
wykorzystanie terenów i obiektów cennych kulturowo.
Działanie 1.3.2.
Rewitalizacja obszarów objętych ochroną dziedzictwa kulturowego.
Kategoria A
■ Organizacja i promocja działań rewitalizacyjnych na terenie miasta.
■ Renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci.
■ Tworzenie oraz rozwój publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury.
■ Projekty na rzecz kompleksowej konserwacji zabytków ruchomych w obiektach
użytkowanych przez instytucje publiczne i podmioty prawa prywatnego.
■ Modernizacja, rewaloryzacja, renowacja, konserwacja oraz adaptacja budynków i
budowli o znaczeniu historycznym, nadanie im nowych funkcji użytkowych:
kulturowych oraz turystycznych.
■ Poprawa dostępu do obiektów zabytkowych (budowa i modernizacja ciągów
komunikacyjnych: dróg dojazdowych, alei zabytkowych, kładek oraz likwidacja barier
dla niepełnosprawnych).
Kategoria B
■ Projekty oraz koncepcje wykorzystania terenów i obiektów podlegających
rewitalizacji.
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Cel taktyczny 1.4. Ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska
przyrodniczego zgodnie z zasadami ekorozwoju.
W system zabudowy miejskiej Olsztyną obok takich akcentów przyrodniczych jak
kompleksy leśne, jeziora, rzeki wplecione są również inne tereny zieleni, częściowo
urządzone (skwery, parki i inne ich odmiany), także w znacznym stopniu również nie
urządzone, tworzące wspólnie system przyrodniczy miasta, jaki powstał w wyniku
wielowiekowego oddziaływania łudzi na środowisko przyrodnicze. Często było ono bardziej
szkodliwe niż zharmonizowane, czego skutkiem są zaburzenia stosunków kulturowoprzyrodniczych i degradacja krajobrazu. Ochrona krajobrazu miasta, która powinna mieć
charakter kompleksowej i interdyscyplinarnej, obejmuje łącznie krajobraz kulturowy i
naturalny. Wymaga to koordynacji działań różnych użytkowników terenów (władze
samorządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa i instytucje, właściciele
prywatni). Środowisko przyrodnicze i jego racjonalne zagospodarowanie leży u podstaw
planowania przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego i trwałego rozwoju.
Ochrona środowiska obejmuje takie aspekty jak: czystość gleb, wód i powietrza, gospodarkę
odpadami, gospodarkę wodno-ściekową, ochronę przed hałasem, a także harmonijne
wplatanie w obszary krajobrazu przyrodniczego elementów infrastruktury rekreacyjnej, takich
jak ścieżki rowerowe, place zabaw, boiska, etc. Samorząd w trosce o ochronę środowiska
przyrodniczego określa zasady zagospodarowania terenów zieleni podejmując i koordynując
działania przystosowawcze do ich zgodnego z interesem publicznym użytkowania. Mając na
uwadze realizację celu jakim jest dbałość o zachowanie środowiska przyrodniczego w stanie,
jaki pozwoli na jego użytkowanie także przyszłym pokoleniom, podejmowane będą niżej
wymienione działania:
Działanie 1.4.1.
Zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej
miasta.
Kategoria A
■ Konserwacja istniejących oraz urządzanie i włączanie nowych terenów zielonych w
obszar przestrzeni publicznej.
■ Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i udostępniania
obszarów przyrodniczych, obejmujące np. budowę, rozbudowę lub modernizację
infrastruktury kierunkującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca na obszarach
cennych przyrodniczo (szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, ścieżki dydaktyczne,
pomosty komunikacyjne, platformy widokowe, wieże obserwacyjne, parkingi).
■ Rewaloryzacja i przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom zielonym.
■ Kreowanie nowych funkcji (rekreacyjnych, wypoczynkowych) w przestrzeni
publicznej na terenach zielonych.
Kategoria B
■ Programy współpracy dotyczące urządzania obszarów zieleni w ramach partnerstwa
lokalnego z podmiotami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.
■ Programy współpracy z instytucjami użyteczności publicznej i komercyjnymi na rzecz
zagospodarowania terenów zielonych.
Działanie 1.4.2.
Rewitalizacja zdegradowanych i zagrożonych degradacją obszarów
zielonych w kierunku ich rekreacyjnego i edukacyjnego wykorzystania.
Kategoria A
■ Rekultywacja terenów zdegradowanych ekologicznie.
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■

Tworzenie i urządzanie zieleni parkowej na niezagospodarowanych terenach w
obszarach zabudowy mieszkaniowej.
■ Tworzenie ścieżek edukacyjnych w obszarach objętych ochroną.
■ Restytucja i utrzymanie naturalnych ciągów ekologicznych miasta.
■ Konserwacja i odtworzenie zabytkowych założeń parkowych oraz założeń
zdegradowanych, (w tym cmentarzy) nie wpisanych do rejestru zabytków.
Kategoria B
■ Inicjatywy na rzecz nowych form zielem urządzonej (ogrody botaniczne etc).
■ Projekty renowacji obiektów parkowych i obszarów zieleni znajdujących się we
władaniu instytucji i podmiotów prywatnych.
Działanie 1.4.3.
Podnoszenie jakości
przyrodniczego.

i

monitorowanie

stanu

środowiska

Kategoria A
■ Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej służącej czystości wód.
■ Eliminowanie nieekologicznych źródeł ogrzewania i zastępowanie ich nowoczesnymi,
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii.
■ Projekty podnoszące efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej
(projekty termomodemizacyjne).
■ Organizacja selektywnej zbiórki odpadów i poddawanie ich recyklingowi.
■ Monitoring i analizy trendów kształtujących klimat akustyczny w mieście.
■ Ochrona miejsc lęgowych i bytowania zwierząt i ptactwa.
■ Programy zapewniające czystość gleby, wód i powietrza.
■ Opracowanie systemu monitorowania stanu środowiska w Olsztynie.
■ Edukacja i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców.
Kategoria B
■ Projekty we współpracy środowisk lokalnych (rady osiedlowe, organizacje
pozarządowe, uczniowie szkół) z samorządem na rzecz utrzymania czystości w
Olsztynie.
Cel taktyczny 1.5. Wzmacnianie istniejących oraz kreowanie nowych czynników
aktywności miasta jako centralnego ośrodka regionu.
Integracja krajowych systemów miast i rozszerzający się globalny wymiar gospodarki
prowadzą często do zwiększania dominacji miast stołecznych w regionach i innych ośrodków
metropolitalnych. Te właśnie ośrodki, wraz z otaczającymi je strefami, są magnesem
przyciągającym szybko rozwijający się sektor wyspecjalizowanych usług finansowych,
konsultingowych, mediów, przemysłu wysokich technologii, strumienie kapitału, migrantów,
turystów. Dojrzałe, krajowe systemy miast podlegają jednoczesnym procesom
deindustrializacji, m.in. w wyniku koncentracji nowych funkcji usługowych wysokiego rzędu.
Ten proces łączy się z często stawianą tezą że rozwój gospodarczy w skali kraju zależy w
dużej mierze od rangi i konkurencyjności jego głównych ośrodków miejskich. W osiągnięciu
tych celów pomocnym może być tworzenie sieci miast współpracujących ze sobą na rzecz
polepszania jakości środowiska na obszarach miejskich, zwiększania dostępności do
kształcenia, rozwoju sieci usług publicznych (na przykład gospodarki odpadami, transportu
publicznego, itp) obsługujących oprócz własnych odbiorców także obszary pobliskiego
otoczenia, w tym satelickie, małe i średniej wielkości miasta. Polityka ukierunkowana na
współpracę, w przypadku Olsztyna prowadzić będzie do budowy węzłowej struktury
osadniczej (aglomeracji) składającej się z jednostek nie zmuszonych do samodzielnego
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zaspokajania całości potrzeb społecznych. Rekompensatą i efektem utraty względnej
niezależności poszczególnych jednostek osadniczych winna być ich specjalizacja w zakresie
funkcji świadczonych na rzecz całej struktury. Olsztyn jako regionalna metropolia w sposób
naturalny stanowi ogniwo inicjujące i koordynujące funkcjonowanie takiej struktury.
Działanie 1.5.1.
Tworzenie zinstytucjonalizowanych form działalności o zasięgu
regionalnym i ponadregionalnym.
Kategoria A
■ Aktywne włączenie Olsztyna w funkcjonowanie Euroregionu Bałtyk.
■ Uczestnictwo miasta w działalności europejskich sieci tematycznych.
■ Organizacyjne i infrastrukturalne międzygminne powiązania sieciowe wspierające
aktywną gospodarkę turystyczną.
■ Nowe, lokalne i regionalne instytucje i organizacje inicjujące i świadczące usługi produkty turystyczne.
■ Tworzenie porozumień i związków z innymi gminami w celu podejmowania
wspólnych przedsięwzięć, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania i
pozyskiwania środków UE.
■ Tworzenie międzygminnych instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorczości w
oparciu o porozumienia zawierane z instytucjami otoczenia biznesu i bankami.
■ Tworzenie instytucji ponadlokalnych w zakresie rozwoju połączeń komunikacyjnych i
transportu.
Kategoria B
■ Aktywizacja współpracy z miastami partnerskimi
■ Tworzenie instytucji wsparcia rozwoju przedsiębiorczości o zasięgu ponadlokalnym
Działanie 1.5.2.
Inicjowanie instytucjonalnych powiązań międzygminnych na rzecz
podziału specjalizacyjnego usług
Kategoria A
■ Rozszerzanie współpracy z istniejącymi instytucjami świadczącymi usługi komunalne
na terenie powiatu i regionu.
■ Uczestnictwo partnerskie i udział finansowy w międzygminnych przedsięwzięciach
infrastrukturalnych podnoszących rangę gospodarczą regionu.
■ Tworzenie (udział w tworzeniu) bazy informacji biznesowej i rynku pracy
obejmującej region.
■ Tworzenie powiązań międzygminnych na rzecz rozwoju transportu powietrznego.
Kategoria B
■ Inicjatywy organizacji pozarządowych
(opiekuńczych, ochrony zdrowia, etc)

w

zakresie

usług

specjalistycznych

Działanie 1.5.3.
Wzmacnianie roli Olsztyna w obszarze potencjalnego oddziaływania
aglomeracji w drodze partnerskiej współpracy z sąsiednimi gminami
Kategoria A
■ Partnerstwo na rzecz budowy obwodnicy Olsztyna.
■ Wspólne z gminami ościennymi projekty infrastrukturalne.
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■

Współpraca i koordynacja planowania przestrzennego w obszarze miasta i gmin
ościennych.
■ Komunikacja zbiorowa podmiejska i międzygminna (w obszarze potencjalnego
oddziaływania aglomeracji).
■ Tworzenie warunków organizacyjno-finansowych dla rozwoju innowacyjności i
działalności naukowo-badawczej w skali ponadlokalnej.
Kategoria B
■ Inicjowanie sieciowych powiązań współpracy z organizacjami pozarządowymi
regionu.

Cel strategiczny II
skierowany na problematykę społeczno-kulturową:
wzrost poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i budowa
społeczeństwa obywatelskiego
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców mieści się w zakresie działania i
obowiązkowych zadaniach gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym jako
„wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym”.
Uprawnionym ze strony mieszkańców jest oczekiwanie, iż sprawność działania gminy
zapewni taki sposób realizacji zadań, aby wzrastał poziom jakości życia i zadowolenie całej
wspólnoty samorządowej - tj. mieszkańców oraz podmiotów realizujących na terenie gminy
swoją szeroko rozumianą aktywność. Formułując swoje potrzeby i oczekiwania pod adresem
gminy, mieszkańcy postrzegają ją zwykle jako synonim zespołu urzędników i pracowników
funkcjonujących w ramach struktury organizacyjnej administracji samorządowej. Wciąż
jeszcze zbyt rzadko odczytują znaczenie tego pojęcia tak, jak je wyjaśnia ustawa. Zgodnie z
interpretacją ustawową „ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć
wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium”. Na co dzień, zaspokojenia swoich
potrzeb wspólnota oczekuje od wybranych przez siebie do samorządu organów
przedstawicielskich. Ma to związek z poziomem aktywności obywateli, ich czasem
powierzchownej wiedzy o samorządzie i jego zadaniach. Funkcjonowanie gminy wciąż
pozostaje dziedziną w zbyt małym stopniu wykorzystującą potencjał lokalnych społeczności.
Najczęstszym grzechem przeciętnego mieszkańca miasta jest złudne przekonanie, że może on
zwolnić siebie z poczucia odpowiedzialności za dobro wspólnoty gminnej w przekonaniu, iż
zapewnienie miastu harmonijnego i aktywnego rozwoju stanowi obowiązek jedynie władzy
samorządowej i jej aparatu administracyjno - urzędniczego. Trzeba jednak zauważyć, iż coraz
częściej poszukujemy odpowiedzi na pytania: na ile ważna jest aktywność wspólnoty lokalnej
i czy jest ona możliwa? Czy mieszkańcy miasta zechcą angażować się w tworzenie i
realizowanie różnorakich lokalnych polityk? Czy potrafią dostrzec, że sprawy publiczne, to
ich sprawy, a nie dziedzina zastrzeżona dla władzy? Że gmina to nie urząd, ale - oni sami
zrzeszeni we wspólnotę lokalną?
Dystans pomiędzy obywatelami, a administracją każdego szczebla zmniejsza się wraz z
upodmiotowieniem obywateli i "wciągnięciem" ich do aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym i politycznym. Jedną z najważniejszych instytucji społeczeństwa obywatelskiego
są niezależne od państwa organizacje i stowarzyszenią tak zwane organizacje pozarządowe.
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Dla osiągania II celu strategicznego jakim jest wzrost poziomu zaspokajania zbiorowych
potrzeb mieszkańców i budowa społeczeństwa obywatelskiego strategia przewiduje
podejmowanie działań składających się na realizację niżej wymienionych celów taktycznych:
Cel taktyczny 2.1.

Promocja zdrowego stylu życia ze wzrostem jakości i
dostępności usług medycznych.

Promocję zdrowego stylu życia można rozumieć jako proces prezentowania i
upowszechniania zasad działania ludzi, tworzący całościową koncepcję zapewnienia
warunków życia zmierzających do zachowania zdrowia. Aktywność w promowaniu zdrowia
jest przypisana tym wszystkim podmiotom, które mają możliwość oddziaływania na zdrowy
styl życia i na dobre samopoczucie wszystkich członków społeczeństwa. Wynika stąd
wniosek, że promocja zdrowia należy do grupy problemów społecznych i politycznych, a nie,
jak się potocznie uważa, do grupy problemów znajdujących się głównie w kompetencjach
medycyny i służb z nią bezpośrednio związanych. Oczywistym jest, że lekarze i inni
specjaliści medyczni są niezbędni na każdym etapie realizacji programów promocyjnych jako
eksperci i osoby znaczące, których poparcie i aktywny udział legitymizuje i uprawomocnia
działania organizatorów w świadomości odbiorców. W myśleniu kategoriami promocji
zdrowego stylu życia warta podkreślenia jest konieczność rozumienia i aktywnego
podejmowania indywidualnej odpowiedzialności każdego człowieka za swoje zdrowie oraz
rolę i znaczenie opieki sprawowanej przez nieprofesjonalistów i grupy wsparcia społecznego.
Niezależnie od zaangażowania społecznego w działalność prozdrowotną, na środowisku
medycznym spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie profesjonalnego zaspokojenia
potrzeb pacjentów wymagających specjalistycznych usług medycznych. Obecne
uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne poważnie ograniczają możliwości w tym
zakresie. Obserwuje się np. niedostatek lub zupełny brak pewnych usług medycznych
skierowanych do osób starszych (geriatria, rehabilitacja). Działania promujące zdrowy styl
życia i wsparcie organizacyjne skierowane na poprawę dostępności usług stanowią wyzwania
objęte niniejszym celem taktycznym.
Działanie 2.1.1.
Edukacja i aktywna profilaktyka prozdrowotna mieszkańców.
Kategoria A
■ Inicjowanie programów profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania chorób
cywilizacyjnych.
■ Propagowanie stylu życia zmniejszającego ryzyko chorób cywilizacyjnych.
■ Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej (w tym: budowy boisk,
otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, ścieżek zdrowia, itp).
■ Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych.
■ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w szkołach i samorządowych
instytucjach sportowych.
■ Budowa boisk i osiedlowej infrastruktury sportowej.
■ Stały monitoring stanu zdrowia młodzieży szkolnej
■ Skuteczna opieka stomatologiczna w szkołach.
Kategoria B
■ Wspieranie inicjatyw lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz profilaktyki
zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
■ Akcje informacyjne i uświadamiające promujące zdrowy styl życia przez organizacje
społeczne i środowiska medyczne.
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■
■

Organizacja i inicjowanie programów bezpłatnych badań i porad medycznych.
Rozszerzenie możliwości z pozalekcyjnego korzystania ze szkolnej infrastruktury
sportowej.

Działanie 2.1.2.
Podnoszenie standardu infrastruktury oraz wyposażenia placówek
medycznych i opieki społecznej.
Kategoria A
■ Modernizacja i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz
wyposażenia samorządowych placówek ochrony zdrowia w celu podniesienia jakości
usług medycznych.
■ Wspieranie powstawania zintegrowanych systemów i centrów ratownictwa (w tym
wodnego).
■ Tworzenie i rozwój placówek specjalistycznej opieki geriatrycznej.
■ Zapewnienie profilaktyki, opieki zdrowotnej i lecznictwa w zakresie chorób
społecznych (gruźlica, AIDS).
Kategoria B
■ Programy i projekty unowocześniające i wprowadzające nowe usługi medyczne.
■ Projekty w zakresie terapeutycznych systemów telemedycznych, medycznych
internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych.
■ Tworzenie ośrodków świadczących usługi rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla osób
starszych.
■ Tworzenie klubów osiedlowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych i
patologicznych.
■ Organizacja opieki i zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z rodzin ubogich.
■ Tworzenie hosteli - przystani dla matki z dzieckiem w trudnych sytuacjach
życiowych.
Działanie 2.1.3.
Rozszerzanie zakresu i dostępności specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Kategoria A
■ Programy i projekty na rzecz tworzenia specjalistycznych oddziałów szpitalnych.
■ Tworzenie warunków ułatwiających dostępność specjalistycznych usług medycznych.
■ Zwiększenie dostępności opieki paliatywnej - hospicja.
Kategoria B
■ Projekty organizacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych dla osób przewlekle i
nieuleczalnie chorych.
■ Organizowanie usług opiekuńczych i rehabilitacji dla niepełnosprawnych.
Cel taktyczny 2.2. Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa w
mieście.
Zadania związane z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego należą do
podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Olsztyn - miasto na prawach
powiatu wykonuje zadania publiczne w zakresie „porządku publicznego” i „bezpieczeństwa
obywateli”. Uregulowania prawne nakładają na jednostki samorządu terytorialnego określone
w tym zakresie zadania. Należą do nich:
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- koordynacja działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli na podległym
terenie, (obejmując całokształt przedsięwzięć i uwzględniając wielość sytuacji niosących
zagrożenie),
- organizacja życia społecznego i jego warunków, by nie powstawały sytuacje zagrożeniowe,
czy też prowokujące zagrożenie,
- koordynowanie ale i pełnienie funkcji organizatora w zakresie wypełnienia czasu wolnego
młodzieży. (Działalność rodziny i szkoły powinna być uzupełniana poprzez stwarzanie
właściwych form życia społecznego w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży. Jest to
szczególnie ważne w ośrodkach wielkomiejskich, gdzie tworzą się spontaniczne grupy
rówieśnicze nie poddane kontroli wychowawczej dorosłych. Mając na względzie fakt, że
organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w miejscach zamieszkania, zajmuje
się wiele organizacji i instytucji powołanych do sprawowania opieki nad młodzieżą, organy
jednostek samorządu terytorialnego pełnią rolę koordynatora w tym względzie, przede
wszystkim poprzez udzielanie wsparcia oraz wszechstronnej i daleko idącej akceptacji dla
takich inicjatyw),
- zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (i zapobieganie innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia oraz zdrowia ludzi i środowiska)
Działania na rzecz bezpieczeństwa wymagają współdziałania organów JST z policją oraz z
podmiotami pozapolicyjnymi (tzw. współdziałanie międzyinstytucjonalne), które daje szansę
powstania spójnych i skoordynowanych działań przeciwprzestępczych, w szczególności
działań zapobiegawczych. Zapobieganie przestępczości posiada charakter otwarty i każdy jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa, osoba fizyczna, osoba prawna,
przedsiębiorca, organizacja gospodarcza itd. - może przyczynić się do zmniejszenia obszaru
zagrożeń.
Działanie 2.2.1.
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Kategoria A
■ Rozbudowa zintegrowanego systemu monitoringu w miejscach publicznych jednolity system monitorowania bezpieczeństwa miasta.
■ Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zintegrowanych systemów
zarządzania (sterowania) ruchem.
■ Środki i urządzenia uspokojenia ruchu.
■ Systemy monitoringu transportu zbiorowego i przystanków.
■ Rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
■ Rozbudowa wyposażenia technicznego instytucji działających na rzecz
bezpieczeństwa w mieście (policja, służby sanitarne i ratownicze, straż pożarna, etc.).
Kategoria B
■ Projekty obywatelskie mające na celu zapobieganie przestępczości nieletnich.
■ Programy obejmujące współdziałanie instytucji oświatowych i organizacji
rodzicielskich podnoszące bezpieczeństwo w szkołach.
Działanie 2.2.2.
Wspieranie obywatelskich inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa.
Kategoria A
■ Regulaminowe rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i eliminację
zjawisk patologicznych w placówkach oświatowych.
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■

■

Zintegrowana sieć monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych oraz
w obiektach wzmożonego ruchu młodzieży (parki, dyskoteki, otoczenie pubów i
miejsc rozrywki).
Rozwijanie działań objętych programem „Bezpieczny Olsztyn” (taxi-oko,
stowarzyszenia mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa w osiedlach).

Kategoria B
■ Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz budowy infrastruktury (adaptacji
pomieszczeń) służącej zajęciom pozalekcyjnym młodzieży.
■ Promocja zachowań
i
inicjatyw
społeczności
lokalnej
na
rzecz
współodpowiedzialności za poprawę bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania w
osiedlach zabudowy jednorodzinnej i obszarów zabudowy wielomieszkaniowej.
Działanie 2.2.3.
Tworzenie warunków współpracy szkół, specjalistycznych jednostek i
rodziców, warunkujących wychowanie dzieci i młodzieży do życia w
społeczeństwie obywatelskim.
Kategoria A
■ Budowanie systemu wzmacniającego kulturotwórczą funkcję szkoły.
■ Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkół i placówek oświatowych.
■ Promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
■ Rozszerzenie opieki psychologicznej w placówkach oświatowych.
■ Programy edukacyjne dla rodziców.
Kategoria B
■ Poradnictwo psychologiczne dla uczniów i rodziców.
Cel taktyczny 2.3.

Wzrost poziomu kształcenia z uwzględnieniem oczekiwań
rynku pracy.

Przemiany zachodzące w gospodarce związane z postępem technologicznym
powodują, iż wiedza traktowana jest jako jeden z najważniejszych czynników produkcji. Nie
można jednak postrzegać rozwoju technologii jako głównej siły sprawczej obecnych zmian.
Ma ona bowiem mniejsze znaczenie niż te zmiany, które generowane są w treści, istocie oraz
roli kształcenia. Prawdziwym wyzwaniem nie jest technologia sama w sobie, lecz sposoby
radzenia sobie z nią, umiejętne i kreatywne jej wykorzystywanie. Zmiany zachodzące w
gospodarce będą przyśpieszały i pogłębiały przekształcenia w strukturze zatrudnienia. Będą
rosły wymagania wobec osób pracujących i przyszłych pracowników. Wzrastać będzie
znaczenie wiedzy i umiejętności jako podstawy kwalifikacji i przydatności. Oprócz nich
szczególnie cenić się będzie takie cechy osobowości jak: innowacyjność, pomysłowość,
kreatywność, odporność na niepowodzenia, inteligencja czy umiejętność łączenia osiągnięć
osobistych z pracą zespołową. Stawiane są nowe wymagania dotyczące znajomości języków
obcych, tradycji i obyczajów innych narodów.
Obecnie młodzi ludzie, po ukończeniu szkoły zostają w wielu przypadkach bez pracy,
pozbawieni pomocy ze strony rodziców - często również bezrobotnych. Są bezbronni wobec
pracodawców, którzy oczekują od przyszłego pracownika, aby był młody, wykształcony, z
dużym doświadczeniem zawodowym i dyspozycyjny zapominając, że duże doświadczenie
zawodowe z reguły wyklucza młody wiek.
Aby szkolnictwo odpowiadało wymogom współczesności, powinno:
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•

wpoić motywację i nawyk nieustannego uczenia się osobom pobierającym naukę na
wszystkich poziomach i w każdym wieku,
• szkoły winny być otwarte zarówno dla już wykształconych ludzi, jak i osób chcących
dopiero wiedzę posiąść,
• edukacja winna przenikać całe społeczeństwo. Wszystkie organizacje zatrudniające
ludzi (biznes, rząd, organizacje non profit) - powinny stawać się instytucjami uczenia
się i nauczania.
Zadaniem szkoły jest również zapoznawanie młodzieży z rynkiem pracy i jego problemami
oraz nauka poruszania się po nim bez obaw w celu efektywnego poszukiwania pracy.
Szczególnie szkolnictwo zawodowe stoi przed dużym wyzwaniem. Musi ono na bieżąco
analizować rynek pracy i szybko reagować na zmiany, dostosowując kierunki kształcenia do
zmieniających się potrzeb. Wprowadzanie nowych kierunków kształcenia powinno się
odbywać w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy, właśnie pod kątem przydatności
danego zawodu na określonym terenie.
Działanie 2.3.1.
Wyrównywanie poziomu kształcenia w jednostkach oświatowych.
Kategoria A
■ Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych.
■ Podnoszenie poziomu minimalnych standardów infrastruktury dydaktycznej i
sportowej w jednostkach oświatowych.
■ Systemy motywacyjne dla nauczycieli w oparciu o wskaźniki jakościowe.
■ Systemy ocen poziomu zaangażowania nauczycieli.
■ Systemy motywacyjne dla dyrektorów odpowiedzialnych za łączną (merytoryczną i
ekonomiczną) efektywność kierowanych jednostek oświatowych.
■ Wyposażenie techniczne dla potrzeb kształcenia zawodowego.
■ Racjonalizujące przekształcenia własnościowe i strukturalno organizacyjne w
oświacie

Kategoria B
■ Programy rozwijające zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.
Działanie 2.3.2.
Rozbudowa oprzyrządowania
informatycznej.

dydaktycznego

i

infrastruktury

Kategoria A
■ Zapewnienie infrastruktury i oprzyrządowania informatycznego dla uczniów.
■ Standardy wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach.
Kategoria B
■ Inicjatywy organizacji uczniowskich i rodzicielskich (projekty wspierane z funduszy
UE).
Działanie 2.3.3.
Nowoczesna edukacja i kształtowanie postaw przedsiębiorczych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni,
Kategoria A
■ Opracowanie odpowiednich instrumentów edukacyjnych oraz promowanie idei
partnerstwa lokalnego wśród uczniów i studentów.
■ Tworzenie i elastyczne wprowadzanie programów odpowiednich do potrzeb rynku.
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■ Rozwój kształcenia e-leamingowego.
■ Programy edukacyjne o tematyce przedsiębiorczości dla uczniów i absolwentów.
■ Tworzenie warunków powszechności dostępu do Internetu.
Kategoria B
■ Oferta organizacji pozarządowych adresowana do absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych.
■ Systemy finansowego i pozafinansowego wsparcia dla uczniów i studentów z
inicjatywą zainteresowanych przedsiębiorczością i samodzielną działalnością
gospodarczą.
Cel taktyczny 2.4. Wspieranie rozwoju różnych form aktywności obywatelskiej
- budowanie kapitału społecznego.
Głównym elementem decydującym o drodze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
są jego obywatele. Obywatele świadomi, aktywni, w swoich działaniach potwierdzający
wysoki poziom podmiotowości społecznej, ekonomicznej i politycznej. Tworzone w ramach
społeczeństwa obywatelskiego instytucje, organizacje pozarządowe, zdolne artykułować
potrzeby i interesy określonych środowisk i grup społecznych, a także zdolne wypełniać
funkcje i realizować zadania służące zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz prowadzić
działalność pożytku publicznego, we współpracy z instytucjami administracji publicznej
kształtują trwałe oparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Wspieranie rozwoju różnych
form aktywności obywatelskiej, czy to grupowej, czy indywidualnej będzie zwiększać
obywatelską partycypację i zinstytucjonalizowaną współpracę pomiędzy sektorem
publicznym, sektorem organizacji pozarządowych i sektorem biznesu. Aktywna społeczna
działalność tworząca silny kapitał ludzki, przyczyniać się powinna do osiągania wspólnego
dobra w interesie lokalnej społeczności.
Podjęcie przez strategię rozwoju Olsztyna problematyki budowy społeczeństwa
obywatelskiego ma na celu unormowanie i wzmocnienie pozycji lokalnych instytucji
społecznych, w tym w szczególności organizacji pozarządowych, wsparcie dla pogłębiania
umiejętności w sferze organizacyjno - finansowej przez członków instytucji pożytku
publicznego oraz wypracowanie zasad ich współpracy z lokalnymi instytucjami, w tym
przede wszystkim z samorządem. W procesie budowania kapitału społecznego działania
powinny koncentrować się na wzmocnieniu instytucjonalnym sektora społecznego,
pozyskaniu zdolności do większej niezależności i samodzielności poprzez rozwój kadry
społecznej w dziedzinie zarządzania, w szczególności w zakresie organizowania i realizacji
przyjętych zadań, a także skupiać się na tworzeniu systemu zachęt służących mobilizacji
lokalnego społeczeństwa do podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej wspólnoty. Tworzenie
instrumentów wspierających finansowanie zadań i zasad współpracy z lokalnym samorządem
i instytucjami biznesu stanowi drogę do wzrostu skuteczności działalności instytucji
społecznych.
Inwestowanie w kapitał ludzki, stanowi znaczący warunek i przesłankę wzrostu
gospodarczego i postępu technicznego. W ślad za tym idzie również przesłanie, iż nakłady
poniesione na kształcenie i badania naukowe to nie konsumpcja, lecz inwestycja. Wspieranie
rozwoju społecznego jest więc inwestycją w ludzi i w budowę związków między nimi, w ich
wzajemne zaufanie i zaangażowanie w sprawy wspólnoty, a więc w to, co jest na równi z
kapitałem finansowym, podstawą rozwoju lokalnego.
Osiąganie niniejszego celu taktycznego przyczyniać się będzie do rozwoju i lepszego
funkcjonowania lokalnych podmiotów społecznych. Jego realizacji służyć będzie
podejmowanie następujących działań:
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Działanie 2.4.1.
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej, skuteczności partnerów
społecznych i organizacji pozarządowych.
Kategoria A
■ Formułowanie zasad współpracy, systemów wsparcia instytucjonalnego i finansowego
oraz określanie zadań zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym.
■ Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań
sprzyjających zwiększeniu oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy.
■ Wspieranie programów dotyczących wspólnego diagnozowania lokalnych problemów,
konsultacji społecznych.
■ Wspieranie działań tworzących płaszczyznę stałej współpracy i wymiany doświadczeń
pomiędzy podmiotami zajmującymi się świadczeniem podobnych usług społecznych
lub działających w tej samej sferze problemowej.
■ Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia ośrodków doradztwa w zakresie
pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE dla organizacji pozarządowych.
Kategoria B
■ Wzmocnienie techniczne i organizacyjne wewnętrznych struktur integrujących
działania sektora pozarządowego.
■ Budowa struktur integrujących działania społecznego sektora pozarządowego z
sektorem gospodarczym (instytucjami samorządu gospodarczego).
■ Tworzenie i rozwój bazy instytucjonalnej doradztwa i wsparcia finansowego.
■ Prowadzenie analiz i badań dotyczących funkcjonowania i potrzeb sektora
pozarządowego.
■ Tworzenie instrumentów i metod w zakresie prowadzonego przez organizacje
pozarządowe przedmiotu działalności.
■ Budowa i doskonalenie systemu szkolenia liderów i kadr organizacji pozarządowych.
■ Inicjatywy działań wspólnych w ramach partnerstwa lokalnego.
Działanie 2.4.2.
Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego
Kategoria A
■ Zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe.
■ Programy szkoleniowe dla zagrożonych bezrobociem i bezrobotnych, pozwalające na
uzyskanie poszukiwanych na rynku kwalifikacji.
■ Współpraca z biznesem na rzecz tworzenia instytucji wsparcia dla potencjalnych
przedsiębiorców.
Kategoria B
■ Krzewienie idei społeczeństwa informacyjnego poprzez stosowanie inicjatyw
szkoleniowo - edukacyjnych pozwalających na dokształcanie osób objętych trwałym
bezrobociem.
■ Pobudzanie mieszkańców do kreatywności i własnych inicjatyw w zakresie
samorealizacji i samorozwoju.
Cel taktyczny 2.5. Niwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego.
Jednym z najczęstszych zjawisk towarzyszących wykluczeniu społecznemu, a stąd i
przeszkodą w integracji społecznej jest ubóstwo. Pomiędzy wykluczeniem i ubóstwem
istnieje rodzaj sprzężenia zwrotnego, które powoduje, iż oba mogą być jednocześnie i
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przyczyną i skutkiem. Narastania ubóstwa w początkach lat dziewięćdziesiątych nie można
wiązać jedynie z transformacją społeczno-gospodarczą po 1989 r., ale także z powstaniem
możliwości ujawnienia skali tego problemu. Podobnie bezdomność nie jest zjawiskiem
nowym. W Polsce do niedawna ubóstwo w przestrzeni miast próbowano identyfikować za
pośrednictwem analiz starych zasobów mieszkaniowych, pod kątem badania stopnia
koncentracji przejawów patologii społecznej i przestępczości, jako skutków przestrzennych
socjalistycznej polityki mieszkaniowej. Wydaje się jednak, że wykluczenie będące
następstwem ubóstwa w miastach polskich, nie jest tylko wynikiem takiej, czy innej polityki
mieszkaniowej. Przestaje też być postrzegane tylko jako następstwo bezrobocia, niskich
kwalifikacji i marginalizacji na rynku pracy. Wykluczenie obejmuje te grupy społeczne, które
zostają odsunięte w wyniku nowych regulacji ekonomicznych, społecznych i politycznych.
Na zwiększenie ryzyka popadnięcia w ubóstwo, będące przyczyną wykluczenia nie pozostają
bez wpływu zmiany społeczno-demograficzne, powstałe z powodu rozpadu tradycyjnych
form i stylu życia rodziny, indywidualizacji i różnicowania preferowanych stylów życia.
Przyczyn wykluczenia społecznego poza ubóstwem jest znacznie więcej. Wszelka
odmienność w powiązaniu z mniejszym od przeciętnego stopniem występowania (mniejszości
etniczne, religijne, a także subkulturowe, czy wyodrębniające się pod względem stylu życia
lub zachowań) stanowi często powód marginalizacji. Zjawisko wykluczenia społecznego nie
jest obce środowiskom osób niepełnosprawnych. Problemem jednak jest nie tylko brak pracy
skutkujący ubóstwem. Problemem jest marginalizacja, której doświadczają ludzie z różnych
przyczyn pozostający długo bez pracy. W przypadku gdy chodzi o tę dodatkową cechę jaką
jest niepełnosprawność, będziemy mieli do czynienia z wykluczeniem społecznym. Kategorii
osób doświadczających marginalizacji jest wiele. Poniżej przedstawione są działania, jakie
przewiduje się podejmować dla niwelowania obserwowanych przejawów marginalizacji i
wykluczenia, niezależnie od źródeł i przyczyn jakie je wywołują.
Działanie 2.5.1.
Doskonalenie systemu wsparcia społecznego osób i rodzin ubogich
objętych bezrobociem oraz ich integracja ze społeczeństwem.
Kategoria A
■ Tworzenie ośrodków integracji społecznej.
■ Aktywizacja osób bezrobotnych.
■ Eliminowanie przejawów wykorzystywania zakłóceń na rynku pracy do
funkcjonowania przedsiębiorstw w „szarej strefie”.
■ Inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, m.in. tworzenie
„spółdzielni socjalnych”.
Kategoria B
■ Inicjatywy „samopomocowe” w ramach klubów bezrobotnych.
■ Programy aktywizujące i integracyjne organizacji pozarządowych, w tym z zakresu
ekonomii społecznej.
Działanie 2.5.2.
Likwidacja barier i ograniczeń dla aktywnej samorealizacji osób
niepełnosprawnych.
Kategoria A
■ Wzbogacanie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez
wzmocnienie szkolnictwa specjalnego i integracyjnego. Przygotowanie dzieci do życia
w zintegrowanej społeczności.
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■

Szkolenia zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez
osoby niepełnosprawne.
Likwidacja barier archiektonicznych w przestrzeni publicznej oraz obiektach
użyteczności publicznej (handel, kultura, sport, wypoczynek) dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

Kategoria B
■ Programy wsparcia dla zorganizowanych form aktywizacji i integracji środowisk
niepełnosprawnych proponowanych przez organizacje pozarządowe.
■ Projekty skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
Działanie 2.5.3.
Tworzenie warunków do wyrównywania szans rozwojowych dzieci i
młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią.
Kategoria A
■ Programy wspierające wychowanie w trzeźwości adresowane do młodzieży.
■ Programy skierowane do zagrożonych narkomanią oraz na wyzwolenie się od
uzależnień adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych (alkohol, narkotyki, internet,
inne).
■ Projekty mające na celu integrację społeczną środowisk zagrożonych patologią (ze
szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak narkomania i
alkoholizm).
■ Wspieranie działalności kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych patologią społeczną.
■ Tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w obszarach aktywnego
funkcjonowania grup subkulturowych i zagrożonych patologią.
■ Programy terapeutyczne dla rodzin dotkniętych dysfunkcjami społecznymi.
■ Tworzenie ułatwień na drodze do samodzielnego życia dla osób opuszczających domy
dziecka.
Kategoria B
■ Wsparcie działalności ruchów „AA” oraz programów rehabilitacyjnych dla dorosłych
dzieci alkoholików.
■ Wsparcie organizacyjne, techniczne i finansowe dla społecznych domów dziennego
pobytu dzieci ze środowisk ubogich i dysfunkcyjnych.
■ Tworzenie warunków do aktywnego włączania młodzieży w budowę i wykorzystanie
infrastruktury użytkowej otoczenia oraz kształtowanie postaw poszanowania i
odpowiedzialności za wspólne dobro.
■ Aktywne włączanie dzieci i młodzieży w życie kulturalne.
■ Integracja działań różnych środowisk (nauczyciele, rodzice, wyspecjalizowane
jednostki zapewniające bezpieczeństwo w mieście, jednostki i placówki opieki
społecznej, organizacje pozarządowe) na rzecz angażowania młodzieży ze środowisk
zagrożonych w budowanie wspólnoty i postaw zgodnych z wartościami
akceptowanymi społecznie.
Działanie 2.5.4.
Przeciwdziałanie przejawom nierównego traktowania wynikającego z
różnic płci, przynależności do etnicznych grup mniejszościowych oraz
odmienności zachowań w dostępie do rynku pracy i możliwości rozwoju
osobistego.
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Kategoria A
■ Promowanie zachowań oraz postaw mieszkańców i środowisk, sprzyjających
asymilacji i łagodzeniu zjawiska marginalizacji.
■ Promocja zatrudnienia kobiet.
Kategoria B
■ Wspieranie inicjatyw organizacji skupiających mniejszości etniczne, kultywujących
własne tradycje i działających na rzecz utrwalania swojej obecności w krajobrazie
kulturowym Olsztyna.
Cel taktyczny 2.6. Tworzenie warunków do wzrostu aktywności sportowej i
rekreacyjnej.
Sport, jako część kultury fizycznej i dziedzina aktywności społecznej, podejmowana
jest najczęściej przez człowieka dla zaspokojenia potrzeby wewnętrznego doskonalenia się na
drodze systematycznego rozwoju cech fizycznych i umysłowych. Sport w wydaniu
rekreacyjnym wynika z chęci podnoszenia sprawności fizycznej. Szczególnie dla dzieci ruch
jest niezbędnym bodźcem rozwojowym uaktywniającym wszelkie procesy zachodzące w
organizmie. U dojrzałego psychicznie człowieka, tkwi w podświadomości konieczność ruchu
fizycznego jako biologicznej podstawy zdrowia. Tymczasem jednocześnie obserwuje się
powszechną tendencję do ograniczania wysiłku fizycznego, i to do takiego poziomu, który nie
tylko nie wzmacnia sił biologicznych, ale jest przyczyną wielu chorób, stanowiących
zagrożenie dla życia w okresie pełni sił twórczych. Ostatnie kilka pokoleń skutecznie
wykorzystało stworzone przez siebie udogodnienia cywilizacyjne, co w znacznym stopniu
ograniczyło wysiłek fizyczny. Wiele form rekreacji wymaga określonych warunków i
większość osób nie może z nich korzystać w każdej porze roku. Niektóre rodzaje dyscyplin
lub ćwiczeń wymagają ponadto sprzętu, na który wiele osób nie może sobie pozwolić. Nie
zawsze więc częstość czy regularność podejmowania określonej aktywności sportowej czy
rekreacyjnej odzwierciedla trafnie naszą troskę o kondycję fizyczną. Kultura fizyczna jest
częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo. Do tworzenia warunków prawnoorganizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej zobowiązane są organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski z analizy sytuacji
Olsztyna w zakresie stanu bazy sportowo rekreacyjnej, dostępności i stopnia nasycenia
infrastrukturą sprzyjającą rekreacji i rozwojowi kultury fizycznej, nie są zadowalające. Wielki
atut miasta, jakim są naturalne uwarunkowania przyrodnicze i fizjograficzne Olsztyna
(mnogość jezior, lasów, rzeźba terenu), pozwalające na bezinwestycyjne ich wykorzystanie
dla potrzeb rekreacji, stały się powodem wieloletnich zaniechań i zaniedbań. Intensywne i nie
ukierunkowane wykorzystywanie najatrakcyjniejszych terenów, w wielu przypadkach
doprowadziło je do stanu zagrażającego degradacją. Stan ten nie służy ani człowiekowi, ani
środowisku. Niniejszy cel taktyczny wychodzi naprzeciw potrzebie poprawy kondycji
zarówno fizycznej mieszkańców Olsztyną jak i ekologicznej cennych przyrodniczo
obszarów. Cel ten będzie realizowany poprzez wdrażanie niżej wymienionych działań.
Działanie 2.6.1.
Rozwój osiedlowej i miejskiej, ogólnodostępnej infrastruktury
sportowo- rekreacyjnej oraz w miejskich jednostkach oświatowych.
Kategoria A
■ Programy rozwoju kultury fizycznej w jednostkach oświatowych.
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Budowa i wyposażenie sal gimnastycznych, pływalni i boisk szkolnych.
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej (baseny, lodowiska,
gimnastyczne, tory rowerowe, saneczkowe, etc).

sale

Kategoria B
■ Wsparcie dla szkolnych klubów i związków sportowych.
■ Rozwój systemów umożliwiających funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu
sportowego i rekreacyjnego na zasadach komercyjnych oraz innych, prowadzonych
przez organizacje społeczne i pozarządowe.
■ Wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności w zakresie tworzenia osiedlowych
placów gier, boisk, etc
Działanie 2.6.2.
Rozwój bazy
wyczynowego.

technicznej

i

osobowej sportu

amatorskiego

i

Kategoria A
■ Współpraca z organizacjami i klubami sportowymi.
■ Rozbudowa infrastruktury sportowej OSiR.
■ Rozbudowa bazy sportów wodnych.
Kategoria B
■ Budowa i modernizacja istniejących obiektów infrastruktury sportowej.
■ Konsultacje i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE na
działalność sportową.
■ Wsparcie dla organizacji pozarządowych organizujących imprezy i akcje propagujące
aktywność sportową.
Cel taktyczny 2.7.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego

Mieszkanie jest dobrem pierwszej potrzeby. Jego brak utrudnia pełnienie obowiązków
rodzinnych i obywatelskich, a także uczestnictwo w życiu gospodarczym, społecznym,
kulturowym i politycznym. Sprawność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych determinuje w
efekcie tempo i koszty wzrostu gospodarczego. Koszty budowy typowego mieszkania
stanowią wielokrotność rocznych dochodów większości rodzin. Gminy nie uzyskują obecnie
pomocy z budżetu państwa na rozbudowę własnych zasobów mieszkaniowych. Budowa
nowych mieszkaniowych zasobów komunalnych (w tym socjalnych) finansowana jest z
budżetu gminy. Nie istnieje jak dotąd precyzyjna definicja lokalu socjalnego pozwalająca na
jednoznaczne odróżnienie go od mieszkania komunalnego. Powszechnie uznaje się, iż
socjalnymi są mieszkania komunalne o obniżonym standardzie. Zgodnie z ustawą o ochronie
praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, lokalem socjalnym jest lokal „nadający się
do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi
przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2,
a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może
być o obniżonym standardzie”. Ustawa także nie wymaga obligatoryjnie obniżonego
standardu (nie wyjaśnia też, co to dokładnie jest „obniżony standard”), zaś powierzchnia na
mieszkańca ograniczona jest tylko od dołu (standard minimalny). W kategoriach prawnych,
każdy nowy lokal mieszkalny budowany przez gminę z zamiarem zwiększenia zasobów
mieszkaniowych, niezależnie od jego standardu, mógłby zostać zakwalifikowany przez nią
jako lokal socjalny. Przy i tak ograniczonych możliwościach finansowych gminy ów brak
regulacji powoduje, że procesy decyzyjne oraz możliwości wykonania ustawowego
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obowiązku gminy w zakresie mieszkalnictwa zależą w głównej mierze od inwencji oraz
koncepcji strategicznych i programowych władz samorządu lokalnego. Niezależnie od
potrzeb mieszkaniowych rodzin najuboższych rośnie zróżnicowanie oczekiwań odnoszących
się do potrzeb mieszkaniowych lepiej uposażonej części społeczności. Wiąże się to z
koniecznością wychodzenia naprzeciw tym oczekiwaniom. Rozszerzenie oferty form
budownictwa (spółdzielczość mieszkaniowa, systemy deweloperskie, mieszkania na
wynajem, budownictwo jednorodzinne, etc) wymaga prowadzenia analiz pozwalających na
przygotowanie odpowiadającej potrzebom oferty uzbrojonych (infrastruktura drogowa i
instalacyjna, podstawowe usługi) terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Dla zaspokojenia
obserwowanych zjawisk wynikających z istniejących i rosnących potrzeb mieszkaniowych
podejmowane będą niżej wskazane działania zmierzające do realizacji niniejszego celu
taktycznego.
Działanie 2.7.1.
Zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób
najniżej uposażonych
Kategoria A
■ Programowanie rozwoju mieszkalnych zasobów komunalnych.
■ Budowa mieszkań socjalnych (oraz zdefiniowanie standardu mieszkania socjalnego w
warunkach gminy Olsztyn).
■ Nadbudowy - pozyskiwanie nowych mieszkań w posiadanych zasobach.
■ Rozbudowa bazy schronisk dla bezdomnych.
■ Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych
skierowanych na obniżenie kosztów budowy lokali socjalnych.
■ Tworzenie bazy lokalowej dla samotnych matek z małymi dziećmi, osób opuszcza
jących zakłady karne, usamodzielniających się po pobycie w domu dziecka itp.
Kategoria B
■ Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach opieki nad
bezdomnymi.
* Wsparcie dla organizacji oferujących doraźną pomoc dla potrzebujących schronienia
w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych.
Działanie 2.7.2.
Tworzenie warunków dla rozwoju różnych form budownictwa
mieszkaniowego.
Kategoria A
■ Przyśpieszenie procesów opracowywania planów miejscowych zagospodarowania
przestrzennego na obszarach nadających się pod zabudowę mieszkaniową i
kompleksowe przygotowywanie terenów.
■ Rozwiązania wykorzystujące różne formy współpracy z developerami, spółdzielniami
mieszkaniowymi, Towarzystwami Budownictwa Społecznego i innymi podmiotami
oferującymi usługi w zakresie mieszkalnictwa pozwalające zwiększać potencjał
mieszkaniowy.
■ Tworzenie podstaw organizacyjno - proceduralnych dla rozwoju partnerstwa
publiczno prywatnego w zakresie mieszkalnictwa.
■ Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa lokatorskiego.
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Kategoria B
■ Współpraca z lokalnymi partnerami rynku mieszkaniowego w zakresie koncepcji
rozwiązywania problemów mieszkaniowych.
■ Wsparcie dla nowatorskich oraz alternatywnych rozwiązań i form budownictwa
społecznego.
Działanie 2.7.3.
Rewitalizacja dużych obszarów mieszkalnych oraz zagrożonej
degradacją zabudowy mieszkaniowej stanowiącej dziedzictwo
historyczne.
Kategoria A
■ Współpraca i wymiana doświadczeń z partnerami europejskimi w zakresie
rewitalizacji obszarów mieszkalnych.
■ Wsparcie organizacyjne i finansowe dla podmiotów i osób podejmujących działania o
charakterze rewitalizacyjnym w obszarach swojego funkcjonowania.
■ Ożywienie infrastrukturalne na terenach zabudowy wielorodzinnej i wielkiej
płyty/wielkiego bloku.
■ Renowacja i konserwacja oraz poprawa estetyki i standardów wyposażania socjalnego
w zabytkowych i objętych ochroną konserwatorską budynkach mieszkalnych.
Kategoria B
■ Aktywizacja współpracy z developerami, spółdzielniami, towarzystwami
budownictwa społecznego, zarządcami wspólnot mieszkaniowych i innymi
podmiotami, na rzecz odnowy i ożywienia budynków mieszkalnych i ich otoczenia.
■ Programy i projekty skierowane na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży na
obszarach rewitalizowanych.
Cel taktyczny 2.8. Budowanie tożsamości mieszkańców Olsztyna poprzez wzrost
świadomości obywatelskiej, rozwój kultury, pielęgnowanie
tradycji i dziedzictwa kulturowego.
Dziedzictwo kulturowe przechowuje świadectwo działalności jego mieszkańców. Jest
ono znakiem tożsamości danego obszaru. Na dziedzictwo kulturowe składa się całość dorobku
tworzącego środowisko kulturowe, dokumentujące poczucie tożsamości człowieka
manifestującej się ciągłością kulturową. Wiele zabytków - świadectw przeszłości, poza
wartością materialną, ma również ogromne znaczenie symboliczne, które czyni je znakiem
tożsamości miasta. Zamek Olsztyński to miejsce wieloletniego pobytu i pracy Mikołaja
Kopernika. Także wiele innych miejsc kojarzonych jest z nazwiskami sławnych olsztynian.
Większa część okresu powojennego miasta znaczona jest oddziaływaniem nowego
osadnictwa kształtującego się wraz z rozwojem miasta oraz ruchami migracyjnymi,
wywołanymi różnymi okolicznościami i wywodzącymi się z rozmaitych środowisk
kulturowych. Zróżnicowana etnicznie i kulturowo, napływowa społeczność olsztyńska od
długiego już czasu jest w trakcie poszukiwania i budowania własnej, powiązanej z miastem i
jego wielowiekową kulturą tożsamości. Społeczność olsztyńska, także dzięki owemu
zróżnicowaniu, dysponuje znaczącym potencjałem kulturotwórczym. Aktywne środowiska
artystyczne, funkcjonujące w formach zarówno zinstytucjonalizowanych organizacjach
państwowych i pozarządowych, jak i bardziej luźnych zrzeszeniach, skupiające twórców o
znanych w kraju i za granicą nazwiskach, a także stanowiące wieloletnią już tradycję, bogate
w wydarzenia kulturalne Olsztyńskie Lato Artystyczne, są świadectwem ogromnej inwencji i
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bogatej wrażliwości kulturalnej mieszkańców Olsztyna. Starania podejmowane przez władze
miasta na rzecz utrwalania kulturalnego wizerunku miasta tworzą sprzyjającą
nieskrępowanemu rozkwitowi aspiracji kulturalnych i artystycznych atmosferę. Olsztyn staje
się miastem, z którym chcą się identyfikować jego mieszkańcy. Budowanie tożsamości
kulturowej Olsztyna wiąże jego mieszkańców z miejscem. Każdy indywidualny wkład
olsztynian pogłębiający i urozmaicający koloryt budowanej w ten sposób atmosfery kształtuje
obraz miasta i zacieśnia z nim więź. Niżej wymienione działania podejmowane przez
samorząd i mieszkańców na rzecz budowania i utrwalania więzi z miastem, jego kulturą, a
także więzi międzyludzkich wśród mieszkańców zmierzać będą do realizacji niniejszego celu
taktycznego.
Działanie 2.8.1.
Wspieranie rozwoju ośrodków oraz organizacji kultywujących tradycję
i kulturę regionalną.
Kategoria A
■ Organizowanie nowych szlaków i tematycznych tras turystycznych eksponujących
kulturowy dorobek minionych epok Olsztyna i jego okolic.
■ Tworzenie warunków (materialnych i organizacyjnych) ułatwiających funkcjonowanie
zespołów, związków, zrzeszeń i stowarzyszeń, których celem jest kultywowanie
folkloru, tradycji i wartości kulturowych swoich środowisk.
■ Upowszechnianie dorobku kulturowego rodzimych środowisk artystycznych.
Kategoria B
■ Organizowanie i powoływanie do życia organizacji, klubów, zespołów dla dorosłych i
młodzieży zainteresowanych kulturą społeczności swojego pochodzenia.
Działanie 2.8.2.
Tworzenie i unowocześnianie infrastruktury dla działalności instytucji i
środowisk kulturotwórczych
Kategoria A
■ Doskonalenie warunków funkcjonowania bibliotek miejskich (baza lokalowa,
informatyzacja, powiększanie zasobów zbiorów bibliotecznych).
■ Wzbogacanie oferty instytucji kultury, w szczególności pod kątem zaspokojenia
potrzeb społeczności lokalnej.
■ Ułatwienia lokalowe (w tym powierzchnia wystawiennicza, sale spotkań, sale prób i
widowiskowe) oraz organizacyjne dla osób i organizacji prowadzących działalność
kulturalną i artystyczną.
■ Zagospodarowanie obszarów i obiektów na terenach rewitalizowanych pod kątem
wykorzystania ich dla funkcji kulturalnych.
Kategoria B
■ Ułatwienia i tworzenie warunków pozwalających na przekazywanie podmiotom i
instytucjom terenów i obiektów do wykorzystania (dzierżawa, wynajem, użytkowanie
wieczyste) w celu prowadzenia działalności kulturalnej.
Działanie 2.8.3.
Promocja rodzimej działalności artystycznej, w tym amatorskiej.
Kategoria A
■ Promocja i upowszechnianie dorobku olsztyńskich pracowni artystycznych i rzemiosła
artystycznego.
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■
■

Wspieranie amatorskiej i indywidualnej działalności ludowej, artystycznej i
kulturalnej.
Tworzenie warunków do zorganizowanej działalności artystycznej i kulturalnej.

Kategoria B
■ Inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych wykorzystujących kreatywność amatorskich
środowisk kulturalnych.
■ Działalność klubów, pracowni i kół zainteresowań o profilu kulturalno-artystycznym.
■ Udział środowisk artystycznych w międzynarodowych wizytach i spotkaniach
okolicznościowych, w kraju i za granicą.
Działanie 2.8.4.
Tworzenie rozwiązań systemowych wspierających organizacyjnie i
finansowo działalność społeczno-kulturalną.
Kategoria A
■ Inicjowanie powstawania i wspieranie przez samorząd instytucji doradczo
konsultingowych obsługujących i udzielających pomoc organizacjom pozarządowym
w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE na działalność społeczną i
kulturalną.
■ Tworzenie funduszy gwarancyjnych i pożyczkowych dla potrzeb zapewnienia
środków własnych, wymaganych od organizacji pozarządowych przy ubieganiu się o
wsparcie unijne.
■ Ustanawianie stypendiów dla rodzimych młodych talentów (uczniów i absolwentów
olsztyńskich szkół artystycznych).
■ Inicjatywy współpracy z biznesem na rzecz aktywnego mecenatu kultury (systemy
dotacji prywatnych, stypendiów, dofinansowania imprez, etc).
■ Tworzenie warunków do działalności artystycznej młodzieży (w ramach osiedli kluby, świetlice, miejsca prezentacji i występów, wyposażenie).
■ Wsparcie przy tworzeniu struktury organizacyjnej i infrastruktury „centrum kultury i
środowisk artystycznych”.
Kategoria B
■ Wsparcie dla rozwoju ujawnianych wśród młodzieży talentów twórczych.
■ Tworzenie warunków dla rozwijania umiejętności i możliwości wyrażania ekspresji
twórczej przez osoby w wieku emerytalnym.
Działanie 2.8.5.
Ochrona i opieka
kulturowego.

nad zabytkami

lokalnego

dziedzictwa

Kategoria A
■ Gminny program ochrony zabytków.
■ System ewidencji i konserwacji zabytków ruchomych.
Kategoria B
■ Wsparcie dla organizacji pozarządowych i wyznaniowych użytkujących obiekty
zabytkowe.
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Cel strategiczny III
skierowany na problematykę rozwoju gospodarczego:
podnoszenie konkurencyjności miasta jako ośrodka nowoczesnej i innowacyjnej
gospodarki.
Zrównoważony rozwój miasta zapewniający poprawę jakości życia mieszkańców,
uwzględniający rozwój społeczny, przestrzenny i ochronę środowiska naturalnego zakłada
potrzebę rozwoju gospodarczego, który zapewni właściwy poziom zatrudnienia oraz
pomyślne funkcjonowanie firm i instytucji.
Z analizy diagnozy sfery gospodarczo - finansowej wyłania się obraz Olsztyna jako miasta o
przeciętnej, a w niektórych dziedzinach niższej dynamice rozwoju, w porównaniu z innymi
miastami wojewódzkimi. W praktyce oznaczać to może, niższy od średniego wzrost
zasobności lub nawet pewien regres poziomu życia mieszkańców. Z drugiej strony Olsztyn
dysponuje wieloma wewnętrznymi potencjałami, które mogą i powinny być intensywniej
wykorzystywane z korzyścią dla stymulowania zrównoważonego rozwoju. Diagnoza ta
skłania do poszukiwania kierunków działań, które poprawiłyby pozycję gospodarczą miasta
oraz wygenerowałyby nowe bodźce rozwojowe.
Przyjęty strategiczny cel w obszarze gospodarki i finansów nawiązuje bezpośrednio do
priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, a w szczególności do priorytetu: „Wzrost
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”, który zakłada podwyższenie
konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i regionów, niezbędne dla osiągnięcia
trwałego wzrostu gospodarczego kraju i wzrostu zatrudnienia oraz zamożności jego
obywateli. Ponadto wpisuje się on w system celów wyznaczonych w Narodowej Strategii
Spójności (NSS) 2007-2013. Jest on zgodny z celem strategicznym NSS, którym jest
„ tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i
przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju”.
Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiągnięcie celów
taktycznych, zdefiniowanych w odpowiedzi na wyzwania konkurencyjności globalnej, przed
jaką stoi Olsztyn oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron miasta, a
także szans i zagrożeń stojących przed gospodarką Olsztyna. Cele na poziomie taktycznym
oraz realizowane w ich ramach działania wychodzą naprzeciw Regionalnej Strategii
Innowacyjności Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w zakresie efektywnego
pobudzania zasobów regionalnych jako sposobu na wzrostu konkurencyjności Warmii i
Mazur.
Cel taktyczny 3.1. Efektywne wykorzystanie potencjału naukowego Olsztyna dla
rozwoju gospodarczego.
Dla przyspieszenia rozwoju i poprawy konkurencyjności gospodarki konieczne są
zmiany w strukturze produkcji przemysłowej i usługowej z punktu widzenia jej
nowoczesności. Niezbędne są inicjatywy sprzyjające innowacyjności, która odgrywa
decydującą rolę nie tylko w walce konkurencyjnej, ale także wpływa na podniesienie poziomu
jakości życia. Istotną staje się potrzeba większego wykorzystania potencjału środowisk
naukowych Olsztyna przez podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe dla
zwiększenia rozmiaru transferów nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych
i organizacyjnych. Władze samorządowe będą podejmować w tym zakresie działania
inspirujące i inicjujące współpracę środowisk, w tym także czerpiąc ducha innowacyjności
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dla własnych rozwiązań w zakresie instrumentarium wspomagającego nowoczesne
zarządzanie procesami rozwojowymi miasta.
Wśród dostępnych źródeł innowacji znajdują się zasoby olsztyńskich uczelni i ośrodków
naukowo-badawczych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest z jednej strony największym
pracodawcą w mieście, a z drugiej jednym z większych w Polsce ośrodków akademickich z
wyraźnie rysującym się profilem kształcenia, w tak innowacyjnych kierunkach jak
biotechnologia, ochrona środowiska i technologie przemysłu rolno - spożywczego.
Wypełnieniem postulatów niniejszego celu winny być wspólne przedsięwzięcia samorządu
lokalnego i jego partnerów oraz Uniwersytetu, w zakresie tworzenia i poszukiwania nowych
koncepcji współpracy na rzecz rozwoju Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem budowy
społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Dotychczas, czynnikiem
ograniczającym zwiększanie innowacyjności lokalnej gospodarki jest stosunkowo słabe
powiązanie sektora przedsiębiorstw z instytucjami sfery badawczo - rozwojowej,
stanowiącymi jedno ze źródeł pozyskiwania nowych rozwiązań. Wzbudzenie zainteresowania
przedsiębiorców zdobywaniem nowych rozwiązań, niezbędnych dla rozwoju działalności jest
dużym wyzwaniem wymagającym również aktywnego zaangażowania samorządu lokalnego.
Kreowaniu nowych powiązań z jednostkami naukowo-badawczymi na rzecz wzrostu
gospodarczego i podnoszeniu konkurencyjności lokalnej gospodarki służyć będą niżej
proponowane działania.
Działanie 3.1.1.
Wspólne inicjatywy rozwojowe samorządu i Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego
Kategoria A
■ Kreowanie, wspólnie z UWM, nowych powiązań międzynarodowych o charakterze
naukowo-gospodarczym.
■ Współpraca w zakresie tworzenia miejskiej sieci informatycznej.
■ Współdziałanie na rzecz promocji osiągnięć naukowych i gospodarczych miasta
Olsztyna.
■ Uczestnictwo w tworzeniu i rozbudowie parku technologicznego.
■ Współorganizacja imprez targowych i wystawienniczych.
■ Wspólne projekty badawcze UWM i samorządu.
■ Utworzenie elektronicznej infrastruktury lokalnej platformy wymiany wiedzy.
■ Wspieranie inwestycji w infrastrukturę badawczą UWM.
Działanie 3.1.2.
Wzmacnianie współpracy pomiędzy sferą badawczo - rozwojową
olsztyńskich środowisk naukowych a lokalną gospodarką.
Kategoria A
■ Tworzenie kanałów dostępności opracowań naukowych i wyników badań przydatnych
biznesowi.
■ Inicjowanie porozumień określających płaszczyzny i sposoby współpracy oraz
wymiany informacji między środowiskiem naukowym, gospodarczym i
samorządowym.
■ Zainicjowanie powstania, we współpracy z organizacjami biznesowymi i naukowymi
funduszu innowacyjnego.
■ Promocja osiągnięć naukowych lokalnych środowisk naukowych wśród olsztyńskich
przedsiębiorstw.
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Kategoria B
■ Wspieranie projektów inwestycyjnych w zakresie budowy i wyposażenia
specjalistycznych laboratoriów, centrów zaawansowanych technologii działających w
priorytetowych, z punktu widzenia rozwoju lokalnej gospodarki, dziedzinach.
■ Analizowanie rynku pod kątem rodzaju i wielkości zapotrzebowania na usługi
badawcze przedsiębiorców.
Cel taktyczny 3.2. Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.
Aktywne wspieranie przedsiębiorczości będzie kreowane poprzez tworzenie
przyjaznego otoczenia prawnego, finansowego oraz instytucjonalnego przyczyniającego się
do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym w szczególności sektora małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), oraz kształtowania przedsiębiorczych postaw w społeczności
lokalnej. Ze względu na fakt, że sektor MŚP odgrywa dominującą rolę w procesie tworzenia
nowych miejsc pracy w gospodarce, budowanie odpowiednich podstaw i warunków dla
podejmowania i prowadzenia samodzielnej aktywności w tym sektorze sprzyjać będzie
wzrostowi poziomu gospodarczego Olsztyna. Tworzenie nowych firm jest szczególnie ważne
z powodu ich dynamiki i innowacyjności, także jako partnerów dużych firm, dostarczających
im innowacyjnych pomysłów, jako poddostawców. Realizacja celu zmierza do zapewnienia
osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
kompleksowego wsparcia mającego im pomóc w pokonywaniu barier utrudniających
rozpoczęcie działalności, jak też i w okresie początków ich firnkcjonowania poprzez poprawę
dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.
Instytucje te (np. stowarzyszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, samorządy
przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, centra i ośrodki transferu technologii,
parki naukowo-technologiczne i przemysłowe, instytucje sfery badawczo - rozwojowej)
pełnią istotne funkcje w pobudzaniu rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie warunków do
absorbowania osiągnięć nauki i techniki, ułatwiania i stymulowania procesów aktywizacji
gospodarczej oraz przyciągania inwestorów.
Utrudniony dostęp przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania jest poważną
barierą ich rozwoju, tym bardziej że większość przedsiębiorstw, w szczególności
mikroprzedsiębiorstw, nie posiada wystarczających środków własnych na inwestycje, co przy
niedofinansowaniu kapitałowym przedsiębiorstw małych i średnich, jest poważnym
ograniczeniem. Ze względu na wysokie koszty i trudne warunki pozyskania kredytu oraz
nadal nie najlepiej rozwiniętą ofertę bankową dla małych i średnich przedsiębiorstw,
szczególnego znaczenia nabiera tu rozwój systemu gwarancji, poręczeń kredytowych i
funduszy pożyczkowych. Realizacja celu w drodze podejmowanych działań aktywizujących
zmierzać będzie do poprawy warunków działalności przedsiębiorców oraz tworzenia większej
swobody podejmowania działalności.

Działanie 3.2.1.
Tworzenie warunków
gospodarczej.

sprzyjających

rozpoczynaniu

działalności

Kategoria A
■ Inicjowanie i kreowanie usług podnoszących skłonność i zdolności firm do
inwestowania.
■ Rozwój aplikacji oraz usług elektronicznych wspierających pracę na odległość.
■ Wspieranie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych dla przyszłych
przedsiębiorców.
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■
■
■

Łagodzenie barier instytucjonalnych rozpoczynania działalności gospodarczej.
Promocja przedsiębiorczości we współpracy władz samorządu terytorialnego z
instytucjami samorządu gospodarczego i organizacji pozarządowych.
Promocja dobrych praktyk i umiejętności w procesach tworzenia nowych
przedsiębiorstw.

Kategoria B
■ Wsparcie dla inicjatyw mających na celu pobudzanie ducha przedsiębiorczości wśród
młodzieży akademickiej
(akademickie centra informacji i wspierania
przedsiębiorczości).
Działanie 3.2.2.
Aktywizacja zawodowa mieszkańców poprzez podnoszenie poziomu
wiedzy i umiejętności pracowniczych.
Kategoria A
■ Projekty promujące dokształcanie i szkolenia dla dorosłych.
■ Projekty inwestycyjne w zakresie budowy i wyposażenia centrów doskonałości,
centrów kompetencji działających w priorytetowych z punktu widzenia rozwoju
lokalnej gospodarki dziedzinach.
■ Badania dotyczące lokalnego rynku pracy.
Kategoria B
■ Integracja działań organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy.
Działanie 3.2.3.
Tworzenie narzędzifinansowego wsparcia przedsiębiorstw.
Kategoria A
■ Wsparcie organizacyjne i kapitałowe powstających funduszy poręczeń
pożyczkowych.
■ Wspieranie organizacji dystrybuujących dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw.
Kategoria B
■ Inicjowanie tworzenia instrumentów ułatwiających dostępność
finansowego dla przedsiębiorców.

do

i

wsparcia

Cel taktyczny 3.3. Kształtowanie warunków pobudzających rozwój kooperacji
i komplementarności oraz innowacyjność przedsiębiorstw.
O tempie rozwoju współczesnej gospodarki decyduje konkurencyjność
przedsiębiorstw i wytworów działalności produkcyjnej i usługowej. Składają się na nią
oczywiście koszty produkcji, jakość wyrobów i usług, ale przede wszystkim potencjał
intelektualny, kreatywność, innowacyjność i aktywność w poszukiwaniu nowych technologii,
nowych możliwości produkcji i zbytu.
Sukces firmy zależy nie tylko od osobistej inicjatywy przedsiębiorcy i jego dynamizmu, ale
także od umiej ętności korzystania z osiągnięć wypracowywanych przez inne podmioty
działające i współdziałające w ramach dziedzin i branż. Cechą współczesnej gospodarki jest
wzrost znaczenia poziomych struktur organizacyjnych w ramach dobrowolnej współpracy
przedsiębiorstw, jednostek naukowych, edukacyjnych i innych. (Jedną ze znanych na świecie
form takiej współpracy jest działalność organizacji zwanych „klastrami” - clusters). O takich
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systemach często się mówi, że stanowią one lokalne systemy innowacyjne. Dzięki nim
pojawia się odpowiednio ukształtowane otoczenie instytucjonalne badawczo-rozwojowe,
naukowo-edukacyjne, wspomagania finansowego, systemy kształcenia, itp.
Ze względu na wielkość i różnorodność możliwych do osiągnięcia korzyści, środowisko
podmiotów gospodarczych powinno dążyć w kierunku poszukiwania rozwiązań sprzyjających
tworzeniu więzi i współdziałania w oparciu o zasady samorządności.
Samorząd gospodarczy jako instytucja publiczna, w chwili obecnej w Polsce w
zasadzie nie istnieje. Wszelkie funkcjonujące dziś w Polsce organizacje gospodarcze
zrzeszające przedsiębiorców są organizacjami prawa prywatnego. Wiele z nich przypisuje
sobie znamiona samorządu gospodarczego. Tymczasem, choć są one samorządnymi
organizacjami przedsiębiorców, które mogą reprezentować określone grupy przedsiębiorców i
działać na ich rzecz zgodnie ze statutowymi celami tych organizacji, nie są one samorządem
w ujęciu konstytucyjnym, a więc organizacją opartą na zasadzie powszechności członkostwa
wszystkich bezpośrednio zainteresowanych jej działalnością. Nic jednak nie stoi na
przeszkodzie, aby organizacje te wespół z nie zrzeszonymi podmiotami postanowiły o
utworzeniu samorządu reprezentującego ogół przedsiębiorców działających na terytorium
miasta (ewentualnie także powiatu), który mógłby stanowić jednolitą reprezentację
występującą w interesie swojego środowiska na polu współzarządzania rozwojem miasta.
Realizacja wskazań niniejszego celu taktycznego odbywać się będzie poprzez następujące
działania.
Działanie 3.3.1.
Tworzenie zinstytucjonalizowanych form wspierania innowacyjności i
współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem w różnych
dziedzinach gospodarczych.
Kategoria A
■ Tworzenie i rozwój infrastruktury dla firm innowacyjnych (parki naukowotechnologiczne, inkubatory przedsiębiorczości).
■ Tworzenie warunków dla powstawania i działalności centrów zaawansowanych
technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii.
■ Tworzenie płaszczyzny współpracy i wsparcia komercyjnych instytucji doradczych i
konsultingowych.
■ Stymulowanie procesów urynkowienia działań lokalnych ośrodków i instytutów
naukowych.

Działanie 3.3.2. Inicjatywy na rzecz tworzenia powiązań kooperacyjnych w mieście i w
obszarze jego oddziaływania.
Kategoria A
■ Tworzenie i wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania,
upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji.
■ Wspieranie inicjatyw klastrowych.
■ Wspieranie idei tworzenia lokalnego samorządu gospodarczego jako jednolitej
reprezentacji przedsiębiorców olsztyńskich.
■ Wypracowanie mechanizmów konsultacji społecznych w sprawach inwestycji
miejskich.
■ Programy badań identyfikujących problemy i przedmioty zainteresowania środowisk
gospodarczych.
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Cel taktyczny 3.4.

Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i historycznego
dla rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki.

Dla podniesienia rangi turystyki jako dziedziny gospodarczej stanowiącej istotny
czynnik rozwoju Olsztyna, celowa jest ścisła współpraca z innymi dziedzinami, w taki
sposób, aby kształtować wielofunkcyjny i ekologicznie uwarunkowany system
gospodarowania wiążący współzależnie gospodarkę i zagospodarowanie przestrzenne. Jak to
ujawniają badania, w opinii mieszkańców turystyka jawi się jako dźwignia rozwoju
gospodarczego miasta. W prowadzonych analizach, uwarunkowania przyrodniczo fizjograficzne Olsztyna i jego okolic wskazywane są jako silne strony miasta. Jakkolwiek
brak jest badań pozwalających na oszacowanie wielkości i stopnia bezpośredniego wpływu
ruchu turystycznego na wzrost PKB w Olsztynie, wskazywany potencjał może stanowić jedno
ze źródeł dynamizacji rozwoju całego kompleksu społeczno-ekonomicznego, opartego na
nowoczesnej gospodarce turystycznej. Posiadane atuty, jakimi są środowisko przyrodnicze i
materialne świadectwa dziedzictwa kulturowego i historycznego powinny zachęcać do ich
bardziej intensywnego wykorzystania. Aby osiągnąć pożądany i widoczny wzrost
zainteresowania oraz wyróżnienie Olsztyna na turystycznej mapie Polski i Europy, niezbędne
są spójne działania, poparte dokładnymi analizami potrzeb rynku i posiadanego potencjału.
Uruchomienie odpowiednich mechanizmów marketingowych pozwoli tworzyć i dostarczać
klientom - turystom atrakcyjne produkty wykorzystujące posiadane walory naturalne,
zróżnicowany i przemyślany program wydarzeń i imprez oraz odpowiednio zaprogramowaną
infrastrukturę.
Działanie 3.4.1.
Kreowanie produktów turystycznych miasta dla celów marketingowego
wykorzystania.
Kategoria A
■ Tworzenie produktów turystyki biznesowej, sportowej, zdrowotnej, etc.,
wydłużających sezon.
■ Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury i obiektów dla potrzeb różnych
form turystyki, urządzeń rekreacyjnych i sportowych o znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym.
■ Integracja działań na rzecz współpracy lokalnych instytucji i przedsiębiorstw branży
turystycznej.
■ Nawiązywanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie promocji
tematycznych szlaków turystycznych.
■ Opracowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych i kulturowych
wykorzystujących zasoby lokalne.
■ Tworzenie infrastruktury noclegowej klasy turystycznej (campingi, pola namiotowe i
caravaningowe).
■ Projektowanie, tworzenie oraz urządzanie obszarów i obiektów służących rekreacji i
sportowi amatorskiemu.
Kategoria B
■ Działalność organizacji pozarządowych w zakresie obsługi ruchu turystycznego
(informacja turystyczna, wypożyczalnie sprzętu, etc).
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Działanie 3.4.2.
Aktywizacja atrakcyjnych z punktu widzenia gospodarki obszarów,
poprzez inwestycje o charakterze turystyczno- rekreacyjnym.
Kategoria A
■ Budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej (m.in.
szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, porty i przystanie żeglarskie, pomosty
cumownicze, parkingi, oznakowanie tras i szlaków).
■ Aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych do wspólnych działań inwestycyjnych
na atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie obszarach miasta.
Działanie 3.4.3.
Poprawa stanu i efektywności wykorzystania materialnych śladów
dziedzictwa kulturowego.
Kategoria A
■ Promowanie działań na rzecz nadawania nowych, pożądanych społecznie funkcji
obiektom dziedzictwa kulturowego, także w drodze ich komercjalizacji.
■ Wspieranie działań rewitalizacyjnych dysponentów obiektów zabytkowych.
■ Wspieranie instytucji w poszukiwaniu nowych form wykorzystania zdegradowanych
obszarów powojskowych.
Cel taktyczny 3.5. Tworzenie warunków i sprzyjającego klimatu dla wzrostu
liczby inwestycji bezpośrednich.
Rola i funkcje Olsztyna jako miasta stołecznego regionu silnie determinują i
kierunkują możliwości jego rozwoju. Istniejący potencjał osobowy w dużym stopniu
zaangażowany jest w działalność związaną z realizacją funkcji administracyjnych dla potrzeb
lokalnych i ponadlokalnych. Jest to równocześnie jeden z czynników mających wpływ na
stosunkowo niewielkie rozmiary zasobów kapitałowych, jakie mogłyby być zaangażowane w
procesy wytwórcze, decydujące o wzroście wytwarzanego tu PKB. Dla przyspieszenia
rozwoju i poprawy konkurencyjności gospodarki Olsztyna pożądane jest zewnętrzne zasilenie
kapitałowe w obszarze działalności wytwórczej. O atrakcyjności inwestycyjnej w znacznym
stopniu decyduje chłonność rynku lokalnego, jakość rynku pracy, infrastruktury technicznej,
infrastruktury otoczenia biznesu, dostępność komunikacyjna, a także skuteczność
wprowadzania transformacji ustrojowej. Potrzeba działań na rzecz wzrostu atrakcyjności
inwestycyjnej dyktowana jest świadomością, że na szanse rozwoju gospodarczego można
wpływać poprzez zakres, rodzaj i ilość prowadzonych inwestycji, dokonywanych przez
wszystkich inwestorów. Wśród nich, bardzo istotny wpływ na rozwój gospodarczy mają tzw.
inwestycje bezpośrednie (zewnętrzne, w tym zagraniczne). Inwestor wnosząc kapitał
transferuje też z zagranicy nowe produkty, nowoczesne technologie, systemy zarządzania i
dystrybucji. Przyczynia się do zwiększania zatrudnienia, jednocześnie dążąc do poprawy i
unowocześnienia jego struktury. Inwestycje bezpośrednie stanowią przedmiot
zainteresowania konkurujących o nie gmin. Systemy zachęt, procedury ułatwiające obsługę
inwestorów wchodzą na stałe do katalogu instrumentów zarządzania rozwojem
gospodarczym.
Problematyka marketingu terytorialnego i promocji gospodarczej staje się jedną z
ważniejszych dziedzin w systemie organizacyjnym miasta ponieważ jest oczywistym, iż
jednostki administracji publicznej muszą także w swojej działalności uwzględniać wymogi
rynku, potrzeby i preferencje nabywców. Marketing terytorialny jako kierunek działania
opierający się na przystosowaniu wiedzy i narzędzi marketingowych do warunków
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samorządowych, daje możliwość realizowania celów społecznych poprzez konkurencję i
podnoszenie jakości świadczonych usług. Pożądanym dla Olsztyna rozwiązaniem jest
wzmocnienie działań marketingowych obejmujących m.in. obsługę firm i pomoc dla
inwestorów, promocję miasta i jego gospodarki. Niezależnie od sprzyjania inwestorom
zewnętrznym, należy zmierzać również do tworzenia warunków do inwestowania kapitałowi
rodzimemu. Zwłaszcza poprzez ograniczanie barier oraz kreowanie otoczenia sprzyjającego
rozwojowi i dyfuzji innowacji. Szczególnie oczekiwane są zwolnienia i ulgi podatkowe dla
inwestujących przedsiębiorstw, inwestycje infrastrukturalne podnoszące jakość terenów
przeznaczanych na działalność produkcyjną wspieranie instytucji otoczenia biznesu.
W kontekście aktywizacji gospodarki miasta nie można zapomnieć o istniejących
więziach partnerskich Olsztyna z miastami innych krajów. Istniejące formy współpracy
międzynarodowej, współpraca z inwestorami zagranicznymi, a także kontakty środowisk
naukowych mogą stanowić cenne źródła inicjatyw gospodarczych z zagranicą. Udział miasta i
jego partnerów lokalnych w projektach i sieciach partnerskich Unii Europejskiej oraz
intensyfikacja zaangażowania w prace euroregionów, a także kreowanie nowych form
współpracy to dalsze, możliwe do wykorzystania źródła rozwoju.
Działanie 3.5.1.
Aktywny marketing terytorialny i promocja gospodarcza.
Kategoria A
■ Kreowanie atrakcyjnego wizerunku miasta wśród turystów i inwestorów.
■ Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz pozycji miasta w regionie.
■ Opracowanie strategii marketingowej gminy.
■ Budowa systemu informacji marketingowej wyposażonej w interaktywną bazę
danych.
■ Robudowa lokalnych zasobów informacyjnych w Internecie promujących turystykę i
kulturę.
■ Stworzenie centrum informacji turystycznej i świadczenie usług z tego zakresu, (w
tym komputeryzacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej, uruchamianie
infokiosków i innych nowoczesnych rozwiązań).
■ Promocja produktów turystycznych i kulturowych wykorzystujących zasoby lokalne.
Kategoria B
■

Wsparcie dla lokalnych organizacji wprowadzających na rynek nowe olsztyńskie
produkty turystyczne.

Działanie 3.5.2.
Tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorstw.
Kategoria A
■ Tworzenie i rozbudowa infrastruktury służącej świadczeniu usług informacyjnych dla
przedsiębiorstw i inwestorom (np. lokalnych punktów konsultacyjnych, lokalnych
okienek przedsiębiorczości).
■ Systemowe badania i analizy dotyczące działalności/ potencjału MSP.
■ Rozwój interaktywnych usług elektronicznych w administracji (eGovermenf).
■ Kompleksowe uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje gospodarcze.
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Działanie 3.5.3.
Tworzenie lokalnego
przedsiębiorczości

systemu

zachęt

i

preferencji

dla

Kategoria A
■ System preferencji podatkowych i stabilizacja stawek opłat lokalnych dla firm
inwestujących.
■ Podatkowe wsparcie dla firm, których działalność została zakłócona przez inwestycje
miejskie.
■ Tworzenie preferencji dla przemysłu i usług o profilu nowoczesnych i innowacyjnych
technologii.
Działanie 3.5.4.
Wykorzystanie istniejących i tworzenie nowych więzi gospodarczych z
zagranicą
Kategoria A
■ Rozwój gospodarczej współpracy transgranicznej.
■ Wspieranie międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw.
■ Tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych.
■ Rozszerzenie współpracy z miastami partnerskimi w kierunku jej gospodarczego
wykorzystania.

Uwarunkowania skuteczności realizacji strategii
Kształtowanie metod i instrumentów warunkujących realizację przyjętych założeń
strategicznych
Ład zintegrowany w gminie należy rozumieć jako stan odzwierciedlający docelowy
porządek zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonowania gminy. Decyduje
o nim porządek wewnętrzny każdego z tych obszarów. Powinien on dać się odnieść i
przyrównać do zasad określonych w obowiązujących i praktykowanych normach. Jakość
norm, powszechność ich stosowania, ich zgodność z oczekiwaniami uczestników aktywności
poszczególnych sfer życia miasta składają się na pojęcie ładu instytucjonalnego. Sprawność
działania struktury administracji samorządowej gminy w sposób istotny wpływać będzie na
sposób realizacji zadań, a zatem i na jakość życia i poziom zadowolenia całej wspólnoty
samorządowej. Dla jasności relacji pomiędzy administracją samorządową oraz odbiorcami ich
świadczeń jak też i dla czytelności procesów decyzyjnych i przepływów informacji wewnątrz
struktury administracyjnej niezbędne jest stałe doskonalenie oraz ujmowanie w ramy
logicznych systemów, procesów i procedur tych czynności, które normalizować będą
działania prowadzące do osiągnięcia rozwoju gminy do poziomu, jaki zapewni sprawne
wypełnianie zadeklarowanej w strategii misji.
Zgoda na przyjęcie strategicznego stylu zarządzania rozwojem gminy oznacza
akceptację dla zasady zgodności dążeń i metod działania z zapisami przyjętej strategii.
Warunkiem niezbędnym staje się uznanie za nadrzędną potrzebę stałego doskonalenia
narzędzi, instrumentów i struktur zapewniających płynne dostosowanie procesów
decyzyjnych i wykonawczych do wyzwań pojawiających się wraz z dynamicznie
zmieniającymi się uwarunkowaniami zewnętrznymi.
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Hierarchiczna struktura zarządzania, nie sprzyja zadaniowemu realizowaniu funkcji
typowych dla potrzeb rozwoju gospodarczego. Towarzyszącym temu problemem jest
relatywnie niski zakres wykorzystywania koncepcji organizacji procesowej w realizacji zadań
urzędu. Wyrazem preferowanego typu zachowań strategicznych może być trwałość
niektórych zachowań, pomimo że prowadzą one do gorszych rezultatów. Decydują one o
stylu działania rzutując na „kulturę” organizacji.
Zachowania jednostek samorządu terytorialnego są determinowane wymogami
ustawowymi. Wśród zadań własnych gminy ustawa nie wymienia szeregu działań, jakie
mogłyby aktywizować jej rozwój.
Pomyślna realizacja ustaleń strategii olsztyńskiej wymaga nie tylko ogromnych nakładów
finansowych, ale i systematycznych, skoordynowanych działań władz miasta oraz
pracowników urzędu na rzecz urzeczywistnienia jej ustaleń. Do podstawowych warunków
sprzyjających realizacji strategii rozwoju należy zaliczyć:
- stały wzrost sprawności strategicznego zarządzania miastem (poświęcenie uwagi jedynie
bieżącej efektywności, czasem dotyczącej okresu jednej kadencji, może prowadzić do
rezygnacji z realizacji długoterminowych założeń strategicznych i niedostrzegania
negatywnych skutków zaniechań),
- określenie dla poszczególnych polityk sektorowych zadań (działań), które ze względu na
swój bazowy charakter stanowić będą priorytety gminy,
- opracowanie szczegółowych programów taktyczno-operacyjnych, strategii wdrażania
średniookresowych programów sektorowych określających merytoryczne zakresy
projektów i reguł zarządzania tymi projektami realizowanymi przez dobrane zespoły
projektowe,
- opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych, stanowiących podstawę do
tworzenia zadaniowego budżetu miasta, opartych na realnie szacowanych wielkościach
dochodów i wydatków budżetu miasta, wynikających z wieloletniego planu finansowego
gminy (stosowane metody prognostyczne oparte są zbyt często na intuicyjnie lub
życzeniowo przyjmowanych założeniach),
- podjęcie działań sprzyjających zmianie nawyków pracowniczych w kierunku
utożsamienia z misją gminy, wyzwalania kreatywności, uświadomienia swojej roli w
działaniach dla wspólnego dobra organizacji, jaką jest gmina rozumiana jako wspólnota
samorządowa, efektywnego wykorzystaniu czasu i środków, wprowadzania metod
współpracy wewnątrz (między jednostkami/wydziałami) urzędu miasta zmierzających do
optymalnego wykorzystania potencjału gminy,
- odpowiednią politykę informacyjną - zarówno w ramach urzędu miasta jak wspólnoty
samorządowej, o zamierzeniach i przedsięwzięciach rozwojowych zmierzających do
realizacji strategii rozwoju miasta ( marketing wewnętrzny) ,
- inicjowanie i koordynowanie współpracy władz miasta z mieszkańcami, instytucjami i
organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi przy realizacji strategii
rozwoju miasta,
- prorozwojową politykę finansową miasta (gospodarka finansami skierowana na
wypracowanie nadwyżki operacyjnej poprzez racjonalizację wydatków bieżących,
podejmowanie działań zwiększających dochody własne generowane przez efektywne
gospodarowanie składnikami majątku i maksymalizowanie nakładów na rozwój),
- konsulting gospodarczy i usługi wspierające dla potencjalnych inwestorów oraz
istniejących podmiotów gospodarczych (marketing zewnętrzny).
Do głównych wyzwań, stojących przed samorządem, dotyczących doskonalenia
działalności w sferze stymulowania rozwoju, zaliczyć należy m.in.:
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- zapewnianie zdolności organizacji (urzędu) do samouczenia się. Jest to uwarunkowane
m.in. autonomią wewnętrznych struktur, jakością komunikacji poziomej w urzędzie,
możliwością tworzenia struktur innowacyjnych określonych potencjałem ludzkim
gwarantującym przekazywanie, utrwalanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych
(odpowiednia struktura wiekowa i możliwości wzajemnego zastępowania się w pracy,
możliwość pracy w zespole),
- doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania i dokonywania oceny projektów
inwestycyjnych własnych i realizowanych w porozumieniu z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego. Doskonalenie tych umiejętności dotyczy:
- umiejętności przełożenia wypracowanych celów strategii na format konkretnego
projektu - w przypadku projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
umiejętności te dotyczą również przygotowania projektu zgodnie z zasadami i
wymogami programu, w ramach którego dany projekt ma być finansowany i
realizowany,
- umiejętności konstruowania projektów,
- umiejętności operacyjnego zarządzania projektami,
- umiejętności skutecznego pozyskiwania użytecznych informacji dotyczących źródeł
finansowania projektów,
- poprawę zdolności do organizowania i kierowania pracą zespołów zadaniowych (w ramach
jednostek administracji samorządowej, między nimi oraz pomiędzy nimi, a instytucjami i
organizacjami zewnętrznymi),
- doskonalenie umiejętności współpracy w oparciu o zasadę kalkulacji korzyści i kosztów w
układach międzygminnych, a także publiczno-prywatnych (m.in. poprzez zawieranie umów
w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym), tworzenie czytelnych
mechanizmów udziału stron w przyszłych korzyściach z realizowanych projektów,
- doskonalenie mechanizmów współpracy pionowej i poziomej, warunkujących skuteczny
marketing terytorialny (np. promocja gminy, powiatu we współpracy z urzędem
marszałkowskim, na podstawie postanowień strategii rozwoju województwa),
- doskonalenie umiejętności zintegrowanego planowania rozwoju (planowanie przestrzenne,
w tym środowiska naturalnego wraz z szacunkami skutków ekonomicznych, planowanie
gospodarcze, społeczne),
- doskonalenie struktury instytucjonalnej i organizacyjnej jednostek samorządu
terytorialnego, w tym także z myślą o kompleksowej obsłudze przedsiębiorców,
- podnoszenie wiedzy o mechanizmach rozwoju gospodarczego wśród instytucji i osób
zaangażowanych w lokalne działania rozwojowe.
Metody i instrumenty
1. Doskonalenie procedur strategicznego zarządzania rozwojem miasta.
■
■
■
■
■
■

Doskonalenie zarządzania zasobami finansowymi, rzeczowymi i ludzkimi.
Informatyzacja procesów związanych ze świadczeniem usług administracyjnych dla
mieszkańców (zezwolenia, decyzje, dokumenty, etc).
Budowa systemu monitorowania realizacji strategii i tworzenie procedur weryfikacji i
aktualizacji planów średnio- i długookresowych.
Określenie priorytetów dla poszczególnych obszarów polityki rozwoju miasta.
Doskonalenie procedur i narzędzi wspomagających wieloletnie planowanie inwestycji.
Opracowywanie średniookresowych programów sektorowych uwzględniających
merytoryczne zakresy projektów i reguły zarządzania tymi projektami, realizowanymi
przez dobrane zespoły projektowe.
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2.

Wzrost zdolności finansowej (racjonalizacja wydatków, innowacyjne
instrumenty finansowania, partnerstwo publiczno - prywatne, etc).
■
■
■
■

■
■

Doskonalenie metod planowania finansowego w okresie wieloletnim.
Dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowych do zmieniającej się sytuacji
demograficznej (w tym zasady planowania wydatków na oświatę).
Opracowanie procedur przygotowywania i powierzania zadań do realizacji w systemie
partnerstwa publiczno - prywatnego.
Kompleksowe przygotowywanie projektów inwestycyjnych pozwalających zaliczać w
ich koszty (wydatki inwestycyjne) wszystkich faz cyklu inwestycyjnego, w tym także
koszty opracowań, analiz i studiów oraz prac dokumentacyjno-projektowych.
Doskonalenie umiejętności i metod kalkulacji korzyści i kosztów we współpracy
międzygminnej i publiczno-prywatnej.
Doskonalenie metod i umiejętności wykorzystywania instrumentów montażu
finansowego (inżynierii finansowej).

3. Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami
(przygotowanie, ocena wykonalności, współfinansowanie, ewaluacja) i
umiejętności kierowania pracą zespołów zadaniowych.
■
■
■
■
■

Tworzenie mechanizmów podejmowania decyzji o wyborze projektów do realizacji.
Ustalenie i wdrożenie reguł wyłaniania i funkcjonowania w oparciu o przyznane
kompetencje, zespołów powoływanych do realizacji projektów.
Wdrażanie procedur i mechanizmów określających procesy realizacji zadań w oparciu
o pracę zespołową.
Wdrażanie procedur i regulacji wewnętrznych doskonalących organizację pracy i
zarządzanie projektami.
Podnoszenie wiedzy o mechanizmach rozwoju gospodarczego wśród osób
zaangażowanych w lokalne działania rozwojowe.

4. Doskonalenie struktury instytucjonalnej i organizacyjnej gminy oraz procesów
zapewniających sprawny przebieg sekwencji działań i przepływu
informacji w powiązaniach poziomych.
■

■

■
■

Doskonalenie jakości usług administracji samorządowej i wdrażanie najlepszych
praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii
informatycznych.
Okresowe analizy i ocena przydatności pracowników na zajmowanym stanowisku pod
kątem indywidualnych umiejętności i uzdolnień w celu bardziej efektywnego
wykorzystania, w tym również na innym stanowisku.
Prowadzenie analiz potrzeb szkoleniowych pod kątem przyszłych zamierzeń
rozwojowych.
Doskonalenie mechanizmów przekazu i przepływów informacyjno-decyzyjnych o
zamierzeniach i przedsięwzięciach rozwojowych, ułatwiających realizację procedur i
koordynację.
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5. Rozszerzanie zakresu stosowania aktywnych narzędzi marketingu
terytorialnego Olsztyna w kraju i za granicą.
■ Opracowanie strategii marketingowej (taktycznego programu marketingowego)
integralnie związanej z przyjętymi kierunkami rozwoju, skierowanej na zaspokajanie
potrzeb klientów i interesu publicznego, określającej (kreującej) produkt/y rynkowy/e
gminy.
■ Podniesienie znaczenia marketingu wewnętrznego (skierowanego do pracowników
urzędu oraz mieszkańców gminy).
■ Kierowanie na odpowiednio dobrane szkolenia z zakresu marketingu terytorialnego
dla wybranych pracowników.
■ Oferty inwestycyjne kierowane do potencjalnych inwestorów z udokumentowaną
gotowością inwestycyjną.
■ Wykorzystywanie
profesjonalnych
agencji
marketingowo-promocyjnych
umożliwiających zwiększenie obecności i udziału gminy na rynkach krajowym i
zagranicznych.
6.

Wspieranie rozwoju partnerstwa lokalnego.
■ Realizacja programu: „Urząd przyjazny mieszkańcom”.
■ Integracja lokalnych samorządowych systemów informatycznych z systemami
regionalnymi i rządowymi oraz sieciami europejskimi.
■ Tworzenie systemów (w tym rozbudowa i rozszerzenie zakresu wykorzystania
Internetu) dystrybucji informacji i kanałów komunikacji dwustronnej ze społecznością
lokalną.
■ Kształtowanie zinstytucjonalizowanej współpracy trójstronnej między samorządem
terytorialnym, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnym biznesem.
■ Tworzenie mechanizmów zwiększających zdolność organizacji pozarządowych do
wykonywania zadań publicznych.
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Zaangażowanie społeczności lokalnej w proces aktualizacji strategii
Środowiska i zespoły bezpośrednio zaangażowane w prace nad aktualizacją Strategii
Rozwoju Olsztyna:
RADA PROGRAMOWA
Zakres prac:
kształtowanie założeń i kierunków rozwoju miasta poprzez:
- analizowanie przygotowanych przez Urząd i Problemowe Zespoły Robocze materiałów,
analiz i projektów dokumentów oraz wyrażanie opinii i ocen,
- nadawanie wag poszczególnym zjawiskom składającym się na silne i słabe strony miasta
oraz szanse i zagrożenia (SWOT)
- identyfikacja problemów i barier rozwojowych,
- dokonanie hierarchizacji celów i działań w oparciu o analizę SWOT
- zaopiniowanie projektu dokumentu końcowego strategii rozwoju Olsztyna
Skład Rady Programowej:
1. Prezydent Miasta Olsztyn - Czesław Jerzy Małkowski, Przewodniczący Rady
Programowej
2. Przewodniczący Rady Miasta Olsztyn - Pan Zbigniew Dąbkowski
3. Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Senator RP Prof. Ryszard Górecki
4. Senator RP - Pan Jerzy Szmit
5. Poseł na Sejm RP - Pan Aleksander Szczygło
6. Poseł na Sejm RP - Pan Jerzy Gosiewski
7. Poseł na Sejm RP - Pan Edward Ośko
8. Poseł na Sejm RP - Pani Beata Bublewicz
9. Poseł na Sejm RP - Pan Sławomir Rybicki
10. Poseł na Sejm RP - Pani Lidia Staroń
11. Poseł na Sejm RP - Pan Zbigniew Włodkowski
12. Poseł na Sejm RP - Pan Mieczysław Aszkiełowicz
13. Poseł na Sejm RP - Pan Tadeusz Iwiński
14. Poseł do Parlamentu Europejskiego - Pan Bogusław Rogalski
15. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Pan Andrzej Ryński
16. Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pan Miron Sycz
17. Starosta Powiatu Olsztyńskiego - Pan Adam Sierzputowski
18. Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn - Pan Piotr Grzymowicz
19. Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn - Pan Zbigniew Karpowicz
20. Ordynariusz Archidiecezji Warmińskiej - Arcybiskup Edmund Piszcz
21. Burmistrz Miasta Barczewo - Pani Elżbieta Wąsowska
22. Wójt Gminy Purda - Pan Jan Omelan
23. Wójt Gminy Stawiguda - Pan Teodozy Jerzy Marcinkiewicz
24. Wójt Gminy Gietrzwałd - Pan Zbigniew Marek Małkowski
25. Wójt Gminy Jonkowo - Pan Wojciech Giecko
26. Wójt Gminy Dywity - Pan Jacek Szydło
27. Przewodniczący Komisji Rodziny Rady Miasta Olsztyn - Pan Janusz Prucnal
28. Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Olsztyn - Pani Grażyna
Wesołek
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29. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Olsztyn - Pani
Anna Kowenicka
30. Przewodnicząca Komisji Kultury Promocji i Turystyki Rady Miasta Olsztyn - Pani
Monika Rogińska - Stanulewicz
31. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Olsztyn - Pan Ireneusz
Nalazek
32. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta Rady Miasta Olsztyn - Pan Stanisław Tunkiewicz
33. Przewodniczący Komisji Prawa i Samorządności Rady Miasta Olsztyn - Pan
Krzysztof Fedorowicz
34. Redaktor Naczelny Gazety Olsztyńskiej - Pan Robert Sakowski
35. Redaktor Naczelny Dodatku Olsztyńskiego Gazety Wyborczej - Pani Ewa Zientarska
36. Dyrektor Oddziału Olsztyńskiego TVP - Pan Jarosław Kowalski
37. Redaktor Naczelny Olsztyńskiej Rozgłośni Polskiego Radia - Pan Władysław
Bogdanowski / Pan Tomasz Kuc
38. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty - Pan Waldemar Żakowski / Pani Jolanta
Gregorczuk
39. Rektor Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. prof. Kotarbińskiego - dr inż.
Stanisław Drozda
40. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” - ks. prof, dr hab.
Władysław Nowak
41. Dyrektor Generalny Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego - Pani Helena
Rusiecka
42. Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii - prof, dr hab. Witold Łukaszewicz
43. Przewodniczący Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”
Pan Józef Dziki
44. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Pan
Stanisław Kowalczyk
45. Prezes Fundacji Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury - Pan Jacek Błoniecki
46. Prezes Fundacji Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach
Pani Elżbieta Starzyk
47. Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - Pani Bożena
Cebulska
48. Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie
Pani Dorota Groszkowska
49. Prezes Olsztyńskiej Izby Budowlanej - Pan Władysław Bielski
50. Prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki - Pan Jerzy
Kamiński
51. Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Pan Andrzej
Umiński
52. Prezes Olsztyńskiego Związku Pracodawców - Pan Michał Wierzbicki
53. Prezes Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Transportu - Pan Henryk Prostko
54. Prezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu - Pan Henryk Kamiński
55. Kanclerz Olsztyńskiej Loży BCC - Pan Wiesław Lubiński
56. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie - gen. bryg. dr Jan Szałaj
57. Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie - Pan Marian Mrówczyński
58. Dyrektor Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - Pan Zygmunt
Komar
59. Dyrektor Generalny Michelin S.A. - Pan Pierre Michallat
60. Dyrektor Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie - Pan Janusz Kijowski
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61. Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur - Pan Janusz Cygański
62. Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego GDDKiA - Pan Waldemar Królikowski
63. Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego - Pani Hanna
Jędrasik
64. Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego - Prof. Stanisław
Achremczyk
65. Przewodniczący Olsztyńskiego Forum Naukowego - Prof. Jan Kotwica
66. Dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie - Pan Dariusz
Porowski
67. Dyrektor Oddziału Banku Ochrony Środowiska - Pan Jerzy Siwkiewicz
68. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie - Pan Tadeusz Ścibek
69. Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie - bryg.
Grzegorz Matczyński
70. Komendant Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie - podinspektor Krzysztof
Święcicki / nadkomisarz Zbigniew Załuski
71. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Pan Zdzisław Szczepkowski
72. Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy - Pani Janina Migdalewicz
73. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Elżbieta Bronakowska
74. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Pani Barbara Zalewska
75. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borussia - Pan Robert Traba
76. Prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu - Pan Zbigniew Lewicki
77. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Pan Andrzej Szóstek
78. Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych - Pani Monika Falej
79. Prezes Warmińsko Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych - Pan Tadeusz
Milewski
80. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyn, Prezes Zarządu PGB
Polterm Sp. z o.o. - Pan Władysław Bielski
81. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyn, Prezes Zarządu
Mebelplast S.A. - Pan Marek Kołakowski
82. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyn - Pan Jan Tandyrak
83. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyn - Pan Aleksander
Reisch
84. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyn - Pan Grzegorz Janus
85. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyn - Pan Tomasz
Miętkiewicz
86. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyn - Pan Krzysztof
Malinowski
87. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyn - Pan Jerzy Christa
PROBLEMOWE ZESPOŁY ROBOCZE
Zadania:
- analiza stakeholders,
- analiza SWOT,
- ocena i uwagi do materiałów diagnostycznych,
- formułowanie celów strategicznych,
- określenie priorytetów,
- identyfikacja obszarów wymagających programowania taktycznego i operacyjnego
w ramach działań i projektów
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- formułowanie wniosków i postulatów odnoszących się do działań pożądanych w przysz
łości, a mających na celu poprawę stanu istniejącego w omawianych sferach w kierunku
zgodnym z oczekiwaniami Samorządowej Wspólnoty Mieszkańców.
Problemowy Zespół Roboczy sfeiy zagospodarowania przestrzennego i ochrony
środowiska:
1. Andrzej Krawczyk - Koordynator (Kierownik Pracowni Strategii Rozwoju w Wydziale
Strategii i Rozwoju U.M.)
2. Emilia Gałuszka Wronka - Wydział Strategii i Rozwoju U.M.
3. Marek Skurpski - Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju U.M.
4. Barbara Olszewska - Wydz. Ochrony Środowiska U.M.
5. Paweł Jaszczuk - Dyrektor MZDMiZ
6. Danuta Gazdowska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji U.M.
7. Sławomir Machnik - Dyrektor Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami U.M.
8. Marek Malinowski - Dyrektor Obsługi Funduszy Europejskich U.M.
9. Stanisław Tunkiewicz - Przewodniczący Komisji Rady Miasta ds. gospodarki
komunalnej, ochrony środowiska i rozwoju
10. Teresa Abramska - Członek Komisji Kultury, Promocji i Turystyki RM
11. Ireneusz Marchel - Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie
12. Krystyna Plocek - Przedst. Organizacji Pozarządowej
13. Barbara Baturo-Warszawska - Przedst. Organizacji Pozarządowej
14. Paulina Żukowska - (p.o.) Miejski Konserwator Zabytków
15. Jan Bronowski - Dyrektor Lasu Miejskiego
16. Edmund Rauba - Dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych
17. Ryszard Szymański - Prezes ZGOK
18. Andrzej Stomberski - Prezes Sp-ni Mieszkaniowej Kormoran
19. Jerzy Okulicz - Prezes Olsztyńskiej Sp-ni Mieszkaniowej
20. Wiesław Barański - Prezes Sp-ni Mieszkaniowej Pojezierze
21. Roman Przedwojski - Prezes Sp-ni Mieszkaniowej Jaroty
22. Łucja Stasiewicz - Prezes Sp-ni Mieszkaniowej Redykajny
Problemowy Zespół Roboczy sfery gospodarczej i finansów:
1. Tomasz Lis - Koordynator (Pracownia Strategii Rozwoju w Wydziale Strategii i
Rozwoju U.M.)
2. Andrzej Krawczyk - współkoordynator (Kierownik Pracowni Strategii Rozwoju w
Wydziale Strategii i Rozwoju U.M.)
3. Anna Mrówczyńska - Dyrektor Wydziału Kultury Promocji i Turystyki U.M.
4. Wiesława Nawotczyńska - Skarbnik Miasta Olsztyn
5. Jacek Błoniecki - Prezes Fundacji Rozwoju Regionalnego "Warmia i Mazury"
6. Bożena Cebulska - Prezes Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
7. Elżbieta Starzyk - Prezes Fundacji Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na
Warmii i Mazurach
8. Prof, dr hab. Gabriel Fordoński - Prorektor Ds. Rozwoju, UWM
9. Prof, dr hab. Eugeniusz Niedzielski - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM,
10. Jerzy Kamiński - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Polskiej Izby Turystyki
11. dr.hab. Mirosław Gomowicz - Kierownik Katedry Mikroekonomii UWM
12. Henryk Kamiński - Prezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu
13. Wiesław Lubiński - Kanclerz BCC Olsztyn
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14. Dariusz Porowski - Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego
15. Ireneusz Nalazek - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów U.M.
16. Stanisław Tunkiewicz - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
17. Marianna Bonisławska - Dyrektor Wydziału Finansów i Podatków U.M.
18. Dariusz Bielas - Przedst. Organizacji Pozarządowej,
19. Remigiusz Dobkowski - Przedst. Organizacji Pozarządowej
Problemowy Zespół Roboczy sfery społecznej ds. mieszkalnictwa:
1. Anna Szlubowska - Koordynator (Pracownia Strategii Rozwoju w Wydziale Strategii i
Rozwoju U.M.)
2. Emilia Gałuszka - (Pracownia Strategii Rozwoju w Wydziale Strategii i Rozwoju U.M.)
3. Andrzej Krawczyk - współkoordynator (Kierownik Pracowni Strategii Rozwoju w
Wydziale Strategii i Rozwoju U.M.)
2. Marek Skurpski - Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju U.M.
4. Elżbieta Słowińska - Dyrektor Wydziału Lokalowego U.M.
5. Halina Zaborowska - Boruch - Prezes OTBS
6. Janusz Prucnal - Przewodniczący Komisji Rodziny Rady Miasta Olsztyn
7. Anna Mikjaniec - Przedst.. Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Sp. z O.O.
8. Andrzej Bogusz - Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego ARBET Sp. z 0.0.
9. Jerzy Okulicz - Prezes Sp-ni Olsztyńskiej Mieszkaniowej, Członek Komisji RM ds.
gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rozwoju
10. Wiesław Barański - Prezes Sp-ni Mieszkaniowej Pojezierze
11. Roman Przedwojski - Prezes Sp-ni Mieszkaniowej Jaroty
12. Krystyna Kościelska - Przedst.. Organizacji Pozarządowych,
13. Witold Kaczyński - Dyrektor ZLiBK
Problemowy Zespół Roboczy sfery społecznej ds. nauki i oświaty:
1. Anna Szlubowska - Koordynator (Pracownia Strategii Rozwoju w Wydziale Strategii i
Rozwoju U.M.)
2. Andrzej Krawczyk - współkoordynator (Kierownik Pracowni Strategii Rozwoju w
Wydziale Strategii i Rozwoju U.M.)
2. Teresa Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu UM
3. Prof, dr hab. Józef Gómiewicz - Prorektor ds. Kształcenia UWM
4. Bogdan Dżus - Radny, Członek Komisji Edukacji i Sportu
5. Janusz Prucnal - Przewodniczący Komisji Rodziny Rady Miasta
6. Bożena Ziomek - Dyrektor Olsztyńskiej Szkoły Biznesu
7. Waldemar Żakowski p.o. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
8. Marek Sadowski - Dyrektor ZSO Nr 1,
9. Barbara Franusz - Dyrektor Gimnazjum Nr 6
10. Mariola Ogonowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19
11. Tadeusz Cwalina - Dyrektor Zesp. Szkół Samochodowych
12. Jolanta Jastrzębska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 16
13. Aleksander Kuberski - Dyrektor Liceum Plastycznego
14. Jadwiga Żemło - Przedst. Organizacji Pozarządowej,
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Problemowy Zespół Roboczy sfery społecznej ds. zdrowia i polityki społecznej:
1. Anna Szlubowska - Koordynator (Pracownia Strategii Rozwoju w Wydziale Strategii i
Rozwoju U.M.)
2. Andrzej Krawczyk - współkoordynator (Kierownik Pracowni Strategii Rozwoju w
Wydziale Strategii i Rozwoju U.M.)
3. Błażej Gawroński - Dyrektor MZPiTU
4. Elżbieta Bronakowska - Dyrektor MOPS
5. Ewa Bertrand - Zbierska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej U.M.
6. Joanna Czużdaniuk - Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego
7. Bożena Sama - Dyrektor Przychodni Specjalistycznej
8. Ewa Zakrzewska - Lekarz Rodzinny,
9. Joanna Misiewicz - Lekarz Rodzinny,
10. Anna Kowenicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RM
11. Lucjan Jędrychowski - Radny Komisji Rodziny
12. Teresa Antczak - Przedst. Organizacji Pozarządowej,
13. Pani Małgorzata Jesionowska - Przedst. Organizacji Pozarządowej,
14. Beata Sadowska - Przedst. Organizacji Pozarządowej,
15. Tadeusz Milewski - Przedst. Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
16. Katarzyna Pietkiewicz - Kier. pośrednictwa pracy MUP
Problemowy Zespół Roboczy sfery społecznej ds. bezpieczeństwa:
1. Anna Szlubowska - Koordynator (Pracownia Strategii Rozwoju w Wydziale Strategii i
Rozwoju U.M.)
2. Andrzej Krawczyk - współkoordynator (Kierownik Pracowni Strategii Rozwoju w
Wydziale Strategii i Rozwoju U.M.)
3. Józef Sawiński - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochr. Ludn. U.M.
4. Błażej Gawroński - Dyrektor MZPiTU
5. Paweł Jaszczuk - Dyrektor MZDMiZ
6. Ewa Bertrand-Zbierska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
7. Krzysztof Fedorowicz - Przewodniczący Komisji Prawa i Samorządności
8. Lucjan Jędrychowski - Radny, Członek Komisji Rodziny
9. Teresa Antczak - Przedst. Organizacji Pozarządowej,
10. Małgorzata Jesionowska - Przedst. Organizacji Pozarządowej,
11. Beata Sadowska - Przedst. Organizacji Pozarządowej,
12. Józef Kłosek - Komendant Straży Miejskiej
13. Grzegorz Matczyński - Komendant Miejskiej Komendy Straży Pożarnej
14. Krzysztof Święcicki - Komendant Miejskiej Komendy Policji
15. Piotr Makowski - z-ca Dyrektora Agencji Ochrony „Efekt War-Ma”
16. Wiesław Małaszyński - Dyrektor Regionalny „GROUP 4 Securicor” Security sp. Z o.o.
Problemowy Zespół Roboczy sfery społecznej ds. kultury, sportu i organizacji
pozarządowych:
1. Anna Szlubowska - Koordynator (Pracownia Strategii Rozwoju w Wydziale Strategii i
Rozwoju U.M.)
2. Andrzej Krawczyk - współkoordynator (Kierownik Pracowni Strategii Rozwoju w
Wydziale Strategii i Rozwoju U.M.)
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2. Emilia Gałuszka Wronka - (Pracownia Strategii Rozwoju w Wydziale Strategii i
Rozwoju U.M.)
3. Monika Rogińska-Stanulewicz - Przewodnicząca Komisji Kultuiy, Promocji i Turystyki
4. Łukasz Łukaszewski - Radny, Członek Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta
5. Anna Mrówczyńska - Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki U.M.
6. Gabriela Konarzewska - Pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki U.M.
7. Paulina Żukowska - p.o. Miej ski Konserwator Zabytków
8. Marek Marcinkowski - Dyrektor MOK
9. Danuta Czajkowska - Dyrektor Miejskich Bibliotek Publicznych
10. Monika Falej - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych,
11. Andrzej Taborski - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych,
12. Zbigniew Wytrążek - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych,
13. Bożena Ulewicz — Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
14. Włodzimierz Winciun - Pełnomocnik Ds. Org. Pozarządowych
15. Janusz Cygański - Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur
16. Marek Świątecki - Przedst. Środowisk Twórczych
17. Stefan Brzozowski - Przedst. Środowisk Twórczych
18. dr hab. Piotr Obarek - Kierownik Katedry Sztuk Pięknych UWM
19. Andrzej Fabisiak - Z-ca Dyrektora Teatru im S. Jaracza
20. Iwona Liżewska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Badan i Dokumentacji Zabytków
21. Jacek Szubiakowski Dyrektor OPiOA
22. Jerzy Litwiński - Dyrektor OSiR
23. Elżbieta Kotlicka - pracownik Wydziału Edukacji i Sportu U.M.
ZESPÓŁ EKSPERTÓW
Konsultacje i doradztwo w zakresie zgodności prac z zasadami przyjętymi w nauce
zarządzania strategicznego i przyjętą metodyką.
1. Kierownik Zespołu Ekspertów, Kierownik Zakładu Gospodarowania w Sektorze
Publicznym na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM - prof, nadzw. dr hab. Dariusz
Waldziński
2. Prodziekan ds. Studiów Zaocznych, Kierownik Katedry Mikroekonomii na Wydziale
Nauk Ekonomicznych, dr hab. inż. Mirosław Gornowicz,
3. Pracownik Zakładu Gospodarowania w Sektorze Publicznym na Wydziale Nauk
Ekonomicznych UWM, mgr Eliza Chodkowska.
ZESPÓŁ KOORDYNACYJNO - REDAKCYJNY
1. Kierownik Pracowni Strategii Rozwoju w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu
Miasta Olsztyn - Andrzej Krawczyk
2. Pracownik Pracowni Strategii - Anna Szlubowska,
3. Pracownik Pracowni Strategii - Emilia Gałuszka-Wronka,
4. Pracownik Pracowni Strategii - Tomasz Lis.
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