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Streszczenie: W niniejszym opracowaniu dokonano oceny możliwości i kierunków rozwoju 
społeczno-gospodarczego miasta Olsztyna. Wskazano na podstawowe czynniki i uwarunkowa-
nia tego rozwoju, jak również zachodzące zmiany demograficzne i społeczne, w tym zwłaszcza 
edukacyjne i kulturowe. Badania i analizy dokonano w oparciu o dane Urzędu Statystycznego 
w Olsztynie, Strategię Rozwoju Olsztyna na lata 2006–2020 oraz Strategię Rozwoju Społeczno-
-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.

We wnioskach stwierdzono, że stolica województwa warmińsko-mazurskiego jest miastem 
atrakcyjnym. Miasto wykazuje znaczny wzrost potencjału społeczno-gospodarczego i kulturowe-
go oraz ma duży potencjał rozwojowy w odniesieniu do turystyki i rekreacji, jednocześnie stano-
wi podstawową siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Słowa kluczowe:  rozwój regionalny, strategia rozwoju, turystyka i rekreacja, czynniki demogra-
ficzne rozwoju, czynniki społeczne rozwoju, kierunki rozwoju.

Wprowadzenie

Według A. Klasika1, potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego miasta (jego 
kreatywność) definiuje model złożony z czterech fundamentalnych komponentów. 
Tymi komponentami są: przestrzeń, ludzie, infrastruktura i działalność. Są one wy-
znacznikami trwałego rozwoju aglomeracji miejskich. Miasta o dużym potencja-
le rozwojowym (miasta kreatywne) oferują miejsca i przestrzenie inspirujące lub 
prowokujące twórczą i przedsiębiorczą postawę ludzi, mieszkańców i pracujących 
oraz tworzenie i rozwijanie przemysłu i gospodarki. W ramach przestrzeni i miejsc 
inspirujące może być zarówno cenne dziedzictwo kulturowe oraz techniczne, uro-
kliwe walory krajobrazu miejskiego, jak też kryzysowe miejsca i przestrzenie lub 
całe dzielnice wymagające interwencji publicznej, inicjatywy obywatelskiej i dobrze 
przemyślanej rewitalizacji. Drugą składową możliwości rozwoju miast są ludzie, 
których talenty i pasje generują wewnętrzny dynamizm i siły witalne miast. Dotyczy 
to przede wszystkim ludzi młodych, uczniów, studentów i absolwentów, młodych 
artystów i naukowców, inżynierów i projektantów, działaczy kultury i działaczy 
społecznych, przedsiębiorców i menadżerów, lokalnego przywództwa. Ich twórcza 

1 A. Klasik, Budowanie i promowanie kreatywnej aglomeracji miejskiej, „AE Forum” 2008, 
nr 27.
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obecność w firmach i instytucjach sektora publicznego, biznesowego i społecz-
nego, różnych wydarzeniach działalności o charakterze zawodowym, publicznym 
i obywatelskim, jest źródłem nowych impulsów rozwojowych, inicjowania nowych 
praktyk, eksperymentowania i wprowadzania w życie unikalnych i autentycznych 
nowości i wartości. Trzecią składową atrakcyjnego miasta jest jego infrastruktu-
ra, będąca źródłem całego pakietu dostępnych w mieście udogodnień i korzyści. 
Czwartym fundamentalnym składnikiem miast są nowe rodzaje działalności. Od 
strony kreatywności jest to aktywność intelektualna i przedsiębiorcza, działalność 
artystyczna i badawcza skutkujące nowymi pomysłami i projektami, nowymi firma-
mi i instytucjami, nowymi przemysłami. Miasta o znaczącym potencjale społeczno-
-gospodarczym są równocześnie obecne na rynkach lokalnych i globalnych.

Istnieją trzy siły działające pozytywnie na miasta, 3T: technologia, talent i to-
lerancja. Miejsca tolerancyjne, otwarte, o różnorodnej strukturze demograficz-
nej i przyjazne wszystkim grupom ludzi są magnesem dla kreatywnych jednostek 
(talent) i najprężniej rozwijających się, najbardziej dochodowych gałęzi przedsię-
biorstw (technologia), a stwierdzenia te w pełni potwierdzają badania statystyczne. 
Ludzka inicjatywa i kreatywność jest fundamentalnym źródłem wzrostu gospodar-
czego, a miasta, chcąc stworzyć przewagę konkurencyjną nad innymi, muszą stać 
się dla ludzi atrakcyjne, aby nie dopuścić do utraty siły kreatywnej, przyciągać ją 
z zewnątrz i utrzymać.

Klucz do sukcesu miasta tkwi nie w obniżaniu kosztów jego funkcjonowania, 
ale w ponoszeniu jakości: jakości życia mieszkańców i jakości ich kształcenia. Po-
przez jakość życia R. Florida2 rozumie nie tylko środki finansowe oraz dostęp do 
usług, sportu i kultury, lecz przede wszystkim możliwość życia w miejscu otwar-
tym, przyjaznym dla wszystkich ludzi, zróżnicowanym, bogatym w atrakcje i peł-
nym uroku. Dla ludzi liczą się nie tylko względy ekonomiczne, ale i styl życia. Nie 
wybierają oni miejsca, w którym chcą mieszkać jedynie na podstawie dostępnych 
stanowisk pracy i wysokości możliwych zarobków. Szczególną istotę mają do ode-
grania uczelnie wyższe, gdyż wysoki wynik ekonomiczny tych miejsc wspiera duża 
liczba innowacji oraz przedsiębiorstw z gałęzi najnowszej technologii. Miejsca te 
rozwijają się z powodu ułatwień, takich jak zasoby naturalne czy ulgi podatkowe 
ustanowione przez władze lokalne, aby skusić przedsiębiorców. Miasta te odnoszą 
sukcesy przede wszystkim dlatego, że ludzie utalentowani chcą w nich mieszkać, 
a przedsiębiorstwa idą za takimi ludźmi, albo są przez nich zakładane3.

2 R. Florida, The Rise of Creative Class, New York 2002; tenże, Who’s Your City, New York 
2008.

3 A. Klasik, Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, Katowice 2009; A. Kopel, Klasa 
kreatywna jako czynnik rozwoju miast, Sosnowiec 2007, [dostępne na www.sbc.org.pl/Content/7681/
kopel.pdf].



105MOŻLIWOŚCI I KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO–GOSPODARCZEGO...

Zdaniem autorów niniejszego opracowania do miast o dużym potencjale spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju, spełniającym powyżej zarysowane uwarunkowania, 
niewątpliwie należy stolica województwa warmińsko-mazurskiego – Olsztyn.

Charakterystyka bezpośredniego otoczenia Olsztyna

Olsztyn od 1 stycznia 1999 roku jest stolicą administracyjną województwa war-
mińsko-mazurskiego (wcześniej – stolica województwa olsztyńskiego). Położony 
w środkowej części województwa jest największym miastem i regionalnym centrum 
życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego Warmii i Mazur.

Obszar Warmii i Mazur wyróżniają walory przyrodnicze. Obszary prawnie 
chronione zajmują około 53% powierzchni województwa. W regionie znajduje się 
około 20% krajowej powierzchni rezerwatów przyrody, a środowisko naturalne jest 
mało przekształcone i w niewielkim stopniu zanieczyszczone. Na walory przyrod-
nicze regionu składają się: bogata fauna i flora, duże systemy jezior (pojezierza 
iławskie, ełckie, Wielkie Jeziora Mazurskie) i obszary leśne (Puszcza Piska).

Liczba ludności zamieszkującej region sytuuje go na 12 miejscu w kraju, a gę-
stość zaludnienia jest tu najniższa.

Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do warunków życia 
ludności. Społeczeństwo regionu jest uboższe i żyje na niższym poziomie aniżeli 
ludność większości pozostałych województw. Udział województwa warmińsko-ma-
zurskiego w produkcie krajowym brutto wynosi około 3% i jest ono jednocześnie 
mało konkurencyjne w stosunku do pozostałych regionów.

Pod względem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle plasuje się 
na miejscu 13, a jednocześnie jest regionem o stosunkowo niskim stopniu uprzemy-
słowienia. Jego udział w krajowej produkcji sprzedanej wynosi około 2,5%, a w za-
trudnieniu 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. Sieć 
linii kolejowych jest w regionie stosunkowo gęsta (6,3 km/100 km2 wobec 7,1 w kra-
ju), przy czym w dobrym stanie technicznym jest około 80% linii o znaczeniu kra-
jowym 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 róż-
nym stopniu. Wciąż wyraźnie widoczna jest dysproporcja pomiędzy zwodociągo-
waniem 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.
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Podstawowe ośrodki systemu osadniczego regionu to, poza regionalną metro-
polią – Olsztynem, ośrodki subregionalne w Elblągu i Ełku. Zgodnie z założenia-
mi strategii rozwoju 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 Bia-
łorusi.

Uchwalona strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmiń-
sko-mazurskiego zakłada proekologiczną opcję rozwoju, co odzwierciedla wizja 
rozwoju województwa: „Zasobne i gospodarne Warmia i Mazury regionem czy-
stego powietrza, wód i żywności o wysokiej jakości” (po aktualizacji strategii wi-
zja przyjęła treść: „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć)”4. Zgodnie 
z przyjętą strategią zasobność województwa ma być funkcją rozwoju trzech podsta-
wowych dziedzin gospodarczych: rolnictwa, gospodarki turystycznej (w tym funk-
cji uzdrowiskowo-sanatoryjnej) i przemysłu o technologiach przyjaznych środowi-
sku przyrodniczemu. Wzmocnieniu ma ulec metropolitalna rola Olsztyna, który 
w ścisłej współpracy z Elblągiem i Ełkiem stanie się ośrodkiem integrującym woje-
wództwo w procesie budowy tożsamości regionalnej. Wizję rozwoju województwa 
urzeczywistniać ma społeczeństwo informacyjne, ludzi wykształconych i przedsię-
biorczych. Głównym celem strategii rozwoju województwa jest „spójność ekono-
miczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy”. W kontek-
ście 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 trans-
europejską 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 społecz-
nym. Dotyczy to warunków rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowoczesnej 
infrastruktury technicznej i warunków do zdobywania współczesnej wiedzy.

Uwarunkowania rozwoju miasta Olsztyna

Olsztyn prawa miejskie uzyskał w 1353 roku. Obecnie jest miastem na pra-
wach powiatu (powiatem grodzkim), nie posiadającym administracyjnego podziału 

4 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 
2020 (załącznik do uchwały nr XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 31 sierpnia 2005 r.).
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na dzielnice. W granicach administracyjnych miasta znajdują się 23 osiedla. Jest 
siedzibą wojewódzkich władz rządowych, samorządowych oraz najważniejszych 
instytucji w regionie. Powierzchnia w granicach administracyjnych miasta wynosi 
(1. 01. 2010 r.) 87,9 km2, co stanowi ok. 0,7% powierzchni województwa. Liczba lud-
ności na dzień 31. 12. 2009 r. wynosiła 176457, co daje gęstość zaludnienia 1997,7 
osób na km2. Olsztyn pod względem powierzchni zajmuje 15 pozycję wśród wszyst-
kich miast wojewódzkich. Liczba ludności plasuje miasto na pozycji 14. Udział 
powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionej wynosi 
(2008 r.) 5,7 %. Gęstość dróg (2008 r.) – 215,3 km na 100 km2.

Istotnym elementem rozwoju Olsztyna jest jego centralne położenie w regionie 
warmińsko-mazurskim. Takie położenie geograficzne wraz z potencjałem ludzkim 
i rzeczowym predestynują Olsztyn do pełnienia funkcji regionalnego ośrodka ad-
ministracyjnego 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 obsza-
rach: gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturotwórczym.

Ważny, z punktu widzenia rozwoju miasta, jest element środowiska geograficz-
nego i przyrodniczego Olsztyna. Posiada ono w swoich zasobach:

• lasy – w granicach miasta zajmują łączną powierzchnię 1858 ha (21,3%);
• zieleń miejską – w mieście znajduje się 9 parków, 4 historyczne kompleksy 

dworsko-parkowe 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 (8,4 km2).

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.

Mieszkańcy miasta stanowili 12,4% ludności województwa warmińsko-mazur-
skiego. W okresie 2002–2009 liczba ludności w Olsztynie zwiększyła się o prawie 
4 tys. osób. Udział procentowy ludności pod względem biologicznych grup wieko-
wych w 2009 r. kształtował się następująco: w przedziale 0–14 lat – 13,9%; 15–64 
lat – 74,0%; 65 lat i więcej – 12,1%. Strukturę ludności kształtowały przede wszyst-
kim obok procesów biologicznych ruchy migracyjne. Zdecydowanie wzrosło saldo 
migracji, które np. w 2002 r. wynosiło 585 osób, a już w 2008 r. 2141 osób. Zmala-
ła liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (osoby do 17 roku życia) z 33891 
osób (co stanowiło19,7% ludności ogółem) w 2002 r. do 29673 osób (16,8%) na 
koniec 2008 r., jednocześnie wzrosła liczba ludności w wieku produkcyjnym (dla 
mężczyzn przyjęto wiek 18–64 lata, dla kobiet 18–59 lat) z 115651 osób (67,1%) 
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w 2002 r. do 119704 osób (68,0%) w 2009 r. oraz wzrosła liczba ludności w wieku 
poprodukcyjnym (mężczyźni powyżej 64 lat i kobiety powyżej 59 lat) z 22925 osób 
(13,2%) w 2002 r. do 26765 osób (15,2%) w 2009 r.

Uwarunkowania przyrodnicze powodują, że Olsztyn należy traktować jako 
miasto z potencjałem możliwym do wykorzystania dla rozwoju turystyki, szczegól-
nie dla osób preferujących wypoczynek na łonie natury, przy jednoczesnym zacho-
waniu bliskości ośrodka miejskiego. Liczne zabytki i usytuowane w obrębie Olsz-
tyna jeziora nadają miastu wyjątkową atrakcyjność turystyczną. Miasto ma wiele 
atrakcji, którymi przyciąga turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Na uwa-
gę zasługują XIV-wieczne zabytki: gotycki zamek kapituły warmińskiej, w którym 
mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik, katedra p.w. św. Jakuba (bazylika mniej-
sza), fragmenty murów miejskich z Bramą Wysoką (Górna Brama), Stary Ratusz. 
Wśród najważniejszych placówek kulturalnych należy wymienić: Teatr im. Stefana 
Jaracza, Olsztyński Teatr Lalek „Czerwony Kapturek”, Warmińsko-Mazurską Fil-
harmonię im. Feliksa Nowowiejskiego, Muzeum Warmii i Mazur, Dom „Gazety 
Olsztyńskiej”, Biuro Wystaw Artystycznych. Dużą popularnością cieszą się ponad-
to Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.

W mieście odbywa się wiele cyklicznych imprez i festiwali. W ramach Olsztyń-
skiego Lata Artystycznego na uwagę zasługują: Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy 
poezję”, Noce Bluesowe, Letnie Sesje Śmiechoterapii, Międzynarodowe Olsztyń-
skie Dni Folkloru, Dni Olsztyna, Olsztyńskie Koncerty Organowe, Staromiejskie 
Spotkania z Szantą, Olsztyńska Trzydniówka Teatralna. Wśród atrakcji sporto-
wych należy wymienić: Międzynarodowe Żeglarskie Regaty Branży Turystycznej 
o „Muszlę św. Jakuba” oraz „Sponsor Olimpic Cup‐Regaty Mistrzów”.

Wyniki badań GUS wykazały, że w granicach Olsztyna w 2009 r. znajdowało 
się 18 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 17 całorocznych. Najliczniej-
szą grupę stanowiły hotele – 12 obiektów. Obiekty turystyczne dysponowały łączną 
liczbą 6295 miejsc noclegowych. Przeciętnie na 1 obiekt noclegowy przypadało 
350 miejsc.

Z obiektów noclegowych skorzystało w 2009 r. 113,7 tys. turystów, 13,4% ich 
ogólnej liczby w województwie. Wśród korzystających z bazy turystycznej znaczną 
grupę (17,5%) stanowili obcokrajowcy. Udzielono w Olsztynie 234,5 tys. noclegów, 
9,9% ich ogólnej liczby w regionie. Przeciętnie na 1 turystę przypadały 2 nocle-
gi. Na 100 noclegów 18 udzielono turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania 
miejsc noclegowych wyniósł 23,5% i był niższy od przeciętnego w regionie.

W 2009 r. wpisanych do rejestru REGON prowadzących działalność związaną 
z turystyką (Polska Klasyfikacja Działalności, grupa 63. 3) było wpisanych 90 pod-
miotów gospodarczych, w tym 45 prowadzących działalność organizatorów tury-
styki, 5 pośredników turystyki, 10 agentów turystyki i 25 prowadzących działalność 
turystyczną pozostałą.
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Według danych rejestru REGON, w sekcji „Hotele i restauracje” (PKD) 
w Olsztynie prowadziło działalność 406 podmiotów, w tym 256 restauracji i po-
zostałych placówek gastronomicznych, 70 barów i 21 jednostek zajmujących się 
stołówkami i kateringiem.

Ważnym z punktu widzenia jakości życia w mieście jest poziom potencjału 
kulturotwórczego oraz naukowego. W zakresie kształtowania kultury artystycznej 
oraz nauki Olsztyn ma tradycje ukształtowane w okresie powojennym. Po 1945 r. 
w Olsztynie zamieszkało wielu twórców oraz naukowców, tworząc przez ostatnich 
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 cen-
tralnego, część z budżetu samorządu województwa oraz ze środków samorządu 
miasta. Do ośrodków tych należy zaliczyć między innymi:

• Teatr im. Stefana Jaracza;
• Olsztyński Teatr Lalek „Czerwony Kapturek”,
• Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego oraz inne 

orkiestry, zespoły i formacje muzyczne;
• muzea, w tym: Muzeum Warmii i Mazur; Muzeum Przyrody i Dom „Gazety 

Olsztyńskiej”, w 2008 r. liczba osób zwiedzających je wynosiła 94101 osób; 
w porównaniu do 2003 roku jest to wzrost o 22,7%;

• biblioteki, w tym: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Wojewódzka Biblio-
teka Pedagogiczna, Miejskie Biblioteki Publiczne, Biblioteka Towarzystwa 
Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
oraz Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Biblioteka „Hosia-
num”;

• ośrodki kultury, w tym: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Cen-
trum Polsko-Francuskie, Miejski Ośrodek Kultury, „Pałac Młodzieży”, osie-
dlowe domy kultury i kluby olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych, jak 
również Ośrodek Kultury Studenckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go;

• Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne;
• związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe, związane z kształtowa-

niem i upowszechnianiem kultury;
• galerie plastyczne;
• szkoły artystyczne, w tym: Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka 

Chopina oraz Liceum Sztuk Plastycznych;
• instytucje Kościoła rzymskokatolickiego, w tym Instytut Kultury Chrześci-

jańskiej im. Jana Pawła II;
• 2 kina stałe dysponujące 1320 miejscami na widowni (W ostatnich latach 

nastąpił duży wzrost liczby widzów. Seanse w 2008 r. ogółem obejrzało 
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502339 widzów, a dla porównania w 2002 r. były 3 kina, widzów ogółem – 
210772, co daje wzrost o 138,3%);

• Środowiska i organizacje pracujące na rzecz potrzeb mniejszości narodo-
wych i etnicznych; są one ukierunkowane na kształtowanie postaw integracji 
międzykulturowej. Na tym polu działają między innymi: Wspólnota Kultu-
rowa „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 problematyka olsztyńska, która w wielu przypadkach jest ich 
przedmiotem.

Przejawem aktywności kulturotwórczej jest też działalność naukowa i eduka-
cja na poziomie wyższym. Największą uczelnią w mieście, a także w regionie, jest 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Powstał on w 1999 r., jednak jego funkcjonowa-
nie jest kontynuacją kilkudziesięcioletnich tradycji trzech ośrodków naukowo-edu-
kacyjnych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz 
Instytutu Teologicznego „Hosianum” (tu tradycje sięgają kilkuset lat). Uniwersytet 
kształtuje swoją tożsamość w kraju i za granicą, należy jednak podkreślić, że w pew-
nych 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 świe-
cie w zakresie biotechnologii i genetyki. W skali kraju stopniowo kształtuje się doro-
bek 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.
Ogółem w olsztyńskich uczelniach kształci się ponad 42 tys. studentów.
Istotnym aspektem rozwoju badań naukowych w Olsztynie są również insty-

tuty naukowe, w tym Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Instytut 
Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza czy Ośrodek Badań Naukowych im. Woj-
ciecha Kętrzyńskiego funkcjonujący wraz z Towarzystwem Naukowym tego same-
go imienia.

Dla funkcjonowania i rozwoju miasta znaczenie ma również system kanalizacji 
oraz oczyszczalni ścieków. System rozdzielczy kanalizacji w Olsztynie obejmuje 
95% zurbanizowanej powierzchni miasta. 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 
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podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. W Olsztynie zlokalizowana jest oczysz-
czalnia ścieków „Łyna” (w 2004 r. zakończono jej modernizację współfinansowaną 
ze środków ISPA). Aktualnie oczyszczalnia jest obiektem technologicznym o trzy-
stopniowym 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, traktowanych jako 
rezerwy obszarów pod potencjalne inwestycje. co można uznać za walor miasta.

Obok uwarunkowań infrastrukturalnych, jednym z najistotniejszych uwarunko-
wań rozwoju miasta jest jego potencjał gospodarczy. Poniżej (na podstawie danych 
Urzędu Statystycznego w Olsztynie) przedstawiono wybrane mierniki charakte-
ryzujące potencjał gospodarczy miasta Olsztyna i dynamikę ich zmian w latach 
2002–2009.

1) Podmioty gospodarki narodowej według wybranych form prawnych
  2007 r.  2009 r.
 ogółem  21041  21218
 w tym:
 – przedsiębiorstwa  5  –
 – spółki  3690  3681
 – spółdzielnie  88  88
 – fundacje  72  83
 – stowarzyszenia i organizacje społeczne  584  647
 – osoby fizyczne prowadzące dział. gosp.  14908  14883

2) Podmioty gospodarki narodowej według wybranych sekcji PKD
   2007 r.  2009 r.
 ogółem  21041  21218
 w tym:
 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo  162  187
 – przemysł  1561  1510
 – budownictwo  1987  1999
 – handel i naprawy  5581  5280
 – transport, gosp. mag. i łączność  1637  1651
 – obsługa nieruchomości i firm  4666  4901
 – edukacja  616  630
 – ochrona zdrowia i pomoc społeczna  1510  1729
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3) Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących
  2007 r.  2009 r.
 ogółem  21041  21218
 w tym:
 – 0–9 1 9936  20052
 – 10–49  849  901
 – 50–249  216  225
 – 250 i więcej  40  40

4) Podmioty gospodarki narodowej według wybranych form prawnych liczby 
pracujących

  2007 r. 2009 r.
 ogółem  21041  21218
 w tym:
 –  osoby prawne i jednostki organizacyjne  

nie mające osobowości prawnej, 6133 6335
 –  osoby fizyczne prowadzące  

działalność gospodarczą 14908 14883

1) Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane
  2007 r. 2009 r.
ogółem 1574 2093
 w tym:
 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 11 18
 – przemysł 99 157
 – budownictwo 187 190
 – handel i naprawy 362 547
 – transport, gosp. mag. i łączność 88 131
 – obsługa nieruchomości i firm 374 449
 – edukacja 58 61
 – ochrona zdrowia i pomoc społeczna 89 181

2) Podmioty gospodarki narodowej wyrejestrowane
  2007 r. 2009 r.
 ogółem 1574 2093
 w tym:
 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 12 7
 – przemysł 99 148
 – budownictwo 119 210
 – handel i naprawy 443 665
 – transport, gosp. mag. i łączność 131 103
 – obsługa nieruchomości i firm 265 362
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 – edukacja 61 43
 – ochrona zdrowia i pomoc społeczna 52 76

3) Osoby fizyczne według wybranych sekcji PKD
  2007 r. 2009 r.
 ogółem 14908 14883
 w tym:
 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 117 139
 – przemysł 1073 1046
 – budownictwo 1654 1663
 – handel i naprawy 3961 3728
 – transport, gosp. mag. i łączność 1470 1476
 – obsługa nieruchomości i firm 2876 2890
 – edukacja 410 438
 – ochrona zdrowia i pomoc społeczna 1374 1580

4) Spółki handlowe według wybranych form prawnych
  2007 r. 2009 r.
 ogółem 1724 1828
 w tym:
 – kapitałowe 1462 1543
 – osobowe 262 285

5) Spółki handlowe według rodzaju kapitału
          2007 r. 2009 r.
 ogółem          1724   1828
 w tym rodzaj kapitału
 – Skarbu Państwa 13 17
 – państwowych osób prawnych 32 23
 – samorządu terytorialnego 10 10
 – prywatnego krajowego 1613 1700
 – zagranicznego 239 240

6) Podmioty gospodarki narodowej według wybranych form prawnych
  2007 r. 2009 r.
 ogółem 21041 21218
 w tym:
 – przedsiębiorstwa państwowe 5  –
 – spółki 3690 3681
 – spółdzielnie 88 88
 – fundacje, stow. i organizacje społeczne 72 83
 – osoby fizyczne 14908  14883
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Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w 2008 r. wyniosła 4480,7 mln zł 
(w 2004 r. – 4254,8 mln zł). Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wyniosły 
921,2 mln zł (w 2004 r. – 528,8 mln zł). Wartość brutto środków trwałych 10784,2 
mln zł ( w 2004 r. – 7499,7 mln zł). Dochody budżetu: 622,3 mln zł (w 2004 r. – 
441,1 mln zł), w tym inwestycyjne: 103,3 mln zł (w 2004 r. – 79,8 mln zł).

Biorąc pod uwagę przemiany zachodzące w różnych warstwach otoczenia 
Olsztyna należy wyróżnić następujące czynniki mające lub mogące mieć w najbliż-
szej przyszłości istotny wpływ na rozwój miasta:

• Obecność Polski w Unii Europejskiej, która prowadzi aktywną wspólnotową 
politykę strukturalną, ukierunkowaną na wsparcie regionów opóźnionych 
w rozwoju, co wiąże się z możliwością wykorzystania funduszy struktural-
nych.

• 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, frag-
ment wschodniej granicy Unii Europejskiej.

• Powstanie kompleksowego programu rozwoju Polski wschodniej; wzrost za-
interesowania 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 województwa, realizowana zwłasz-

cza 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 zamieszka-
nia najbardziej aktywnych pod względem zawodowym olsztynian; przeno-
szenie się ich do gmin sąsiadujących z miastem.

• Przemiany kulturowo-cywilizacyjne w Europie, związane przede wszystkim 
z osłabieniem znaczenia tradycyjnych wartości etycznych; rozwijające się 
postawy konsumizmu w społeczeństwie Zachodu, w konsekwencji również 
w Polsce.
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• Niekorzystna sytuacja międzynarodowa, w tym zwłaszcza zagrożenie świa-
towym terroryzmem, jak również zakłócenia w stosunkach dwustronnych 
między Polską a Rosją.

Jak wynika 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, a także wynikające stąd zarówno szanse jak i zagrożenia.

Podstawą identyfikacji silnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń w funk-
cjonowaniu i rozwoju Olsztyna (analizy SWOT5) jest przede wszystkim oparcie się 
na specyfice i niepowtarzalności miasta, co świadczy jednocześnie o tożsamości 
jednostki terytorialnej.

Silne strony to:

• Walory lokalizacyjne (centrum regionu, atrakcyjność środowiska przyrodni-
czego, bliskość granicy państwa).

• Potencjał naukowy i akademicki.
• Potencjał kulturotwórczy.
• Wysoko oceniana jakość życia mieszkańców.
• Rozwinięta sieć infrastruktury telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, 

energetycznej i wodno-kanalizacyjnej.
• Znaczne rezerwy wody pitnej.
• Rezerwy terenów pod inwestycje.
• Korzystnie wyróżniające się na tle kraju zaawansowanie pokrycia miasta 

planami zagospodarowania przestrzennego,
• Walory środowiskowe i pamiątki dziedzictwa kulturowego jako potencjał 

dla rozwoju turystyki.
• Sprawny system bezpieczeństwa publicznego.
• Rozwinięta sieć szpitali specjalistycznych.
• Pozycja Olsztyna w sieci osadniczej kraju – stolica województwa.
• Wdrożona, potwierdzona certyfikatem ISO polityka jakości w gminie Olsz-

tyn.

Słabe strony to:

• Peryferyjne położenie w stosunku do krajowych centrów wysokiej aktywno-
ści gospodarczej i kulturalnej.

• Zewnętrzna dostępność transportowa miasta.
• Wydolność układu komunikacyjnego i stan techniczny dróg.
• Skromność wewnętrznego kapitału inwestycyjnego olsztyńskich podmiotów 

gospodarczych.

5 Strategia Rozwoju Olsztyna na lata 2006–2020 (załącznik do uchwały nr LXVIII/860/06 
Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 września 2006 r.).
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• Niska konkurencyjność przedsiębiorstw.
• Słabo rozwinięty system instrumentów wspierania przedsiębiorczości.
• Nierozwinięta samorządność gospodarcza.
• Wymagające doskonalenia umiejętności przygotowywania i zarządzania 

projektami w zakresie aktywnej inżynierii finansowej i współpracy z innymi 
podmiotami.

• Trudna współpraca gospodarcza z gminami ościennymi.
• Mało aktywna promocja gospodarcza.
• Relatywnie niskie wykorzystanie powiązań z ośrodkami zagranicznymi 

w zakresie współpracy gospodarczej.
• Niedostatki w zakresie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej.
• Ograniczone wykorzystanie terenów zieleni i nadwodnych.
• Trudności z zaspokojeniem potrzeb w zakresie mieszkalnictwa socjalnego/

komunalnego.
• Słabo rozwinięte mechanizmy pozabudżetowego finansowania kultury 

i sportu.
• Nierównomierne rozmieszczenie infrastruktury społecznej w strukturze 

przestrzennej miasta (obiekty kultury i rekreacji).
• Niska aktywność podmiotów lokalnych w zakresie oddziaływania na sposób 

zagospodarowania przestrzennego.
• Niska świadomość społeczna i słabe upowszechnienie systemu segregacji 

odpadów.
• Słaby stan techniczny obiektów (w głównej mierze mieszkalnych) i obsza-

rów cennych z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego.
• Istniejące obszary wymagające rewitalizacji (powojskowe i miejskie).
• Znaczny obszar nie zaspokajanych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szanse:

• Możliwość wykorzystania bliskiego sąsiedztwa z Obwodem Kaliningradz-
kim dla rozwoju współpracy na płaszczyźnie gospodarczej i kulturalnej.

• Korzystne zmiany w polityce władz krajowych w odniesieniu do województw 
wschodniej Polski.

• Zgodność celów funduszy Unii Europejskiej z celami strategicznymi miasta.
• Regulacje prawne na poziomie krajowym instytucjonalizujące samorząd-

ność gospodarczą.
• Wzrost koniunktury gospodarczej w kraju i regionie.
• Wzrost skłonności samorządów gmin ościennych do zaktywizowania współ-

pracy i wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych.
• Normalizacja warunków wymiany gospodarczej z państwami leżącymi za 

wschodnią granicą Polski.
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• Oczekiwane ułatwienia prawne, organizacyjne i finansowe dla innowacyjno-
ści gospodarki województwa.

• Regulacje prawne ułatwiające wprowadzenie Partnerstwa Publiczno-Prywat-
nego.

• Aktywny wpływ działań Euroregionu Bałtyk.
• Korzystne dla Olsztyna założenia programowania rozwoju regionu warmiń-

sko-mazurskiego.
• Rozbudowa układu komunikacyjnego w regionie (droga nr 16 – ekspresowa, 

droga nr 51 – główna).
• Wyznaczenie obszaru metropolitalnego miasta Olsztyna.

Zagrożenia:

• Osłabienie koniunktury gospodarczej w kraju i regionie skutkujące wzro-
stem poziomu bezrobocia.

• Zahamowanie trendów decentralistycznych w państwie.
• Dysproporcje między możliwością sfinansowania rozwoju układu komu-

nikacyjnego (w tym dróg krajowych) a potrzebami postępującego rozwoju 
motoryzacji.

• Utrwalanie się peryferyjnego postrzegania regionu i miasta w polityce go-
spodarczej państwa.

• Brak współpracy między ośrodkami miejskimi w regionie.
• Niewystarczające wyeksponowanie roli i funkcji metropolitalnych Olsztyna 

w realizacji strategii województwa i w wojewódzkim operacyjnym programie 
rozwoju.

• Niedoskonałość założeń i słabość wykonania Regionalnej Strategii Innowa-
cyjności oraz Strategii Informatyzacji.

• Wzrost zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi i starzenie się społeczeń-
stwa.

• Niekorzystne dla rozwoju gospodarczego krajowe regulacje prawne.
• Wzrost aktywności konkurencyjnej miast i gmin w regionie i najbliższym 

otoczeniu miasta.
• Postępująca, spontaniczna suburbanizacja gmin ościennych w bezpośred-

nim sąsiedztwie granic miasta.
• Brak aktywności środowisk lokalnych tworzących i wspierających mecenat 

kultury.
• Likwidacja lub ograniczenie działalności instytucji i podmiotów gospodar-

czych funkcjonujących w mieście.
• Niedofinansowanie środkami budżetu państwa rozbudowy i modernizacji 

dróg krajowych przebiegających przez teren Olsztyna.
Znaczenie analizy SWOT polega na tym, że pozwala zarysować pole gry stra-

tegicznej, określić zasoby i możliwości oraz ujawnić zakres koniecznych działań. 
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Pomaga ona wykryć złe i dobre strony naszej sytuacji i dzięki temu stanowi pod-
stawę wyboru zjawisk, które pomogą wytyczyć cele strategiczne, wiązki celów tak-
tycznych, zaplanować działania, a także zidentyfikować problemy priorytetowe, 
dla których rozwiązania, w odpowiedniej kolejności, formułowane będą programy 
operacyjne.

Celem generalnym przyjętym w opracowanej Strategii Rozwoju Olsztyna na 
lata 2006–2020 jest zapisana deklaracja misji Olsztyna. Misja Olsztyna deklaruje, 
iż Olsztyn to: „miasto zapewniające czystość środowisku, dbające o wzrost zasob-
ności mieszkańców opartej na rozwoju nauki i przedsiębiorczości, dające poczucie 
bezpieczeństwa, sprzyjające rozkwitowi demokracji i samorządności”. Skrócona 
formuła misji zapewnia więc, iż wszystkie siły i środki pożytkowane będą z myślą, 
o tym, aby Olsztyn stawał się „miastem zrównoważonego rozwoju, otwartym na 
człowieka i jego potrzeby”.

Cele strategiczne odzwierciedlają kierunki zmian, które są pożądane w obsza-
rach 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.

Podsumowanie

Potencjał społeczno-gospodarczy Olsztyna w ostatnich latach powiększył się 
dość znacznie. Szczególną rolę odgrywały tu podmioty promujące dziedzictwo kul-
turowe miasta, jego atrakcje turystyczne, kulturę artystyczną oraz działalność pla-
cówek naukowych i dydaktycznych na poziomie wyższym. Podkreślić także należy 
aktywność sektora obsługi nieruchomości i firm oraz ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej. Ogólnie, największe zaangażowanie na rzecz rozwoju miasta wykaza-
ły prywatne małe i średnie firmy. Strategia Rozwoju Olsztyna na lata 2006–2020 
wskazuje, że w wyniku napędowych przedsięwzięć w wybranych sektorach gospo-
darczych, funkcjonujących także w otoczeniu miasta, Olsztyn ma szansę stać się:

– nowoczesnym miastem europejskim, w pełni zaspokajającym potrzeby za-
równo własnej wspólnoty, jak i osób przybywających z zewnątrz,

– miastem rozwiniętym gospodarczo dzięki wykorzystaniu osiągnięć nauki 
i innowacji,

– miastem dysponującym bogatą i dostępną infrastrukturą techniczną i spo-
łeczną,

– miastem zawdzięczającym swój dobrobyt świadomości obywatelskiej, samo-
rządności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz poszanowaniu środowi-
ska i dorobku dziedzictwa kulturowego,

– miastem pełniącym funkcje metropolitalne, czyniące je wiodącym ośrod-
kiem rozwoju Warmii i Mazur.
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Options and trends of the socioeconomic development  
of the city of Olsztyn

Summary: This study assesses the possibilities and directions of the socioeconomic develop-
ment of the city of Olsztyn. It discloses the crucial determinants and conditions of aforesaid 
development, as well as prospective demographic and social changes, in particular educational 
and cultural issues. Research and analysis are based on data provided by the Statistical Office in 
Olsztyn, Olsztyn Development Strategy for the years 2006–2020 and the Strategy for Social and 
Economic Development of Warmia – Mazury until 2020.

As the investigation results clearly prove, the capital of the Warmio-Masurian voivodship is 
an attractive urban site. The city shows a significant growth potential in the socioeconomic and 
cultural fields as well as in tourism and recreation, and is the primary driving force of socioeco-
nomic development for the whole area.

Key words:  regional development, development strategies, tourism and recreation, demographic 
development determinants, social development determinants, development trends.




