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Wstęp

Rozwój społeczny jest współcześnie mocno akcentowanym elementem 
prowadzącym do postępu cywilizacyjnego. Rozpatrywany w swej zło-
żoności w różnorodnych kategoriach ma swoje odniesienia nie tylko do 
sfery zjawisk społecznych, ale również gospodarczych i politycznych. 
Społeczeństwo polskie wchodząc w XXI wiek doświadczyło szeregu dy-
namicznych zmian, które upodabniają je do wysoko rozwiniętych spo- 
łeczeństw zachodnich z poszanowaniem demokratycznych zasad orga-
nizacji życia społecznego. Mimo tych korzystnych zmian droga do spo-
łecznego dobrobytu, rozumianego jako kategoria społeczna, nie została  
zakończona. Wręcz przeciwnie, tym pozytywnym zmianom towarzyszą 
zjawiska niekorzystne, bowiem adaptacja do nowych warunków wymu-
sza szereg alternatywnych działań bez sprecyzowanych wyraźnie reguł 
i zasad. 
 Polityka europejska wychodząc naprzeciw wyzwaniu kształtowania in-
teligentnej i zrównoważonej gospodarki odwołuje się do włączenia spo-
łecznego w ten proces. Silny akcent na rozwój społeczny w kształtowaniu 
inteligentnych gospodarek wymaga rozpoznania zjawisk i procesów spo-
łecznych w ujęciu regionalnym. W zależności od tradycji historycznych, 
kultury, środowiskowych elementów endogenicznych, postaw społeczno-
ści lokalnych i przedsiębiorczości kształtują się specyficzne uwarunkowa-
nia (zarówno pozytywne jak i negatywne) rozwoju społecznego. 
 Prezentowana publikacja zawiera 11 artykułów skoncentrowanych wo-
kół analizy wybranych zjawisk społecznych występujących w regionach 
nadmorskich, które z punktu widzenia położenia geograficznego wyka-
zują nieco odmienny typ społeczno-gospodarczy od reszty kraju. Bliskość 
morza wzmacnia pewne rodzaje działalności w takich obszarach jak: go-
spodarka morska, czy turystyka (z uwzględnieniem leczniczego wpływu 
warunków klimatycznych na zdrowie). Zamieszczone opracowania poru-
szają problemy rynku pracy i ich związków z procesami urbanizacji, syste-
mem edukacji, czy funkcją administracyjną jednostek terytorialnych oraz 
jakości życia mieszkańców uwzględniające procesy urbanizacyjne, degra-
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dację środowiska oraz potrzebę ochrony zdrowia. Duży nacisk położony 
został na analizę instytucjonalizacji zjawisk społecznych. Samorządy tery-
torialne w postępującym procesie decentralizacji zadań stają się ważnym 
ogniwem kreowania lokalnej polityki społecznej. Rozpoznanie problemów 
społecznych, ich właściwy monitoring oraz realizacja zadań prowadzą-
cych do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wymaga powoła-
nia szeregu instytucji i w późniejszym etapie ich sprawnego funkcjonowa-
nia oraz rozwoju. Ocenie poddane zostały więc mechanizmy monitorin-
gu jakości usług publicznych pozostających w gestii samorządów oraz ich 
wpływ na warunki życia społeczności lokalnych, w tym kreowanie rynku 
pracy, rozwój działalności turystycznej, profilaktyki zdrowotnej i działal-
ności edukacyjnej. 
 Prezentowany zbiór opracowań przybliża jedynie wybrane zjawiska 
społeczne występujące w regionach nadmorskich. Ich ciągłe poznawanie, 
badanie i rozwiązywanie jest niezbędne do kształtowania lokalnej i re-
gionalnej polityki społecznej. Ta zaś pozostając kategorią dynamiczną, 
zmienną zarówno w czasie jak i w przestrzeni, powinna wzmacniać ka-
pitał społeczny, by mógł on pozytywnie oddziaływać na rozwój gospo-
darczy.

Wioletta Szymańska

Wstęp



Wiesława Gierańczyk

Atrakcyjność województwa pomorskiego w kontekście 
dojazdów do pracy w 2011 r.

Wstęp

Trudno jednoznacznie wskazać, kiedy dojazdy do pracy stały się nieod-
łączną częścią życia ludzi. W społeczeństwach zachodnich mniej wię-
cej do drugiej połowy XIX wieku miejsce zamieszkania większości lu-
dzi pokrywało się z ich miejscem pracy. Czynnikami w największym 
stopniu przyczyniającymi się do rozerwania tych dwóch lokalizacji były 
procesy urbanizacji i industrializacji, które ostatecznie skutkowały wy-
kształceniem się miast przemysłowych (M. Palak, 2013). Ich dynamicz-
ny rozwój, szczególnie w Europie zachodniej i Stanach Zjednoczonych, 
wywoływał wzmożone zapotrzebowanie na siłę roboczą, które zaspo-
kajali mieszkańcy dojeżdżający z dalej położonych dzielnic. W XX wie-
ku w miastach przemysłowych dojazdy do pracy zostały spotęgowane 
wskutek wzrostu dystansu przestrzennego pomiędzy dzielnicami miesz-
kalnymi a miejscami pracy, a w kolejnych dekadach również wskutek za-
chodzących przemian społeczno-gospodarczych, takich jak: serwicy-
zacja gospodarki, wzrost liczby pracowników umysłowych, wzrost roli 
informacji i nauki jako źródła postępu ekonomicznego. Spowodowany 
nimi upadek znaczenia dzielnic centralnych wywołał zjawisko subur-
banizacji. Rozpowszechnienie się nowych środków transportu i rozwią-
zań w zakresie systemów komunikacji spowodowało, że koszty dojazdu 
zmniejszyły się na tyle, że miejsce pracy przestało decydować o miejscu  
zamieszkania. Masowe migracje ludności z centrum miast na peryferie  
(J. Węgleński, 1988) przyczyniły się do ekspansji miast i ich przestrzennej 
reorganizacji. Poza historycznymi granicami miast rozwijały się gęsto za-
ludnione suburbia pozostając w silnym związku funkcjonalnym z mia-
stem centralnym.
 Rozpoznanie zjawiska dojazdów do pracy pozwala zatem na uchwy-
cenie relacji funkcjonalnych pomiędzy jednostkami w zakresie lokalnych 
rynków pracy, co z punktu widzenia kształtowania się obszarów funkcjo-
nalnych wydaje się być kluczowe (T. Kaczmarek, Ł. Mikuła, 2010). Z tego 
też względu migracje pracownicze stanowią jedno z najważniejszych 
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(a w niektórych przypadkach jedyne) kryterium delimitacji tego typu 
jednostek (M. Pacione, 2001). Przemieszczenia dobowe związane z wy-
konywaniem obowiązków zawodowych są ważnym elementem dziennej 
ścieżki życia mieszkańców obszarów zurbanizowanych (T. Kaczmarek, 
1998). Dojazdy do pracy są zjawiskiem bardzo istotnym nie tylko z punk-
tu widzenia rynku pracy, ale także rozwoju infrastruktury gospodarczej, 
w tym komunikacyjnej. Migracje wahadłowe, a więc ten szczególny ro-
dzaj ruchu migracyjnego ludności, polegający na codziennym, wahadło-
wym przemieszczaniu się m.in. do i z pracy są ważnym elementem bi-
lansu siły roboczej w ujęciu terytorialnym. W przeciwieństwie do wielu 
innych przemieszczeń ten typ migracji cechuje się dużą częstotliwością 
i cyklicznością, co skutkuje wieloma następstwami natury ekonomicznej, 
społecznej i przestrzennej (T. Kaczmarek i in., 2013). Stąd też dojazdy do 
pracy są jednym z istotnych kryteriów delimitacji przestrzeni społeczno-
gospodarczej.

Badania dojazdów do pracy w Polsce

W Polsce procesy industrializacji i suburbanizacji były ze sobą słabiej sko-
relowane. Jak wskazuje M. Palak (2013) wynikało to z głównie z: (1) towa-
rzyszącej gospodarce centralnie planowanej ideologii urbanistycznej, we-
dług której zabudowa blokowa była bardziej preferowana niż rozwój bu-
downictwa jednorodzinnego oraz (2) niskich dochodów społeczeństwa 
nie dających możliwości finansowych na wybudowanie domu w strefie 
podmiejskiej. W efekcie po II wojnie światowej nasilenie dojazdów do pra-
cy było znacznie mniejsze niż w państwach Europy zachodniej, ale podle-
gały one ewidencji. Statystyki bieżące, dane ze spisów powszechnych i ka-
drowych, a także rejestry osób dojeżdżających w przedsiębiorstwach pań-
stwowych pozwalały na badania zarówno przestrzennego aspektu prze-
jazdów wahadłowych, jak i ich wymiaru społecznego (m.in. J. Cegielski; 
S. Kluszewski, 1952; J. Herma, 1966; M. Olędzki, 1967; T. Lijewski, 1967; 
S. Liszewski, 1967; J. Cegielski, 1971, 1974; A. Gawryszewski, 1974, 1989; 
J. Namysłowski, 1976, 1980; J. Z. Dzieciuchowicz 1979; A. Gawryszewski, 
A. Potrykowska, 1980; P. Korcelli, A. Potrykowska, D. Bodzak, 1981; 
A. Potrykowska, 1983; E. Dolny., 1983; Delimitacja…, 1986; J. Stachowski, 
A. Szukiełojć, 1987; T. Gocał, 1987; J. Kitowski, 1988, E. Rydz, 1988; 
W. Rakowski, T. Gocał, 1990; J. Runge, 1991; T. Gocał, W. Rakowski, 1991; 
J. Stachowski, 1991, 1993).
 Po okresie dużego zainteresowania zagadnieniami przejazdów waha-
dłowych związanych z pracą zawodową nastąpiło odejście od tej proble-
matyki, szczególnie widoczne w okresie transformacji ustrojowo-gospo-
darczej. Z jednej strony spowodowane było to tym, że pod koniec lat 80. 
XX w. nastąpiło ograniczenie ruchliwości przestrzennej ludności, w tym 

Wiesława Gierańczyk
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również dojazdów do pracy wskutek znacznej redukcji zatrudnienia 
(B. Hołowiecka, 2002), z drugiej z powodu braku adekwatnych danych. 
W szybko zmieniającej się wówczas sytuacji gospodarczej zgromadzone 
przez Główny Urząd Statystyczny podczas spisu powszechnego w 1988 r. 
materiały w zakresie dojazdów do pracy w Polsce okazały się mało aktu-
alne, gdyż odnosiły się do innej rzeczywistości.

Intensyfikacja zjawiska dojazdów do pracy w Polsce uwidoczniła na 
przełomie XX i XXI w., ale w nowych realiach znacznie ograniczony zo-
stał dostęp do danych. Podczas spisu powszechnego w 2002 r. pomi-
nięto pytanie o miejsce pracy, co w połączeniu z ograniczonymi możli-
wościami prowadzenia badań bezpośrednich w zakładach pracy (pod-
mioty gospodarcze powoływały się na ochronę zarówno danych osobo-
wych, jak i funkcjonowania samego przedsiębiorstwa – R. Matykowski, 
A. Tobolska, 2009) doprowadziło do powstania znacznej luki w wiedzy 
na temat ówczesnych przemian w zakresie przejazdów wahadłowych, 
ich skali, struktury i związanych z nimi zjawisk społecznych. W związku 
z powyższym powstało niewiele opracowań prezentujących skalę i kie-
runki dojazdów do pracy. W porównaniu do okresu przed 1989 rokiem 
podupadły też pod względem metodycznym badania i delimitacje zasię-
gów oddziaływania miast. Jest to, jak się wydaje, między innymi sku-
tek słabej statystyki, nie wyczerpującej i nie rejestrującej dobrze zwłasz-
cza dojazdów do pracy, które obok przepływów migracyjnych były tra-
dycyjnie najlepszym identyfikatorem powiązań miasta z jego otoczeniem 
(M. Dobrowolska, 1961; T. Lijewski, 1967; P. Korcelli, A. Potrykowska, 
D. Bodziak, 1981; A. Potrykowska, 1983; T. Gocał, W. Rakowski, 1991; 
J. Namysłowski, 1980; J. Runge, 1988, 1991; E. Rydz, 1988; J. Stachowski, 
A. Szukiełojć, 1987; J. Stachowski, 1991, 1993; T. Pakulska, 1995; K. Heffner, 
2011; J. Kitowski, 1988; M. Pacione, 2001; T. Kaczmarek, Ł. Mikuła, 2011), 
ponieważ najogólniej są pochodną atrakcyjności poszczególnych ośrod-
ków i nieatrakcyjności obszarów emisyjnych. Badania wskazują bowiem, 
że jeśli zaistnieją ku temu warunki, ich wolumen zależy najbardziej od 
zasobów ludności w wieku produkcyjnym mobilnym i popytu na pracę.
 Stąd wyraźna intensyfikacja opracowań bazujących na danych opi-
sujących przemieszczenia dobowe związane z pracą nastąpiła po roku 
2009, kiedy Główny Urząd Statystyczny opublikował dane z badania 
przepływów ludności związanych z zatrudnieniem w Polsce w 2006 r. 
(Informacja…, 2009). Badanie to pozwoliło oszacować informacje o ludno-
ści dojeżdżającej do pracy oraz kierunkach i natężeniu dojazdów do pra-
cy w oparciu o dane z bazy POLTAX udostępnionej przez Ministerstwo 
Finansów. W oparciu o te dane podjęto prace nad rozpoznaniem ska-
li i kierunków wahadłowych migracji pracowniczych z punktu wi-
dzenia m.in. analiz bilansu siły roboczej w ujęciu terytorialnym (m.in. 

Atrakcyjność województwa pomorskiego w kontekście dojazdów do pracy... 
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P. Rosik, M. Stępniak, R. Wiśniewski, 2010, 2012a, 2012b, 2013; M. Palak, 
2011; P. Śleszyński, 2012a; R. Bul, 2013), a także interakcji przestrzennych 
(m.in. P. Śleszyński, K. Czapiewski, 2011; T. Komornicki, P. Siłka, 2011; 
P. Śleszyński, K. Czapiewski, 2011; P. Śleszyński, 2012, 2013; W. Gierańczyk, 
A. Kordowska, 2013a, 2013b; 2013c, 2014).
 W bieżącym roku opublikowane zostały informacje w zakresie dojaz-
dów do pracy z wyników NSP 2011 opracowanych na podstawie źródeł 
administracyjnych. Podobnie jak w badaniu przepływów ludności zwią-
zanych z zatrudnieniem w Polsce w 2006 r. przyjęto, że dojeżdżający do 
pracy to pracownicy najemni (zatrudnieni), których miejsce pracy znajdu-
je się poza granicami administracyjnymi ich gminy zamieszkania. Fakt 
przekraczania w drodze do pracy granic jednostek administracyjnych 
jest najczęściej przyjmowanym kryterium dojazdów zarówno w kraju 
i za granicą (m.in. T. Lijewski, 1967; J. Namysłowski, 1980; E. Dolny, 1983; 
E. Klebba, 1995; P. Rosik, M. Stępniak, R. Wiśniewski, 2010). Przy czym ba-
dania GUS z danymi za 2006 i 2011 r. nie zawierają informacji o cechach 
osób uczestniczących w tych przepływach (wiek, płeć, wykształcenie) 
i uwzględniają wyłącznie przepływy powyżej 9 osób. Na ich podstawie 
nie ma też możliwości określenia cech strukturalnych dojazdów do pra-
cy, tj. częstotliwości i czasu przemieszczeń, czy wykorzystywanych środ-
ków transportu. Pomimo tych ograniczeń mogą one stanowić podstawę 
do uchwycenia ilościowego zjawiska przemieszczeń pracowniczych i ich 
zmian w pierwszej dekadzie XXI w.

Dojazdy do pracy do województwa pomorskiego na tle pozostałych 
województw

Atrakcyjność województwa pomorskiego na tle innych województw pod 
względem przepływów migracyjnych związanych z pracą oparto na stru-
mieniach międzywojewódzkich napływów i odpływów migracyjnych 
oraz na wielkości międzywojewódzkich napływów migracyjnych netto 
(różnicy pomiędzy napływami a odpływami migracyjnymi). Ze wzglę-
du na różny potencjał demograficzny polskich województw, prowadzo-
ne w tej części pracy rozważania oparto na wskaźnikach przepływów 
migracyjnych. Wskaźniki te wyliczono jako relacje międzywojewódzkich 
przypływów migracyjnych związanych z pracą do liczby ludności w wie-
ku produkcyjnym w województwie, do którego (z którego) dokonał się 
napływ (odpływ) migracyjny. Wskaźniki przepływów migracyjnych li-
czono według wzorów:

Wiesława Gierańczyk
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     ;   (1)

     ;   (2)

     ;   (3)

     ;   (4)

gdzie:

miit  – wskaźnik międzywojewódzkiego napływu migracyjnego w województwie i,
moit  – wskaźnik międzywojewódzkiego odpływu migracyjnego w województwie i,
mnit  – wskaźnik międzywojewódzkiego napływu migracyjnego netto w województwie i,
ipit  – iloraz przepływów migracyjnych w województwie i,
Nit  – liczba ludności w województwie i;
MIit  – międzywojewódzki napływ migracyjny w województwie i,
MOit  – międzywojewódzki odpływ migracyjny w województwie i,
MNit = MIit -MOit  – międzywojewódzki napływ migracyjny netto do województwa i.

 Ponadto uwzględniono iloraz przepływów migracyjnych wyliczony 
jako stosunek liczby przyjeżdżających do liczby wyjeżdżających do pracy 
w danej jednostce administracyjnej (4). Regionalne zróżnicowanie wskaź-
ników międzywojewódzkich przepływów migracyjnych związanych 
z pracą liczonych zgodnie z powyższymi wzorami (1–4) zilustrowano na 
ryc. 1. W pewnym sensie wskaźniki te odzwierciedlają atrakcyjność rynku 
pracy województw.
 Z danych na nich przedstawionych wynika, że w 2011 r. województwie 
pomorskim, podobnie jak w większości województw, miała miejsce prze-
waga wyjeżdżających nad liczbą przyjeżdżających do pracy. Zauważyć jed-
nak należy, że w omawianym województwie, podobnie jak w wojewódz-
twie śląskim, różnice te były stosunkowo niewielkie. W 2011 r. między-
wojewódzki napływ migracyjny netto i iloraz przepływów migracyjnych 
do województwa pomorskiego wynosiły odpowiednio -0,34 i 0,97. Oznacza 
to, że w  województwie pomorskim przewaga wyjeżdżających nad licz-
bą przyjeżdżających do pracy była niewielka. Pod tym względem atrak-
cyjniejsze od województwa pomorskiego były jedynie województwa: ma-
zowieckie, dolnośląskie wielkopolskie i śląskie. W 2011 r. w województwie 
mazowieckim na 3 osoby przyjeżdżające do pracy przypadały 2 osoby  
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wyjeżdżające do pracy. Niemal odwrotnie wyglądała sytuacja w woje-
wództwie łódzkim i opolskim.

Dojazdy do pracy do województwa pomorskiego

W 2011 r. do województwa pomorskiego w celu wykonywania pracy śred-
nio napływało 158,7 tys. osób. Stanowiły one 5,8% ogółu dojeżdżających 
do pracy w Polsce. Zdecydowana większość, bo 92,7% migrujących w tym 
celu przemieszczała się w obrębie województwa. Średnio granice gminy 
zamieszkania w drodze do pracy przekraczał o 10 mieszkaniec wojewódz-
twa w wieku produkcyjnym. 

Ryc. 1. Wskaźniki międzywojewódzkich przepływów migracyjnych związanych z pracą 
w 2011 r. według województw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Ryc. 2. Dojeżdżający do województwa pomorskiego z innych województw w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

poza województwa do pracy przyjeżdżali głównie mieszkańcy ościennych 
województw i województwa mazowieckiego (ryc. 2). Stanowili oni po ok. 
1,0–1,5% ogólnej liczby przepływów migracyjnych związanych z pracą do 
województwa pomorskiego.

Ryc. 3. Struktura dojeżdżających do pracy do województwa pomorskiego z województwa 
pomorskiego i innych województw w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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 Tak wśród dojeżdżających do pracy wewnątrz województwa pomor-
skiego, jak i z zewnątrz głównym celem tej formy dojazdów wahadłowych 
były miasta. W 2011 r. dojeżdżający do miast stanowili 78,1% ogółu dojeż-
dżających do pracy do województwa pomorskiego. Miasta województwa 
pomorskiego były relatywnie częściej celem dla migrantów wahadłowych 
spoza województwa (92,8%) niż przemieszczających się do pracy w grani-
cach województwa (79,9% – ryc. 3). Zaobserwowano, że zasięg oddziaływa-
nia miast w zakresie dojazdów do pracy jest zasadniczo wprost proporcjo-
nalny do odległości. Im dalej od miasta tym odsetek osób dojeżdżających 
do tego miasta jest mniejszy. Przy czym kształtowaniu wolumenu przepły-
wów do miast towarzyszyły prawidłowości przestrzenne związane z po-
zycją administracyjną jednostki osadniczej. Zasadniczo im ranga ośrod-
ka była wyższa tym udziały dojeżdżających ze strefy podmiejskiej były  
relatywnie mniejsze a oddziaływanie obejmowało więcej jednostek admi-
nistracyjnych.

Ryc. 4. Dojeżdżający do pracy do miast w województwie pomorskim w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 Najatrakcyjniejsze rynki pracy dla dojeżdżających stanowiły miasta na 
prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz Słupsk (ryc. 4). W 2011 r. 
do Gdańska dojeżdżało ponad 40 tys. osób, do Gdyni – ponad 25 tys. osób, 
do Sopotu i Słupska – po ok. 6,5 tys. osób. W 2011 r. te cztery miasta łącz-

Wiesława Gierańczyk
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nie były miejscem pracy dla ok. 2/3 dojeżdżających do pracy do wojewódz-
twa pomorskiego. Główny strumień przepływów związanych z pracą skie-
rowany był do Trójmiasta. Ponad połowa dojeżdżających do aglomeracji 
trójmiejskiej pracowała w Gdańsku, nieco ponad 1/3 w Gdyni i ok. 10% 
w Sopocie (ryc. 5).

Ryc. 5. Dojeżdżający do pracy do aglomeracji Trójmiasta w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 Łącznie dojeżdżający do pracy do aglomeracji trójmiejskiej w ok. 90% 
byli mieszkańcami województwa pomorskiego. Znaczący udział w tych 
przepływach stanowili mieszkańcy z miast wchodzących w skład aglome-
racji. I tak w ogólnej liczbie dojeżdżających do pracy: do Gdańska – 18,5% 
stanowili mieszkańcy Gdyni i 5,3% mieszkańcy Sopotu; do Gdyni – 19,3% 
mieszkańcy Gdańska i 4,3% mieszkańcy Sopotu, a do Sopotu – 40,6% miesz-
kańcy Gdańska i 28,3% mieszkańcy Gdyni.
 Jak wynika z rozkładu przestrzennego dojeżdżających do pracy do 
miast Trójmiasta (ryc. 6) obok przepływów między tymi miastami za-
sadniczy rynek podaży zasobów pracy stanowili mieszkańcy gmin bez- 
pośrednio sąsiadujących z miastami aglomeracji. W miarę wzrostu od-
ległości od granic miast mobilność przestrzenno-zawodowa była coraz 
mniejsza – udział dojeżdżających do pracy w ogólnej liczbie dojeżdżają-
cych do Trójmiasta zasadniczo był coraz mniejszy. Zauważa się, że nieza-
leżnie od odległości większe ciążenie do pracy do Trójmiasta wykazywali 
mieszkańcy miast niż terenów wiejskich. Np. odległość ok. 100 km pokony-
wali mieszkańcy Chojnic, Słupska czy Kwidzyna dojeżdżając do pracy do 
Trójmiasta. W 2011 r. stanowili oni odpowiednio 29,7%, 16,2% i 34,5% ogółu 
mieszkańców wyjeżdżających do pracy z tych miast.

Atrakcyjność województwa pomorskiego w kontekście dojazdów do pracy... 
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 Także spoza województwa pomorskiego do pracy do Trójmiasta dojeż-
dżali głównie mieszkańcy miast, w tym przede wszystkim z: Warszawy 
(ok. 900 osób), Elbląga i Krakowa (po ok. 400 osób), Olsztyna, Bydgoszczy, 
Grudziądza, Łodzi i Torunia (po ok. 200-300 osób).
 W przypadku Słupska, do którego dojeżdżało 5,0% z ogółu dojeżdża-
jących do pracy do województwa pomorskiego, rozkład dojeżdżających 
był bardziej skoncentrowany. W 2011 r. 44,1% spośród dojeżdżających do 
pracy do Słupska pochodziło z przyległych gmin (ryc. 7). Dalsze zaplecze 
dla słupskiego rynku pracy stanowił powiat słupski. Z niego dojeżdżało 
76,8% dojeżdżających do pracy do Słupska. Z jeszcze dalszych odległości 
do Słupska do pracy dojeżdżali głównie mieszkańcy dużych miast, w tym 
z: Gdańska ok. 120 osób, Koszalina ok. 60 osób i Szczecina ok. 50 osób. 
Zarejestrowano także przepływy z Bydgoszczy, Warszawy, Poznania, 
Torunia, Łodzi, Krakowa. Z tych miast liczba dojeżdżających do Słupska 
wynosiła 10-30 osób. 
 Spośród miast będących siedzibami powiatów najbardziej rozproszo-
ne strefy oddziaływania w zakresie dojazdów do pracy wykazywały po-

Ryc. 6. Udział dojeżdżających do Gdańska, Gdyni i Sopotu z województwa pomorskiego 
w 2011 r. według gmin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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łożone wzdłuż autostrady A1 miasta: Pruszcz Gdański, Starogard Gdański 
i Tczew. W przypadku dojeżdżających do pracy do miasta Pruszcz 
Gdański 39,8% stanowili dojeżdżający z powiatu gdańskiego (przy czym 
udziały dojeżdżających wahały się od ok. 15% z gminy wiejskiej Pruszcz 
Gdański do ok. 1% z gminy Przywidz) oraz 32,3% z aglomeracji trójmiej-
skiej (w tym niemal 90% stanowili dojeżdżający z Gdańska). Z kolei do 
Starogardu Gdańskiego dojeżdżający do pracy w 82,5% byli mieszkańca-
mi powiatu starogardzkiego. Najwięcej osób, bo ponad 1200 dojeżdżało 
z  gminy wiejskiej Starogard Gdański (33,6%), najmniej, bo po ok. 30 osób 
z gmin Osieczna i Osiek (po ok. 1%). Z kolei do miasta Tczew do pracy 
dojeżdżała w 2011 r. ludność z 21 powiatów. Najliczniej reprezentowany 
przez dojeżdżających był powiat tczewski 48,3% (w tym najwięcej, bo 15,1% 
z gminy wiejskiej Tczew). Znaczący był też udział dojeżdżających z miast  
na prawach powiatu – do pracy w Tczewie dojeżdżali nie tylko mieszkań-
cy aglomeracji trójmiejskiej (11,6%), ale także z Olsztyna, Elbląga, Łodzi 
i Bydgoszczy. Położone po prawobrzeżnej stronie Wisły miasto Malbork 
również przyciągało dojeżdżających do pracy nie tylko z gmin powia-
tu malborskiego (47,4%), ale również z dalej położonych, w tym głównie 
z sąsiednich powiatów położonych po tej samej stronie Wisły (sztumskie-
go – 28,5% i nowodworskiego – 9,8%). Do Malborka ponadto dojeżdżało 
po ok. 50 osób (tj. po ok. 3%) z Elbląga, Gdańska i Warszawy. 
 Ze stolic województw do pracy do miast powiatowych w wojewódz-
twie pomorskim dojeżdżano do pracy ponadto do: Chojnic (z Gdańska, 
Bydgoszczy i Katowic), Kościerzyny (z Krakowa i Gdańska), Lęborka 
(z Gdańska i Słupska), Nowego Dworu Gdańskiego (z Elbląga i Gdańska), 
Kościerzyny (z Gdańska), Wejherowa (z Gdańska) czy Pucka (z Gdańska). 

Ryc. 7. Udział dojeżdżających do Słupska z województwa pomorskiego w 2011 r.  
według gmin 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Udział tych dojazdów w ogólnej liczbie dojeżdżających do pracy do tych 
miast był niewielki, a zasadnicze zaplecze dojazdów stanowił powiat. 
Dojeżdżający z pozostających w obrębie wymienionych miast będących 
siedzibami tych powiatów stanowili po ok. 70–80%. Miasta powiatowe, 
które nie wykazywały powiązań w zakresie dojazdów z dużymi miasta-
mi były jeszcze silniej powiązane z powiatem. Na przykład spośród do-
jeżdżających do pracy do Bytowa dojeżdżający z powiatu bytowskiego 
stanowili 93,7%, a wśród dojeżdżających do pracy do Kartuz dojeżdżają-
cy z powiatu kartuskiego stanowili 90,7%.
 Do miast województwa pomorskiego będących samodzielny-
mi gminami zasadniczo dojeżdżali mieszkańcy najbliżej położo-
nych gmin. W przypadku Helu, Jastarni, Redy i Rumi byli to głownie 
mieszkańcy okolicznych miast. W 2011 r. do Helu dojeżdżali mieszkań-
cy Jastarni (50,0%), Władysławowa (30,0%) i Pucka (20,0%); do Jastarni 
– Władysławowa (45,6%) i Helu (26,6%); do Redy z miast: Wejherowo, 
Gdynia, Rumia (łącznie ponad 50%); do Rumi 69,5% dojeżdżających sta-
nowili mieszkańcy miast: Gdynia, Wejherowo, Reda i Gdańsk. W od-
niesieniu do Władysławowa i Czarnej Wody wyraźnie zaznaczał się 
w strukturze dojeżdżających do tych miast udział mieszkańców po-
łożonych w sąsiedztwie gmin miejsko-wiejskich. I tak w 2011 r. do 
Władysławowa z gminy miejsko-wiejskiej Puck dojeżdżało 61,9% ogółu 
dojeżdżających do Władysławowa. Znaczący udział w strukturze dojaz-
dów odnotowano także z gminy Krokowa 16,0%. Do Czarnej Wody do-
jeżdżały osoby głównie z gminy miejsko-wiejskiej Czersk (73,8%) oraz 
miasta Starogard Gdański (26,2%). W strukturze dojeżdżających do Łeby 
i Krynicy Morskiej przeważali mieszkańcy położonych najbliżej gmin 
wiejskich, przy czym do Łeby obok najliczniej reprezentowanych dojeż-
dżających z gminy Wicko (44,2%) dojeżdżali także mieszkańcy z miasta 
Lębork (22,9%) i gminy wiejskiej Nowa Wieś Lęborska (12,2%). Natomiast 
do Krynicy Morskiej do pracy dojeżdżali wyłącznie mieszkańcy gmin 
wiejskich: Sztutowo (58,6%) i Stegna (41,4%). 
 Miasta stanowiące siedziby gmin miejsko-wiejskich zasadniczo zasy-
sały dojeżdżających z terenu wiejskiego swoich gmin. Średnio w tej gru-
pie miast przyjeżdżający do pracy z otaczających je obszarów wiejskich 
stanowili ok. 60%. W przypadku miasta Kępice dojazdy do pracy z obsza-
ru wiejskiego Kępice sięgały niemal 90% (89,7%). 

Podsumowanie

Analiza statystyczna i kartograficzna dojazdów do pracy do wojewódz-
twa pomorskiego pokazała, że województwo pomorskie należy do sto-
sunkowo atrakcyjnych pod względem rynku pracy. W 2011 r. wystąpi-
ła tu co prawda przewaga wyjeżdżających nad liczbą przyjeżdżających 
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do pracy, ale różnica była stosunkowo niewielka – wskaźnik między-
wojewódzkiego napływu migracyjnego wyniósł -0,34 a iloraz prze- 
pływów 0,97. W przyciąganiu dojeżdżających do pracy dominowały  
miasta. Przebadanie kierunków i natężenia tych dojazdów pozwoliło za-
obserwować powiązania miast z otoczeniem. Z przeprowadzonej anali-
zy wynika, że prawidłowości przestrzenne w kształtowaniu wolumenu 
przepływów do miast dość ściśle wiązały się z ich pozycją administracyj-
ną. Zasadniczo im ranga ośrodka była wyższa tym udziały dojeżdżają-
cych z bezpośredniej strefy podmiejskiej były relatywnie mniejsze a od-
działywanie obejmowało większy zasięg. Najbardziej rozległe interakcje 
przestrzenne w generowaniu dojazdów do pracy wykazała stolica wo-
jewództwa. W 2011 r. do Gdańska do pracy dojeżdżali mieszkańcy nie-
mal wszystkich jednostek administracyjnych z województwa pomorskie-
go i ze 152 jednostek administracyjnych zlokalizowanych w pozostałych 
15 województwach. Rozległy zasięg dojazdów do pracy wykazywała tak-
że Gdynia. Do pracy dojeżdżali tu licznie reprezentowani przedstawicie-
le jednostek administracyjnych województwa pomorskiego oraz 107 jed-
nostek administracyjnych z pozostałych 15 województw. W obydwu tych 
miastach udział dojeżdżających spoza województwa wynosił ok. 11,5%. 
Pozostałe miasta na prawach powiatu w województwie pomorskim cha-
rakteryzowała większa koncentracja dojeżdżających do pracy. W stosun-
ku do Gdańska i Gdyni udział dojeżdżających z jednostek pozostających 
w bliskim sąsiedztwie z tymi miastami był większy, a dojeżdżający spo-
za województwa pomorskiego stanowili o ok. 3 p.proc. mniej i reprezen-
towali mniejszą liczbę województw.
 Z kolei miasta będące siedzibami powiatów były w województwie po-
morskim wyraźne powiązane w zakresie dojazdów do pracy z powiatem. 
Większość dojeżdżających do miasta powiatowych pochodziła z powia-
tu, ale zauważono też znaczący udział dojeżdżających do tej grupy miast 
z innych miast, w większości miasta na prawach powiatu. Natomiast do 
miast będących samodzielnymi gminami zasadniczo dojeżdżali miesz-
kańcy najbliżej położonych gmin, niezależnie od ich statusu admini-
stracyjnego. Najintensywniejsze interakcje przestrzenne z bezpośred-
nim otoczeniem wykazywały miasta będące siedzibami gmin miejsko-
wiejskich. Przeciętnie z ich obszarów wiejskich, najczęściej otaczających  
miasto, przyjeżdżający do pracy z stanowili ok. 60%, a w niektórych przy-
padkach nawet 90% (Kępice).
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Wioletta Szymańska

Funkcja administracyjna miasta i jej związek  
z rynkiem pracy (przykład miast Pomorza)

Wprowadzenie

Praca lub jej brak, w dobie szybko rozwijających się gospodarek, stano-
wi jeden z najistotniejszych warunków utrzymywania określonego pozio-
mu życia, a w skrajnym przypadku dający podstawy egzystencji. W mia-
rę rozwoju cywilizacyjnego i postępu techniczno-technologicznego zmie-
nia się nie tylko jakość rynku pracy, ale przede wszystkim jego charakter. 
Opierając gospodarkę na wzroście inteligentnym, zrównoważonym i z za-
angażowaniem kapitału społecznego, tworzone miejsca pracy wymagają 
odpowiedniego przygotowania zarówno w sferze edukacji, wiedzy, inno-
wacji, jak też infrastruktury technicznej i technologicznej.
 W tak pojmowanej strukturze rynku pracy wydaje się nieodzowne 
ukierunkowanie działań wszystkich jednostek, odpowiedzialnych i biorą-
cych udział w kreowaniu rzeczywistości, na właściwą politykę zatrudnie-
nia. Wymaga to wyznaczenia określonych ram postępowania dla admi-
nistracji publicznej, podmiotów gospodarczych oraz społeczności lokal-
nych. 
 W opracowaniu zaprezento wano procesy zmian demograficznych, 
zmian zasobów pracy oraz zmian na rynkach pracy w okresie ostatniej re-
formy administracyjnej tj. od 1999 r. W wyniku reformy likwidacji uległo 
31 starych województw, co spowodowało utratę funkcji administracyjnej 
miast. Z siedzib miast wojewódzkich stały się one miastami powiatowy-
mi. W wyniku tych zmian podnoszone są niejednokrotnie dyskusje oraz 
inicjatywy społeczne, mające na celu udowodnienie, że utrata funkcji ad-
ministracyjnej przyczyniła się do degradacji miasta i jedynym sposobem 
na odzyskanie możliwości rozwoju jest przywrócenie tej utraconej funk-
cji (T. Kaczmarek, 2012). Celem opracowania jest wskazanie, czy zmiany 
na rynku pracy (określane różnymi wskaźnikami) są istotnie powiązane 
z hierarchią administracyjną lub jej zmianami.
 Analiza będzie dotyczyła jedynie obszaru Pomorza, rozumianego jako 
województwo pomorskie i zachodniopomorskie (według obecnego po-
działu terytorialnego). Założenia badawcze ograniczają się do omówienia 
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jednostek osadniczych posiadających prawa miejskie. W jednym miejscu 
zrobiono wyjątek analizując przestrzennie wskaźnik bezrobocie, gdyż do-
stępne dane statystyczne agregowane są na najniższym poziomie NTS 5 
wg rodzaju gminy, czyli nie ma rozgraniczenia na obszar wiejski i miasto 
w gminach miejsko-wiejskich. Dodatkowo rozważania pogłębione zosta-
ły o rozróżnienie wielkości miasta, czyli zostały one zagregowane do ka-
tegorii wg wielkości zaludnienia. Zgodnie z polską statystyką podzielono 
je na miasta małe (do 20 tys. mieszkańców), średnie (20-100 tys. mieszkań-
ców) oraz duże (powyżej 100 tys. mieszkańców). Podziału tego dokonano 
dla uszczegółowienia wniosków związanych z hierarchią osadniczą.
 Całość badań poprzedzona jest omówieniem polityki zatrudnienia 
w świetle obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej dokumentów stra-
tegicznych oraz ich odniesienia do wprowadzanych od ostatniej reformy 
administracyjnej procesów decentralizacji. Nie skupiano się jednak w tym 
opracowaniu na szczegółowej charakterystyce tego zagadnienia, ponie-
waż przekroczyłoby to ramy tego opracowania. W zamiarze Autorki było 
jedynie określenie siły związków pomiędzy pełnionymi funkcjami admi-
nistracyjnymi przez miasta na Pomorzu a zmianami zachodzącymi na 
rynku pracy.
 Badanie zależności rynku pracy i funkcji administracyjnej odniesiono 
do okresu 1998–2012 uznając, że rok początkowy jest momentem sprzed 
wprowadzenia ostatniej reformy administracyjnej w Polsce, a tym samym 
ostatnim rokiem funkcjonowania w starych strukturach. Rok końcowy 
wynika z dostępności danych statystycznych, które na poziomie gminy są 
danymi najbardziej aktualnymi. 

Polityka zatrudnienia w świetle procesów decentralizacji

Polska polityka zatrudnienia od chwili wstąpienia w struktury Unii Euro-
pejskiej jest z nią powiązana poprzez realizację założeń wspólnotowych. 
W ramach Strategii Lizbońskiej od 2004 r. Polska przyjęła zobowiązania 
Europejskiej Strategii Zatrudnienia, których wyrazem było przygotowa-
nie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia (KPDZ)1. Pierwszy 
dokument opracowany został na 2005 r. Zawarto w nim zdefiniowane za-
dania państwa w zakresie polityki zatrudnienia oraz podstawy do two-
rzenia polskiej polityki społeczno-gospodarczej mającej na celu ograni-
czenie bezrobocia, wzrost zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich. KPZD 
przygotowywane były początkowo na okres 1 roku (2005, 2006, 2007, 2008), 
a później na okresy 3-letnie (2009–2011, 2012–2014). Niezależnie od tych do-

1 Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2005. Dokument przyjęty przez 
Radę Ministrów w dniu 21 września 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, War-
szawa, kwiecień 2004 r., (http://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-
programowe/ z dn. 28.06.2014)
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kumentów w 2005 r., z chwilą zastąpienia na poziomie UE dokumentów 
kluczowych tj. Ogólnych Wytycznych Polityki Gospodarczej (Broad Eco-
nomic Policy Guidelines) oraz Wytycznych Zatrudnienia (Employment 
Guiedlines) na Zintegrowany Pakiet Wytycznych, dotychczasowe KPZD 
zostały zastąpione Krajowymi Programami Reform na rzecz realizacji  
strategii Lisbońskiej. W Polsce opracowane zostały 4 takie programy:  
na lata 2005–2008, 2008–2011, 2012/2013 oraz Krajowy Program Reform 
„Europa 2020”2.
 Dokumenty te zawierają odniesienie działań krajowych w stosunku do 
wyznaczonych europejskich priorytetów rozwojowych, które skoncentro-
wane zostały w trzech głównych dziedzinach:
• rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach (ang. smart 

growth);
• promowaniem gospodarki zrównoważonej – mniej obciążającej środo-

wisko, efektywniej wykorzystującej zasoby, a zarazem konkurencyjnej 
(ang. sustainable growth);

• wzmacnianiem gospodarki charakteryzującej się wysokim zatrud-
nieniem oraz spójnością ekonomiczną, społeczną i terytorialną (ang.  
inclusive growth).

W perspektywie do 2020 roku dla realizacji rozwoju inteligentnego, zrów-
noważonego i sprzyjającego integracji społecznej za najważniejsze doku-
menty na poziomie krajowych uznawane są Średniookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju wraz z Krajowym Programem Reform na rzecz realizacji 
strategii „Europa 2020” oraz dziewięć strategii zintegrowanych:
1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki.
2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego.
3. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku.
4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.
5. Sprawne państwo.
6. Strategia rozwoju kapitału społecznego.
7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020. Regiony, miasta, 

obszary wiejskie.
8. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospo-

litej Polskiej.
9. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.
 Wytyczne ogólnokrajowe przekładają się na działania na niższych 
szczeblach administracji i skutkują przyjmowaniem stosownych doku-
mentów strategicznych na poziomie regionalnym, a dalej na poziomie lo-
kalnym. Każdy region realizuje w tym zakresie najważniejsze zadania 

2 http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/
rynek%20pracy/programy/2.Krajowy%20Program%20Reform%20PL%20final.pdf 
z dn. 28.06.2014
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wynikające z rozeznanych potrzeb i zdiagnozowanych problemów. Do 
najważniejszych dokumentów należą strategie rozwoju województwa,  
nakreślające główne kierunki i obszary działania. W uzupełnieniu przyj-
muje się programy sektorowe, które uszczegóławiają główne kierunki 
działań. W województwie pomorskim za najważniejsze w dziedzinie za-
trudnienia i rozwoju gospodarczego uważa się: Regionalny Program Stra-
tegiczny Pomorski Port Kreatywności, Regionalny Program Strategicz-
ny Aktywni Pomorzanie, Polityka Miejska Województwa Pomorskiego,  
Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej 
i turystycznej „Pomorska Podróż” oraz Strategia Polityki Społecznej Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Dla województwa zachodnio-
pomorskiego szczególne znaczenie w tej kwestii przypisuje się: Regional-
nej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego, Strategii  
Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego, 
Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim, 
Wieloletniemu Regionalnemu planowi działań na rzecz promocji i upo-
wszechniania ekonomii społecznej.
 Decentralizacja rozumiana jako przenoszenie uprawnień decyzyjnych 
na hierarchicznie niższe szczeble w przypadku prowadzenia polityki za-
trudnienia oznacza zwiększenie samodzielności, uprawnień i odpowie-
dzialności samorządu terytorialnego w tym zakresie (A. Izdebski, 2012;  
J. Sobczak, 2012). Powinna ona przybliżać problemy społeczne instytucjom 
publicznym i wpływać bardziej racjonalnie na dystrybucję dobra jakim 
jest praca. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, kiedy uznaje się, że 
dostępność miejsc pracy dla ludności na wszystkich poziomach zamoż-
ności może prowadzić do pozytywnych efektów, takich jak: rozwój do-
brobytu, ograniczanie patologii społecznych, stabilizacja trendów rozwo-
jowych w lokalnych gospodarkach, korzyści inwestycyjne. Bezpośrednie 
działania operacyjne są więc scedowane na samorządy lokalne. W ustawie 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym3 w art. 4 pkt. 1 pod-
pkt. 17) ustanawia zadania samorządu powiatowego o charakterze ponad-
gminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokal-
nego rynku pracy. 

3  Dz.U. 1998 Nr 91, poz. 578 z późn. zm.
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Tabela 1. Zmiana statusu administracyjnego miast na Pomorzu w świetle refor-
my administracyjnej z 1999 r.

Status miasta Miasta małe
(5-20 tys.)

Miasta średnie 
(20-100 tys.)

Miasta duże 
(powyżej 100 tys.)

Status miasta przed reformą

Siedziba gminy 
miejsko-wiejskiej

Karlino, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, 
Kalisz Pomorski, Złocieniec, Bobolice, 
Polanów, Sianów, Barwice, Biały 
Bór, Borne Sulinowo, Połczyn 
Zdrój, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, 
Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz, 
Gryfice, Płoty, Resko, Trzebiatów, 
Barlinek, Dębno, Myślibórz, Lipiany, 
Pyrzyce, Chociwel, Dobrzany, Ińsko, 
Łobez, Suchań, Węgorzyno, Dobra, 
Maszewo, Nowogard, Cedynia, 
Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko 
Zdrój, Golczewo, Kamień Pomorski, 
Międzyzdroje, Wolin, Nowe Warpno, 
Kartuzy, Żukowo, Nowy Dwór Gdański, 
Bytów, Miastko, Brusy, Czersk, Czarne, 
Debrzno, Kępice, Prabuty, Dzierzgoń, 
Nowy Staw, Sztum, Skórcz, Skarszewy, 
Gniew, Pelplin

Goleniów, Gryfino, Police -

Gmina miejska Darłowo, Sławno, Świdwin, Krynica 
Morska, Hel, Jastarnia, Puck, 
Władysławowo, Człuchów, Łeba, Ustka, 
Czarna Woda

Białogard, Świnoujście, 
Sopot, Kołobrzeg, 
Szczecinek, Wałcz, 
Stargard Szczeciński, 
Pruszcz Gdański, Reda, 
Rumia, Wejherowo, 
Chojnice, Lębork, 
Kościerzyna, Kwidzyn, 
Malbork, Starogard 
Gdański, Tczew

Gdynia

Siedziba 
województwa

- Słupsk Koszalin, Szczecin, 
Gdańsk
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Status miasta po reformie

Siedziba gminy 
miejsko-wiejskiej

Karlino, Czaplinek, Kalisz Pomorski, 
Złocieniec, Tychowo1, Gościno2, 
Bobolice, Polanów, Sianów, Barwice, 
Biały Bór, Borne Sulinowo, Połczyn 
Zdrój, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, 
Drawno, Pełczyce, Recz, Płoty, 
Resko, Trzebiatów, Barlinek, Dębno, 
Lipiany, Chociwel, Dobrzany, Ińsko, 
Suchań, Węgorzyno, Dobra, Maszewo, 
Nowogard, Cedynia, Chojna, 
Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój, 
Dziwnów3, Golczewo, Międzyzdroje, 
Wolin, Nowe Warpno, Żukowo, Miastko, 
Brusy, Czersk, Czarne, Debrzno, 
Kępice, Prabuty, Dzierzgoń, Nowy Staw, 
Skarszewy, Gniew, Pelplin

- -

Gmina miejska Darłowo, Krynica Morska, Hel, Jastarnia, 
Władysławowo, Łeba, Ustka, Czarna 
Woda, Skórcz

Reda, Rumia -

Siedziba powiatu Drawsko Pomorskie, Sławno, 
Świdwin, Choszczno, Gryfice, 
Myślibórz, Pyrzyce, Łobez, Kamień 
Pomorski, Kartuzy, Nowy Dwór 
Gdański, Puck, Bytów, Człuchów, 
Sztum

Białogard, Kołobrzeg, 
Szczecinek, Wałcz, 
Stargard Szczeciński, 
Goleniów, Gryfino, 
Police, Pruszcz 
Gdański, Wejherowo, 
Chojnice, Lębork, 
Kościerzyna, Kwidzyn, 
Malbork, Starogard 
Gdański, Tczew

-

Miasto na prawach 
powiatu

- Słupsk, Świnoujście, 
Sopot

Koszalin, Gdynia

Siedziba 
województwa

- - Szczecin, Gdańsk

Karlino – miasto bez zmian rangi administracyjnej, słupsk – miasto zdegradowane, Bytów – miasto 
zyskujące dodatkowe funkcje administracyjne
1  Tychowo – uzyskało status miasta w 2009 r. (dz. U. nr 202, poz. 1559 z 2009 r.)
2  Gościno – uzyskało status miasta w 2011 r. (dz. U. nr 257, poz. 1727 z 2010 r.)
3  dziwnów – uzyskało status miasta w 2004 r. (dz. U. nr 208, poz.2022 z 2003 r.)

Źródło: Podział administracyjny, Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl z dn. 
23.11.2012
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 Nadaje to zatem samorządom na szczeblu powiatowym obowiązek ta-
kiego konstruowania polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobo-
ciu, który przy respektowaniu regionalnych, krajowych i unijnych wy-
tycznych, tworzyłby perspektywy rozwoju gospodarczego, społecznego, 
wykorzystującego własne przewagi konkurencyjne, walory, ograniczają-
cego bariery i przeciwdziałającego trudnościom już zidentyfikowanych. 
Rozpoznanie problemów lokalnych rynków pracy i znalezienie skutecz-
nych sposobów ich uaktywnienia pozostają więc w gestii samorządów po-
wiatowych.
 Pytaniem pozostaje wielkość i przestrzenny rozkład tych potrzeb na 
Pomorzu i czy występują związki pomiędzy poziomem rozwoju rynków 
pracy a wzrostem lub utratą funkcji administracyjnej.
 W świetle ostatniej reformy administracyjnej w Polsce z 1999 r. miasta 
Pomorza uzyskały większe uprawnienia administracyjne (tab. 1). W szcze-
gólności uprawnienia te zyskały miasta średnie, ponieważ stały się siedzi-
bami powiatów. W tej grupie wielkościowej miast tylko Reda i Rumia nie 
zmieniły swojego statusu, a Słupsk wyraźnie stracił na znaczeniu. Spośród 
miast małych przywileje siedziby powiatu otrzymało 15 miast, a w pozo-
stałych nie zanotowano zmian. Wśród miast dużych jedynie Gdynia stała 
się z gminy miejskiej miastem na prawach powiatu. 
 Jedynymi miastami zdegradowanymi są Słupsk i Koszalin, które 
utraciły status miasta wojewódzkiego i stały się miastami na prawach 
powiatu. 
 W tym ujęciu miasta Pomorza zarówno w wyniku ostatniej refor-
my administracyjnej, jak i postępującego procesu decentralizacji zadań  
publicznych, zyskują coraz to nowe i większe uprawnienia, obowiązki 
i możliwości. Kondycja gospodarcza i społeczna wielu z tych jednostek po-
winna się więc poprawiać, szczególnie biorąc pod uwagę założenia teorii 
decentralizacji, która wspiera demokratyzację i świadome obywatelstwo.

Zmiany demograficzne w miastach na Pomorzu

Omówienie zmian demograficznych i ich zależności z funkcją ad- 
ministracyjną odniesiono do poszczególnych miast Pomorza traktując je 
jednostki samodzielne oraz wykazano statystykę łączną dla określonych 
kategorii. Miasta rozpatrywano w kategoriach wielkościowych mierzo-
nych liczbą mieszkańców.
 Ogólnie na Pomorzu w 1998 r. prawa miejskie posiadały 103 jednost-
ki (61 w województwie zachodniopomorskim i 42 w województwie po-
morskim). Do 2012 roku liczba miast zwiększyła się do 106, ponieważ pra-
wa miejskie uzyskały miejscowości Dziwnów (2004), Tychowo (2009) oraz 
Gościno (2011), będące do tej pory miejscowościami wiejskimi w woje-
wództwie zachodniopomorskim. 
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 Zgodnie z polską statystyką do miast małych zaliczono jednost-
ki posiadające poniżej 20 tys. mieszkańców. W 1998 r. na Pomorzu było 
78 miast tej wielkości (bez Dziwnowa, Tychowa i Gościna), natomiast 
w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 80. Prawa miejskie uzyskały wspo-
mniane wyżej 3 jednostki w województwie zachodniopomorskim, ale 
jednocześnie z grupy tej do wyższej kategorii miast średnich (20-100 tys. 
mieszkańców) awansowała Reda na skutek wzrostu liczby mieszkań-
ców. Liczba miast średnich zwiększyła się z 20 do 22 w analizowanym 
okresie, ponieważ do grupy tej oprócz Redy dołączył również Słupsk, 
który przesunął się z kategorii miast dużych do średnich na skutek ubyt-
ków ludnościowych. W związku z powyższym liczba miast dużych (po-
wyżej 100 tys. ludności) zmniejszyła się 5 do 4, w której znalazły się po 
2 miasta z obu województw (Szczecin, Koszalin – zachodniopomorskie, 
Gdańsk, Gdynia – pomorskie). 
 Warunki demograficzne na Pomorzu, w porównaniu z Polską, czy 
innymi krajami Unii Europejskiej (T. Michalski, 2004), wykazują wy-
raźnie lepszą sytuację. O ile w latach 1998-2012 w Polsce nastąpił spa-
dek liczby ludności o 0,3%, to na całym Pomorzu zanotowano jej wzrost 
(o 2,4%). Szczególnie dotyczyło to województwa pomorskiego, w którym 
przyrost ludności wyniósł 4,8%, natomiast w województwie zachod-
niopomorskim nastąpił spadek zaludnienia o 0,6%, czyli był to ubytek  
silniejszy niż przeciętnie w kraju. Różnicując terytorium Polski na mia-
sta i wieś, należy zauważyć iż wzrost demograficzny dotyczył szczegól-
nie obszarów wiejskich (tab. 2), bowiem w miastach zanotowano ubyt-
ki ludnościowe, co wynika w warunkach polskich z procesów suburba-
nizacji i ekspansji przestrzennej miast, szczególnie widocznych w oto-
czeniu wielkich metropolii. W miejscu tym uwidacznia się rozdźwięk  
między administracyjnymi a funkcjonalnymi granicami jednostek 
osadniczych, który przekłada się na jakość oceny funkcjonowania po-
szczególnych jednostek administracyjnych, a tym samym ocenę znacze-
nia funkcji administracyjnej jako czynnika warunkującego powodzenie 
w rozwoju tychże jednostek. Analizy dokonywane na najniższym szcze-
blu administracyjnym, powinny zatem uwzględniać mobilność miesz-
kańców i szeroki wachlarz współpracy na poziomie lokalnym. Dyskusje 
na ten temat podejmowane są coraz częściej zarówno z inicjatywy śro-
dowisk naukowych, jak też środowiska władz samorządowych. Celem 
ich jest znalezienie sprawnego współcześnie modelu zarządzania opar-
tego na zasadach współpracy i kompromisu. (P. Zbieranek, 2013; M. Dut-
kowski, 2013).
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Tabela 2. Zmiany w zasobach ludnościowych na Pomorzu w latach 1998-2012

Jednostka terytorialna Liczba ludności
ogółem

Dynamika Liczba ludności 
w wieku produkcyjnym

Dynamika

1998 2012 1998 2012

POLSKA - MIASTA 23 922 781 23 336 289 97,5 14 943 405 14 977 564 103,2

POLSKA - WIEŚ 14 744 202 15 197 010 103,1 8 282 934 9 627 994 116,2

ZACHODNIOPOMORSKIE 1 731 804 1 721 405 99,4 1 066 899 1 118 413 104,8

- miasta 1 208 284 1 183 574 98,0 764 881 766 229 100,2

- wieś 523 520 537 831 102,7 302 018 352 184 116,6

POMORSKIE 2 185 673 2 290 070 104,8 1 327 032 1 462 174 110,2

- miasta 1 499 926 1 497 479 99,8 936 328 953 428 101,8

- wieś 685 747 792 591 115,6 390 704 508 746 130,2

POMORZE 3 917 477 4 011 475 102,4 2 393 931 2 580 587 107,8

Miasta małe 
(poniżej 20 tys. ludności)

577 363 555 997 96,3 353 966 360 716 101,9

Miasta średnie 
(20-100 tys. ludności)

786 605 897 647 114,1 490 420 578 889 118,0

Miasta duże 
(powyżej 100 tys. 
ludności)

1 344 242 1 227 409 91,3 856 823 780 052 91,0

Źródło: Ludność, BDL, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl z dn. 30.04.2014; opracowanie własne.

 Biorąc pod uwagę zróżnicowanie miast Pomorza pod względem dy-
namiki procesów demograficznych na uwagę zasługują miasta średnie, 
które jako jedyna kategoria wielkościowa wykazywały wzrost zaludnie-
nia. Szczególne w tym zakresie znaczenie posiadały miasta w aglomeracji 
trójmiejskiej: Pruszcz Gdański (32,6%), Reda (30,0%), Rumia (12,9%) i Wej-
herowo (6,8%), (ryc. 1). Funkcjonują one jako miasta przedłużające komu-
nikacyjną oś Trójmiasta, a tym samym stają się dogodnym miejscem dla 
osadnictwa. Zależności takiej nie dostrzega się już w otoczeniu metropo-
lii szczecińskiej, gdzie jedynie Goleniów wykazuje niewielką tendencję 
wzrostową zaludnienia (1,0%). 
 Na całym Pomorzu w ogólnym zestawieniu zarówno miasta małe, jak 
i te największe wykazywały raczej ubytki ludnościowe niż przyrosty. Spo-
śród pozytywnych przykładów prężności demograficznej można wymie-
nić wśród miast małych w województwie zachodniopomorskim: Borne 
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Sulinowo (72,2%), Dziwnów (40,9%), Mirosławiec (23,1%) i Maszewo (14,1%) 
oraz w województwie pomorskim: Żukowo (17,9%), Skarszewy (15,9%) 
oraz Skórcz (15,4%), charakteryzujących się wyjątkowo dużym przyrostem 
ludnościowym. 

Ryc. 1. Dynamika zmian ludnościowych w miastach4 na Pomorzu w latach 1998-2012.

Źródło: jak w tab. 2, opracowanie własne.

 W kontekście rynków pracy istotne jest omówienie wzrostu potencjal-
nych zasobów pracy, które tworzy grupa ludności w wieku produkcyj-
nym. W tym elemencie nastąpił znaczący wzrost zasobów pracy w ska-
li kraju (5,9%) w latach 1998-2012. Podobna sytuacja wystąpiła w woje-
wództwie zachodniopomorskim (4,8%), natomiast w województwie  
pomorskim wzrost ten wyniósł nieco więcej, czyli 10,2% (tab. 2). Podob-
nie jak w dynamice ludności zasoby pracy wzrastały niemal wyłącznie 
na obszarach wiejskich, odpowiednio o 16,2% w Polsce, 16,6% w woje-
wództwie zachodniopomorskim oraz aż 30,2% w województwie pomor-
skim. W miastach utrzymywała się pod tym względem raczej stagnacja.  
Potwierdza to w pełni tezę o poszukiwaniu miejsc zamieszkania poza 
miastem wśród ludności dojrzałej, ale jeszcze pozostającej w wieku pro-
dukcyjnym, których status materialny pozwala na zakup domu lub miesz-
kania w strefie podmiejskiej. Biorąc pod uwagę samo Pomorze, tendencja  
ta jest szczególnie wyraźna w województwie pomorskim.

4 Dla miast Tychowo, Dziwnów, Gościno, które w 1998 r. nie posiadały statusu mia-
sta, do obliczenia dynamiki wzięto pod uwagę liczbę ludności miejscowości w gminie 
wiejskiej z 2002 r., ponieważ są to najwcześniejsze dane dostępne statystycznie. 

Miasta duże  

(powyżej 100 tys. ludności) 

1 344 242 1 227 409 91,3 856 823 780 052 91,0

Źródło: Ludność, BDL, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl z dn. 30.04.2014; opracowanie własne. 

 Biorąc pod uwagę zróżnicowanie miast Pomorza pod względem dynamiki procesów 

demograficznych na uwagę zasługują miasta średnie, które jako jedyna kategoria 

wielkościowa wykazywały wzrost zaludnienia. Szczególne w tym zakresie znaczenie 

posiadały miasta w aglomeracji trójmiejskiej: Pruszcz Gdański (32,6%), Reda (30,0%), 

Rumia (12,9%) i Wejherowo (6,8%), (ryc. 1). Funkcjonują one jako miasta przedłużające 

komunikacyjną oś Trójmiasta, a tym samym stają się dogodnym miejscem dla osadnictwa. 

Zależności takiej nie dostrzega się już w otoczeniu metropolii szczecińskiej, gdzie jedynie 

Goleniów wykazuje niewielką tendencję wzrostową zaludnienia (1,0%).    

 Na całym Pomorzu w ogólnym zestawieniu zarówno miasta małe, jak i te największe 

wykazywały raczej ubytki ludnościowe niż przyrosty. Spośród pozytywnych przykładów 

prężności demograficznej można wymienić wśród miast małych w województwie 

zachodniopomorskim: Borne Sulinowo (72,2%), Dziwnów (40,9%), Mirosławiec (23,1%) i 

Maszewo (14,1%) oraz w województwie pomorskim: Żukowo (17,9%), Skarszewy (15,9%) 

oraz Skórcz (15,4%), charakteryzujących się wyjątkowo dużym przyrostem ludnościowym.  

 
Ryc. 1. Dynamika zmian ludnościowych w miastach4 na Pomorzu w latach 1998-2012. 

                                                
4 Dla miast Tychowo, Dziwnów, Gościno, które w 1998 r. nie posiadały statusu miasta, do obliczenia dynamiki 
wzięto pod uwagę liczbę ludności miejscowości w gminie wiejskiej z 2002 r., ponieważ są to najwcześniejsze 
dane dostępne statystycznie.  
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czynniki pozademograficzne, związane z procesami suburbanizacji oraz migracji do 

ośrodków położonych w obrębie dużych metropolii. 

 Zaznaczyć należy, iż wśród wszystkich miast Pomorza wzrost ludności w wieku 

produkcyjnym zanotowano w 76 jednostkach (71,7%), natomiast spadek w 30 miastach 

(28,3%). Przy czym wzrost bezwzględny liczby ludności dotyczył tylko 36 jednostek 

(34,0%), natomiast spadek aż 70 miast (66,0%). Taki nieproporcjonalny wzrost zasobów 

pracy w stosunku do ogółu ludności zmienia pozytywny wydźwięk tego zjawiska, bowiem 

istniejące bariery strukturalne w niektórych subregionach hamują wzrost zatrudnienia i 

powodują dalsze pogarszanie się sytuacji na rynku pracy. 

 
Ryc. 2. Dynamika zmian zasobów pracy w miastach na Pomorzu w latach 1998–2012 

Źródło: jak w tab. 2, opracowanie własne. 

 Zależność pomiędzy dynamiką zmian zasobów pracy a funkcją administracyjną lub jej 

zmianą ogółem w miastach Pomorza nie wykazuje większej istotności (tab. 3). Najsłabsze 

zależności występują w tym zakresie w miastach małych. Istotne statystycznie współczynniki 

korelacji wystąpiły w miastach średnich i dużych. Obie kategorie wielkościowe wykazują 

zależność od statusu miasta, aczkolwiek zależność ta przybiera inny kierunek. O ile w 

miastach średnich zależność ta nie jest zbyt silna i występuje korelacja ujemna, tj. wraz ze 

wzrostem statusu miasta zmniejszeniu ulegały zasoby pracy, o tyle w miastach dużych 

występuje zależność dodatnia o znacznie większej sile. 

 Analiza miast Pomorza wskazuje, że najbardziej pod tym względem 
uprzywilejowane były miasta średnie, natomiast ubytki zanotowano 
w miastach dużych. Do miast najbardziej powiększających zasoby pra-
cy zaliczyć należy spośród miast średnich: Redę (47,2%), Pruszcz Gdań-
ski (35,6%), Rumię (19,3%), Wejherowo (10,3%) oraz Chojnice (6,0%), na-
tomiast spośród miast małych: Skarszewy (30,6%), Żukowo (29,3%), 
Skórcz (21,1%) oraz Krynicę Morską, Władysławowo, Brusy, Czersk, 
Prabuty, Nowy Staw, Czarną Wodę ze wzrostem ponad 10% w woje-
wództwie pomorskim oraz Borne Sulinowo (65,7%), Dziwnów (46,9%), 
Mirosławiec (35,5%), Dobrą (25,9%), czy Maszewo (23,3%) oraz Kalisz 
Pomorski, Polanów, Sianów, Drawno, Pełczyce, Recz, Chociwel, Do-
brzany, Suchań, Węgorzyno, Cedynię, Chojną, Mieszkowice, Moryń, 
Golczewo ze wzrostem ponad 10% w województwie zachodniopomor-
skim. Jednostki, które odnotowały ubytki ludności w wieku produk-
cyjnym oprócz miast dużych (z wyjątkiem Gdańska, który zanotował 
niewielki przyrost o 0,3%), stanowiły miasta małe i średnie (odpowied-
nio około ¼ zbioru miast o danej wielkości). w większości miasta małe, 
ale wskaźnik dynamiki oscylował najczęściej w granicach 97,5–99,9%. 
Jedynie Hel (81,7), Sławno (92,9), Gościno (92,9) oraz Ustka (93,5) miały 
ten wskaźnik niepokojąco niski. W kategorii miast średnich, w których 
wystąpił ubytek zasobów pracy, należy wymienić nich takie miasta jak 
Sopot (90,3), Świnoujście (93,3) i Słupsk (94,3) z najniższymi wartościa-

Ryc. 2. Dynamika zmian zasobów pracy w miastach na Pomorzu w latach 1998–2012

Źródło: jak w tab. 2, opracowanie własne.
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mi wskaźnika oraz Kołobrzeg, Stargard Szczeciński i Gryfino z nieco 
korzystniejszymi wskaźnikami. Z jednej strony możemy mówić o sta-
rzeniu się demograficznym tych jednostek (np. Sopot), z drugiej strony 
wpływ na to mają z pewnością czynniki pozademograficzne, związa-
ne z procesami suburbanizacji oraz migracji do ośrodków położonych 
w obrębie dużych metropolii.
 Zaznaczyć należy, iż wśród wszystkich miast Pomorza wzrost lud-
ności w wieku produkcyjnym zanotowano w 76 jednostkach (71,7%), 
natomiast spadek w 30 miastach (28,3%). Przy czym wzrost bezwzględ-
ny liczby ludności dotyczył tylko 36 jednostek (34,0%), natomiast spa-
dek aż 70 miast (66,0%). Taki nieproporcjonalny wzrost zasobów pracy 
w stosunku do ogółu ludności zmienia pozytywny wydźwięk tego zja-
wiska, bowiem istniejące bariery strukturalne w niektórych subregio-
nach hamują wzrost zatrudnienia i powodują dalsze pogarszanie się 
sytuacji na rynku pracy.
 Zależność pomiędzy dynamiką zmian zasobów pracy a funkcją ad-
ministracyjną lub jej zmianą ogółem w miastach Pomorza nie wykazu-
je większej istotności (tab. 3). Najsłabsze zależności występują w tym 
zakresie w miastach małych. Istotne statystycznie współczynniki ko-
relacji wystąpiły w miastach średnich i dużych. Obie kategorie wiel-
kościowe wykazują zależność od statusu miasta, aczkolwiek zależ-
ność ta przybiera inny kierunek. O ile w miastach średnich zależność 
ta nie jest zbyt silna i występuje korelacja ujemna, tj. wraz ze wzrostem 
statusu miasta zmniejszeniu ulegały zasoby pracy, o tyle w miastach  
dużych występuje zależność dodatnia o znacznie większej sile.
 W przypadku żadnej kategorii wielkościowej miast nie miała  
znaczenia zależność pomiędzy zmianą statusu miasta a dynamiką za-
sobów pracy.

Tabela 3. Zależność korelacyjna dynamiki zmian zasobów pracy (ludności w wie-
ku produkcyjnym) od struktury wielkościowej miast oraz rangi administracyjnej 
i jej zmiany na Pomorzu w latach 1998–2012

Wyszczególnienie Razem Miasta małe
(do 20 tys.)

Miasta średnie
(20-100 tys.)

Miasta duże
(powyżej 100 tys.)

Dynamika/status miasta -0,376222873 -0,35944392 -0,688526447 0,890380179

Dynamika/zmiana  
statusu miasta -0,216484146 -0,309642925 -0,054762919 0,127224705

Źródło: opracowanie własne
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Z uzyskanych wyników wynika, że pozycja miast w hierarchii sieci ad-
ministracyjnej jest istotna dla dynamiki zmian zasobów pracy, natomiast 
wyraźnie jej brakuje dla zmian statusu miasta. Jeżeli takie zmiany mogły-
by mieć znaczenie to możliwe jest, że będą dostrzegane w dłuższym okre-
sie czasu.

Rynek pracy w miastach na Pomorzu

Miejsca pracy są w świadomości ludności postrzegane jako ważny skład-
nik pozytywnego rozwoju jednostki terytorialnej, a nawet dobrobytu. 
Praca i możliwość zagwarantowania właściwych dochodów daje po-
czucie zadowolenia i spełnienia. Powszechnie postrzegany jest związek 
z funkcją administracyjną i rynkiem pracy, określany jako zależność po-
zytywna. Im wyższa miałaby być ranga miasta tym więcej tworzonych 
miejsc pracy. Oczywiście zależność ta w przeciwną stronę skutkowała-
by degradacją miasta i zmniejszaniem się liczby miejsc pracy. Czy istot-
nie taka zależność występuje?
 Analizie poddano zmiany liczby pracujących w okresie 1999–2012 od 
ostatniej reformy administracyjnej, w wyniku, której nastąpiła degra-
dacja lub nobilitacja niektórych miast. Liczba pracujących jest wskaź-
nikiem, który odzwierciedla możliwości zapewnienia środków utrzy- 
mania na lokalnym rynku pracy. W związku z niepełnymi danymi  
dotyczącymi liczby pracujących (nierejestrowane osoby pracujące 
w podmiotach zatrudniających poniżej 9 osób) zdecydowano dodatko-
wo na analizę przeciwstawnego wskaźnika, informującego o poziomie 
bezrobocia rejestrowanego, czyli niedostatku pracy.
 W zakresie zmian liczby pracujących w Polsce wystąpiło znaczące 
pogorszenie sytuacji. Zmniejszenie liczby pracujących nastąpiło głownie 
w miastach, bowiem obszary wiejskie zanotowały wzrost (tab. 4). Zacho-
dzi więc zmiana polegająca na wyprowadzaniu miejsc pracy poza gra-
nice miasta, do strefy podmiejskiej, gdzie występuje dostępność terenu 
oraz niejednokrotnie niższe koszty utrzymania (m.in. poprzez inwesty-
cje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Parkach Technologicznych, 
lub na skutek uzgodnień z lokalnymi władzami).
 Województwo pomorskie nie odbiega znacząco w tym względzie od 
przeciętnej w kraju, wykazując nawet zdecydowanie wyższą dynami-
kę miejsc pracy na obszarach wiejskich. Niestety województwo zachod-
niopomorskie bardzo różni się od tego modelu. Zmniejszenie liczby pra-
cujących miało w tym regionie o wiele większe rozmiary i dotknęło tak 
samo miast, jak i obszarów wiejskich. Dlatego też Pomorze analizowane 
łącznie wykazuje straty liczby pracujących.
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Tabela 4. Zmiany liczby pracujących5 w miastach na Pomorzu w latach 1999-2012

Jednostka terytorialna
Liczba pracujących Dynamika

1999 2012 1999=100

POLSKA 8 888 904 8 589 779 96,6

- miasto 7 524 907 7 039 137 93,5

- wieś 1 363 997 1 550 642 113,7

ZACHODNIOPOMORSKIE 388 357 324 394 83,5

 - miasto 330 349 274 354 83,0

 - wieś 58 008 50 040 86,3

POMORSKIE 506 356 495 196 97,8

- miasto 434 733 404 683 93,1

- wieś 71 623 90 513 126,4

POMORZE 894 713 819 590 91,6

Miasta małe (poniżej 20 tys. ludności) 131 619 113 869 86,5

Miasta średnie (20-100 tys. ludności) 192 507 213 461 110,9

Miasta duże (powyżej 100 tys. ludności) 442 304 351 707 79,5

Źródło: Rynek pracy, BDL, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl z dn. 30.04.2014, opracowanie własne
 
Według kategorii wielkościowej miast analizowanych łącznie można za-
uważyć, że tylko w miastach średnich nastąpiła pozytywna zmiana. Acz-
kolwiek wpływ na to miało przeniesienie Redy z kategorii miast małych 
do średnich oraz Słupska z kategorii miast dużych do średnich. Szcze-
gółowa informacja o kondycji poszczególnych miast wskazuje, że spo-
śród 106 jednostek jedynie 33 wykazały dodatnią dynamikę pracujących  
(ryc. 3). Wśród nich znalazły się tylko miasta średnie (6) i miasta małe 
(27). Najwyższą dynamiką cechowały się miasta: Pruszcz Gdański (174,4),  

5 Zdecydowano o podjęciu analizy danych od 1999 r. ze względu na zmianę podstawy 
gromadzenia danych statystycznych. Rok 1998 były nieporównywalny z 2012. (Bez 
pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej 
i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych 
w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; 
bez zakładów osób fizycznych o liczbie pracujących do 5 osób, (dla lat 1995-1998); bez 
zakładów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracują-
cych do 9 osób (dla 1999 r.); bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do  
9 osób (od 2000 r.). W 2004 i 2005 r. dla gmin miejsko-wiejskich sporządzane jest jedno 
sprawozdanie, brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej. Wg faktycznego 
miejsca pracy (dla lat 1995-2003); wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalno-
ści (od 2004 r.)).
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 Według kategorii wielkościowej miast analizowanych łącznie można zauważyć, że tylko w 

miastach średnich nastąpiła pozytywna zmiana. Aczkolwiek wpływ na to miało przeniesienie 

Redy z kategorii miast małych do średnich oraz Słupska z kategorii miast dużych do średnich. 

Szczegółowa informacja o kondycji poszczególnych miast wskazuje, że spośród 106 

jednostek jedynie 33 wykazały dodatnią dynamikę pracujących (ryc. 3). Wśród nich znalazły 

się tylko miasta średnie (6) i miasta małe (27). Najwyższą dynamiką cechowały się miasta: 

Pruszcz Gdański (174,4), Resko (153,0), Brusy (145,5), Czaplinek (138,8), Tuczno (136,3) 

oraz Mirosławiec (134,2). Najgorszymi wskaźnikami natomiast charakteryzowały się miasta:  

Krynica Morska (40,2), Nowe Warpno (49,2), Jastarnia (52,4), Nowy Staw (53,0), Dobra 

(54,3), Czarna Woda (55,3), Złocieniec (59,1) oraz Golczewo (59,2). W kontekście reformy 

administracyjnej miasta te nie zmieniły swojego statusu administracyjnego, z wyjątkiem 

Pruszcza Gdańskiego, który zyskał dodatkowe funkcje administracyjne, bowiem stał się 

siedzibą powiatu gdańskiego. 

 
Ryc. 3. Dynamika zmian liczby pracujących w miastach6 na Pomorzu w latach 1999–2012 

Źródło: jak w tab. 4, opracowanie własne 

 Rozważania związane z rynkiem pracy wymagają omówienia niedostatków związanych z 

miejscami pracy. W tym celu omówiono bezrobocie rejestrowane oraz wskaźnik bezrobocia7 

w okresie 2003–2012 (tab. 5). Przyjęcie takiego zakresu czasowego wynika z dostępności 

                                                
6 Dla miast ustanowionych po 1998 r. jako okres początkowy ustalono rok z dostępnymi danymi dla danego 
miasta: Dziwnów – 2006, Tychowo – 2010, Gościno – 2011. 
7 Wskaźnik bezrobocia określa liczbę bezrobotnych przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

Resko (153,0), Brusy (145,5), Czaplinek (138,8), Tuczno (136,3) oraz Mirosła-
wiec (134,2). Najgorszymi wskaźnikami natomiast charakteryzowały się 
miasta: Krynica Morska (40,2), Nowe Warpno (49,2), Jastarnia (52,4), Nowy 
Staw (53,0), Dobra (54,3), Czarna Woda (55,3), Złocieniec (59,1) oraz Golcze-
wo (59,2). W kontekście reformy administracyjnej miasta te nie zmieni-
ły swojego statusu administracyjnego, z wyjątkiem Pruszcza Gdańskiego, 
który zyskał dodatkowe funkcje administracyjne, bowiem stał się siedzi-
bą powiatu gdańskiego.

Ryc. 3. Dynamika zmian liczby pracujących w miastach6 na Pomorzu w latach 1999–2012

Źródło: jak w tab. 4, opracowanie własne
 
Rozważania związane z rynkiem pracy wymagają omówienia niedo-
statków związanych z miejscami pracy. W tym celu omówiono bez-
robocie rejestrowane oraz wskaźnik bezrobocia7 w okresie 2003–2012 
(tab. 5). Przyjęcie takiego zakresu czasowego wynika z dostępno-
ści danych statycznych agregowanych w statystyce publicznej na po-
ziomie gminy właśnie od roku 2003. Dodatkowo analiza ograniczona  
została do poziomu gmin, co zwiększa poziom niedokładności, szcze-
gólnie w przypadku kategorii gmin miejsko-wiejskich. W tym przy-
padku brakuje wyodrębnienia miasta z ogólnej statystyki podawanej  
dla całej jednostki administracyjnej. Pomijając ten fakt uznano, że 

6 Dla miast ustanowionych po 1998 r. jako okres początkowy ustalono rok z dostępny-
mi danymi dla danego miasta: Dziwnów – 2006, Tychowo – 2010, Gościno – 2011.

7 Wskaźnik bezrobocia określa liczbę bezrobotnych przypadających na 100 osób w wie-
ku produkcyjnym.
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wskaźnik jest dosyć istotny w analizie rynku pracy i postanowiono 
włączyć go do badania.
 Przeciętnie w skali kraju dynamika zmian liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych uległa znacznemu zmniejszeniu. Wskaźniki znacznie 
korzystniejsze wystąpiły miastach niż na obszarach wiejskich. Na Pomo-
rzu zmiany te były bardziej spektakularne i pod tym względem zarówno 
województwo pomorskie, jak i zachodniopomorskie zachowywały się 
podobnie.
 Zmniejszenie bezrobotnych wyraźnie następowało w większym 
zakresie w miastach średnich i dużych niż małych. Dane te pozostają 
w przeciwności do zmian liczby pracujących, co może wskazywać na 
duże zatrudnienie w miastach w małych podmiotach gospodarczych 
(zatrudniających do 9 osób), wyłączonych ze statystyki.

Tabela 5. Zmiany liczby bezrobotnych w miastach na Pomorzu w latach 2003–2012

Jednostka terytorialna
Liczba bezrobotnych Dynamika

2003 2012 2003=100

POLSKA 3 175 674 2 136 815 67,3

– gminy miejskie 1 413 616 919 001 65,0

– gminy miejsko-wiejskie 810 938 551 157 68,0

– gminy wiejskie 951 120 666 657 70,1

ZACHODNIOPOMORSKIE 190 864 112 521 59,0

POMORSKIE 191 525 114 644 59,9

POMORZE:

Gminy miejskie z miastami małymi
(poniżej 20 tys. ludności) 14 352 7 946 60,0

Gminy miejsko-wiejskie z miastami małymi 
(poniżej 20 tys. ludności) 103 931 62 548 60,2

Gminy miejskie z miastami średnimi  
(20-100 tys. ludności) 72 310 41 851 57,0

Gminy miejsko-wiejskie z miastami średnimi 
(20-100 tys. ludności) 9 625 5 536 57,5

Gminy miejskie z miasta dużymi  
(powyżej 100 tys. ludności) 76 455 44 854 58,7

Źródło: Rynek pracy, BDL, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl z dn. 30.04.2013, opracowanie własne
 

Analiza przestrzenna zmian wskaźnika bezrobocia (ryc. 4) bardzo 
wyraźnie ukazuje w latach 2003–2012 poprawę w kategorii niedostatku 
miejsc pracy. O ile już w 2003 r. obszary dużych metropolii i ich otoczenia 
nie były specjalnie mocno dotknięte widmem bezrobocia, to w 2012 r. ob-
szar ten znacząco się rozprzestrzenił. Bardzo pozytywne zmiany w tym 
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zakresie obserwuje się w aglomeracji trójmiejskiej, wokół której coraz szer-
szym kręgiem rozprzestrzenia się obszar w niewielkim stopniu dotknięty 
bezrobociem (wskaźnik poniżej 5%).

 Analiza przestrzenna zmian wskaźnika bezrobocia (ryc. 4) bardzo wyraźnie ukazuje w 

latach 2003–2012 poprawę w kategorii niedostatku miejsc pracy. O ile już w 2003 r. obszary 

dużych metropolii i ich otoczenia nie były specjalnie mocno dotknięte widmem bezrobocia, to 

w 2012 r. obszar ten znacząco się rozprzestrzenił. Bardzo pozytywne zmiany w tym zakresie 

obserwuje się w aglomeracji trójmiejskiej, wokół której coraz szerszym kręgiem 

rozprzestrzenia się obszar w niewielkim stopniu dotknięty bezrobociem (wskaźnik poniżej 

5%). 

 

Ryc. 4. Wskaźnik bezrobocia8 w miastach na Pomorzu w 2003 r. i 2012 r.

Źródło: jak w tab. 5, opracowanie własne.

 Nieco mniejsze wpływy metropolii, aczkolwiek i tam są one znaczą-
ce, występują wokół aglomeracji szczecińskiej. Doskonałym przykładem 
w województwie zachodniopomorskim jest też widoczny powiat koło-
brzeski, gdzie formuje się strefa oddziaływania rynku pracy miasta śred-
niego Kołobrzegu. Zdecydowanie mniejsze sukcesy w zwalczaniu bezro-
bocia odnoszą jednostki administracyjne Pomorza Środkowego, w tym 

8 Wskaźnik bezrobocia dla gmin miejsko-wiejskich podany łącznie. Statystyka nie wy-
dziela danych dla obszaru miejskiego.
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dwa jego największe ośrodki tj. Koszalin w województwie zachodniopo-
morskim i Słupsk w województwie pomorskim. 
 Analiza statystycznej zależności pomiędzy dynamiką zmian licz-
by ludności pracującej i zmianami poziomu bezrobocia a statusem mia-
sta i jego zmianą nie wykazuje istotnej zależności korelacyjnej (tab. 6). Dla 
wszystkich miast Pomorza ogółem oraz bez względu na kategorię wielko-
ściową status miasta nie wpływa na dynamikę zmian liczby pracujących. 
Podobnie liczba pracujących nie koreluje istotnie ze zmianą funkcji admi-
nistracyjnej. 
 Stosunkowo najwyższy wskaźnik korelacji (-0,67) pomiędzy statusem 
miasta a zmianami poziomu bezrobocia w miastach średnich informuje 
o posiadaniu większych szans na znalezienie pracy przez mieszkańców 
miast wyższej kategorii administracyjnej.

Tabela 6. Zależność rynku pracy od statusu miasta i jego zmiany w miastach na 
Pomorzu w latach 1999–2012

Wyszczególnienie Razem Miasta małe
(do 20 tys.)

Miasta średnie
(20-100 tys.)

Miasta duże
(powyżej 100 tys.)

Dynamika zmian liczby 
pracujących/status miasta -0,03637 -0,12245 -0,20516 -0,04655

Dynamika zmian liczby 
pracujących /zmiana statusu 
miasta 0,072624 0,00153 0,09786 -0,37276

Zmiana poziomu bezrobocia/
status miasta -0,101886746 -0,020959091 -0,675955099 -0,0852955099

Zmiana poziomu bezrobocia/
zmiana statusu miasta -0,017077751 -0,089236449 0,07630848 0,184650668

Źródło: opracowanie własne
  

Odnosząc się do wyników zależności rynku pracy z funkcjami ad- 
ministracyjnymi miast, nie uwidacznia się bezpośredni związek pomię-
dzy tymi elementami. Z rozkładów przestrzennych raczej widać kumu-
lację kapitału społecznego, gospodarczego, politycznego, informacyj- 
nego w ośrodkach wzrostu. Jednak powszechne przywiązywanie ogrom-
nej wagi do roli określonych funkcji administracyjnych w rozwoju  
społecznym i gospodarczym może okazać się chybione. W przypadku 
analizy rynków pracy zależność ta jest niewielka. Należałoby zatem bar-
dziej zwrócić uwagę samorządów lokalnych i decydentów na inne możli-
wości podnoszenia konkurencyjności miast i poszerzania rynków pracy, 
gdyż każda jednostka jest w stanie prowadzić skuteczną politykę rozwo-
jową pod warunkiem odpowiedniego zaangażowania władz samorządo-
wych i społeczności lokalnej.
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Zakończenie

Warunki demograficzne w rozumieniu zasobów pracy na Pomorzu wy-
kazują stałą tendencję do poprawy i są one lepsze niż przeciętnie w kra-
ju. Zaznaczyć jednak należy, że dotyczyło to głównie obszarów wiejskich. 
Miasta wykazywały raczej ubytki ludnościowe. W przestrzennym zróż-
nicowaniu na wyróżnienie zasługuje otoczenie aglomeracji trójmiejskiej, 
w obrębie której małe i średnie miasta wykazywały dodatnią dynami-
kę ludnościową oraz wzrost zasobów pracy. W przypadku tego drugie-
go wskaźnika większy przyrost zasobów pracy w małych miastach może 
budzić niepokój w kontekście zaspokajania potrzeby pracy.
 Potwierdzeniem tych obaw jest zmniejszanie się liczby pracujących 
na Pomorzu. Podobnie jak w przypadku zasobów pracy obszary wiej-
skie odnotowują raczej ich wzrost a miasta spadek. Szczególnie niepo-
kojące wskaźniki wystąpiły na terenie województwa zachodniopomor-
skiego. Najkorzystniejsze warunki uzyskano w miastach aglomeracji 
trójmiejskiej. Rozwój tej metropolii daje wyraźną wartość dodaną jej oto-
czeniu w rozumieniu funkcjonowania rynków pracy. Pewnym pozytyw-
nym aspektem jest w rozwoju Pomorza wyraźna tendencja do ogranicza-
nia rozmiarów bezrobocia. W tym względzie również wybijającym się 
obszarem pozostaje aglomeracja trójmiejska, ale także szczecińska i po-
wiat kołobrzeski.
 Prosta analiza wskaźników związanych z rynkiem pracy nie daje 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie w jaki sposób jest on powiązany 
z funkcją administracyjną. W świetle ostatniej reformy administracyjnej 
na Pomorzu miasta generalnie uzyskały większe uprawnienia ad-
ministracyjne, ponieważ 35 miast stało się siedzibami powiatów. 
Z tego aż 15 miast zaliczanych do kategorii miast małych. W tym 
układzie tylko 2 miasta utraciły swoje przywileje tj. Koszalin i Słupsk, 
które z miast wojewódzkich stały się miastami na prawach powiatu. 
Czy zatem zmiana funkcji administracyjnej ma istotne znaczenie dla 
funkcjonowania rynku pracy?
 W celu odpowiedzi na to pytanie obliczono wskaźniki korelacji pomię-
dzy poszczególnymi aspektami rynku pracy a aktualnie posiadanym sta-
tusem miasta oraz jego zmianą w hierarchii administracyjnej. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że:
• zależność pomiędzy dynamiką zmian zasobów pracy a funkcją admi-

nistracyjną lub jej zmianą ogółem w miastach Pomorza nie wykazuje 
większej istotności,

• istotne statystycznie współczynniki korelacji pomiędzy zmianami 
zasobów pracy a statusem miasta wystąpiły w miastach średnich 
i dużych. O ile w miastach średnich zależność ta nie jest zbyt silna 
i występuje korelacja ujemna, tj. wraz ze wzrostem statusu miasta 
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zmniejszeniu ulegały zasoby pracy, o tyle w miastach dużych wystę-
puje zależność dodatnia o znacznie większej sile.

• w przypadku żadnej kategorii wielkościowej miast nie miała znaczenia 
zależność pomiędzy zmianą statusu miasta a dynamiką zasobów pracy,

• pomiędzy dynamiką zmian liczby ludności pracującej i zmianami po-
ziomu bezrobocia a statusem miasta i jego zmianą nie ma istotnej za-
leżności korelacyjnej. Dla wszystkich miast Pomorza ogółem oraz bez 
względu na kategorię wielkościową status miasta nie wpływa na dyna-
mikę zmian liczby pracujących. Podobnie liczba pracujących nie kore-
luje istotnie ze zmianą funkcji administracyjnej,

• stosunkowo najwyższy wskaźnik korelacji (-0,67) pomiędzy statusem 
miasta a zmianami poziomu bezrobocia w miastach średnich informu-
je o posiadaniu większych szans na znalezienie pracy przez mieszkań-
ców miast wyższej kategorii administracyjnej,

W badaniu nie znaleziono zatem wystarczającego potwierdzenia dla tezy 
mówiącej o wpływie funkcji administracyjnej na rozwój rynków pracy. 
Powszechne przywiązywanie ogromnej wagi do roli określonych funk-
cji administracyjnych w rozwoju społecznym i gospodarczym może oka-
zać się chybione. W przypadku analizy rynków pracy zależność ta jest nie-
wielka. Należałoby zatem bardziej zwrócić uwagę samorządów lokalnych 
i decydentów na inne możliwości podnoszenia konkurencyjności miast 
i poszerzania rynków pracy, gdyż każda jednostka jest w stanie prowadzić 
skuteczną politykę rozwojową pod warunkiem odpowiedniego zaangażo-
wania władz samorządowych i społeczności lokalnej.
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Krzysztof Kopeć, Tomasz Michalski

Monitoring jakości usług publicznych samorządów. 
Przykład z województwa pomorskiego

Wprowadzenie

Zmieniające się szybko otoczenie polskiej administracji publicznej wy-
musza na niej zmiany, polegające przede wszystkim na zwiększeniu efek-
tywności jej funkcjonowania. Jednym z narzędzi podnoszenia tejże efek-
tywności jest prowadzenie monitoringu jakości usług publicznych. 
 Na realizowanie przez samorządy swoich zadań, w tym na świadcze-
nie przez nie usług o charakterze publicznym, można spojrzeć z wielu 
ujęć koncepcyjnych1. Tym co jest w nich wyraźne, to występowanie czte-
rech, nieraz odmiennie opisywanych, etapów:
1. Planowanie, określanie celów, priorytetów, procedur oraz warunków 

ich wdrożenia.
2. Wykonanie opierające się na podejmowaniu działań zmierzających do 

wdrażania i realizacji założeń polityk.
3. Sprawdzanie, polegające na bieżącym monitoringu i kontroli prowa-

dzonych działań oraz bieżące sprawdzanie warunków prowadzenia 
tych działań.

4. Utrzymanie funkcjonowania procedur jeśli stwierdzono ich poprawne 
działanie lub wdrażanie działań naprawczych itp. w oparciu o dane 
uzyskane z procedur monitoringu i oceny.

Prowadzenie monitoringu jakości usług publicznych wraz z późniejszym 
upowszechnianiem oraz implementacją uzyskanych rezultatów, mieści się 
w trzecim i częściowo czwartym spośród wymienionych powyżej etapów.
 Za J. Czochańskim (2013, s. 32) monitoring możemy traktować jako 
„ogólnie rozumiany proces regularnego gromadzenia i analizowania da-
nych jakościowych i ilościowych oraz systematyczne pomiary określo-
nych zjawisk, przeprowadzane przez z góry określony czas, najczęściej 
w ściśle określonych interwałach czasowych, według ściśle określonych 

1 Na przykład: program rozwoju instytucjonalnego PRI (J. Duda i inni, 2004), adapta-
cyjny cykl podejmowania decyzji ODDA (J. R. Boyd, 2010), cykl Deminga PDCA 
(K. G. Bulsuk, 2009).
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metod i obejmujące określony przedmiot badań”. Definicja ta także jak 
najbardziej pasuje do monitoringu jakości usług publicznych świadczo-
nych przez samorządy.
 W dalszej części opracowania przedstawiono jeden z projektów, mają-
cych za zadanie podniesienie jakości usług publicznych świadczonych 
przez samorządy terytorialne. Jest to projekt „Wzorcowy System Regional-
ny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia”, który jest reali-
zowany od 2011 r. przez zespół ekspertów Instytutu Badań nad Gospodar-
ką Rynkową na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji2. Podsta-
wowym celem tego projektu jest dostarczenie zarówno „twardych”, jak 
i „miękkich” narzędzi monitoringu jakości usług publicznych i jakości ży-
cia. Ważną częścią jest również ukształtowanie umiejętności poprawnego 
interpretowania wartości wskaźników – jako „drogowskazów” do właści-
wej diagnozy i konstruktywnego wyciągania wniosków (M. Tomalak, 
P. Zbieranek, 2013). Projekt ten swoim zasięgiem objął cztery samorządy 
różnej wielkości usytuowane w województwie pomorskim (ryc. 1.): miasto 
na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Słupsk, gminę 
miejsko-wiejską Czarna Woda oraz gminę wiejską Stegna.

Ryc. 1. Gminy i miasta na prawach powiatu uczestniczące w projekcie „Wzorcowy System 
Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia”

Źródło: Opracowanie własne

2 Projekt pt. „Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych 
i Jakości Życia” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2, Poddziałanie 5.2.1, Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki.
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 Projekt „Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług 
Publicznych i Jakości Życia”3 składa się z trzech części. Dwie pierwsze 
dotyczą monitoringu i diagnozowania jakości usług publicznych oraz 
monitoringu i diagnozowania jakości życia. Trzecia część odgrywa rolę 
łącznika pomiędzy dwiema poprzednimi, a oparta jest na efekcie syner-
gicznym, będącym konsekwencją połączenia obu wcześniejszych części, 
a zwłaszcza wniosków. Istotą tego projektu jest bowiem stworzenie zin-
tegrowanego systemu mierzenia jakości usług publicznych i jakości ży-
cia, uzupełnionego o platformę debaty dotyczącej interpretacji wyników 
i sposobu ich wykorzystania4.
 W dalszej części opracowania skupiono się na jednej z dwóch podsta-
wowych części, a mianowicie podsystemie monitoringu i diagnozowania 
jakości usług publicznych.

Wskaźniki podsystemu monitoringu i diagnozowania jakości usług pu-
blicznych

 Podstawowym elementem każdego systemu monitoringu jest opraco-
wanie właściwych wskaźników. Przy ich opracowywaniu oparto się na 
zasadzie triangulacji. Stąd wielość źródeł informacji z jednej strony oraz 
ich przenikanie się z drugiej. Pozwoliło to, przynajmniej w teorii, na wie-
lokryterialne i wieloaspektowe spojrzenie na problematykę mierzenia ja-
kości usług publicznych.
 Łącznie wyróżniono cztery grupy źródeł informacji, w oparciu o które 
budowane są wskaźniki: statystyczne, ewidencyjne, ankietowe, pomiaru 
bezpośredniego. Trzy pierwsze z nich mają większe znacznie. Ponadto 
pierwsza, druga i czwarta grupa źródeł informacji wzajemnie się przeni-
kają (T. Michalski, 2013; T. Michalski, K. Kopeć, 2014), co wyjaśniono 
w dalszej części opracowania.
 Pierwsze źródło informacji do określenia wartości wskaźników jest 
związane z systemami statystyki publicznej i im pokrewnymi. Na pierw-
szym miejscu jest tu oczywiście Bank Danych Lokalnych5 prowadzony 
przez Główny Urząd Statystyczny (BDL GUS). Przewidziano także ko-
rzystanie z innych źródeł, jak chociażby danych Instytutu Badań Eduka-
cyjnych itd. Do tej kategorii źródeł zaliczono także instytucje, których 
głównym zadaniem nie jest gromadzenie i upowszechnianie danych. Są 
to wszelkiego rodzaju instytucje szczebla powiatowego i wojewódzkie-
go, jak kuratoria oświaty, urzędy pracy itd.
 

3 Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: http://monitoring.ibngr.pl/
4 Platforma debaty ma w projekcie postać Pomorskiej Sieci Dialogu „Usługi publiczne”.
5 Adres strony: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
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 Drugim ważnym źródłem informacji są dane ewidencyjne pozyskiwa-
ne od samorządów. Przy czym nie chodzi tutaj tylko o same dane posia-
dane przez urzędy, ale także o dane gromadzone przez powiązane z nimi 
instytucje, jak chociażby placówki oświatowe, przedsiębiorstwa komu-
nalne itd.
 Z próby zestawienia obu powyższych grup źródeł wynika konstatacja 
o ich przenikaniu się. Najlepiej można to wytłumaczyć na przykładzie. 
Dane na temat wypożyczeń książek z bibliotek publicznych możemy 
uzyskać bezpośrednio w tych placówkach lub z bazy BDL GUS (z tym, że 
w tym drugim przypadku są one dostępne z rocznym opóźnieniem). Na-
leży w tym miejscu podnieść kwestię o przyporządkowaniu takiej infor-
macji do konkretnego źródła danych – czy jest to dana statystyczna czy 
ewidencyjna. Sytuacja ta może być jeszcze bardziej skomplikowana, gdy 
liczbę wypożyczeń pobrano z biblioteki gminnej, a liczbę mieszkańców 
z BDL GUS.
 Trzecim istotnym źródłem danych są badania ankietowe. Badanie te 
w swojej istocie dostarczają subiektywnych ocen jakości usług publicz-
nych, ale są niezastąpione z dwóch względów. Po pierwsze, nie można 
analizować jakości usług publicznych wyłącznie w oparciu o dane obiek-
tywne, gdyż konceptualizacja percepcji jakości tychże usług jest także 
ważkim elementem ich oceny6. Po drugie, w wielu przypadkach posłuże-
nie się obiektywnymi wskaźnikami jest niemożliwe lub niewskazane, 
bądź to z powodu niemożności ich skonstruowania, bądź to z powodu 
niemożności dokonania pomiarów lub wielkich kosztów ich przeprowa-
dzenia. W przypadku badań ankietowych, w ramach podsystemu moni-
toringu i diagnozowania jakości usług publicznych, każdorazowo prze-
prowadzono dwa badania: pierwsze wśród dorosłych obywateli danej 
jednostki samorządowej, drugie wśród uczniów szkół różnych szczebli 
należących do danej jednostki7.
 Ostatnim, najmniej wykorzystywanym źródłem informacji są badania 
bezpośrednie. O ich małym znaczeniu zdecydowały koszty takich badań. 
Przy czym należy mieć świadomość, że także w ich przypadku, podobnie 
jak przy danych statystycznych i ewidencyjnych – nie można wprowa-
dzić ścisłego rozgraniczenia co do charakteru źródła. Aby to wyjaśnić  
ponownie posłużmy się przykładem. Miejski zarząd komunikacji prze-
prowadził badania czasu spóźnień pojazdów transportu zbiorowego. 

6 Więcej na temat obiektywizmu i subiektywizmu przy budowie wskaźników: A. Ku-
rowska (2011).

7 Przy czym, ze względu na potencjalne zagrożenie ostracyzmem lub dyskryminacją, 
zrezygnowano z uwzględniania w badaniu efektu gapowicza (ang. free-riding), po-
legającego w tym przypadku na uczęszczaniu do szkoły prowadzonej przez daną 
jednostkę samorządową uczniów z innych jednostek (bez stosownych rekompensat 
z tamtych jednostek).
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Wyniki tych badań znajdują się już w ewidencji tego zarządu. Zatem te 
dane należy traktować jako pochodzące ze źródła: pomiar bezpośredni 
czy dane ewidencyjne? Podobne przykłady zresztą można mnożyć – jak 
chociażby potraktować dane gminnego ośrodka pomocy społecznej (po-
mocy rodzinie) ustalane na podstawie liczenia bezdomnych? Pomiar bez-
pośredni wykonuje w tym przypadku ten inny podmiot, a system korzy-
sta z wyników tych pomiarów, które są w ewidencji. 
 Konieczność zwiększenia utylitarności monitoringu i usprawnienia 
późniejszego diagnozowania, nakłada obowiązek należytego pogrupo-
wania wskaźników. Z jednej strony należy dążyć do stworzenia możli-
wości pomiaru wszystkich aspektów funkcjonowania systemu usług pu-
blicznych. Z drugiej strony nie można popadać w skrajność tworząc zbyt 
skomplikowane/szczegółowe konstrukcje i metody pomiaru.
 Zaproponowane w projekcie rozwiązanie oparte jest na dwupoziomo-
wym grupowaniu wskaźników (tab. 1.). Pierwszy poziom tworzy pięć 
obszarów usług publicznych samorządu, które uznano za fundamental-
ne: (1) administracja, (2) pomoc i opieka, (3) gospodarka komunalna,  
(4) kultura i wypoczynek, (5) edukacja i wychowanie. Aby ułatwić wybór 
wskaźników, w ramach każdego z obszarów wyodrębniono zadania, do 
których przypisano wskaźniki. Ich liczba w poszczególnych zadaniach 
waha się od jednego do siedmiu.
 Taka dwupoziomowa i zarazem modułowa struktura pozwala na ela-
styczny dobór przez samorząd wskaźników w zależności od tego, czy 
jego celem jest ogólne monitorowanie jakości usług publicznych, czy też 
ich wybranego aspektu. Elastyczność zwiększa możliwość tworzenia 
własnych wskaźników w programie komputerowym Baza Mierników  
Jakości, będącym immanentną częścią prezentowanego projektu (http://
monitoring.ibngr.pl/baza-miernikow-jakosci).
 Opracowany system wskaźników zawiera tzw. wskaźniki główne (po-
jedyncze i zbiorcze) oraz wariantowe. Użycie trzech rodzajów wskaźni-
ków ma na celu uczynienie bardziej kompleksowym wyboru wskaźni-
ków przez samorząd. Przy takim podejściu samorząd wybiera wskaźniki 
główne i jeśli okaże się, że jest to tzw. wskaźnik główny pojedynczy – to 
posługując się opracowaną kartą miernika, ma wiedzę dotyczaca tego jak 
pozyskać dane oraz ustalić wartość wskaźnika, jeśli natomiast wybierze 
tzw. wskaźnik główny zbiorczy – to wtedy musi – zanim ustali jego war-
tość – dokonać wyboru jego wariantu, w zależności od źródła danych, 
typu szkoły, rodzaju pytania ankietowego etc. Przykładowe porównanie 
tych trzech rodzajów wskaźników zawarto w tab. 2. Ostatecznie zatem 
w praktyce w systemie pomiaru znaleźć mogą się wskaźniki główne po-
jedyncze oraz wariantowe. Wskaźniki główne zbiorcze tylko tworzą swo-
isty „system nawigacyjny” prowadząc do wyboru ostatecznego wskaźni-
ka, i dopiero po takiej decyzji możliwy jest pomiar.
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Tabela. 1. Podział na obszary i zadania (obowiązujący dla badań na 2013 r.)

Obszary analizy/działania: Zadania:

Administracja

Dostępność urzędu dla klientów

Zgodność decyzji administracyjnych z prawem

Standard obsługi lokalnych przedsiębiorców

Obsługa mieszkańców przez urząd

Stan ładu przestrzennego

Polityka finansowa samorządu

Internetowa komunikacja z klientami

Pomoc i opieka

Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców

Prowadzenie polityki zdrowotnej (bez profilaktyki)

Lokale i miejsca dla bezdomnych i najuboższych

Pomoc dla najuboższych i niepełnosprawnych

Bezpieczeństwo i porządek

Gospodarka komunalna

Dostęp do sieci wodociągowej

Dostęp do sieci kanalizacyjnej i oczyszczenie ścieków

Stan powietrza atmosferycznego

Poziom hałasu

Utrzymanie czystości na terenie gminy

Stan ciągów transportowych

Stan zbiorowego transportu lokalnego

Kultura i wypoczynek

Oferta kulturalna/rozrywkowa samorządu.

Warunki wypoczynku na świeżym powietrzu

Oferta sportowa samorządu

Edukacja i wychowanie

Poziom wyników egzaminacyjnych

Poziom informatyzacji szkolnictwa

Bezpieczeństwo w szkole

Opieka przedszkolna

Szkoła przyjazna uczniom i rodzicom

Źródło: K. Kopeć, T. Michalski (2013), zmienione.
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 Takie podejście ułatwia t wybór konkretnych, ostatecznych wskaźni-
ków, gdyż nie jest zaciemniany obraz przez „mutacje” wskaźników opi-
sujących prawie to samo lub to samo, ale z różnych punktów widzenia.

Tabela 2. Przykładowe wskaźniki główne (pojedyncze, zbiorcze) i wariantowe  
[pismem pochyłym zaznaczono wskaźniki realne]

Wskaźnik główny pojedynczy

Korzystanie z oferty kulturalnej/rozrywkowej 
oferowanej przez samorząd

Zadłużenie jednostek służby zdrowia dla których 
samorząd jest organem założycielskim

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Decyzje administracyjne uchylone lub wobec 
których stwierdzono nieważność

Wskaźnik główny zbiorczy Wskaźnik wariantowy

Pomoc w zakresie miejsc w domu pomocy 
społecznej

Liczba osób oczekujących na miejsce w domu pomocy 
społecznej

Średni czas oczekiwania na miejsce w domu pomocy 
społecznej

Liczba wypadków w szkołach na 1000 uczniów

Liczba wypadków w szkołach podstawowych na 1000 uczniów

Liczba wypadków w gimnazjach na 1000 uczniów

Liczba wypadków w szkołach ponadgimnazjalnych na 1000 
uczniów

Czytelnictwo w bibliotekach publicznych

Księgozbiór bibliotek publicznych

Czytelnicy bibliotek publicznych

Wypożyczenia księgozbioru w bibliotekach publicznych

Oświetlenie ciągów transportowych

Długość oświetlonych ciągów transportowych w stosunku do 
całości

Ilość opraw na km ciągów transportowych

Ilość opraw na km kwadratowy terenów zurbanizowanych

Źródło: opracowanie własne.

 Sama budowa tzw. mapy informacyjnej wskaźnika (karta wskaźnika) 
zwiera trzy podstawowe komponenty. Przykładowe trzy wskaźniki 
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przedstawiono w tab. 3., 4. i 5.). Pierwszy komponent zawiera identyfika-
cję wskaźnika (są to wiersze od „nazwa” do „numer”), w jego ramach 
identyfikujemy nazwę wskaźnika oraz jest miejsce w klasyfikacji wszyst-
kich wskaźników. Najobszerniejszy jest drugi komponent (od wiersza 
„typ jednostki” do ostatniego wiersza, za wyjątkiem „interpretacja wyni-
ku” w obrębie którego są zawarte wszelkie techniczne informacje konsty-
tuujące wskaźnik oraz umożliwiające jego wyznaczenie. Trzeci kompo-
nent (tylko wiersz „interpretacja wyniku”) i ogranicza się do wskazówek 
pomocnych przy interpretacji wskaźnika.

Tabela 4. Przykładowy wskaźnik główny pojedynczy (będący zarazem wskaźni-
kiem realnym)

Nazwa: Przepustowość oczyszczalni ścieków w sytuacji wzmożonego ruchu 
turystycznego

Rodzaj: JUP (jakość usług publicznych)

Obszar: KOM (gospodarka komunalna)

Zadanie: DKS (dostęp do sieci kanalizacyjnej i oczyszczenie ścieków)

Numer: 03

Typ jednostki: Inne

Gminy i miasta na prawach powiatu, które notują wzmożony napływ turystów

Częstotliwość pomiaru: n/rok (gdzie: n – liczba miesięcy, w których (zdaniem urzędu) panuje 
wzmożony ruch turystyczny)

Agregacja czasowa: Brak

Agregacja przestrzenna: Brak

Sposób pozyskania: Dane szacunkowe i dane statystyczne.

Definicja: Wskaźnik mierzy czy przepustowość oczyszczalni ścieków jest wystarczająca 
w sytuacji wzmożonego napływu turystów.

Wyjaśnienie pojęcia równoważna liczba mieszkańców. Jest to jedna z miar 
przepustowości oczyszczalni. Według GUS jest to liczba wyrażająca 
wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych 
z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego 
ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, 
odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby (w Polsce przyjęto 
ładunek BZT5 pochodzący od 1 mieszkańca równy 60 g O2/dobę).
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Sposób liczenia: Wzór jest następujący:

Wn=A–(B+Cn)

gdzie:

n –  kolejne miesiące w których notowany jest wzmożony napływ turystów;

A –  przepustowość oczyszczalni ścieków liczona tzw. równoważną liczbą 
mieszkańców;

B – liczba ludności w gminie korzystającej z oczyszczalni ścieków;

Cn – szacowana liczba turystów dziennie w wybranym miesiącu.

Cn obliczamy następująco:

Cn=CSnx(DTn/DSn)

gdzie:

n      – kolejne miesiące w których notowany jest wzmożony napływ turystów;

CSn – sumaryczna szacowana liczba turystów w wybranym miesiącu;

DTn – szacowana średnia liczba dni podczas których turysta przebywał 
w danej gminie w wybranym miesiącu;

DSn – liczba dni, ile liczy wybrany miesiąc.

Uwaga: W zależności od rozkładu ruchu turystycznego zaleca się obliczanie 
tego wskaźnika osobno dla każdego miesiąca w którym jest wzmożony 
ruch turystyczny. Do bazy wpisujemy dane z miesiąca w którym uzyskano 
najbardziej niekorzystny wynik. Natomiast w raporcie dla samorządu zaleca się 
wymienienie w przypisie wszystkich miesięcy dla których otrzymano wartość 
ujemną wskaźnika.

Obliczenia wartości A i B są zgodne z metodologią przyjętą przez Główny 
Urząd Statystyczny.

Wartość Cn dla każdego miesiąca szacuje referat turystyki i promocji (lub 
równoważny) w danym urzędzie.

Interpretacja wyniku: Wartość jest podawana w osobach. Wartość dodatnia świadczy, że potencjalnie 
oczyszczalnia daje radę z należytym oczyszczaniem ścieków w sytuacji dużego 
napływu turystów. Wartość ujemna świadczy, że potencjalnie oczyszczalnia nie 
daje sobie z tym rady. Im wyższa ujemna wartość wskaźnika tym sytuacja jest 
gorsza. Im wyższa dodatnia wartość wskaźnika tym sytuacja jest lepsza.
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Opis źródła danych: Aby obliczyć wartości A i B:

(1) wchodzimy na stronę www.stat.gov.pl, na belce po lewej stronie odnajdujemy 
zakładkę „Bank Danych Lokalnych” i klikamy na nią; (2) w nowym oknie na 
wykazie „Dane roczne” przesuwamy suwak w dół aż trafimy na „Stan i ochrona 
środowiska” na który klikamy; (3) w nowym oknie przesuwamy suwakiem w dół 
aż w wykazie trafiamy na „Komunalne oczyszczalnie ścieków” i na nie klikamy; po 
otwarciu nowego okna rozchodzą się drogi uzyskiwania obu liczb niezbędnych 
do obliczenia wartości wskaźnika.

dalsze obliczanie wartości A:

(4) po lekkiej zmianie okna wybieramy kategorię „Równoważna liczba 
mieszkańców (NTS-5, 1998-….)” po czym klikamy; (5) w następnym oknie, 
zgodnie z tym co się na nim wyświetla, wybieramy w trzech kategoriach: 
„Jednostki terytorialne” (wybieramy naszą jednostkę terytorialną), „Ogółem” 
(wybieramy ogółem, zresztą nie ma innej możliwości) i „Lata” (wybieramy 
pożądany rok), jeśli dobrze wybraliśmy, to klikamy „Dalej” (jeśli nie wybierzemy 
tych wszystkich kategorii, „Dalej” będzie nieaktywne) i (6) w kolejnym oknie 
otrzymujemy wartość A.

dalsze obliczanie wartości B:

(4) po lekkiej zmianie okna klikamy kategorię „Ludność korzystająca 
z oczyszczalni (NTS-5, 1995-….)”; (5) w następnym oknie, zgodnie z tym co 
się na nim wyświetla, wybieramy w trzech kategoriach: „Jednostki terytorialne” 
(wybieramy naszą jednostkę terytorialną), „Rodzaje oczyszczalni” (wybieramy 
ogółem) i „Lata” (wybieramy pożądany rok), jeśli dobrze wybraliśmy, to klikamy 
„Dalej” (jeśli nie wybierzemy tych wszystkich kategorii, „Dalej” będzie nieaktywne) 
i (6) w kolejnym oknie otrzymujemy wartość B.

Obliczanie wartości C:

Jest ona szacowana przez referat turystyki i promocji (lub równoważny podmiot) 
w urzędzie. Jednostka ta podając oszacowaną liczbę turystów dziennie w danym 
miesiącu powinna dodać opis według jakiej metody dokonano szacunku 
sumarycznej liczby turystów odwiedzających daną miejscowość. 

Okres objęty pomiarem: Miesiące w których, zdaniem urzędu, notowany jest wzmożony ruch 
turystyczny.

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 5. Przykładowy wskaźnik główny zbiorczy

Nazwa: Strona internetowa urzędu

Rodzaj: JUP (jakość usług publicznych)

Obszar: ADM (administracja)

Zadanie: IKK (internetowa komunikacja z klientami)

Numer: 01X

Typ jednostki: wszystkie gminy, wszystkie powiaty

Częstotliwość pomiaru: 1/rok

Agregacja czasowa: Brak

Agregacja przestrzenna: Brak

Sposób pozyskania: Badanie ankietowe.

Definicja: Jest to wskaźnik ogólny, który wieloaspektowo mierzy odsetek pozytywnych 
opinii dorosłych mieszkańców na temat strony internetowej urzędu gminy/
powiatu. Mamy do wyboru cztery wskaźniki wariantowe mierzące:

•	 ogólnie użyteczność, aktualność zamieszczanych informacji 
i przejrzystość;

•	 użyteczność (np. bogactwo informacji, możliwość pobrania wzorów 
dokumentów);

•	 aktualność zamieszczanych informacji;

•	 przejrzystość (np. czytelność witryny, łatwość nawigacji).

Sposób liczenia: Jest podany przy wskaźnikach wariantowych.

Interpretacja wyniku: Jest podana przy wskaźnikach wariantowych.

Opis źródła danych: Są to pytania w ankiecie skierowanej do dorosłych mieszkańców gminy/
powiatu. Podano je przy wskaźnikach wariantowych.

Okres objęty pomiarem: wrzesień – listopad

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Przykładowy wskaźnik wariantowy (będący zarazem wskaźnikiem  
realnym)

Nazwa: Aktualność strony internetowej

Rodzaj: JUP (jakość usług publicznych)

Obszar: ADM (administracja)

Zadanie: IKK (internetowa komunikacja z klientami)
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Numer: 01C

Typ jednostki: wszystkie gminy, wszystkie powiaty

Częstotliwość pomiaru: 1/rok

Agregacja czasowa: Brak

Agregacja przestrzenna: Brak

Sposób pozyskania: Badanie ankietowe.

Definicja: Wskaźnik mierzy odsetek pozytywnych opinii dorosłych mieszkańców na temat 
częstości aktualizowania strony internetowej urzędu gminy/powiatu.

Sposób liczenia:

Wzór jest następujący:
W=A/B*100%

gdzie:
A – liczba ważnych ankiet, w których uzyskano odpowiedź na drugie pytanie 
„zdecydowanie dobrze” lub „raczej dobrze”;
B – liczba wszystkich ważnych ankiet.
Za ważną ankietę uznaje się taką, w której na pierwsze pytanie zaznaczono 
w odpowiedzi tylko TAK, a w odpowiedzi na drugie pytanie zaznaczono 
dokładnie jedną odpowiedź.

Interpretacja wyniku:

Wartość wskaźnika zawiera się w przedziale 0–100%.

Im wyższa wartość wskaźnika, tym większy odsetek osób zadowolonych ze 
strony internetowej w zakresie jej aktualności, a tym samym sytuacja jest 
korzystniejsza.

Opis źródła danych:

Pytania zawarte są w ankiecie ogólnej skierowanej do dorosłych mieszkańców 
i brzmią:
Pytanie nr 1: Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zaglądał(a) Pan(i) na 
stronę internetową urzędu gminy/powiatu?

(proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
•	 tak;
•	 nie.
Pytanie nr 2: Jeśli wybrał(a) Pan(i) odpowiedź TAK, to jak ocenia Pan(i) stronę 
internetową gminy/powiatu w zakresie aktualności zamieszczanych w niej 
informacji?

(proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
•	 zdecydowanie dobrze;
•	 raczej dobrze;
•	 ani dobrze, ani źle;
•	 raczej źle;
•	 zdecydowanie dobrze;
•	 nie mam zdania.
Respondentom, który w odpowiedzi na pierwsze pytanie wybrali NIE – nie 
zadajmy drugiego pytania, a taką ankietę uznajemy za nieważną.

Okres objęty pomiarem: wrzesień – listopad

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

 Jak stwierdzono we wstępie – monitoring jakości usług publicznych 
sytuuje się głównie na trzecim etapie cyklu PDCA. Największe korzyści 
z jego implementacji oraz właściwego (rzetelnego i obiektywnego) prze-
prowadzenia, można osiągnąć na czwartym etapie cyklu PDCA. Stanie 
się tak, jeśli w sposób umiejętny zostaną połączone wyniki monitoringu 
i diagnozowania jakości usług publicznych oraz jakości życia (M. Bugdol, 
2007; A. Piekara (red.), 1995). Powiązanie tych podsystemów monitorin-
gu i diagnozowania umożliwia osiągnięcie efektu synergicznego, który 
potencjalnie może znacząco usprawnić funkcjonowanie administracji  
samorządowej szczebla lokalnego. Chodzi tutaj nie tylko o dostarczenie 
narzędzi do optymalizacji polityki społecznej, gospodarczej czy prze-
strzennej samorządu, ale nie mniej ważne jest włączenie lokalnych lide-
rów (pojedynczych osób lub całych organizacji) w partycypację kreowa-
nia i realizacji polityki prorozwojowej na szczeblu lokalnym.

Spis literatury:

•	 Atlas jakości życia 2009, 2012a, Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową (wersja on-line jest do pobrania z adresu: http://monito-
ring.ibngr.pl/wp-content/uploads/2012/09/RAJZ_20093.pdf).

•	 Atlas jakości życia w województwie pomorskim. II edycja, 2012b, 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (wersja on-line jest do po-
brania z adresu: http://monitoring.ibngr.pl/wp-content/uplo-
ads/2012/11/Atlas_Jakosci_Zycia_II.pdf).

•	 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego: www.
stat.gov.pl/bdl

•	 Boyd J. R., 2010, The Essence of Winning and Losing: wersja on-line: 
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of_winning_losing.pdf (data dostępu: 20.02.2014 r.).
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first-step-with-pdca.html (data dostępu: 22.02.2014 r.).
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Maciej Tarkowski

Jakość życia w centrach i na peryferiach regionu – 
przykład województwa pomorskiego

Wstęp

Filozoficznych podstaw badań jakości życia doszukiwać się można już 
w dziełach Platona i Arystotelesa (obowiązkiem państwa jest czynienie lu-
dzi dobrymi). W XIX w. podobne tezy formułowali Durkheim i Mill argu-
mentując, że jedynym sprawdzianem funkcjonowania państwa jest jakość 
życia jego obywateli (W. Ostasiewicz, 2004 za G. Masik, 2008). W latach 30. 
XX w. amerykański socjolog W.F. Ogburn przygotował, na potrzeby admi-
nistracji prezydenta, raport Recent Social Trends, kładący podwaliny pod 
badania jakości życia. Głównym kierunkiem badań tego nurtu jest wyjście 
poza ocenę jedynie pieniężnych wskaźników rozwoju społeczno-gospo-
darczego, którymi nie można zmierzyć stopnia zaspokojenia najważniej-
szych potrzeb człowieka. W drugiej połowie XX w. dodatkowego impulsu 
dla rozwoju badań jakości życia dostarcza koncepcja rozwoju zrównowa-
żonego, w której obok gospodarczych celów rozwoju liczą się cele społecz-
ne i środowiskowe. W praktyce oznacza to poszukiwanie innych niż PKB 
syntetycznych miar rozwoju. Mimo, że propozycji w tym zakresie jest wie-
le – wskaźnik rozwoju społecznego, pomiar śladu ekologicznego, analiza 
ładu społecznego, gospodarczego, środowiskowego i przestrzennego, ca-
łościowy indeks środowiskowy, progów zrównoważenia ekologicznego, 
zintegrowana rachunkowość środowiskowo-gospodarcza – żadna z nich 
nie ma dzisiaj tak ugruntowanego statusu i nie jest tak powszechnie wy-
korzystywana w polityce, jak wskaźnik PKB (Wyjść poza PKB…, 2009).
 Brak powszechnie uznawanych wskaźników jakości życia jest pochod-
ną rozległości tego pojęcia, nieco odmiennego jego pojmowania, a przede 
wszystkim dużej różnorodności sposobów operacjonalizacji. Spośród 
bardzo wielu definicji jakości życia trudno wybrać najbardziej miarodaj-
ną. Kierując się znaczeniem instytucji zajmujących się tą problematyką 
warto przywołać definicję Światowej Organizacji Zdrowia: „jakość życia 
to sposób postrzegania przez jednostki swoich pozycji w życiu w kontek-
ście kultury i systemu wartości, w których egzystują w powiązaniu z wła-
snymi celami, oczekiwaniami, standardami i obawami. Jest to szeroko 
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pojęta koncepcja, na którą w sposób kompleksowy wpływają zdrowie 
fizyczne jednostki, jej stan psychiczny, relacje społeczne, stopień nieza-
leżności oraz jej stosunek do znaczących cech otaczającego środowiska”  
(A. Dziurowicz-Kozłowska, 2002 za G. Masik, 2004, s. 257).
 Pojęciu jakości życia towarzyszy szereg kategorii pokrewnych. W za-
leżności od autora różnie są one definiowane, tak jak różnie określane są 
relacje między nimi. Obok jakości życia często używane są terminy, ta-
kie jak warunki życia oraz poziom życia. Poziom życia może być utożsa-
miany z poziomem zaspokojenia potrzeb ludzkich a warunki życia, jako 
ramy, w których poziom ten może się kształtować. Obie kategorie mają 
charakter obiektywny. Natomiast jakość życia, w wąskim znaczeniu ro-
zumiana jest jako czysto subiektywna ocena poziomu życia. W szerokim 
– jako całokształt warunków życia określany kategoriami obiektywnymi 
i subiektywnymi (A. Zborowski, 2004).
 Rozległość pojęcia jakości życia skutkuje różnorodnością podejść i me-
tod badawczych. Najczęściej w odniesieniu do kategorii obiektywnie 
mierzalnych – warunków i poziomu życia – stosuje się metody ilościo-
we bazujące na danych wtórnych. Dobór wskaźników odzwierciedlać ma 
przyjęty zakres pojęciowy. Wskaźniki cząstkowe wykorzystywane są do  
budowy ogólnej miary warunków czy poziomu życia. Badania wąsko ro-
zumianej jakości życia prowadzone są najczęściej z wykorzystaniem me-
tod badań sondażowych. Dotyczą one ocen ogólnych jak i poszczególnych 
aspektów tego zagadnienia. Istotnym problemem okazuje się interpreta-
cja wyników uzyskanych w dwóch podejściach, szczególnie, gdy istot-
nie się one różnią. Problemy interpretacyjne wynikają przede wszystkim 
z trudności pomiaru jakości życia, która może być kształtowana także 
przez czynniki nieobjęte badaniem i związane np. z różnicami w percep-
cji warunków otoczenia jak i własnego życia.

Metoda badań

Zgodnie z powyższymi rozważaniami ocena jakości życia dokonana zo-
stała na podstawie wyników badania ankietowego. Badanie, na zlecenie 
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, zostało wykonane przez Pra-
cownię Badań Społecznych. Przeprowadzono je w dniach 19.04.–27.05.2013 
roku, na losowej próbie 7 tys. mieszkańców województwa pomorskiego 
w wieku powyżej 15 lat1. Zastosowano metodę bezpośrednich wywia-

1 Wyniki badania ankietowego omawiane w niniejszym opracowaniu uzyskano w toku 
wykonywania projektu pt. „Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług 
Publicznych i Jakości Życia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V POKL 2007-2013 Dobre rządze-
nie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowe). Więcej informa-
cji na stronie projektu: www.monitoring.ibngr.pl.

Jakość życia w centrach i na peryferiach regionu – przykład województwa pomorskiego



62

dów kwestionariuszowych, w miejscu zamieszkania respondentów. Pró-
ba została wylosowana z rejestru adresów gospodarstw domowych, 
prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Na jego podstawie 
rozlosowano 1005 punktów startowych. Gospodarstwa domowe dobie-
rane były metodą random-route, polegającą na poszukiwaniu adresów 
poruszając się w ściśle określony sposób, poczynając od wylosowane-
go punktu startowego. Następnie pod wytypowanym według powyż-
szej reguły adresem losowano respondenta (Raport techniczny…, 2013). 
Wielkość próby jak i przyjęta metoda doboru respondentów umożliwi-
ły analizę wyników w dwóch przekrojach przestrzennych – powiatów 
oraz klas gmin – miast powiatowych, gmin podmiejskich oraz pozo-
stałych gmin. (ryc. 1). W niniejszym opracowaniu wybrano właśnie ten 
drugi rodzaj agregacji.

Maciej Tarkowski

Ryc. 1. Klasyfi kacja gmin województwa pomorskiego pod kątem stanu rynku pracy

Źródło: opracowanie własne.

 Wybrany przekrój przestrzenny nawiązuje do modelu zależności 
centra – peryferie, co pozwala osadzić uzyskane wyniki w szerokim 
kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych. W analizowanym 
przypadku miasta powiatowe pełnią rolę centrów. Fundamentem domi-
nacji ekonomicznej tych ośrodków jest najbardziej konkurencyjna go-
spodarka. Jej rdzeniem są usługi wyższego rzędu oraz wybrane gałę-
zie przemysłu, o bardzo wyraźnej orientacji eksportowej. Sektory te za-
pewniają wysokie dochody gospodarstwom domowym i samorządom. 
Efekty mnożnikowe skutkują rozwojem pozostałych branż, co sprzy-
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ja wzrostowi i specjalizacji rynku pracy. Konsekwencją tego procesu 
jest dalszy wzrost produktywności pracy i spadek bezrobocia. Miasta 
powiatowe a w szczególności powiaty grodzkie, są nie tylko ośrodka-
mi administracyjnymi, ale ogniskami realnej władzy, która wzmocnio-
na została poprzez włączenie samorządów wojewódzkich w proces re-
dystrybucji funduszy europejskich. To wzmacnia dominację polityczną 
tych ośrodków nad pozostałymi obszarami. W mniejszej skali ten pro-
ces dotyczy pozostałych miast powiatowych, choć i tam źródłem do-
minacji są, kontrolowane przez władze powiatowe, zasoby i możliwo-
ści działania lokalnych instytucji. Dominacji ekonomicznej i politycznej 
towarzyszy kulturowa, czego najwymowniejszym przykładem wyda-
je się być upowszechnianie miejskiego stylu życia. Na drugim biegunie 
znalazły się pozostałe gminy, które przypisać należy do kategorii pery-
ferii.. Stopień zróżnicowania struktury branżowej i zawodowej tych ob-
szarów jest mały. W konsekwencji rynek pracy jest niewielki i „płytki”. 
Dominują miejsca pracy niewymagające złożonych kwalifikacji, głow-
nie w rolnictwie, leśnictwie a także turystyce. Taka sytuacja jest zara-
zem przyczyną jak i konsekwencją dominacji centrów. Pośrednią rolę 
w przyjętym modelu pełnią gminy podmiejskie o charakterze półpe-
ryferyjnym. Są one silnie powiązane z miastami powiatowymi, dojaz-
dami do pracy oraz poprzez wykorzystanie usług publicznych i komer-
cyjnych zlokalizowanych w ośrodkach miejskich. Jednocześnie, w raz 
z rozbudową podmiejskich osiedli mieszkaniowych rozwija się na tych 
obszarach handel i różne usługi dla ludności – od osobistych począwszy 
(np. fryzjer) a skończywszy na usługach związanych z budową i utrzy-
maniem domu (usługi remontowe, ogrodnicze, wyposażenie wnętrz).
 Przyjęty sposób przestrzennej agregacji danych nie jest też pozbawio-
ny wad. Grupa miast powiatowych jest silnie zróżnicowana. Są w niej 
powiaty grodzkie zamieszkiwane przez kilkaset tysięcy mieszkańców 
(Trójmiasto i Słupsk) jak i kilkunastotysięczne ośrodki powiatowe (np. 
Bytów). Statystyczny obraz tej kategorii gmin jest, siłą rzeczy, kształto-
wany przede wszystkim przez najliczniejszą grupę respondentów, za-
mieszkałych w największych ośrodkach. Grupa pozostałych gmin także 
jest dość silnie zróżnicowana. Znajdują się w niej zarówno prężne ośrod-
ki turystyczne (np. Hel, Jastarnia, Łeba) jak i typowo peryferyjne gminy 
rolnicze.
 Choć zasadnicza część analizy odnosi się do wyników badania ankie-
towego, to poprzedzona ona została krótkim omówieniem zróżnicowa-
nia stanu badanych klas gmin pod kątem podstawowych wskaźników 
gospodarczych. Skupiono się na rynku pracy, którego stan dość dobrze 
odzwierciedla konkurencyjność gospodarki, czyli zdolność do trwałego 
zapewnienia mieszkańcom dobrobytu materialnego.
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Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w świetle podstawowych da-
nych statystycznych

Statystyka gospodarki, w tym rynku pracy, na poziomie gmin – a na 
takim musiała być przeprowadzona analiza – jest bardzo uboga. Dane 
o liczbie pracujących są fragmentaryczne, o bezrobotnych – obciążone 
znacznym błędem, a poziom wynagrodzeń można jedynie szacować na 
podstawie danych pośrednich. Do charakterystyki trzech klas gmin wy-
korzystano więc następujące wskaźniki (stan na 2013 r.):
•	 gęstość pracujących (os/km2)2;
•	 udział zarejestrowanych bezrobotnych (proc.) w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym3;
•	 wysokość wpływów do budżetu gmin z tytułu podatku od osób  

fizycznych (zł)4.
 Wyniki analizy nie zaskakują. Gęstość pracujących, w przybliżeniu 
oddająca wielkość, złożoność czy też „głębokość” rynku pracy, w tym 
poziom specjalizacji przedsiębiorstw jak i pracowników, jest przynaj-
mniej kilkukrotnie większa – to ostrożne szacunki uwzględniające  
niedokładność danych o licznie pracujących. Rynki większe i bar-
dzie wyspecjalizowane zapewniają bardziej efektywną działalność  
(P.P. Combes, G. Duranton, 2003) – są efektem jak i źródłem korzyści 
aglomeracji, które w toku procesu kumulatywnej okrężnej przyczyno-
wości tylko umacniają swoją przewagę nad rynkami małymi i „płytki-
mi”5. Efektem tego jest miedzy innymi wyraźna i trwała różnica w wy-
sokości stóp bezrobocia, co także można zaobserwować w odniesieniu 
do analizowanych klas gmin (ryc. 2).

2 Dane nie obejmują pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz 
podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób. W rezultacie w odniesieniu do całego wo-
jewództwa, obejmują one jedynie 2/3 ogółu pracujących. Szczególnie duże niedosza-
cowania dotyczą gmin podmiejskich i pozostałych, w których dominują małe firmy 
i indywidualne gospodarstwa rolne.

3 Dane są znacznie przeszacowane. Wg Bednarskiego i innych (2008) około 23 proc. za-
rejestrowanych bezrobotnych, otrzymujących zasiłki wykonywało pracę nierejestro-
waną. W grupie bezrobotnych pozbawionych prawa do zasiłku odsetek ten wynosił 
38 proc.

4 Aby zachować porównywalność wyników, dochód z tytułu podatku od osób fizycz-
nych osiągany w miastach na prawach powiatu pomniejszony został o część wynika-
jącą właśnie z tytułu pełnienia przez gminę funkcji powiatu. Dane te nie pozwalają 
wprost wnioskować o wysokości dochodów mieszkańców a jedynie o skali ich zróżni-
cowań w odniesieniu do badanych klas gmin.

5 Użyto cudzysłowu, choć w jeżyku angielskim sformułowanie „thick/thin labour mar-
ket” jest używane dosłownie na oznaczenie poziomu złożoności a w konsekwencji 
specjalizacji rynków pracy.
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Ryc. 2 Udział zarejestrowanych bezrobotnych (proc.) w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym wg klas gmin w województwie pomorskim w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

 Kolejną konsekwencją różnego stopnia złożoności i specjalizacji ryn-
ków pracy są odmiennie kształtujące się wynagrodzenia. Szacunki doko-
nane w oparciu o wysokość wpływów do budżetów gmin z tytułu udzia-
łu w podatku dochodowym od osób fi zycznych wskazują, że opodatko-
wane dochody na mieszkańca w miastach powiatowych są przynajmniej 
dwukrotnie wyższe niż w przypadku pozostałych gmin6. Należy przy 
tym zwrócić uwagę, że poziom dochodów kształtuje popyt konsumpcyj-
ny, co przekłada się na popyt na pracę i w efekcie kształtuje wielkość i zło-
żoność rynków pracy (A. Radziwiłł, 1999).
 Obraz rynków pracy w trzech analizowanych klasach gmin, w świe-
tle wskaźników bazujących na danych z sytemu statystyki publicznej jest 
klarowny i zgodny z dotychczasowym stanem wiedzy, zarówno w wy-
miarze teoretycznym jak i empirycznym. Stan rynków pracy miast po-
wiatowych jest zdecydowanie lepszy niż gmin peryferyjnych (pozosta-
łych). Bezrobocie jest około dwukrotnie niższe a dochody przynajmniej 
dwukrotnie wyższe. Zakładając, że stan rynków pracy dobrze oddaje po-
ziom rozwoju gospodarczego, powstaje pytanie, w jakim stopniu subiek-
tywne oceny jakości życia, formułowane przez mieszkańców, pokrywają 
się z dokonanymi ustaleniami. Czy rzeczywiście oceny jakości życia za-
leżą od poziomu rozwoju gospodarki i w jakim stopniu.

6 Różnice te są do pewnego stopnia amortyzowane przez niższe koszty utrzyma-
nia w pozostałych gminach. Brakuje jednak szacunków, które pozwoliłyby chociaż 
w przybliżeniu określić wysokość tych kosztów.
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Zróżnicowanie jakości życia w świetle wyników badania ankietowego

Analizując zróżnicowanie ocen jakości życia skupiono się na czterech za-
gadnieniach:
1) Zadowolenia ze swoich warunków życia?
2) Zadowoleniu ze swojego życia?
3) Satysfakcji z życia rodzinnego?
4) Zaufania do innych ludzi?
 Szczegółowe brzmienie pytań poddanych analizie znajduje się w ty-
tułach rycin 3–6. Analizy odpowiedzi na wymienione powyżej, jak i na 
wszystkie inne pytania zawarte w kwestionariuszu, wskazują, że właśnie 
te cztery wybrane pytania pozwalają na zgeneralizowaną ocenę jakości 
życia (Raport techniczny…, 2013).

Zadowolenie ze swoich warunków życia

Zadowolenie z warunków życia, jest kategorią, w której subiektywne oce-
ny są najsilniej powiązane z realną sytuacją gospodarczą. Główną płasz-
czyzną powiązań jest sytuacja na rynku pracy. To dochody osiągane z pra-
cy pozwalają zaspokoić potrzeby materialne. Poziom ich zaspokojenia okre-
śla właśnie zadowolenie z warunków życia. Mieszkańcy województwa są 
generalnie zadowoleni z wykonywanej, obecnie lub w przeszłości, pracy. 
Deklaruje to ponad trzy czwarte z nich. Spośród całego katalogu warun-
ków wpływających na satysfakcję z pracy najwyższą rolę odgrywa właśnie 
aspekt dochodowy. Biorąc pod uwagę wysoki odsetek usatysfakcjonowa-
nych z pracy, wyraźna przewaga ocen pozytywnych w odniesieniu do oce-
ny warunków życia nie zaskakuje (ryc. 3). Jednak zróżnicowanie tych ocen 

Ryc. 3. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze swoich warunków życia?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.
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w układzie centra – peryferie jest niewielkie – o wiele mniejsze niż sugero-
wałby to różnice wartości wskaźników obliczonych na podstawie danych 
pochodzących z systemu statystyki publicznej.
 Oceny zadowolenia ze swoich warunków życia, są niższe na pery-
feriach niż w centrach, ale tylko nieznacznie. Ponadto zwraca uwagę  
wyższy odsetek niezadowolonych w miastach powiatowych niż w pozo-
stałych dwóch kategoriach gmin.
 Oceny warunków życia wykazują związek z ocenami satysfakcji ze 
spędzania czasu wolnego. Najpopularniejsze formy nie są zróżnicowa-
ne. Zarówno najbiedniejsi, jak i najbardziej zamożni mieszkańcy woje-
wództwa najchętniej w wolnym czasie oglądają telewizję, bądź też ko-
rzystają z Internetu. W przypadku mniej popularnych sposób spędzania  
wolnego czasu, poziom zamożności odgrywa znaczenie. Potwierdza to 
również pytanie o brakujące formy spędzania wolnego czasu oraz po-
wody takiego stanu rzeczy. Jedną z głównych barier okazują się być zbyt 
wysokie koszty dostępu do infrastruktury, bądź też potrzebnego sprzę-
tu. Zamożniejsi mieszkańcy, mając łatwiejszy dostęp do infrastruktu-
ry rekreacyjnej i sprzętu prowadzą też zdrowszy tryb życia – to kolejny 
związek pomiędzy warunkami życia a innymi kluczowymi aspektami, 
kształtującymi jego jakość.

Zadowolenie ze swojego życia

Zadowolenie z życia jest kategorią subiektywną zależną o splotu  
kilku, a czasami wielu czynników. Rezultaty badania ankietowego 
wskazują, że zdecydowana większość, bo ok. 80 proc. mieszkańców jest 
raczej lub zdecydowanie usatysfakcjonowanych z życia. Rezultaty te nie 
zaskakują. Wysoki poziom zadowolenia z życia potwierdzają inne ba-
dania7. Województwo pomorskie zajmuje pod tym względem z reguły 
czołowe miejsca. 
 Na podkreślenie zasługuje brak większych różnic w ocenie jakości ży-
cia w układzie centra – peryferie (ryc. 4). Suma odpowiedzi pozytywnych 
jest niemal identyczna w miastach powiatowych, gminach podmiejskich 
i jak i pozostałych. Nieznaczny regres widoczny jest jedynie w przypad-
ku odsetka osób zdecydowanie zadowolonych z życia. Jest to obraz zu-
pełnie inny, niż ten, który sugerują wyniki analiz typowych wskaźników 
gospodarczych. 

7 Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, 2013, 
GUS, US w Łodzi, Warszawa
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Ryc. 4 . Czy jest Pan(i) obecnie zadowolony(a) ze swojego życia?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

 Różnice te wynikają z dość oczywistego faktu. Satysfakcja z życia 
kształtowana jest również przez czynniki pozaekonomiczne. Potwier-
dzają to odpowiedzi na pytanie o najważniejsze warunki dla udanego, 
szczęśliwego życia. Wyraźnie najczęściej wymieniane jest zdrowie, na 
drugim miejscu – pieniądze, a na kolejnych trzech niemal równorzędnie: 
dzieci, udane małżeństwo i praca, przy czym wskazania na dzieci najczę-
ściej współwystępują z udanym małżeństwem a pieniądze z pracą. Gdy-
by więc pokusić się o lapidarne podsumowanie można by najważniejsze 
warunki szczęśliwego życia streścić następująco: zdrowie oraz życie za-
wodowe i rodzinne.
 Oceny satysfakcji z życia są dość silnie powiązane z ocenami podsta-
wowych aspektów takich jak wspomniane już zadowolenie materialnych 
warunków życia, czy samoocena stanu zdrowia. Zauważalne są również 
związki z ocenami zadowolenia z życia rodzinnego oraz zaufania do in-
nych ludzi.

Satysfakcja z życia rodzinnego

Niezależnie od klasy gmin, satysfakcja z życia rodzinnego, przez zdecy-
dowaną większości respondentów oceniana jest pozytywnie (ryc. 5). Ze 
wszystkich czterech analizowanych zagadnień, w tym przypadku naj-
silniej zaznacza się zróżnicowanie w układzie centra – peryferie. Po czę-
ści może to wynikać, z lepszych warunków materialnych. Wysoka sa-
tysfakcja z życia rodzinnego w miastach powiatowych wydaje się stać 
w sprzeczności z obrazem, który wyłania się z analizy danych pochodzą-
cych z systemu statystyki publicznej. Większa liczba rozwodów, mniejsza 

Maciej Tarkowski



69

dzietność, większa natężenie urodzeń w związkach nieformalnych inter-
pretowane są jako przejawy kryzysu rodziny. Być może jednak te zjawi-
ska sprzyjają właśnie osiągnięciu satysfakcji z życia rodzinnego.

Ryc. 5 Czy jest Pan(i) usatysfakcjonowany(a) z życia rodzinnego?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

 Należy jednocześnie mieć na względzie fakt, że pytanie o życie ro-
dzinne należy do intymnych i respondenci mogą nie udzielać szczerych 
informacji. Błąd ten wynikać może z warunków, w jakim przeprowadzo-
ny jest wywiad (obecność członka rodziny) jak i być pochodną hierarchii 
wartości, wyznawanych przez respondentów.

Zaufanie do innych ludzi

Kolejną kwestią istotną dla kształtowania jakości życia są relacje społecz-
ne, dla kształtowania których fundamentem jest zaufanie. Patrząc na kwe-
stię zaufania przez pryzmat pytania o to czy warto ufać innym ludziom, 
widać pewne zróżnicowanie w układzie centra – peryferie. W gminach 
peryferyjnych jest ono wyższe (ryc. 6). W przypadku pytań o zaufanie do 
poszczególnych instytucji, rysują się różne wzorce odpowiedzi – nie wy-
łaniają się jednak odrębne schematy zaufania w układzie centra – pery-
ferie.
 Generalnie wysoki poziom zaufania do innych ludzi nie koniecznie 
przekłada się na wysoki poziom zaangażowania społecznego. O ile re-
spondentów cechują dobre relacje w gronie najbliższych o tyle niecałe 
3 proc. deklaruje przynależność do organizacji podejmujących inicjatywy 
o charakterze społecznym. Niezbyt często angażują się oni w sprawy naj-
bliższej okolicy, nie czują się też podmiotem w życiu lokalnej społeczno-
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ści i to mimo tego, że dwie trzecie z nich odczuwa przywiązanie do miej-
sca, w którym mieszka.

Wnioski

Wniosek najbardziej generalny, jaki wynika z przeprowadzonej analizy 
dotyczy różnic w ocenach poziomu rozwoju gospodarczego opartych 
o podstawowe wskaźniki rynku pracy oraz formułowanych przez re-
spondentów w odniesieniu do najważniejszych aspektów jakości życia. 
Z uwagi na ograniczenia skal pomiarowych trudno o precyzyjne osza-
cowania. Można jednak powiedzieć, że subiektywne opinie są mniej 
zróżnicowane, niż należałoby się spodziewać, biorąc pod uwagę rze-
czywiste zróżnicowania stanu gospodarki. Pomijając przyczyny takie-
go postrzegania, warto podkreślić, że mają one swoje poważne konse-
kwencje dla funkcjonowania społeczności lokalnych, jak i skuteczno-
ści interwencji publicznej na polu rozwoju lokalnego i regionalnego. 
Skoro mieszkańcy obszarów peryferyjnych, których poziom rozwoju 
gospodarczego jest wyraźnie i permanentnie gorszy niż centrów, uwa-
żają, że nie jest aż tak źle, to będą mniej skłonni do podejmowania 
działań, czy korzystania z okazji, aby poprawić swoją sytuację. Jest to 
poważne wyzwanie dla polityki, które nakazuje, w rozwiązaniach o cha-
rakterze ekonomicznym, uwzględniać także aspekty psychologiczne, 
mogące mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia interwencji.
 Zidentyfi kowane różnice nakazują powrócić również do pytania 
o cele rozwoju. Czy jest nim jedynie zapewnienie możliwie szerokiego 
udziału w konsumpcji owoców wzrostu gospodarczego, niezależnie od 

Ryc. 6. Uważa Pan(i), że warto ufać innym ludziom?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.
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jego indywidualnych i społecznych kosztów, czy też bardziej wyważo-
ne podejście, stwarzające możliwości osiągnięcia także korzyści niema-
terialnych. Od pewnego poziomu zamożności, wzrost gospodarczy nie 
podnosi satysfakcji z życia. Czy województwo pomorskie osiągnęło już 
taki poziom. Biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne – na pewno 
nie. Stosunkowo małe zróżnicowanie ocen jakości życia w układzie cen-
tra – peryferie jest na pewno konsekwencją przyjętych przez responden-
tów ram odniesienia, które tworzy sytuacja lokalnej społeczności. Indy-
widualna sytuacja nie jest oceniana względem abstrakcyjnych danych, 
a raczej w odniesieniu do poziomu życia sąsiadów. Ponadto, jak poka-
zują wykorzystane w niniejszym opracowaniu wyniki badań ankieto-
wych, a także rezultaty podobnych analiz, kwestie ekonomiczne – pie-
niądze i praca – nie są jedynymi, które kształtują zadowolenie z życia. 
Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób na poziomie lokalnym i regio-
nalnym wspierać zdrowie, rodzinę i rozwój dzieci – wartości również 
kształtujące poczucie zadowolenia z życia. Jest to tym bardziej istotne, 
że możliwości działań na wymienionych polach są ograniczone prawnie 
i finansowo, co wymuszą współpracę z innymi instytucjami jak i poszu-
kiwanie społecznie innowacyjnych rozwiązań, pozwalających zniwelo-
wać wpływ istniejących barier.
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Aneta Marek

Próby tworzenia nowej jednostki administracyjnej 
na przykładzie Jastrzębiej Góry

Wstęp

Jastrzębia Góra jest miejscowością turystyczną położoną w północnej 
części województwa pomorskiego, w powiecie puckim, w gminie 
Władysławowo, nad Morzem Bałtyckim (ryc. 1). Historia tej letniskowej 
miejscowości sięga zaledwie lat dwudziestych XX w. Do 1921 r. cały 
obszar Jastrzębiej Góry należał do Niemca Haneumanna, właściciela 
majątku Mieroszyno. Ówczesny teren niezagospodarowany i dziki 
pokrywały pastwiska, kępy krzewów oraz lasy sosnowe (R. Wiluś, 1988).

Ryc. 1. Położenie gminy Władysławowo na tle powiatu puckiego

Źródło: opracowanie własne.

 Przełom nastąpił w 1921 r., kiedy to warunki klimatyczne i możliwości 
rozwoju wypoczynku tego odcinka wybrzeża zostały dostrzeżone przez 
ludność zamieszkującą Polskę centralną. Swój rozkwit Jastrzębia Góra za-
wdzięcza inż. Jerzemu Osmołowskiemu, zamieszkałemu w Warszawie. 
Osmołowski utworzył spółkę z o.o. „Rozewja”, w skład której weszli 

Jakość życia w centrach i na peryferiach regionu – przykład województwa pomorskiego



74

Henryk Kuncewicz i Adolf Makomaski. Spółka zakupiła 2 lipca 1921 r. od 
Haneumanna obszar o powierzchni 58,92 ha, figurujących jako nieużytki 
i pastwiska, a także pięć budynków oraz drogę nad brzegiem morza. 
Nowo zakupiony obszar obejmował tereny od obecnej ulicy Bałtyckiej do 
ulicy Droga Rybacka1. W 1924 r. spółka „Rozewja” przekształciła się 
w spółkę akcyjną „Jastgór – Kąpiele na Wielkim Morzu”. Jerzy Osmołow-
ski, jak i pozostali członkowie spółki, teren rozparcelowali i sprzedawali 
jako działki budowlane.
 Na wschód od Drogi Rybackiej do Lisiego Jaru rozciąga się obszar Ja-
snego Wybrzeża. W latach dwudziestych teren ten został zakupiony od 
rodziny Dettlaff przez spółkę „Jasne Wybrzeże”, reprezentowaną przez 
Wasilewskiego, Tłukowskiego i Mazarka. Pierwszy prywatny dom o na-
zwie „Morskie Oko” na Jasnym Wybrzeżu wybudował Bolesław Klinger.
 Trzecią część Jastrzębiej Góry obejmowały tereny położone między Ja-
snym Wybrzeżem a Rozewiem tzw. Lisi Jar. Obszar ten, stanowiący wła-
sność Antoniego Białka z Tupadeł, kupił mieszkający w Warszawie hrabia 
de Rosset. Nowy właściciel zbudował nad samym morzem willę, której 
obecna nazwa to „Rossetówka” (A. Łojek, 2001).
 Już przed II wojną światową Jastrzębia Góra zyskała znaczący rozgłos 
jako letniskowa miejscowość. W jednym z pierwszych przewodników tu-
rystycznych czytam, że Jastrzębia Góra „wznosi się na najwyższej części 
polskiego wybrzeża, nad morzem pełnem i odznacza się piękną plażą, 
malowniczą okolicą, z głębokimi jarami, wąwozami. Posiada pierwszo-
rzędne hotele i pensjonaty, jak: Bajka, Bałtyk, Fantazja, Pilica. W najnow-
szym czasie wzniesiono tu staraniem Stowarzyszenia Chrześcijańsko-
Narodowego Nauczycielstwa Szkół, który na dniu 22 czerwca 1933 roku 
został poświęcony i do publicznego oddany użytku (…). Do Jastrzębiej 
Góry można dojechać koleją do stacji Wielka Wieś – Hallerowo, a stamtąd 
powózka lub autobusem nadmorskim bulwarem do Jastrzębiej Góry  
9 km” (P. Paliński, 1934, s. 65).
 W 1934 r. wydawnictwo warszawskie zamieściło kolejną wzmiankę 
o Jastrzębiej Górze w „Przewodniku zdrojowo – turystycznym” „Jastrzę-
bia Góra wznosi się na zachodnim krańcu Kępy Swarzewskiej (…). Gęsto 
zadrzewiony park o powierzchni 28 morgów, dochodzący do morza, 
chroni od wiatrów północnych i wschodnich. Przez Jastrzębią Górę bie-
gnie piękny, szeroki, nadbrzeżny bulwar do Wielkiej Wsi i Karwi. W przy-
szłości obok jezdni ma przechodzić tramwaj elektryczny. Wykupienie 
przez Towarzystwo „Jastgór” z rąk niemieckich tereny Jastrzębiej Góry 
zostały rozplanowane według zasad współczesnej urbanistyki. Pomię-
dzy rzędami domów i willi zostały przeprowadzone szerokie ulice  

1 Na podstawie kontraktu kupna tereny Jastrzębiej Góry zostały wpisane 30 września 
1921 r. do Księgi Wieczystej KW nr 278 jako własność spółki z o.o. „Rozewja”.
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i zadrzewione aleje (…). W obecnej chwili istnieje na Jastrzębiej Górze kil-
kadziesiąt willi, są dwa eleganckie pensjonaty: „Pilica” z 40 pokojami 
i „Jasna”. Na miejscu znajdują się poczta, telegraf i telefon. Do użytku go-
ści place tennisowe, konie, samochód. Stacja kolejowa Łebcz. Dojazd szo-
są znakomity. Komunikację z Gdynią utrzymują autobusy” (H. Piotrow-
ski, 1934, s. 165).

Możliwości funkcjonowania Jastrzębiej Góry jako samodzielnej 
jednostki

Dnia 30 czerwca 1963 r. Jastrzębia Góra otrzymała status osiedla. Powsta-
ła Rada Narodowa Osiedla z siedzibą w Jastrzębiej Górze (Dz. U. nr 23 
poz. 129). Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 li-
stopada 1972 r. Jastrzębia Góra została włączona do miasta Władysławo-
wa, którego częścią pozostaje do chwili obecnej (Dz. U. 1972, nr 50, 
poz. 327). Gmina miejska Władysławowo jest jedyną w Polsce, w skład 
której wchodzą osiedla oraz sołectwa.

Ryc. 2. Podział miasta Władysławowo

Źródło: opracowanie własne.

 Powstałe na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. organizacje spo-
łeczne Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry, Towarzystwo Ratowa-
nia Klifu, Towarzystwo Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji wraz z radnymi 
zachodniej części Gminy Władysławowo, sołectwami i Samorządem 
Mieszkańców rozpoczęły starania o utworzenie samodzielnej jednostki 
administracyjnej w Jastrzębiej Górze. W 1990 r. powołano Społeczny Ko-
mitet, którego podstawowym celem było pilotowanie spraw utworzenia 
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Źródło: opracowanie własne.
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samodzielnej jednostki administracyjnej. W 1999 r. grupa ta przekształci-
ła się Zespół Inicjatywny Utworzenia Gminy Jastrzębia Góra.
 Przeprowadzona symulacja dochodów za 1999 r. przez ówczesnego 
Skarbnika Miasta Władysławowo niezbicie dowodziła, że dochody  
w 1999 r. wynosiłyby dla nowo powstałej gminy w Jastrzębiej Górze 
6.493.112 zł, a na 1 mieszkańca przypadało 2009 zł. W 2001 r. dochody wy-
nosiłyby 10.500.000 zł , co stanowiło na 1 mieszkańca około 3.150 zł.
 Symulacja ta potwierdziła samowystarczalność nowej gminy. Nie-
równomierna liczba mieszkańców gminy Władysławowo stawiała 
mieszkańców części zachodniej zawsze na pozycji przegranej. Domina-
cja Władysławowa była i nadal jest widoczna w liczbie głosów radnych 
miasta i polityki władz miasta (K. Katka, 2009). Część wschodnia posia-
dała 17 radnych (miasto Władysławowo, sołectwa Chałupy i Chłapowo), 
zaś część zachodnia tylko 5 radnych.
 Powołanie i utworzenie nowej gminy Jastrzębia Góra mogłoby przy-
czynić się do ograniczenia panującego na tym terenie bezrobocia wśród 
osób z wyższym, średnim a nawet podstawowym wykształceniem oraz 
uchronić zachodnią część gminy przed dalszą degradacją. Specyfika 
położenia geograficznego Jastrzębiej Góry i pozostałych miejscowości 
dawała szansę na przemyślany rozwój urbanistyczny. Sprzyjała temu 
odpowiednia baza noclegowa (tab. 1), gastronomiczna, a także towarzy-
sząca.

Tabela 1. Wykaz sezonowej bazy noclegowej w nowo projektowanej gminie  
Jastrzębia Góra na dzień 31.12.2000 r. 

Lp. Jednostki osadnicze Liczba miejsc noclegowych

1 Karwia 21180

2 Ostrowo 2380

3 Tupadły 555

4 Jastrzębia Góra 31650

5 Ogółem 55765

Źródło: dane Urzędu Miasta we Władysławowie.

 W 2007 r. budżet Gminy Władysławowo wyniósł 39.218.033,00 zł, a sy-
mulacja dla nowo powstałej gminy wyniosła 14.902.852,00 zł, co stanowi-
ło 38% budżetu gminy. W oparciu o budżet całej gminy za 2007 r. wyni-
ka, że dochody, wydatki oraz dochód na 1 mieszkańca kształtują się na 
poziomie:
1.  Dochody:

A- cała gmina 39 218 033 zł;
B- symulacja dla Jastrzębiej Góry 13 726 311 zł – ok. 35%.
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2.  Wydatki:
A- cała gmina 44 455 967 zł.
B- symulacja dla Jastrzębiej Góry 6 668 395 zł – ok. 15%;

oraz na inwestycje z budżetu gminy 7 057 916 zł.
3.  Dochód na 1 mieszkańca

A- cała gmina 2 599 zł;
B- symulacja dla Jastrzębiej Góry 4 061 zł.

W 2009 r. dochód miasta Władysławowo wyniósł 41 650 000 zł, a symula-
cja dla nowo powstałej gminy wynosiłaby 15 827 000 zł, co daje 4396 zł na 
1 mieszkańca. 
 Warto nadmienić, że zachodnia część gminy Władysławowo jest zwią-
zana z Władysławowem tylko administracyjnie. Odległość od miasta 
Władysławowa wynosi od 11 do 16 km, a ponadto miejscowości zachod-
niej części gminy Władysławowo posiadają:
•	 wodociąg obejmujący Karwię, Ostrowo, Tupadły, Rozewie i Jastrzębią 

Górę;
•	 gazociąg i kolektor burzowy dla w/ w miejscowości;
•	 kanalizację i stację oczyszczania ścieków;
•	 Straż Pożarną i Urząd Pocztowy w Jastrzębiej Górze i Karwi; 
•	 Szkołę Podstawową i Bibliotekę Publiczną w Karwi i Jastrzębiej Górze; 
•	 cmentarz komunalny w Ostrowie i parafialny w Jastrzębiej Górze;
•	 pomieszczenia, które po adaptacji można przeznaczyć na Gimnazjum, 

Urząd Gminy i Posterunek Policji. 
Część zachodnią gminy Władysławowo coraz bardziej cechuje rozwój tu-
rystyki, a co za tym idzie pozostałe miejscowości zmieniają swoja funkcję 
z rolniczej na usługową. Widać to choćby na przykładzie miejscowości Ja-
strzębia Góra i Karwia, w których zmalała liczba użytków rolnych i po-
wierzchnia gospodarstw indywidualnych (tab. 2).

Tabela 2. Wykaz gruntów i użytków rolnych w nowo projektowanej gminie  
Jastrzębia Góra na dzień 31.12.2000 r.

Miejscowości Ogółem Użytki rolne Pow. gospodarstw 
indywidualnychOrne sady łąki pastwiska lasy pozostałe

Karwia 245,01 19,07 - 106,40 1,59 33,55 84,40 207,12 ha

Ostrowo 1028,05 177,78 1,01 150,95 26,35 480,57 191,39 447,66 ha

Tupadły 417,81 144,04 - 72,22 33,55 65,93 102,07 289,43 ha

Jastrzębia 
Góra

316,78 43,28 - 9,47 29,90 63,64 170,49 24,93 ha

Ogółem 2007,65 384,17 1,01 339,04 91,39 643,69 548,35 969,14 ha

Źródło: dane Urzędu Miasta we Władysławowie.
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Działania w sprawie utworzenia nowej jednostki administracyjnej 

 Rada Miejska we Władysławowie uchwałą nr VI/37/90 z dnia 14 wrze-
śnia 1990 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o odłączeniu zachodnich 
miejscowości gminy Władysławowo i utworzenia samodzielnej jednostki 
administracyjnej z siedzibą w Jastrzębiej Górze. Kolejne wiadomości dla 
zachodniej części miejscowości przedstawiła Rada Miejska we Władysła-
wowie dnia 28 sierpnia 1996 r. uchwałą nr XXII/183/96: „przekazuje się  
Radzie Ministrów wniosek samorządowych jednostek pomocniczych  
Jastrzębiej Góry, Ostrowa, Tupadeł, Karwi wraz z wynikami przeprowa-
dzonych konsultacji z mieszkańcami bez zajmowania stanowiska”.
 Ponownie Rada Powiatu Puckiego w dniu 22 lutego 2000 r. pozytyw-
nie zaopiniowała dążenia mieszkańców miejscowości Rozewie, Jastrzębia 
Góra, Tupadły, Ostrowo i Karwia do wydzielenia się z Miasta Władysła-
wowo jako samodzielnej jednostki. 
 Wszystkie niezbędne dokumenty podziału gminy i utworzenia nowej 
jednostki administracyjnej zostały przekazane do MSWiA w Warszawie 
w dniu 12 maja 2000 r.
 W dniu 16 marca 2000 r. zwrócono się w tej sprawie do Pana prof.  
J. Buzka, Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polski o pomoc. Pismo 
pozostało bez odpowiedzi. 
 Także pozytywnie ustosunkował się Sejmik Województwa Pomor-
skiego, który w dniu 17 kwietnia 2000 r. uchwałą nr 237/XVIII/2000  
pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzenie Gminy Jastrzębia Góra.
 W dniu 12 maja 2000 r. wniosek po uprzednim pozytywnym zaopinio-
waniu przez Radę Powiatu i Sejmik Województwa Pomorskiego z pozy-
tywną opinią Wojewody Pomorskiego został przekazany na ręce Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Marka Biernackiego. 
 Delegacja Zespołu Inicjatywnego w dniu 1 grudnia 2000 r. została 
przyjęta przez Podsekretarza Stanu MSWiA Pana J. Płoskonkę. Otrzyma-
ła ona zapewnienie o utworzeniu nowej gminy. Wówczas też poseł na 
Sejm Jerzy Budnik wystosował pismo w dniu 1 grudnia 2000 r. z zapyta-
niem do Ministra MSWIA M. Biernackiego, kiedy zostanie rozpatrzony 
wniosek o utworzenie nowej jednostki administracyjnej.
 W dniu 1 lutego 2001 r. delegacja zachodniej części Gminy Władysła-
wowo została przyjęta przez Pana M. Biernackiego Ministra MSWiA 
w obecności Posła J. Budnika. Wszyscy obecni otrzymali zapewnienie od 
Pana Ministra, że taka gmina powstanie. 
 Jednocześnie w dniu 1 lutego 2001 r. delegacja złożyła w gabinecie 
Podsekretarza Stanu MSWiA Pana J. Płoskonki wszelkie niezbędne, do-
pracowane, uzupełnione wnioski i dokumenty. Dokumenty te zostają 
skrupulatnie sprawdzone i przyjęte przez doradcę Podsekretarza Stanu 
Panią Izydorczak. 
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 W dniu 23 lutego 2001 r. na wniosek Zespołu Inicjatywnego i Zarządu 
Osiedla Jastrzębia Góra doszło do spotkania 15 przedstawicieli zachod-
niej części gminy Władysławowo z Ministrem MSWiA Panem M. Bier-
nackim i Posłem J. Budnikiem w Jastrzębiej Górze. Na spotkaniu tym 
przedstawiciele w obecności Posła otrzymali zapewnienie od Pana Mini-
stra, że gmina wiejska Jastrzębia Góra zostanie powołana, a pozytywna 
decyzja zostanie przekazana do dnia 30 czerwca 2001 r.
 W dniu 12 czerwca 2001 r. Zespół Inicjatywny zwrócił się o pomoc  
do Pana M. Płażyńskiego Marszałka Sejmu. Pismo pozostało bez odpo-
wiedzi. 
 W dniu 19 lipca 2001 r. Zespół Inicjatywny zwrócił się o pomoc do 
prof. Krzysztofa Pendereckiego – Honorowego Członka Towarzystwa 
Miłośników Jastrzębiej Góry. W dniu 23 lipca 2001 r. prof. K. Penderecki 
został przyjęty przez Prezesa Rady Ministrów prof. J. Buzka i otrzymał 
zapewnienie na piśmie o utworzeniu w 2002 r. gminy wiejskiej Jastrzębia 
Góra. W dniu 15 sierpnia 2001 r. na ręce pełnomocnika Zespołu Inicja-
tywnego, Podsekretarz Stanu MSWiA Pan J. Płoskonka, przekazał pismo 
DW14/34-31/6/00/01/11, w którym powołał się na ustawę z dnia 11 kwiet-
nia 2001 r. dotyczącą zmiany ustaw: o samorządzie gminnym, o samorzą-
dzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządo-
wej w województwie oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 45 
poz. 497 art. 10). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 104 ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną „w okresie 
do 31 grudnia 2005 r. nie dokonuje się podziału gmin w celu utworzenia 
nowej gminy”. Tym samym starania o utworzenie nowej jednostki admi-
nistracyjnej z siedzibą w Jastrzębiej Górze zostały zablokowane, co po-
twierdziło pismo z dnia 3 sierpnia 2001 r. Podsekretarza Stanu MSWiA  
J. Płoskonki o nieutworzeniu gminy Jastrzębia Góra.
 W piśmie z dnia 27 września 2001 r. skierowanym do Pani Elżbiety 
Pendereckiej Podsekretarz Stanu MSWiA Pan J. Płoskonka informował, 
że do sprawy utworzenia gminy Jastrzębia Góra będzie można powrócić 
po dniu 31 grudnia 2005 r.
 W 2002 r. zostały wysłane dokumenty w dniu 21 stycznia 2002 r. do 
Krajowej Rady SLD (pismo pozostało bez odpowiedzi) oraz w dniu  
29 stycznia 2002 r. do Panów Marszałków Sejmu. W 2002 r. poseł Jerzy 
Budnik złożył interpelację poselską w sprawie utworzenia gminy Jastrzę-
bia Góra.
 W dniu 20 marca 2002 r. Przewodniczący Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych Andrzej Brachmański przekazał kopie dokumen-
tów Zespołu Inicjatywnego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Krzysztofa Janika. Zespół Inicjatywny wystosował pismo w spra-
wie utworzenia nowej jednostki administracyjnej w dniu 11 lutego 2002 r. 
do Przewodniczącego Komisji Sejmowej Samorządu i Polityki Regional-
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nej Zbigniewa Kuźmiuka. Dnia 28 maja 2002 r. otrzymano pismo od Prze-
wodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
Zbigniewa Kuźmiuka, potwierdzający wcześniejsze ustalenia.
 Następnym dokumentem blokującym dalsze działania było pismo 
otrzymane w dniu 3 lipca 2002 r. od Podsekretarza Stanu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Mazurka. W wyniku no-
welizacji przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym nastąpiły zmiany w podziale terytorialnym kraju, w tym dotyczące 
tworzenia nowych gmin. Obecne przepisy nie przewidują możliwości 
składania wniosku przez mieszkańców lub organizacje społeczne, 
a wnioskodawcą może być tylko rada gminy. Podsekretarz Stanu wska-
zuje także na ustawowy zakaz tworzenia nowych jednostek samorządu 
terytorialnego stopnia gminnego, bez względu na to, na jakim etapie po-
stępowania znajdowały się procedury dotyczące rozpatrzenia każdego 
indywidualnego wniosku w momencie wprowadzenia zakazu. W 2002 r. 
zostało wysłanych wiele dokumentów w sprawie podziału gminy:
•	 pismo z dnia 15 kwietnia 2002 r. do Pani Senator Ewy Serockiej;
•	 pisma z dnia 14 czerwca 2002 r. do Panów Posłów Ziemi Pomorskiej: 

Jana Sieńko, Jerzego Budnika, Janusza Lewandowskiego, Lecha Pod-
kańskiego, Andrzeja Różańskiego, Franciszka Potulskiego i Przewod-
niczącego Komisji Sejmowej Andrzeja Brachmańskiego;

•	 pisma z dnia 17 czerwca 2002 r. do Przewodniczących Klubów Parla-
mentarnych: SLD (Jerzego Jaskierni), UP (Marka Pola), PO (Macieja 
Płażyńskiego), PiS (Jarosława Kaczyńskiego).

W następnych latach wysłano kilkanaście pism wraz z załączoną doku-
mentacją do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych oraz posłów 
i senatorów. Jednak w zdecydowanej większości na wiele pism nie otrzy-
mano w ogóle odpowiedzi. W sprawę odłączenia się miejscowości za-
chodniej części Władysławowa zaangażował się ks. Józef Łągwa SJ, który 
wraz z delegatami samorządu mieszkańców starał się docierać do wszyst-
kich możliwych polityków.
 Dalsze działania przypadły na 2007 r. Wystosowano pisma i przesłano 
niezbędne dokumenty, w tym:
•	 dnia 8 marca 2007 r. do Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw  

Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego;
•	 dnia 26 marca 2007 r. do posłanki Ziemi Pomorskiej PiS Jolanty Szczy-

pińskiej.
 Warto podkreślić, że Grupę Inicjatywną wpierał poseł Jerzy Budnik, 
który dodatkowo kierował do poszczególnych przedstawicieli władz od-
powiednią dokumentacje, w tym do posłanki Ziemi Pomorskiej PiS Jolan-
ty Szczypińskiej.
 W 2008 r. podjęto kolejne działania kierując pismo w sprawie utworze-
nia nowej jednostki administracyjnej z dnia 26 listopada 2008 r. do Preze-
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sa Rady Ministrów Donalda Tuska. Pomoc zaoferował Jarosław Wałęsa 
z Klubu Parlamentarnego PO, który wystosował pismo BPJW/027/254/08 
do Ministra Spraw Wewnętrznych Grzegorza Schetyny w sprawie inter-
pelacji poselskiej w sprawie utworzenia samodzielnej jednostki admini-
stracyjnej z siedzibą w Jastrzębiej Górze. Odpowiedzią na reakcję Jarosła-
wa Wałęsy było pismo wystosowane w dniu 1 kwietnia 2009 r. przez Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do Marszałka 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w sprawie 
odrzucenia utworzenia nowej jednostki administracyjnej.
 Zespół Inicjatywny Utworzenia Gminy Jastrzębia Góra ponownie 
przygotował stosowne pisma, która została wysłane w dniu 20 kwietnia 
2009 r. do Jarosława Wałęsy z prośbą o dalszą działalność i w dniu  
27 kwietnia 2009 r. skierowane do Ministra MSWiA Grzegorza Schetyny. 
Natomiast w dniu dnia 1 kwietnia 2010 r. delegacja mieszkańców złożyła 
stosowną dokumentację na ręce Sekretarza Stanu MSWiA Tomasza  
Siemoniaka. 
 W 2010 r. przekazano kolejne dokumenty. Były to: pismo z dnia 17 maja 
2010 r. wraz z dokumentacją skierowane do posła Ziemi Pomorskiej  
M. Biernackiego oraz pismo z dnia 14 lipca 2010 r. skierowane do Prze-
wodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu i Rozwoju Regionalnego 
Waldy Dzikowskiego. 
 Ostatnie już działania skierowane były do posłanki Krystyny Kłosin. 
Na pisma z dnia 18 lipca 2012 r. i 21 lutego 2013 r. nie otrzymano odpowie-
dzi. Efektem wystosowanych pism było spotkanie w lutym 2013 r. po-
słanki z przedstawicielami mieszkańców Jastrzębiej Góry oraz spotkanie 
posłanki z burmistrz Miasta Władysławowa2.

Podsumowanie

Ogromny potencjał, jaki posiada Jastrzębia Góra nie wystarczy, aby utwo-
rzyć odrębną jednostkę administracyjną. W ciągu ponad piętnastu lat Ze-
spół Inicjatywny usiłował przeprowadzić działania, które pozwoliłyby 
zwrócić uwagę różnych polityków na dążenia w zakresie wydzielenia się 
z miasta Władysławowa. Wielokrotne spotkania przedstawicieli miesz-
kańców Jastrzębiej Góry z ministrami oraz ich ustne zapewnienia o pod-
jęciu działań kończyły się fiaskiem. Niestety, Jastrzębia Góra jest przykła-
dem, że mimo usilnych starań przedstawicieli mieszkańców, władze pań-
stwowe wykazywały się inercją. Także politycy w wielu sytuacjach  
zupełnie ignorowali dążenia, nie podejmując się nawet odpowiedzi na 
otrzymane pisma. Szanse na utworzenie nowej jednostki administracyj-

2 Rozmowa telefoniczna przeprowadzona z pracownikiem biura poselskiego Krystyny 
Kłosin w Rumi w dniu 30.06.2014 r. 

Próby tworzenia nowej jednostki administracyjnej na przykładzie Jastrzębiej Góry
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nej z siedzibą w Jastrzębiej Górze stają się coraz mniejsze z każdym  
rokiem. 
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Wieńczysław Gierańczyk

Znaczenie funkcji uzdrowiskowej w turystyce, ze 
szczególnym uwzględnieniem turystyki nadmorskiej

Wstęp

Turystyka jest ważną dziedziną gospodarki narodowej, a jej znaczenie 
stale rośnie. Stała się ona fenomenem kulturowym początku XXI wieku. 
Według danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), turystyka to 
ponad miliard turystów zagranicznych, 5–6 miliardów turystów krajo-
wych, miliony zatrudnionych i miliardy dochodów. Według wcześniej-
szych prognoz z 2006 r. liczba miliarda turystów zagranicznych powinna 
być osiągnięta w 2020 r. Okazało się jednak, że wartość ta została przekro-
czona już w roku 2012, a najnowsze szacunki na rok 2020 mówią o 1,6 mld 
turystów zagranicznych.
 Jednak turystyka to jednocześnie występowanie takich zjawisk jak de-
gradacja środowiska, patologie społeczne, uciążliwość dla mieszkańców. 
W wielu regionach turystyka to również sezonowość i związany z nią 
brak pracy i perspektyw podczas znacznej części roku. Mowa w tym 
przypadku nie tylko o regionach nadmorskich i nadjeziornych, gdzie roz-
winięta jest przede wszystkim turystyka wypoczynkowa związana 
z okresem wakacyjnym, ale również o ośrodkach związanych z turysty-
ką krajoznawczą, jak np. Toruń1.
 Można sądzić, że problemów sezonowości nie powinny mieć ośrodki 
o całorocznym cyklu turystycznym. W warunkach polskich takimi cało-
rocznymi ośrodkami są głównie regiony o charakterze uzdrowiskowym. 
Zdrowie jest przecież jedną z najważniejszych wartości w hierarchii po-
trzeb człowieka (A. Maslow, 1943). Wyjazdy dla wypoczynku i poprawy 

1 Teoretycznie gotyckie zabytki powinny być atrakcyjne o każdej porze roku, jednak 
szczególne natężenie odwiedzin turystycznych (krótkoterminowych, czyli w praktyce 
kilkugodzinnych) przypada tutaj na trzy miesiące. Największe w maju i czerwcu, oraz 
w mniejszym zakresie we wrześniu. Są to głównie wycieczki zorganizowane. W mie-
siącach wakacyjnych miasto odwiedzają przede wszystkim turyści indywidualni. We-
dług danych GUS Toruń jest odwiedzany przez zaledwie 230 tys. turystów rocznie 
(tzn. tyle osób zostaje przynajmniej przez jedną noc). Według danych Ośrodka Infor-
macji Turystycznej w Toruniu, w 2012 r. Toruń odwiedziło około 1,66 mln turystów.
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stanu zdrowia znane są już od zarania dziejów. Zainteresowaniem cie-
szyły się szczególnie miejscowości, posiadające źródła wody o leczni-
czych właściwościach. Znajdowały się one na obszarze prawie całej Euro-
py, znanej starożytnemu światu greckiemu i rzymskiemu. Wiele z nich, 
dzięki swoim niepowtarzalnym walorom przetrwało do czasów współ-
czesnych. Wymienić tutaj można m.in. uzdrowiska w takich miastach jak 
Baiae we współczesnych Włoszech, Bath w Wielkiej Brytanii, Budapeszt 
(dawniej Aquincun) na Węgrzech, czy Akwizgran w Niemczech.
 Na terenie współczesnej Polski lecznicze właściwości wód znane są od 
dawna. Świadczą o tym legendy i zapiski związane z uzdrowiskami 
w Cieplicach Śląskich, czy też w Świnoujściu. Bogobojność i umartwianie 
się ludzi średniowiecza nie sprzyjały jednak rozwojowi uzdrowisk. Moż-
liwości lecznicze potencjalnych miejscowości uzdrowiskowych ograni-
czone były brakiem infrastruktury technicznej i społecznej, jak również 
niskim stanem wiedzy medycznej. Poprawę wykorzystania walorów 
uzdrowiskowych przyniosła dopiero druga połowa wieku XIX (A. Ha-
dzik, A. Hadzik, G. Mikrut, 2009). Wówczas uzdrowiska przeżywały za-
równo okresy prosperity, jak i stagnacji (np. po okresach wojen i związa-
nego z nimi zubożenia społeczeństwa). Wydawać by się mogło, że współ-
cześnie, w dobie leczenia farmakologicznego wielu schorzeń leczonych 
niegdyś w uzdrowiskach (gruźlica, wrzody żołądka, kamica nerkowa 
i wiele innych) uzdrowiska przeżywać powinny kryzys. Tak jednak się 
nie dzieje. Współczesny styl życia wielu osób – stres, brak ruchu fizyczne-
go, nieustanny pośpiech, a jednocześnie zwiększenie się świadomości 
społeczeństwa o dobroczynnym wpływie zdrowego życia i chęć dbania 
o siebie, spowodowały w wielu uzdrowiskach zmianę profilu świadczo-
nych usług i próbę dostosowania się do wymogów rynku. Mają więc one 
w swojej ofercie nie tylko specjalistyczne zabiegi lecznicze czy rehabilita-
cyjne, lecz również usługi związane np. z psychoterapią, odchudzaniem, 
poprawą kondycji, urody (Z. Krasiński 2001). Wiele osób przyjeżdża więc 
do uzdrowisk bez skierowania lekarskiego, nie nocując w obiektach sana-
toryjnych i mając na uwadze nie tylko kurację zdrowotną, lecz również 
chęć poznania okolicy i jej atrakcji turystycznych. 

Cel badań

Głównym celem badania była próba rozpoznania potencjału turystyczne-
go i uzdrowiskowego polskich gmin uzdrowiskowych oraz niektórych 
praw i zależności występujących w turystyce uzdrowiskowej. Szczególnej 
analizie i porównaniom poddano tutaj uzdrowiska nadmorskie. Ponadto 
praca odpowiada na kilka dodatkowych pytań – czy istnienie uzdrowiska 
determinuje ruch turystyczny? czy specjalizacja uzdrowiskowa gminy 
predestynuje ją do zajmowania wysokiego miejsca w hierarchii gmin 

Wieńczysław Gierańczyk
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o wysokim stopniu rozwoju funkcji turystycznej? w jakim stopniu ruch 
turystyczny jest zależny od funkcji uzdrowiskowej? i na koniec czy wi-
doczny jest wpływ turystyki uzdrowiskowej na zmniejszenie się nieko-
rzystnej cechy turystyki – sezonowości i czy w nadmorskich ośrodkach 
wypoczynkowych uzdrowiska pełnią szczególną w tym względzie rolę? 
Odpowiedź na te i inne pytania można uzyskać po przeprowadzeniu prac 
analitycznych w oparciu o istniejące i porównywalne dane statystyczne, 
przy wykorzystaniu metod, które pozwoliłyby dokonać rzetelnej oceny 
badanych zjawisk.

Uzdrowiska w Polsce

Najważniejszym aktem prawnym regulującym istnienie i działalność 
uzdrowisk jest ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach uzdrowiskowych oraz o gminach uzdrowi-
skowych. Definiuje ona uzdrowisko, jego działalność i obszar ochronny. 
W dużej mierze reguluje również działalność gmin, na obszarze których 
znajduje się uzdrowisko. Obszar ochronny uzdrowiska, wprawdzie ten 
o najniższym stopniu ochrony, obejmuje swym zasięgiem całą gminę 
w jej granicach administracyjnych. Gmina, jako organ samorządowy, ma 
obowiązek zapewnienia warunków do prowadzenia i rozwijania lecznic-
twa uzdrowiskowego. Musi również godzić się na niektóre ograniczenia, 
wprowadzone ustawą w celu ochrony walorów i unikalnych właściwości 
przyrodniczych uzdrowiska. W 2013 r. w Polsce istniało 45 uzdrowisk 
statutowych położonych na terenie 43 gmin uzdrowiskowych. Wśród 
nich 16 jednostek były to gminy miejskie, 20 gminy miejsko-wiejskie oraz 
7 gminy wiejskie. W województwie pomorskim znajdowały się 2 gminy 
uzdrowiskowe – miasta Sopot i Ustka, zaś w zachodniopomorskim  
5 gmin (ryc. 1). 
 Większość uzdrowisk w Polsce (35) uzyskała ten statut w 1967 r. Wśród 
nich znalazły się uzdrowiska w Kołobrzegu, Świnoujściu, Kamieniu Po-
morskim oraz Połczynie-Zdroju. Młodsze są uzdrowiska w Ustce (1988 r.), 
Sopocie (1999 r.) i najmłodsze w Dąbkach (2007 r.). Ważne znaczenie ma 
liczba występujących w uzdrowisku kierunków leczniczych, których 
zdefiniowano ogółem 17. Tylko sześć uzdrowisk w Polsce ma ich dziesięć 
lub więcej, w tym Kołobrzeg (11) oraz Świnoujście (10). Pozostałe uzdro-
wiska mają 5-7 kierunków leczniczych. 
 Można stwierdzić, że wszystkie uzdrowiska w Polsce położone są 
w regionach atrakcyjnych turystycznie. Samo uzdrowisko stanowi enkla-
wę zieleni i spokoju (parki zdrojowe i inne tereny zielone), a dodatkowo 
większość z nich położona jest w pięknym krajobrazowo terenie. Monoto-
nię np. nizinnego regionu Równiny Inowrocławskiej, czy Kujaw rekom-
pensuje turystyczna atrakcyjność Szlaku Piastowskiego czy też Torunia. 

Znaczenie funkcji uzdrowiskowej w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki...
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W zasadzie w każdej gminie uzdrowiskowej lub w pobliżu znajdują licz-
ne zabytki świeckie i sakralne, muzea, galerie, wystawy, odbywa się wie-
le imprez okolicznościowych. Ponadto gmina uzdrowiskowa należy do 
większego regionu turystycznego, w którym występują walory tury-
styczne, zagospodarowanie i ruch turystyczny, istnieją powiązania  
wewnętrzne i jest on dostępny komunikacyjnie (S. Liszewski, 2003). 
Uzdrowiska nadmorskie charakteryzują się dodatkowo specyficznym 
klimatem morskim z silnymi wiatrami, przynoszącymi powietrze o du-
żej zawartości jodu i ozonu. To „ostre” powietrze łagodzone jest we 
wszystkich przypadkach przez duże obszary leśne. 

Wieńczysław Gierańczyk

Ryc. 1. Położenie gmin uzdrowiskowych w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie map podziału administracyjnego Polski.
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Metody badania funkcji turystycznej i uzdrowiskowej

Turystyka pełni wiele różnorodnych funkcji w aspekcie gospodarczym, 
społecznym, psychologicznym i kulturowym (K. Przecławski, 1996), jed-
nak funkcja turystyczna to według A. Kowalczyka (2002) działalność 
społeczno-ekonomiczna mieszkańców danego regionu lub miejscowości, 
która jest skierowana na obsługę turystów. Mnogość tego rodzaju działal-
ności powoduje, że w literaturze przedmiotu występują podziały funkcji 
turystycznej według różnorodnych kryteriów. W.W. Gaworecki (2000) 
wymienia kilkanaście funkcji turystyki, jakie pełni ona w społeczeń-
stwie. B. Meyer (2006) syntetyzuje je do sześciu (wychowawcza, etniczna, 
kształceniowa, ekonomiczna, polityczna i wypoczynkowo-zdrowotna). 
Według A. Lewandowskiej (2007) na tę ostatnią funkcję turystyki składa-
ją się nie tylko usługi związane z zaspokojeniem potrzeb zdrowotno-wy-
poczynkowych, lecz także poprawą urody i samopoczucia. Zasadniczo 
nie wymagane jest w tym wypadku skierowanie od lekarza. Jednakże 
w szerokim rozumieniu tej kwestii ten rodzaj turystyki pełni dwie pod-
stawowe funkcje – leczniczo-rehabilitacyjną, w tym profilaktyczną, oraz 
czysto turystyczną (M. Łazarek, R. Łazarek, 2007). Obydwie te funkcje, 
występują w różnych relacjach, nasileniu i formie. Ze względu jednak na 
potrzebę istnienia stałej infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej 
kształtują one charakter funkcjonalny i morfologiczny gmin uzdrowisko-
wych (W. Maik, M. Przybecka-Maik, 2005). Wydaje się, że dyskusja na  
temat funkcji turystyki i ich podziału nie została jeszcze zakończona.  
Wydzielić można bowiem jeszcze szereg podfunkcji, np. w aspekcie tury-
styki wypoczynkowo-zdrowotnej (A. R. Szromek, 2012).
 Do oceny stopnia rozwoju turystyki w regionie służy wiele miar.  
Zagregować je można w grupy obrazujące działalność turystyczną jako:
•	 zjawisko ruchliwości przestrzennej (liczba osób korzystających z noc-

legów, liczba udzielonych noclegów i in.);
•	 stopień wyposażenia w infrastrukturę turystyczną (liczba i rodzaj 

obiektów zbiorowego zakwaterowania, liczba i rodzaj miejsc noclego-
wych, placówki gastronomiczne, wyposażenie obiektów i in.);

•	 działalność finansową (wydatki cudzoziemców w Polsce, wydatki 
mieszkańców Polski na podróże krajowe, udział turystyki w tworze-
niu PKB i in.);

•	 miejsce i strukturę zatrudnienia (liczba i struktura pracujących w tu-
rystyce, zmiany zatrudnienia i in.);

•	 efekt ekonomiczny (spożycie turystyczne według produktów, tury-
styczna wartość dodana w cenach bieżących i in.);

•	 wykorzystanie przestrzeni turystycznej i środowiska (wskaźniki 
chłonności, pojemności, przepustowości, wynikowej, socjopsycholo-
gicznej i in.).

Znaczenie funkcji uzdrowiskowej w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki...
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Zmienne te bezpośrednio lub po niewielkich przekształceniach mogą 
pełnić rolę wskaźników definicyjnych, obrazujących poziom danej cechy. 
Jednak, aby przedstawić i zinterpretować poziom rozwoju funkcji tury-
stycznej regionu, należałoby zastosować wskaźniki, które identyfikują 
zjawisko, którego nie można zaobserwować bezpośrednio. Opracowano 
szereg wskaźników opisujących funkcje turystyczne regionu (Baretje-De-
ferta, Deferta, Schneidera, Charvata, rozwoju bazy noclegowej, wykorzy-
stania pojemności noclegowej, frekwencji Szwichtenberga-Borzyszkow-
skiego, przedsiębiorstw w sektorze turystycznym, Pearce i in.). Zastoso-
wanie jednak tylko jednego wskaźnika niesie ze sobą ryzyko fałszywej 
interpretacji zjawiska. Dla przykładu, zastosowanie tylko jednej cechy 
uwzględniającej wyłącznie liczbę turystów, nie ukazuje różnic np. w dłu-
gości pobytu, wydatkach, celach wizyty itp. Rozwiązaniem problemu po-
miaru funkcji turystycznej powinna więc być kompilacja kilku wskaźni-
ków, obrazujących różne dziedziny działalności turystycznej. Metodę 
konstrukcji takiego syntetycznego miernika zaproponowała J. Warszyń-
ska (1985), natomiast A. Szromek (2012) uzupełnił ją o dodatkową inter-
pretację wyników przedstawionych w formie definicyjnej miary rozwoju 
funkcji turystycznej. W niniejszym opracowaniu do kryteriów klasyfika-
cji funkcji turystycznej obszarów przyjęto cztery wskaźniki – dwa doty-
czące miejsc noclegowych (Baretje’a-Deferta, czyli liczba miejsc noclego-
wych przypadająca na 100 mieszkańców i wskaźnik Charvata – liczba 
miejsc noclegowych na 1 km2) oraz dwa opisujące liczbę turystów (wskaź-
nik Schneidera – liczba turystów w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
i Deferta – liczba turystów na 1 km2). Wyniki poszczególnych wskaźni-
ków przedstawiono w skali pięciopozycyjnej od 0 do 4. Następnie ich 
sumę podzielono przez 16 (jest to maksymalna możliwa do uzyskania 
wartość) i otrzymano miernik syntetyczny zawierający się w przedziale 
od 0,0 do 1,0. Im wyższa wartość miernika, tym poziom rozwoju funkcji 
turystycznej jest wyższy.
 Wskaźnik stopnia zdefiniowania funkcji uzdrowiskowej gminy jest 
również miernikiem syntetycznym. Powstał on poprzez zastosowanie 
wartości średniej dla sumy trzech mierników cząstkowych, przedstawia-
jących udziały kuracjuszy w ogólnej liczbie turystów, miejsc w zakładach 
lecznictwa sanatoryjnego w ogólnej liczbie turystycznych miejsc noclego-
wych oraz liczbie udzielonych kuracjuszom noclegów w ogólnej liczbie 
udzielonych noclegów.
 Dane wykorzystane dla zobrazowania zjawiska zostały uzyskane 
z Głównego Urzędu Statystycznego. Dla przedstawienia funkcji tury-
stycznej w układzie gmin uzdrowiskowych (jest to najniższy poziom pu-
blikowania tych danych przez GUS) są to zmienne pozyskane z Banku 
Danych Lokalnych GUS za 2012 r., w przypadku analizy wskaźnika spe-
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znalazł się Kraków z 26,5 tys. miejsc noclegowych. Jednak w pierwszej dziesiątce 

uplasowały się prawie wszystkie uzdrowiska nadmorskie (oprócz Kamienia Pomorskiego). 

Prawie 14 tys. miejsc było w Kołobrzegu, około 10 tys. w Świnoujściu, niecałe 5 tys. w 

Ustce i Darłowie oraz 3,5 tys. w Sopocie. Świadczy to o wysokiej atrakcyjności 

turystycznej regionu nadmorskiego.  
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Ryc. 2. Wielkość bazy noclegowej w gminach uzdrowiskowych 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 
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uzdrowiskowe. Na czołowej pozycji znów nalazła się gmina Kraków, którą w 2012 roku 

odwiedziło prawie 1,8 mln turystów (44,4% ogółu turystów w gminach uzdrowiskowych). 

W dużych nadmorskich miastach, które oferują nie tylko kurację sanatoryjną, ale także inne 

formy wypoczynku, liczba turystów również była dość znaczna (350 tys. w Kołobrzegu i o 

połowę mniej w Sopocie i Świnoujściu). W wielu jednak jednostkach administracyjnych 

Ryc. 2. Wielkość bazy noclegowej w gminach uzdrowiskowych

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

cjalizacji uzdrowiskowej dane pochodzą z publikacji GUS – „Lecznictwo 
uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010”. 

Funkcja turystyczna gmin uzdrowiskowych

W gminach posiadających status uzdrowiska, do dyspozycji turystów 
było ogółem ponad 122 tys. miejsc noclegowych, jednakże występowała 
duża dysproporcja w wielkości tego miernika (ryc. 2). Na pierwszym 
miejscu, co nie powinno w zasadzie być zaskoczeniem, znalazł się Kra-
ków z 26,5 tys. miejsc noclegowych. Jednak w pierwszej dziesiątce upla-
sowały się prawie wszystkie uzdrowiska nadmorskie (oprócz Kamienia 
Pomorskiego). Prawie 14 tys. miejsc było w Kołobrzegu, około 10 tys. 
w Świnoujściu, niecałe 5 tys. w Ustce i Darłowie oraz 3,5 tys. w So- 
pocie. Świadczy to o wysokiej atrakcyjności turystycznej regionu nad-
morskiego. 
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 Podobnie duże zróżnicowanie widoczne było w liczbie turystów od-
wiedzających gminy uzdrowiskowe. Na czołowej pozycji znów znalazła 
się gmina Kraków, którą w 2012 roku odwiedziło prawie 1,8 mln tury-
stów (44,4% ogółu turystów w gminach uzdrowiskowych). W dużych 
nadmorskich miastach, które oferują nie tylko kurację sanatoryjną, ale 
także inne formy wypoczynku, liczba turystów również była dość znacz-
na (350 tys. w Kołobrzegu i o połowę mniej w Sopocie i Świnoujściu). 
W wielu jednak jednostkach administracyjnych ruch turystyczny był 
niewielki – w połowie jednostek było to nie więcej niż 30 tys. turystów 
rocznie (ryc. 3).
 Zarówno liczba miejsc noclegowych, jak i liczba odwiedzających tury-
stów mówią o potencjale turystycznym jakiegoś miejsca, lecz nie przed-
stawiają poziomu wykształcenia funkcji turystycznej, uwzględniającej 
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ruch turystyczny był niewielki – w połowie jednostek było to nie więcej niż 30 tys. 

turystów rocznie (ryc. 3). 

Augustów

Wieniec-Zdrój

Busko-Zdrój

Długopole-Zdrój

Ciechocinek

Dąbki

Goczałkowice-Zdrój

Gołdap

Horyniec

Inowrocław

Iwonicz-Zdrój

Jedlina-Zdrój

Cieplice Śląskie-Zdrój

Kamień 
Pomorski

Konstancin-Jeziorna

Kołobrzeg

Swoszowice Krasnobród

Krynica-
Zdrój

Kudowa-Zdrój
Lądek-Zdrój

Muszyna

Nałęczów

Przerzeczyn

Piwniczna-
Zdrój

Polanica-Zdrój

Połczyn-Zdrój

Rabka-
Zdrój

Sopot

Supraśl

Szczawnica

Szczawno-Zdrój

Wapienne

Uniejów

Ustka

Ustroń

Wysowa

Świeradów
-Zdrój

Solec-Zdrój

Rymanów
Polańczyk

Świnoujście

Duszniki-Zdrój

Liczba turystów

010 50 100 200 350 tys. 1779 tys.
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Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 
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funkcji turystycznej, uwzględniającej przecież wiele aspektów (J. Warszyńska 1985; A. R. 

Szromek, 2012). Takie ujęcie syntetyczne zmienia dość mocno obraz i na przykład, gminy 

uzdrowiskowe jak Ustka, Dąbki, czy Nałęczów, o liczbie miejsc noclegowych rzędu 2–4 

tys. i liczbie turystów 40–70 tys. są na tym samym poziomie wykształcenia funkcji 

turystycznej co Swoszowice, czyli de facto Kraków. Generalnie, gminy uzdrowiskowe, ze 

względu na atrakcyjność turystyczną cechują się na ogół bardzo wysokim i wysokim 

Ryc. 3. Wielkość ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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Ryc. 4. Poziom wykształcenia funkcji turystycznej w gminach uzdrowiskowych

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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stopniem wykształcenia funkcji turystycznej. Do gmin o niskim poziomie rozwoju funkcji 

turystycznej należy zaledwie 6 jednostek, o średnim – 18, wysokim – 7 i bardzo wysokim 

poziomie – 12 jednostek (ryc. 4). 
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Ryc. 4. Poziom wykształcenia funkcji turystycznej w gminach uzdrowiskowych 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Funkcja uzdrowiskowa w turystyce 

Potencjał uzdrowisk w Polsce jest dość mocno zróżnicowany. W największym uzdrowisku 

w Polsce, Kołobrzegu, w 2010 r. było prawie 6 tys. miejsc sanatoryjnych i przebywało 

ponad 104 tys. kuracjuszy. W kolejnym pod tym względem uzdrowisku, Ciechocinku, było 

3,6 tys. miejsc, a gościło tutaj 60 tys. kuracjuszy. W takim rankingu uzdrowisko w 

Świnoujściu znalazło się na 8 miejscu z 1257 miejscami i prawie 22 tys. kuracjuszy. W 

pozostałych uzdrowiskach nadmorskich było mniej zarówno miejsc sanatoryjnych (450–

800) jak i kuracjuszy (5–14 tys.). Najmniejsze uzdrowiska w Polsce dysponowały nie 

więcej niż 200 miejscami sanatoryjnymi oraz gościły najwyżej 2,5 tys. kuracjuszy. 

przecież wiele aspektów (J. Warszyńska 1985; A. R. Szromek, 2012). Takie 
ujęcie syntetyczne zmienia dość mocno obraz i na przykład, gminy uzdro-
wiskowe jak Ustka, Dąbki, czy Nałęczów, o liczbie miejsc noclegowych 
rzędu 2–4 tys. i liczbie turystów 40–70 tys. są na tym samym poziomie 
wykształcenia funkcji turystycznej co Swoszowice, czyli de facto Kraków. 
Generalnie, gminy uzdrowiskowe, ze względu na atrakcyjność turystycz-
ną cechują się na ogół bardzo wysokim i wysokim stopniem wykształce-
nia funkcji turystycznej. Do gmin o niskim poziomie rozwoju funkcji  
turystycznej należy zaledwie 6 jednostek, o średnim – 18, wysokim –  
7 i bardzo wysokim poziomie – 12 jednostek (ryc. 4).

Funkcja uzdrowiskowa w turystyce

Potencjał uzdrowisk w Polsce jest dość mocno zróżnicowany. W najwięk-
szym uzdrowisku w Polsce, Kołobrzegu, w 2010 r. było prawie 6 tys. 
miejsc sanatoryjnych i przebywało ponad 104 tys. kuracjuszy. W kolej-
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Ryc. 5. Potencjał uzdrowiskowy według liczby kuracjuszy w 2010 roku

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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Ponieważ wszystkie podstawowe mierniki, tzn. liczba miejsc uzdrowiskowych, liczba 

kuracjuszy i  liczba udzielonych noclegów w ciągu roku, są z sobą bardzo silnie 

skorelowane (współczynnik korelacji około 0,97), to w celu zobrazowania potencjału 

uzdrowiska wystarczy w zasadzie przedstawić tylko jeden z mierników, np. liczbę 

kuracjuszy w ciągu roku (ryc. 5). 
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Ryc. 5. Potencjał uzdrowiskowy według liczby kuracjuszy w 2010 roku 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

 Jednak sam potencjał uzdrowiskowy nie świadczy o znaczeniu turystyki uzdrowiskowej 

w turystyce gminy. Jak już wspomniano, zdefiniowanie funkcji uzdrowiskowej wymaga 

uwzględnienia trzech aspektów związanych z lecznictwem sanatoryjnym: liczby 

kuracjuszy, miejsc noclegowych oraz udzielonych noclegów w obiektach sanatoryjnych w 

stosunku do odpowiednich miar obejmujących ogół turystyki w gminie. Miernik 

syntetyczny zawiera się w przedziale od 0 do 1, im wyższy tym większa specjalizacja 

nym pod tym względem uzdrowisku, Ciechocinku, było 3,6 tys. miejsc, 
a gościło tutaj 60 tys. kuracjuszy. W takim rankingu uzdrowisko w Świ-
noujściu znalazło się na 8 miejscu z 1257 miejscami i prawie 22 tys. kura-
cjuszy. W pozostałych uzdrowiskach nadmorskich było mniej zarówno 
miejsc sanatoryjnych (450–800) jak i kuracjuszy (5–14 tys.). Najmniejsze 
uzdrowiska w Polsce dysponowały nie więcej niż 200 miejscami sanato-
ryjnymi oraz gościły najwyżej 2,5 tys. kuracjuszy. Ponieważ wszystkie 
podstawowe mierniki, tzn. liczba miejsc uzdrowiskowych, liczba kura-
cjuszy i  liczba udzielonych noclegów w ciągu roku, są z sobą bardzo sil-
nie skorelowane (współczynnik korelacji około 0,97), to w celu zobrazo-
wania potencjału uzdrowiska wystarczy w zasadzie przedstawić tylko 
jeden z mierników, np. liczbę kuracjuszy w ciągu roku (ryc. 5).
 Jednak sam potencjał uzdrowiskowy nie świadczy o znaczeniu tury-
styki uzdrowiskowej w turystyce gminy. Jak już wspomniano, zdefinio-
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Ryc. 6. Znaczenie funkcji uzdrowiskowej w turystyce gmin uzdrowiskowych

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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uzdrowiskowa ośrodka. Dla ułatwienia analizy, dokonano jego podziału na cztery klasy 

(ryc. 6). 
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Ryc. 6. Znaczenie funkcji uzdrowiskowej w turystyce gmin uzdrowiskowych 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Turystyka w uzdrowiskach nadmorskich na tle innych nadmorskich miejscowości 

turystycznych 

Jak wynika z powyższych analiz, zarówno potencjał turystyczny, jak i wykształcenie 

funkcji turystycznej w nadmorskich gminach uzdrowiskowych było bardzo wysokie. 

Potencjał uzdrowiskowy był również na dość wysokim poziomie, a Kołobrzeg wręcz 

deklasował w tym względzie inne uzdrowiska w Polsce. Jednak znaczenie funkcji 

uzdrowiskowej w turystyce ogółem w nadmorskich gminach uzdrowiskowych było małe 

lub co najwyżej średnie. Składał się na to m.in. niewielki odsetek miejsc sanatoryjnych w 

ogóle miejsc noclegowych i wynikająca z tego mniejsza liczba kuracjuszy w stosunku do 

wanie funkcji uzdrowiskowej wymaga uwzględnienia trzech aspektów 
związanych z lecznictwem sanatoryjnym: liczby kuracjuszy, miejsc noc-
legowych oraz udzielonych noclegów w obiektach sanatoryjnych w sto-
sunku do odpowiednich miar obejmujących ogół turystyki w gminie. 
Miernik syntetyczny zawiera się w przedziale od 0 do 1, im wyższy tym 
większa specjalizacja uzdrowiskowa ośrodka. Dla ułatwienia analizy, do-
konano jego podziału na cztery klasy (ryc. 6).

Turystyka w uzdrowiskach nadmorskich na tle innych nadmorskich 
miejscowości turystycznych

Jak wynika z powyższych analiz, zarówno potencjał turystyczny, jak 
i wykształcenie funkcji turystycznej w nadmorskich gminach uzdrowi-
skowych było bardzo wysokie. Potencjał uzdrowiskowy był również na 
dość wysokim poziomie, a Kołobrzeg wręcz deklasował w tym względzie 
inne uzdrowiska w Polsce. Jednak znaczenie funkcji uzdrowiskowej 
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w turystyce ogółem w nadmorskich gminach uzdrowiskowych było małe 
lub co najwyżej średnie. Składał się na to m.in. niewielki odsetek miejsc 
sanatoryjnych w ogóle miejsc noclegowych i wynikająca z tego mniejsza 
liczba kuracjuszy w stosunku do innych turystów. Tylko w Kamieniu Po-
morskim funkcja uzdrowiskowa odgrywała znaczącą, a nawet decydują-
cą rolę (tab. 1).

Tabela 1. Struktura wskaźnika specjalizacji uzdrowiskowej w uzdrowiskach nad-
morskich

Uzdrowiska

Udział w ogóle
Wskaźnik specjalizacji 

uzdrowiskowejmiejsca 
sanatoryjne

liczba 
kuracjuszy

udzielone noclegi 
kuracjuszom

Świnoujście 14,8 18,9 35,2 0,23

Kamień Pomorski 81,1 67,7 97,3 0,82

Kołobrzeg 46,1 34,1 61,6 0,47

Dąbki 25,7 41,2 51,6 0,40

Ustka 14,1 13,1 37,0 0,21

Sopot 12,6 3,8 26,3 0,14

średnia dla Polski 53,4 38,8 66,7 0,56

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

 Należałoby zadać jednak pytanie, czy rzeczywiście ośrodki uzdrowi-
skowe niczym się nie różnią od innych nadmorskich ośrodków turystycz-
nych i czy funkcja uzdrowiskowa ma tak niewielki wpływ na turystykę. 
Do analizy mogącej odpowiedzieć na tą kwestię wybrano 14 ośrodków 
turystycznych (łącznie z uzdrowiskami) o zróżnicowanej wielkości za-
ludnienia, położonych na całej długości polskiego wybrzeża (ryc. 7). 
W przypadku Darłowa analizie poddano oddzielnie gminę uzdrowisko-
wą o statusie wiejskim i miasto Darłowo. 
 Wybrane gminy charakteryzują się nie tylko zróżnicowaną liczbą 
mieszkańców, ale również i potencjałem turystycznym (ryc. 8). Najlepiej 
rozwiniętą bazę noclegową posiadał Kołobrzeg (prawie 14 tys., z czego 
połowa były to miejsca sanatoryjne). Jednak bardzo dużym potencjałem 
charakteryzowały się również gminy, które nie posiadały statusu uzdro-
wiska – Mielno, Władysławowo, Łeba. Analiza wykazała, że liczba tury-
stów, którzy je odwiedzili była proporcjonalnie niższa niż powinno to 
wynikać z nasycenia bazą noclegową. Stosunkowo małą liczbą miejsc 
noclegowych cechowały się takie duże miasta jak Gdynia i Sopot, które 
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noclegową. Stosunkowo małą liczbą miejsc noclegowych cechowały się takie duże miasta 

jak Gdynia i Sopot, które jednak w przeciwieństwie do opisanych wcześniej odwiedziło 

proporcjonalnie więcej turystów.  
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przypadku wielu innych mierników. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę zmiennych, 

współczynnik korelacji Pearsona równy 0,53, przy poziomie istotności α=0,05 nie był by 

już istotny statystycznie. Ten brak zależności może świadczyć o dość dużym 
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jednak w przeciwieństwie do opisanych wcześniej odwiedziło proporcjo-
nalnie więcej turystów. 
 O tym, że dwa opisane mierniki nie są całkowicie współzależne, może 
świadczyć współczynnik korelacji równy 0,69, czyli wysoki, ale nie jest to 
zależność całkowita, jak w przypadku wielu innych mierników. Biorąc 
pod uwagę niewielką liczbę zmiennych, współczynnik korelacji Pearsona 
równy 0,53, przy poziomie istotności α=0,05 nie był by już istotny staty-
stycznie. Ten brak zależności może świadczyć o dość dużym zróżnicowa-
niu funkcji turystycznej pomiędzy analizowanymi jednostkami (tab. 2).

Tabela 2. Podstawowe mierniki funkcji turystycznej w wybranych nadmorskich 
gminach turystycznych 

Miejscowość 
turystyczna

Wskaźnik 
Baretje’a- 
Deferta 

(nocl./100 m.)

Liczba 
noclegów/ 
1 turystę

Liczba 
noclegów/ 

1 kuracjusza

Liczba 
udzielonych 
noclegów/ 
1 miejsce

Liczba udzielonych 
noclegów 

kuracjuszom/
1 miejsce 

sanatoryjne
Świnoujście 23,4 7,0 15,1 133,2 250,9

Kamień Pomorski 6,7 18,9 19,7 153,5 262,6

Kołobrzeg 29,5 8,1 14,3 206,3 244,3

Dąbki 17,6 9,5 13,8 110,9 274,2

Ustka 27,7 7,3 19,5 113,1 321,2

Sopot 9,0 3,2 23,0 172,9 233,1

Międzyzdroje 97,5 4,5 - 83,3 -

Ustronie Morskie 160,2 7,1 - 64,9 -

Mielno 264,9 7,1 - 70,9 -

Darłowo 37,9 6,5 - 55,5 -

Łeba 228,8 5,9 - 52,9 -

Władysławowo 73,9 4,6 - 58,1 -

Hel 15,0 4,6 - 41,0 -

Gdynia 1,1 2,2 - 90,2 -

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

 Mierniki uwzględniające nie tylko potencjał turystyczny lecz również 
liczbę mieszkańców (Baretje’a-Deferta i Schneidera) są silnie skorelowa-
ne (współczynnik korelacji 0,95), dlatego wystarczające i miarodajne jest 
przedstawienie tylko jednego z nich. Z analizy wynika, że funkcja tury-
styczna najsilniej jest rozwinięta w trzech gminach, i to nie uzdrowisko-
wych jak Kołobrzeg i Świnoujście, a w Mielnie, Łebie i Międzyzdrojach. 
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Turyści przebywali jednak tutaj o wiele krócej. Jeszcze krócej przebywa-
li turyści w Gdyni i Sopocie, można o nich powiedzieć, że są to miasta 
o dominującym charakterze turystyki krajoznawczej, nie zaś wypoczyn-
kowej. Inaczej jednak zachowywali się np. w Sopocie kuracjusze. Za-
miast spędzać w mieście trzy dni, przebywali tutaj ponad 3 tygodnie. 
W pozostałych gminach uzdrowiskowych kuracjusze również spędzali 
więcej czasu. Średnia długość pobytu wszystkich turystów wynosiła tu-
taj 9 dni, natomiast kuracjusze przebywali dwukrotnie dłużej. Wyjątek 
stanowił Kamień Pomorski o bardzo silnej funkcji uzdrowiskowej. 
W ośrodkach nie będących uzdrowiskami turyści przebywali średnio 
nieco ponad 5 dni.
 To, co najbardziej odróżniało gminy nadmorskie o statusie uzdrowi-
ska od pozostałych, to wykorzystanie bazy noclegowej. W uzdrowi-
skach jedno miejsce noclegowe było wykorzystane średnio przez  
prawie 5 miesięcy. W innych jednostkach tylko 2 miesiące. Biorąc pod 
uwagę same tylko sanatoria, to miejsca noclegowe były tutaj wykorzy-
stywane przez 8–9 miesięcy w roku. Uwzględniając również lecznictwo 
nie tylko stacjonarne ale i ambulatoryjne, to ich wykorzystanie było by 
jeszcze większe.

Podsumowanie

Turystyka stanowi ważną dziedzinę gospodarki. Jedna z jej słabych 
stron, sezonowość, praktycznie nie dotyczy takich form turystyki jak tu-
rystyka zdrowotna, a szczególnie uzdrowiskowa. W 2013 r. w Polsce 
funkcjonowało 45 uzdrowisk na terenie 43 gmin. Atrakcyjność tury-
styczna samych uzdrowisk (klimat, zieleń) i regionu je otaczającego 
(góry, morze, zabytki, imprezy kulturalne i in.) spowodowały, że są one 
chętnie odwiedzane nie tylko przez kuracjuszy, którzy chcą podrepero-
wać zdrowie, ale również przez turystów interesujących się krajoznaw-
stwem. Olbrzymi potencjał turystyczny (np. baza noclegowa) niektó-
rych gmin uzdrowiskowych nie zawsze przekłada się jednak na poziom 
funkcji turystycznej, która uwzględnia m.in. liczbę ludności. Funkcja tu-
rystyczna na terenie gmin uzdrowiskowych jest na ogół silnie wykształ-
cona, jednak nie wszystkie uzdrowiska mają decydujący wpływ na ruch 
turystyczny w regionie. Przykładem niech będzie Kraków, gdzie przy 
dobrze wykształconej funkcji turystycznej, ruch uzdrowiskowy stano-
wił zaledwie około 0,04% całkowitego ruchu turystycznego, wynoszą-
cego prawie 1800 tys. turystów. Również bardzo mały wpływ na tury-
stykę miała funkcja uzdrowiskowa w miejscowościach górskich oraz 
nadmorskich. Wskaźnik specjalizacji uzdrowiskowej był tutaj na ogół 
nie wyższy niż 0,50. Na drugim końcu skali znalazły się uzdrowiska 
o słabo wykształconej funkcji turystycznej, w których prawie cały ruch 
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turystyczny związany był z pobytem kuracjuszy (Połczyn-Zdrój, Wie-
niec-Zdrój, Horyniec i in). 
 Analiza wpływu turystyki uzdrowiskowej na ruch turystyczny w re-
gionie nadmorskim wykazała zdecydowanie większe wykorzystanie 
bazy noclegowej w gminach uzdrowiskowych. Bardzo duży potencjał 
i co za tym idzie ruch turystyczny, był zauważalny nie tylko w najwięk-
szych uzdrowiskach nadmorskich – Kołobrzegu i Świnoujściu, ale rów-
nież w innych, kilkukrotnie mniejszych ludnościowo Mielnie, Łebie, 
Władysławowie czy Międzyzdrojach. W ośrodkach tych turyści spędza-
li jednak mniej czasu. Największe z analizowanych ośrodków – Gdynia 
i Sopot, miały względnie ubogą bazę noclegową. Jednak specyfika przy-
jazdów turystycznych do tych miast była odmienna i częściej miała cha-
rakter krajoznawczy, biznesowy czy też konferencyjny. Turyści spędza-
li tutaj średnio tylko 2–3 dni. 
 Specyfika działalności uzdrowisk powoduje, że zdecydowanemu 
złagodzeniu ulega niekorzystny przejaw nadmorskiej turystyki wypo-
czynkowej, jaką jest sezonowość. Obecność uzdrowiska w gminie i prze-
bywających kuracjuszy powodowała 2-3 krotne zwiększenie wykorzy-
stania miejsc noclegowych, z 2 do 5 miesięcy. Należy przy tym pamię-
tać, że przy obliczaniu tej ostatniej wartości uwzględniani są wszyscy 
turyści – kuracjusze i nie-. Gdyby wziąć pod uwagę tylko wykorzysta-
nie miejsc noclegowych w sanatoriach, to w niektórych przypadkach 
łóżka sanatoryjne były by wykorzystane prawie przez cały rok. 
 Tak więc, turystyka uzdrowiskowa w regionie nadmorskim ma zna-
czenie dla całokształtu turystyki, może nie decydujące, ale na pewno 
ważne. Pozwala chociaż w pewnym stopniu zniwelować negatywną ce-
chę turystyki wypoczynkowej, jaką jest sezonowość. Szczególnie ważna 
jest dla mniejszych ośrodków, w których uzdrowisko i turystyka uzdro-
wiskowa jest najważniejszą i dominującą formą turystyki, wytwarza 
nowe miejsca pracy i daje zatrudnienie oraz przyciąga nowych klientów 
– nie tylko pragnących ratować swoje zdrowie, ale również może tylko 
je poprawić i zadbać o siebie. Turystom takim należy tylko stworzyć od-
powiednie warunki i poprawić stan infrastruktury turystycznej. Być 
może przychylne nastawienie władz samorządowych i miejscowej lud-
ności do działań w tym zakresie jest szansą dalszego rozwoju gospodar-
czego gmin uzdrowiskowych.
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Anna Morawska

Ocena degradacji śródmieścia Gdańska 
z uwzględnieniem terenów związanych  

z przemysłem i infrastrukturą

 „(…) nie istnieje degradacja obiektywna 
(może z wyjątkiem technicznej, 
ale i to nie jest do końca pewne, 
bo czasem ruiny 
są bardzo korzystne dla konkretnego miejsca)”. 

I. Mironowicz

Degradacja terenu rozumiana jest ogólnie jako „proces pogarszania się 
stanu jego zagospodarowania” (I. Mironowicz, T. Ossowicz, 2005, s. 39). 
Jak pisze K. Herbst (2008), zjawisko degradacji ma charakter spirali i za-
czyna się od zmiany mechanizmów napędzających życie i rozwój miasta. 
Zalicza do nich: zmiany gospodarcze (m.in. wyczerpywanie kopalin, 
upadek górnictwa, przeniesienie produkcji), postęp w organizacji pro-
dukcji, zanik gałęzi produkcji, pojawienie się nowych technologii (całko-
wity upadek niektórych zawodów), zmiany doktryny militarnej (zbędne 
stało się fortyfikowanie miast). Powyższe aktywności wymagały prze-
strzeni. Po ich zaprzestaniu/ zaniku/ upadku/ relokacji owe przestrzeni 
pozostają puste. „Następuje pogarszanie się jakości budynków, statusu 
mieszkańców (wzrost bezrobocia), możliwości wykorzystania kwalifika-
cji, rozpoczyna się zastępowanie gorszymi „zamiennikami” jednostek 
handlu i usług, a nawet produkcji. Nasilają się zjawiska wyludniania i po-
garszania składu społecznego, obniżania standardów technicznych, po-
garszania opinii (wizerunku) obszaru – powodujące, że chętni do  
zamieszkania w tym obszarze są coraz mniej liczni i coraz słabsi, tak eko-
nomicznie jak i pod względem pozycji społecznej. W efekcie następuje 
obniżenie atrakcyjności i wartości rynkowej nieruchomości w danym ob-
szarze, a w konsekwencji – dalsza pauperyzacja.” (K. Herbst, 2008, s. 8). 
Sygnały dla degradacja w płaszczyźnie przestrzennej to obniżenie się ja-
kości zagospodarowania, zwłaszcza przestrzeni publicznych, brak dzia-
łań zmierzających do przywracania ładu i porządku, degradacja zasobów 
mieszkaniowych oraz infrastruktury technicznej (A. Karwińska, 2008,  
s. 92). Ponadto „potrzeby przestrzenne oraz wymagania społeczne 
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stawiane zagospodarowaniu terenów stale ewaluują” (I. Mironowicz, 
T. Ossowicz, 2005, s. 40). 

Na potrzeby oceny degradacji Śródmieścia Gdańska, zaproponowano 
trzy jej składowe:
•	 społeczno-ekonomiczną (syntetyczny „wskaźnik degradacji”),
•	 przestrzenno-funkcjonalną, m.in. dotyczącą udziału terenów związa-

nych z przemysłem i infrastrukturą,
•	 moralną – stanowiącą zespół wrażeń i opinii o miejscu (I. Mironowicz, 

T. Ossowicz, 2005).
Śródmieście Gdańska jest dzielnicą mieszkaniowo-usługowo prze mysło-
wą. Jego rdzeń stanowią średniowieczne miasta: Stare i Główne Miasto 
oraz sąsiednie wyspy Ołowianka i Wyspa Spichrzów (ryc. 1). Po zachod-
niej stronie obszar ten otoczony jest dwoma wzniesieniami: Fortem 
Grodzisko wchodzącym w skład Nowych Ogrodów oraz Biskupią Górką. 

Ryc. 1. Podział Śródmieścia Gdańska

Źródło: Opracowanie własne

Ocena degradacji śródmieścia Gdańska z uwzględnieniem terenów...
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Południową część stanowi Stare Przedmieście oraz Dolne Miasto 
wzdłuż których rozciąga się Opływ Motławy. Na wschodzie zlokalizo-
wana jest największa część Długie Ogrody wraz z tzw. Sienną Groblą. 
Opierając się na historii terenów oraz współczesnym rozwoju progra-
mu funkcjonalnego zawartego w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego, północną granicę stanowi część obszaru tzw. 
Młodego Miasta.

Wskaźnik degradacji

Statystyka publiczna (GUS) nie dysponuje danymi dotyczącymi zróżni-
cowań wewnątrzmiejskich np. w podziale na jednostki pomocnicze 
(dzielnice) miast. Jedynym źródłem informacji są instytucje publiczne. 
W przypadku Gdańska są to m.in.: Urząd Miejski w Gdańsku wraz ze 
swoimi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi tj. m.in. Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Gdańskim Zarządem Nieruchomości Ko-
munalnych w Gdańsku czy też Komenda Miejska Policji w Gdańsku 
i Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. Pozyskane z tych instytucji dane 
pozwoliły na dokonanie wewnętrznej charakterystyki Śródmieścia1 
a na podstawie wybranych wskaźników opracowano miarę degradacji 
społeczno-gospodarczej, tj. wskaźnik degradacji2 części Śródmieść (ryc. 
2). Do obliczenia wskaźnika syntetycznego Perkala wzięto pod uwagę 
(tab. 1):
•	 wskaźnik obciążenia demograficznego,
•	 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. miesz-

kańców,
•	 odsetek bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym,
•	 podmioty gospodarcze na 1 tys. mieszkańców,
•	 przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1 tys. mieszkańców,
•	 średnia powierzchnia mieszkania,
•	 odsetek budynków mieszkalnych mających powyżej 100 lat.
 Najgorszą sytuację posiada Biskupia Górka. Wpływa na to najwyższy 
odsetek bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym, któremu to-
warzyszy najniższa liczba przedsiębiorstw odniesiona do liczby 

1 Warto zaznaczyć, iż podstawowe miary społeczno-gospodarcze, w skali „mikro-lokal-
nej” powinny być interpretowane w inny sposób niż w odniesieniu do większego ob-
szaru, całego miasta czy regionu. „Nasycenie” terenu firmami, może obrazować jedy-
nie atrakcyjność danej części miasta, a nie przedsiębiorczość mieszkańców. Podobnie, 
odsetek bezrobotnych nie mówi o „dzielnicowych” warunkach rynku pracy. Obrazu-
je jedynie sytuacje jej mieszkańców.

2 Podczas standaryzacji, miary będące stymulantami zamieniono na destymulanty, tak 
aby najwyższa wartość wskaźnika oznaczała najgorszą sytuację społeczno-gospodar-
czą tj. największy stopień degradacji.
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mieszkańców. Ponadto, ta część Śródmieścia zajmuje 6. pozycję pod 
względem przestępczości i wielkości mieszkań.
 Dolne Miasto, jest drugą najbardziej zdegradowaną częścią 
Śródmieścia. Podobnie jak na Biskupiej Górce, wpływa na to 8. pozycja 
wskaźników obrazujących bezrobocie oraz aktywność gospodarczą w tej 
części dzielnicy. Wiąże się to z ponad przeciętną liczbą osób korzystających 
z świadczeń pomocy społecznej (7. miejsce). Ponadto, Dolne Miastio posi-
ada najwyższy odsetek budynków mieszkalnych mających ponad 100 lat 
(87%).

Ryc. 2. Wskaźnik degradacji Śródmieścia Gdańska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych rozproszonych

 Ostatnie miejsce, tj. najlepszą sytuację, odnotowano na Starym 
Przedmieściu. Wpłynął na nią przede wszystkim najniższy odsetek bez-
robotnych w ludności w wieku produkcyjnym (1. miejsce), zdecydowanie 
niższa od średniej liczba osób korzystająca z pomocy społecznej (2. pozy-
cja) oraz ponadprzeciętna wielkość mieszkania (również 2. lokata).
 Drugie, najlepsze pod względem wskaźnika degradacji jest Stare Mi-
asto. Poniżej średniej dla dzielnicy sa wskaźniki dotyczące osoób 
korzystających z pomocy społecznej (3. miejsce) oraz odsetka bezrobot-
nych w ludności w wieku produkcyjnym (także 3. miejsce). Do jego 
największych wad należy wysoki wskaźnik obciążenia demografi cznego 
(8. pozycja).
 Pozycja Głównego Miasta jest związana z najwyższym wskaźnikiem 
obciążenia demografi cznego, wynoszącym 70% (9. miejsce), niewielką 
średnią powierzchnią mieszkań (8. miejsce) oraz prawie najwyższym 
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współczynnikiem przestępstw, który niemal 3-krotnie przewyższa 
średnią dla dzielnicy wynoszącą 41 przestępstw na 1 tys. mieszkańców. 
W omawianej części Śródmieścia mieszka natomiast najmniej osób 
pobierających zasiłki z pomocy społecznej oraz zdecydowanie poniżej 
średniej bezrobotnych (co może wynikać z wieku poprodukcyjnego 
mieszkańców). Mimo, że jest to najbardziej reprezentatywna część mia-
sta, posiadająca szereg zabytków, tkanka mieszkaniowa jest „najmłodsza” 
ze wszystkich części dzielnicy. Budynki mające powyżej 100 lat stanowią 
jedynie 4,5%.

Degradacja przestrzenno-funkcjonalna

W wyniku odbudowy miast po II wojnie świtowej, kiedy dominowała 
działalność przemysłowa, wiele śródmieść (w tym gdańskie) straciło  
liczne cechy przestrzenne, a przez to walory kulturowe.
 Funkcja przemysłowa, w coraz bardziej schyłkowym znaczeniu zloka-
lizowana jest w północnej i wschodniej części dzielnicy. W drugim miej-
scu, wydaje się, iż działalność ma charakter trwały, o czym świadczą za-
pisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała  
nr XXXIX/1324/05).
 Niezależnie od fazy przekształceń terenów związanych z przemysłem 
i infrastrukturą, w Śródmieściu Gdańska, stanowią one ponad 36%3 
(ryc. 3). Najlepiej zachowane, a przy tym najmniejsze (w postaci bram 
obronnych), zlokalizowane są w ścisłym centrum tj. Głównym i Starym 
Mieście. Wyjątkowym przykładem jest Ołowianka, gdzie działalność 
przemysłowo-magazynowa zajmowała praktycznie cały obszar wyspy. 
Już w 1988 r. w spichlerzach zlokalizowano Centralne Muzeum Morskie 
(obecnie Narodowe Muzeum Morskie), a od 1997 r. trwają prace na tere-
nie dawnej elektrociepłowni zamieniając ją w centrum muzyczno- 
-kongresowe.

Degradacja moralna

Na wspomnianą degradację, składa się suma pozytywnych i negatyw-
nych wrażeń i skojarzeń, jakie wywołuje w wyobraźni społecznej teren, 
określających czy dany obszar jest m.in. bezpieczny/ niebezpieczny, czy-
sty/ brudny, elegancki/ nieelegancki, rozwijający się/nie rozwijający się. 
Istotna jest również waga danego wrażenia. „Im gorszy wizerunek miej-
sca, tym większa degradacja moralna” (I. Mironowicz, T. Ossowicz, 2005, 
s. 42).
 

3 Ich szczegółową charakterystykę zaprezentowano w publikacji M. Tarkowski i J. Ma-
zurek (red., 2010).
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Na potrzeby oceny jakościowej Śródmieścia Gdańska oraz w celu doko-
nania oceny degradacji poszczególnych części Śródmieścia i terenów 
związanych z przemysłem i infrastrukturą, przeprowadzono autorskie 
badanie ankietowe. Miało ono charakter diagnostyczny. Zostało przepro-
wadzone w okresie kwiecień-czerwiec 2011 r. Próba respondentów stano-
wiła 1,5% pełnoletnich mieszkańców Śródmieścia.
 Do określenia stopnia degradacji moralnej poszczególnych części 
Śródmieścia Gdańska użyto skali dyferencjału semantycznego. Polega 
ona na wyborze między dwiema przeciwnymi postawami, przy użyciu 
wyrażeń określających stopień intensywności danej postawy (E. Babbie, 
2004, s. 192). Wybrane cechy zdefi niowane były przez parę spolaryzowa-
nych terminów. Ocenę poziomu degradacji moralnej dokonano w dwóch 
płaszczyznach. Pierwsza obejmowała poszczególne części dzielnicy, 
w tym jej całość, druga konkretne tereny związane z przemysłem i infra-
strukturą. 

Opis próby

Badaną populację tworzyli dorośli mieszkańcy Śródmieścia Gdańska. 
Niemal 60% stanowiły kobiety. Pod względem wieku, 80% osób należało 

Ryc. 3. Udział terenów związanych z przemysłem i infrastrukturą w Śródmieściu 
Gdańska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych, danych z Wydziału Geodezji 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz www.google.maps.pl
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do grupy w wieku produkcyjnym (46% wiek mobilny, 35% wiek niemo-
bilny). Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły ponad 18% mieszkań-
ców. W ponad 46% mieszkańcy legitymowali się wykształceniem śred-
nim, 35% wyższym, 8,3% podstawowym a zawodowym i gimnazjalnym 
odpowiednio 3,8% i 1,5%. Pod względem statusu zawodowego, 35% 
mieszkańców deklarowało, że pracuje, niecałe 15% uczy się/studiuje. Na-
tomiast blisko 28% należało do grupy emerytów/rencistów, a ponad 4% 
do bezrobotnych. Biorąc pod uwagę czas zamieszkiwania w Śródmieściu, 
najwięcej, bo blisko 27% osób mieszkało od 1 do 10 lat. Kolejną grupę 
(19%) stanowiły osoby, które w omawianej dzielnicy mieszkały między 21 
a 30 lat. Zbliżony do siebie odsetek respondentów (odpowiednio 13,9% 
i 13,4%), żyje w Śródmieściu 51-60 lat i 11-20 lat. Najmniej osób (niecałe 1%) 
stanowili Gdańszczanie, którzy mieszkają w centrum ponad 60 lat.
 Analiza zabudowy mieszkaniowej, wskazuje, że ponad 41% respon-
dentów żyje w budynkach, które mają między 51 a 100 lat. Kolejną grupą 
(25%) są mieszkańcy budynków mających 31-50 lat. Natomiast 19% miesz-
ka w budynkach posiadających powyżej 100 lat. 
 Zdecydowana większość (83,9%) budynków posiada do pięciu pięter. 
A w budynkach do 10. kondygnacji mieszka ponad 14,6% przebadanych 
osób.
 Blisko 53% ankietowanych swoją sytuacje materialną oceniło „śred-
nio”. Dobrze żyje się 22%, a bardzo dobrze 4%. Natomiast, na złą sytuację 
narzekało ponad 14% Gdańszczan, a na bardzo złą 5%.
 
Wyniki autorskiego badania ankietowego

W opinii 90% respondentów centrum Gdańska znajduje się w Śródmie-
ściu, ponad 7% uważa, że we Wrzeszczu, a 0,8% wskazało Oliwę (ryc. 4).

Ryc. 4. Lokalizacja centum Gdańska w opini mieszkańców Śródmieścia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie autorskiego badania ankietowego.

Ocena degradacji śródmieścia Gdańska z uwzględnieniem terenów...



108

 70,3% mieszkańców czuję się związanych ze swoim miejscem zamiesz-
kania, 68,8% czuje się w nim dobrze (ryc. 5). Pod względem „wyposaże-
nia” Śródmieścia, już ponad 50% osób musi opuścić dzielnicę aby zapew-
nić sobie wszystko czego chce, a 41,1% uważa, że jest to jedna z najlep-
szych dzielnic w mieście.

Ryc. 5. Poczucie więzi mieszkańców ze Śródmieściem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie autorskiego badania ankietowego

 Mieszkańcy Śródmieścia zostali również poproszeni o podanie mak-
symalnie 3 najlepszych i najgorszych dzielnic w Gdańsku4. Ich dzielnica 
występuje w obydwóch kategoriach (tab. 2).

Tabela 2. Najlepsze i najgorsze dzielnice w Gdańsku w opinii mieszkańców Śród-
mieścia

Najlepsza dzielnica Odsetek wskazań Najgorsza dzielnica Odsetek wskazań

Śródmieście 23,9 Orunia-Święty Wojciech 26,8

Oliwa 20,2 Śródmieście 17,4

Wrzeszcz (Dolny i Górny) 16,8 Nowy Port 14,5

Chełm 7,9 Stogi 12,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie autorskiego badania ankietowego

4 Pytanie to należało do otwartych i mieszkańcy udzielali różnych odpowiedzi, czę-
sto podając potocznie obowiązujące nazwy dzielnic np. Suchanino, Jelitkowo. Dlatego 
też, przy opracowaniu wyników badania, przypisano odpowiedzi do obowiązujących 
jednostek pomocniczych miasta.
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 Formularz ankiety zawierał także pytania dotyczące dobrych i złych 
stron Śródmieścia (można było wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi,  
tab. 3). Najwięcej osób zadowolonych jest z bliskości miejsc rozrywki oraz 
podstawowych usług społecznych. Dobrymi stronami są również komu-
nikacja miejska oraz prestiż dzielnicy. Mimo to, do głównych złych stron 
mieszkańcy zaliczyli korki oraz hałas, a także tłok w sezonie letnim oraz 
wysokie ceny. Minusem dzielnicy jest również brak miejsc parkingowych 
oraz znaczny udział zdegradowanych terenów.

Tabela 3. Dobre i złe strony Śródmieścia Gdańska w opinii jego mieszkańców

Dobre strony Odsetek 
wskazań Złe strony Odsetek 

wskazań

bliskość miejsc rozrywki 24,7 korki 21,2

bliskość usług (sklep, przychodnia, 
szkoła)

22,6 hałas, spaliny 19,0

dogodna komunikacja miejska 19,9 tłok w sezonie letnim 15,3

prestiż dzielnicy, liczne zabytki 19,4 wysokie ceny 15,0

atrakcyjne tereny przywodne 9,0 brak miejsc parkingowych 14,4

nowe inwestycje mieszkaniowe 3,5 dużo zdegradowanych terenów 11,8

inne 0,4 inne 2,8

brak odp. 0,6 brak odp. 0,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie autorskiego badania ankietowego

 Niemal połowa mieszkańców dostrzega zmiany w Śródmieściu  
(ryc. 6). Natomiast co 4. badanemu trudno to określić. Tyle samo też nie 
dostrzega zmian.
 Zmiany obserwowane przez mieszkańców mają różny charakter. Po-
nad połowa osób, które udzieliły pozytywnej odpowiedzi na wcześniej-
sze pytanie dostrzega inwestycje budowlane w tym mieszkaniowe. 17,9% 
wskazało rozwój infrastruktury, a 17,4% usług. Widoczna jest także odno-
wa kamienic (11,5% wskazań), renowacja zabytków (9,2%) oraz ogólna  
poprawa estetyki (9,2%). Nieco mniej, bo 5,5% odpowiedzi padło na roz-
budowę sieci komunikacji miejskiej przy takiej samym udziale wskazań 
na wzrost hałasu i korków oraz dewastację niektórych terenów.
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Ryc. 6. Odpowiedź na pytanie: „Czy dostrzega Pani/Pan zmiany w Śródmieściu 
Gdańska?”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie autorskiego badania ankietowego

 Przy ocenie składowych wizerunku dzielnicy respondentów obowią-
zywała 5-stopniowa skala, od 1-negatywne zjawisko do 5-pozytywne zja-
wisko. Jak już wspomniano, oceniano je na zasadzie przeciwstawieństw 
np. 1-brudne, 5-czyste. Wyniki zostały przedstawione za pomocą profi lu 
semantycznego (ryc. 7), wzbogaconego opisem dotyczącym odsetka 
wskazań poszczególnych cech w częściach Śródmieścia.
 Ogólnie, mieszkańcy Śródmieścia Gdańska nie są pewni przy ocenie 
swojej dzielnicy. Najczęstszą udzielaną odpowiedzią była średnia „trój-
ka”. Jednocześnie zauważa się zdecydowany nacisk na negatywne okre-
ślenia wizerunku o czym świadczą poniższe dysproporcje w skrajnych 
odpowiedziach.
 Za najbardziej niebezpieczną częścią Śródmieścia mieszkańcy uznali 
Biskupią Górkę (30,7% wskazań5) oraz Młode Miasto (30,5%). Natomiast 
najbezpieczniejsze okazały się Główne i Stare Miasto, odpowiednio 16,6% 
i 11,6% pozytywnych odpowiedzi. Uśredniając wskazania dla całej dziel-
nicy, mieszkańcy ocenili ją jako raczej bezpieczną.
 W przypadku opinii dotyczącej czystości, analizowaną dzielnicę oce-
niono na 3, wskazując jedynie w 12,8% na Główne Miasto jako „czyste”. 
Najbrudniejsze okazały się Młode Miasto (44,0%), Dolne Miasto (33,8%) 
i Biskupia Górka (30,7%).
 Respondenci oceniając rozwój poszczególnych części Śródmieścia, 
w 15,9% wskazali Główne Miasto, a w 13,6% Ołowiankę jako najbardziej 
rozwojowe. Przeciwieństwem okazały się Młode Miasto (39,6%) oraz Bi-
skupia Górka (36,8%).

5  Odsetek odpowiedzi dotyczy analizy cech dla każdej z części dzielnicy.

Anna Morawska



111

 W przypadku ogólnego wizerunku omawianych części, mieszkańcy 
najlepiej ocenili Główne (28,5%) i Stare (23,7%) Miasto. Najgorszą lokatę 
otrzymało Młode Miast (47,5% negatywnych odpowiedzi), Biskupia Gór-
ska (32,2%) oraz Dolne Miast (31,7%).

Ryc. 7. Profi l semantyczny poszczególnych części Śródmieścia Gdańska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie autorskiego badania ankietowego

 Uśredniając powyższe oceny, przeliczono wskaźnik degradacji moral-
nej w odniesieniu do całego Śródmieścia, jak i jego części (ryc. 8). Założo-
no przy tym, że na obszarach powyżej oceny 3,0, nie wystąpił ten typ de-
gradacji. Podobnie jak w przypadku wskaźnika degradacji, największa 
degradacja „subiektywna” wystąpiła na Młodym Mieście, Biskupiej Gór-
ce i Dolnym Mieście. 

Ryc. 8. Degradacja moralna części Śródmieścia Gdańska (skala 1-5)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie autorskiego badania ankietowego
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 Mieszkańcy zostali również zapytani o stopień degradacji (w skali 0-3 
tj. 0-brak, 1-niska, 2-średnia i 3-wysoka) podanych przykładów terenów 
związanych z przemysłem i infrastrukturą (ryc. 9). Najgorzej zostały oce-
nione niezagospodarowane dawne zakłady mięsny (Długie Ogrody), te-
reny stoczniowe (Młode Miasto), powojenne ruiny w północnej części 
Wyspy Spichrzów oraz tereny wokół Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłod-
niczego „Lodmor” (Długie Ogrody). Z kolei najmniejszą degradację wska-
zano na terenie Fortu Grodzisko, gdzie od czerwca 2007 r. ma miejsce 
przekształcanie terenów obronnych w tzw. Centrum Hewelianum o funk-
cjach edukacyjno-rekreacyjnych. 

Ryc. 9. Degradacja moralna wybranych terenów związanych z przemysłem i infrastrukturą 
w Śródmieściu Gdańska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie autorskiego badania ankietowego

Podsumowanie

 W celu podsumowania rozważań o degradacji dzielnicy, skonstru-
owano układy współrzędnych (ryc. 10, 11, 12), na które w oparciu o ze-
standaryzowane wartości wskaźników, w różnych zależnościach wpisa-
no poszczególne części Śródmieścia. 
 Z przeprowadzonych analiz wynika, że tereny pozbawione degradacji 
w Śródmieściu Gdańska to Główne Miasto, Stare Miasto i Stare Przed-
mieście (tab. 4). Natomiast części, w których odnotowano degradację 
w każdym aspekcie to Dolne Miasto i Młode Miasto.
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Ryc. 10. Zależność wskaźnika degradacji (x) i udziału terenów związanych z przemysłem 
i infrastrukturą (y)

Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 11. Zależność udziału terenów związanych z przemysłem i infrastrukturą (x) 
i degradacji moralnej (y)

Źródło: Opracowanie własne.
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Tab. 4. Degradacja w Śródmieściu Gdańska

Degradacja Wskaźnik degradacji / 
degradacja moralna

Udział terenów związanych 
z przemysłem i infrastrukturą 

/ degradacja moralna

Wskaźnik degradacji / 
udział terenów związanych 

z przemysłem i infrastrukturą

brak

Główne Miasto
Stare Miasto
Stare Przedmieście

Główne Miasto
Stare Miasto
Stare Przedmieście
Nowe Ogrody

Główne Miasto
Stare Miasto
Stare Przedmieście

występuje

Dolne Miasto
Młode Miasto
Biskupia Górka

Dolne Miasto
Młode Miasto

Dolne Miasto
Młode Miasto
Wyspa Spichrzów
Ołowianka
Długie Ogrody

średnia

Wyspa Spichrzów
Ołowianka
Długie Ogrody
Nowe Ogrody

Wyspa Spichrzów
Ołowianka
Długie Ogrody
Biskupia Górka

Nowe Ogrody
Biskupia Górka

Źródło: Opracowanie własne

 Przedstawiona analiza nijako zaprzecza cytatowi rozpoczynającemu 
niniejszy artykuł. Przeprowadzone badanie ankietowe wskazuje, że su-

Ryc. 12. Zależność wskaźnika degradacji (x) + degradacji moralnej (y)

Źródło: Opracowanie własne.
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biektywna ocena pokrywa się z obiektywnymi danymi. Znając powyższe 
uwarunkowania, należy opracować (bądź kontynuować) programy ra-
tunkowe dla wskazanych obszarów problemowych. 
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Joanna Stępień

Przestrzenne i społeczne uwarunkowania profilaktyki 
zdrowotnej kobiet. Przykład Gdyni

Wstęp

Współczesna medycyna oferuje wiele sposobów zapobiegania proble-
mom zdrowotnym; jednym z ważniejszych są badania profilaktyczne. 
W przypadku wielu chorób, uczestnictwo w regularnych badaniach pro-
filaktycznych odgrywa ogromną rolę – wcześnie wykryte zmiany choro-
bowe dają duże szanse przeżycia i całkowitego wyleczenia (K. Puchalski, 
1990). Wiele osób nie decyduje się jednak na udział w takich badaniach. 
Powody takiej sytuacji bywają różne, częściowego wyjaśnienia można  
szukać w stopniu dostępności infrastruktury medycznej, ale nie tłuma-
czy on całkowicie tego zjawiska. Na gruncie paradygmatu socjoekolo-
gicznego jednostce przypisuje się kluczową rolę w kształtowaniu zdro-
wia, przy czym równocześnie zależy ono także od różnych cech środo-
wiska, w którym ona żyje (E. Korzeniowska, 2008). Model przekonań 
związanych ze zdrowiem (Health Belief Model) Marshalla Beckera posze-
rza rozważania nad korzystaniem z usług medycznych o sytuacje, 
w których jednostka nie obserwuje u siebie zaburzeń w zdrowiu 
(D. Duch-Krzystoszek, 2009).
 Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie przyczyn niskiego udziału 
kobiet w profilaktyce nowotworowej przy jednocześnie wysokiej dekla-
rowanej wartości zdrowia, w szerszym kontekście lecznictwa ginekolo-
gicznego. Wypływająca z wielu badań socjologicznych (J. Czapiński, 
T. Panek, 2011; R. Boguszewski, 2006) wysoka pozycja zdrowia w hierar-
chii wartości pozostaje w konflikcie z jednoczesnym występowaniem 
problemu nadumieralności Polek z powodu chorób nowotworowych, 
w tym między innymi raka szyjki macicy. Wyjaśnienie przyczyn tego 
stanu rzeczy wymaga identyfikacji szeroko rozumianych barier utrud-
niających lub udaremniających korzystanie z badań profilaktycznych.
 Rozpoznanie postaw i zachowań kobiet wobec profilaktyki ginekolo-
gicznej ma zarówno aspekt poznawczy, jak i praktyczny. W sensie  
poznawczym celem jest naświetlenie przyczyn braku spójności między 
wysoką, deklarowaną wartością zdrowia a realizowanymi, konkretnymi 

Ocena degradacji śródmieścia Gdańska z uwzględnieniem terenów...



117

zachowaniami zdrowotnymi, oraz identyfikacja barier, które na tę nie-
spójność wpływają. Dla praktyki zdrowotnej ważne jest z kolei rozpozna-
nie barier jakie powodują niską realizowalność badań profilaktycznych, 
a w dalszej perspektywie poważne konsekwencje zdrowotne. Rak szyjki 
macicy rozwija się bowiem przez długi czas bezobjawowo – i znaczna 
część kobiet zgłasza się na leczenie dopiero w późnym, zaawansowanym 
stadium choroby, gdy wyleczenie nie jest już możliwe.

Zdrowie w systemie wartości społecznych

Pojęcie „zdrowie” jest wieloznaczne i trudne do zdefiniowania. W rozu-
mieniu potocznym wyznacznikiem zdrowia jest brak choroby lub dole-
gliwości. W ujęciu profesjonalnym, tzn. formułowanym przez przedsta-
wicieli różnych dyscyplin nauki, brak jest jednolitej konceptualizacji 
zdrowia.
 Do charakterystyki zdrowia zastosowanie ma również kategoria war-
tości. W koncepcji tej zdrowie i choroba posiadają określony znak i trak-
towane są rozłącznie. Zdrowie jest wartością pozytywną, do której się 
dąży, natomiast choroba wartością negatywną, której się unika. W teo-
riach wartości rozróżnia się wartości autoteliczne oraz wartości instru-
mentalne. Autoteliczne to takie, które są ważne i cenione same w sobie, 
bez względu na inne wartości, podczas gdy wartości traktowane instru-
mentalnie mogą okazać się mniej ważne od innych. Rozróżnienie to może 
być istotne w badaniach nad zdrowiem jako wartością w świadomości 
potocznej (I. Heszen, H. Sęk, 2008).
 Wartość zdrowia stanowi ważny przedmiot badań głównie dlatego, że 
traktowana jest jako jeden z czynników o istotnym znaczeniu przy 
podejmowaniu decyzji o realizacji zachowań zdrowotnych. Pomimo silnych 
deklaracji dbania o własne zdrowie, tradycja zdrowego stylu życia 
w szerszym kontekście nie jest dostrzegana. Wysoka subiektywna wartość 
przypisywana zdrowiu nie znajduje wyraźnego potwierdzenia w życiu 
codziennym Polaków (R. Boguszewski, 2006). Realnym wskaźnikiem oceny 
zdrowia jako wartości są codzienne zachowania ludzi w sytuacji zdrowia 
i choroby. Zachowania zdrowotne określane są w literaturze jako celowe 
działania jednostki nakierowane na utrwalenie lub podnoszenie potencjału 
zdrowia, które są powiązane ze stylem życia, miejscem w strukturze 
klasowo-warstwowej, a także z płcią, wiekiem, miejscem zamieszkania 
i innymi cechami społecznymi jednostki (W. Ostrowska, 1999).
 K. Puchalski (1997) podkreśla, że na zachowania zdrowotne w znaczą-
cy sposób wpływa świadomość zdrowotna podmiotu tych zachowań. Po-
jęcie to odnosi się do opinii, wiedzy, oceny, poglądów, sposobów myśle-
nia, elementów postaw istotnych z punktu widzenia zdrowia, jego ochro-
ny czy promocji. Mówiąc o postawach ma się więc na myśli zarówno ich 
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komponenty emocjonalno-poznawcze jak i behawioralne, które stanowią 
dyspozycję do określonych zachowań. Jak zauważa W. Piątkowski (2002) 
postawa „stanowi jeden z podstawowych składników ludzkiej osobowo-
ści i powoduje, że poszczególni ludzie skłonni są w określony stereotypo-
wy i specyficzny sposób reagować na określone bodźce w typowych sy-
tuacjach społecznych”, a ich werbalnym wyrazem są opinie.
 Próby wyjaśnienia genezy zachowań zdrowotnych są podejmowane 
w poparciu o różne koncepcje teoretyczne, w tym również przez tzw. mo-
del przekonań zdrowotnych oparty na znaczeniu przekonań i wierzeń. 
Jest on efektem prac badawczych amerykańskich psychologów (Becker, 
Rosenstock) poszukujących odpowiedzi na pytanie: dlaczego w konfron-
tacji z chorobą nowotworową (zagrożeniem życia) osoby zachowują się 
w określony sposób. Ustalono wówczas, że podejmowanie decyzji zwią-
zanej ze zdrowiem jest wynikiem trzech obszarów aktywności badanych 
osób: (1) samoświadomością własnej wrażliwości na chorobę, (2) samo-
świadomością ciężkości choroby nowotworowej, (3) samoświadomością 
niedogodności i korzyści po zastosowaniu środków profilaktycznych lub 
określonego sposobu leczenia. Z tych trzech elementów zbudowano mo-
del przekonań zdrowotnych osoby, który inspirowany jest psychologicz-
ną teorią podejmowania decyzji (W. Chmielarczyk, A. Pruszyński, 
K. Wojtaszczyk, K. Komorowska, 2007).

Ryc. 1. Model przekonań zdrowotnych (za: Becker i Maiman, 1975)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: I. Heszen, H. Sęk., 2008.
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Przestrzenne i społeczne uwarunkowania profilaktyki wśród kobiet 

Profilaktyka uchodzi za najbardziej efektywny sposób poprawy stanu 
zdrowia społeczeństw, jednak w praktyce napotyka na szereg barier, 
które obniżają skuteczność podejmowanych działań. Aktualnie dzieje 
się tak w przypadku realizacji profilaktycznych badań ginekologicznych 
kobiet, a zwłaszcza badań cytologicznych. Choroby nowotworowe, 
a szczególnie nowotwory złośliwe stanowią w Polsce poważny problem 
zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. W porównaniu z innymi krajami 
Unii Europejskiej występuje u nas stosunkowo wysoka zachorowalność 
i umieralność z powodu większości chorób nowotworowych – i wskaź-
niki te od lat nie maleją. 
 Szczególnym przypadkiem jest wysoka umieralność kobiet z powodu 
raka szyjki macicy; zmiany nowotworowe odpowiednio wcześnie wy-
kryte są bowiem całkowicie wyleczalne, a jednocześnie od 2004 r. prowa-
dzone są masowe, ogólnodostępne i bezpłatne badania cytologiczne  
kobiet mające na celu wczesne wykrywanie tych zmian. Uczestnictwo 
kobiet w tych profilaktycznych badaniach jest jednak bardzo niskie (w la-
tach 2007–2010 poziom zgłaszalności kobiet na badania wyniósł przecięt-
nie ok. 23%) (M. Spaczyński i in., 2010). Wynik ten jest zastanawiający 
w kontekście z jednej strony wysokiej pozycji zdrowia w hierarchii war-
tości Polaków, a z drugiej postrzeganym zagrożeniem i odczuwanym  
lękiem przed chorobami nowotworowymi.
 Odpowiedzi o przyczyny braku skutecznej profilaktyki przed cho-
robami kobiecymi (w przypadku raka szyjki macicy wysokiej umieral-
ności mimo, że choroba jest uleczalna pod warunkiem wczesnej dia-
gnozy) należy szukać zarówno w funkcjonowaniu systemu opieki 
zdrowotnej, jak również w indywidualnym poziomie wiedzy i moty-
wacji oraz w czynnikach społeczno-kulturowych, które wpływają na 
postawy ludzi wobec zdrowia, choroby, profilaktyki, edukacji zdro-
wotnej.
 Niniejszy artykuł dotyczy obszaru miejskiego, w którym mimo kumu-
lacji i większego niż gdzie indziej zagęszczenia placówek opieki zdrowot-
nej, występuje także nieporównywalnie większy popyt na usługi, wyni-
kający m.in. z: dużej liczby osób mieszkających na stosunkowo niewiel-
kim i ograniczonych terytorium, napływu osób spoza terenu miasta 
w poszukiwaniu pomocy lekarskiej, której nie są w stanie uzyskać w miej-
scu zamieszkania, wyższych wymagań i potrzeb mieszkańców miast 
o wyższej pozycji społecznej. Pomimo potencjalnie większej dostępności 
do opieki zdrowotnej w miastach, w kontekście większego popytu ze 
strony mieszkańców, bariery i problemy, ograniczające korzystanie ze 
świadczeń medycznych, w tym także z profilaktyki, mogą przybierać 
specyficzną formę, niespotykaną w innych obszarach.
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 Zrealizowane przez autorkę w ramach grantu promotorskiego ilościo-
we badanie ankietowe oraz badanie jakościowe w postaci wywiadów 
pogłębionych przeprowadzone zostało w dwóch dzielnicach Gdyni – 
Śródmieściu oraz Wielkim Kacku. 
 Dobór dzielnic do badania przeprowadzono na podstawie analizy 
struktury społecznej wszystkich dzielnic miasta i wyborze dwóch wy-
raźnie różniących się między sobą jednostek. Śródmieście zamieszkuje 
populacja, w której odsetek osób starszych jest zdecydowanie wyższy niż 
w innych jednostkach, dzielnica odznacza się także wysokim ubytkiem 
ludności w ciągu ostatnich 10 lat, przeciętnym odsetkiem osób z wyż-
szym wykształceniem oraz przeciętnym poziomem bezrobocia wśród 
mieszkańców. Jednocześnie dzielnica ta stanowi centrum miasta i zloka-
lizowanych jest tu najwięcej placówek medycznych różnego typu. Wielki 
Kack natomiast charakteryzuje się najmłodszą strukturą wiekową miesz-
kańców, najwyższym przyrostem ludności w ostatnich 10 latach, najwyż-
szym udziałem osób z wykształceniem wyższym oraz najniższym pozio-
mem bezrobocia. Jednostka ta jest jedną z najbardziej peryferyjnych 
względem centrum dzielnic miasta, na obszarze której mieszczą się poje-
dyncze placówki medyczne.
 Celem badania ankietowego była identyfikacja barier niskiego pozio-
mu profilaktyki zdrowotnej wśród kobiet na przykładzie mieszkanek 
Gdyni, analiza charakteru tych barier (przestrzenne, społeczne, kulturo-
we) oraz diagnoza częstotliwości ich sygnalizowanych. Celem badania ja-
kościowego było usytuowanie analizowanego problemu barier profilak-
tyki w kontekście wiedzy, przekonań i wartości otaczających zdrowie 
i chorobę.
 W ocenie znaczenia głównych obszarów życia respondentki najczę-
ściej wskazywały własną rodzinę i dzieci (81,9%) jako bardzo ważne war-
tości w ich życiu. Zdrowie wskazywano zaraz po rodzinie (72,6%), przy 
czym jeśli uwzględnić zsumowane wartości dla ocen „ważna” i „bardzo 
ważna”, okazuje się, że łączny odsetek jest dla zdrowia wyższy (96,1%) niż 
w przypadku rodziny (93,5%). Zdrowie postrzegane jest jako ta wartość, 
która wpływa na inne obszary życia:
•	 „powinniśmy ją najbardziej cenić z tego względu, że no jeśli już do-

padnie nas jakaś choroba to automatycznie już nie możemy np. reali-
zować się zawodowo czy prywatnie” [N., 22 lata];

•	 „no jest na pewno jedną z kluczowych wartości i można powiedzieć, 
że jest najważniejsze, bo bez zdrowia to inne czynniki niezbędne do 
życia, jak np. praca czy zadowolenie z kontaktów międzyludzkich 
i tym podobne rzeczy po prostu nie mają takiej jakości, tak, nie mają 
takiej wartości” [B., 59 lat];

•	 „Jest ważne, czy najważniejsze? No pewnie tak bo jak nie jesteśmy 
zdrowi to pewnie mamy problem z pracą, jak mamy problemy z pracą 
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to wiadomo i z takim życiem codziennym. Nawet z zaspokajaniem 
swoich potrzeb. Jak nie ma zdrowia to nie ma niczego.” [K., 37 lat].

Mieszkanki dzielnicy Wielki Kack częściej są zdania, że zdrowiem nale-
ży zajmować się na co dzień, także wówczas, gdy brak jest dolegliwości 
i objawów (zdecydowanie zdania takiego jest blisko 63% badanych, a łącz-
nie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” udzieliło 94% respon-
dentek). W Śródmieściu odsetki te są niższe, zwłaszcza dla odpowiedzi 
„zdecydowanie tak”, a jednocześnie nieco więcej badanych było przeciw-
nego zdania lub nie miało opinii (łącznie blisko 12%).

Ryc. 2. Sens zajmowania się zdrowiem, gdy nie ma żadnych dolegliwości

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników autorskiego terenowego badania ilościowego.

 Kobiety mimo, że mają świadomość korzyści jakie przynosi dbanie 
o zdrowie, jednocześnie przyznają, że trudno jest przełożyć ją na prak-
tykę:
•	 „Powinno się dbać, tylko nie zawsze jest czas na to. Wydaje mi się, że 

jak są jakieś dolegliwości, obok których nie można przejść obojętnie, 
nie dają się zagłuszyć jakimiś tabletkami, to myślę, że tak.” [H., 35 lat].

•	 „Powinno się, tylko z tym powinno to jest duży znak zapytania, bo my 
o tym wiemy, my w teorii jesteśmy dobrzy, natomiast z praktyką jest 
gorzej.” [K., 37 lat].

Nieadekwatność deklaracji w stosunku do podejmowanych działań uwi-
dacznia się w formach spędzania wolnego czasu. Wśród sposobów spę-
dzania wolnego czasu dominują w opiniach respondentek wskazania do-
tyczące takich form jak spacery (52,3% wszystkich wskazań) oraz bierne 
formy: oglądanie TV (45,9%), spanie (45,8%) i czytanie (41,5%). Uprawianie 
jakiegokolwiek sportu wymieniane było zdecydowanie rzadziej (20,7%). 
Kobiety albo w ogóle nie praktykują aktywnych form spędzania czasu bo 
za nimi nie przepadają, albo wskazują na brak czasu i zmęczenie jako 
główny powód unikania aktywności poza domem.
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 Zachowania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom 
podejmowane są wyraźnie częściej przez mieszkanki dzielnicy Wielki 
Kack (łącznie systematycznie i nieregularnie - 93,5%) niż mieszkanki 
Śródmieścia (79,3%). Systematycznie wykonuje badania profilaktyczne 
blisko połowa badanych z Wielkiego Kacku, podczas gdy ze Śródmieścia 
35,5%, jednocześnie częściej wykonują te badania nieregularnie.
 

Ryc. 3. Wykonywanie badań profilaktycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników autorskiego terenowego badania ilościowego.

 Należy przy tym dodać, że mieszkanki dzielnicy Wielki Kack częściej 
korzystają z placówek medycznych poza najbliższym miejscem zamiesz-
kania i placówek prywatnych, bardziej wyraziście dostrzegają istniejące 
różnice w dostępie do lecznictwa i informacji w publicznej służbie zdro-
wia oraz możliwości wyboru lepszego lekarza. Kobiety zamieszkałe 
w Śródmieściu lepiej oceniają swój dostęp do placówek bezpłatnej służby 
zdrowia, jednak pomimo to, także częściej rezygnują ze zleconych badań 
i przepisanych leków.
 Najczęściej wykonywane badania profilaktyczne dotyczą badań gine-
kologicznych, badań stomatologicznych oraz ogólnych badań lekarskich. 
Ze względu na poziom wykształcenia najczęściej systematyczne badania 
profilaktyczne wykonują mieszkanki z wyższym wykształceniem oraz 
średnim ogólnokształcącym. Badane posiadające wykształcenie podsta-
wowe częściej wykonują badania niesystematycznie lub w ogóle ich uni-
kają.
 Spośród badanych, które nie wykonują badań ginekologicznych, jako 
najczęstszy powód wymieniany był brak bólu i innych niepokojących ob-
jawów, zarówno przez mieszkanki dzielnicy Wielki Kack (44,4%), jak 
i Śródmieścia (51,7%). Ponadto zdaniem badanych z Wielkiego Kacku wi-
zyty te są nieprzyjemne (31,1%) oraz krępujące (24,4%). Respondentki ze 
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Śródmieścia także podkreślały, że wizyty są nieprzyjemne (27,8%), ale 
wskazywały również na brak potrzeby takich wizyt (21,8%).
 W bezpośrednich rozmowach z kobietami podkreślane wyraźnie były 
kwestie oporów przed wizytami u ginekologa, zwłaszcza wśród młod-
szych respondentek:
•	 „No chyba trochę są krępujące. Ja się przynajmniej nie czuję super swo-

bodnie. Jakoś tak zawsze odczuwam dyskomfort.” [K., 23 lata].
•	 „Ja myślę, ze to jest też kwestia indywidualna, ja nie znoszę generalnie 

chodzić do ginekologa, dla mnie już sam fakt, że muszę iść do gineko-
loga jest przerażający.” [M., 36 lat].

Bardziej doświadczone, starsze kobiety, zwłaszcza te, które rodziły, nie 
odnoszą się tak emocjonalnie do badań ginekologicznych:
•	 „Ja myślę, że to zależy od kobiety. Bo mi po porodach jest już wszystko 

jedno. Ja nie czuję takiego skrępowania. Do momentu kiedy te wizyty 
były przed tym szpitalem, no to czułam się tak nie za pewnie nato-
miast w tej chwili jak chodzę i wiem, że muszę pójść raz do roku czy 
tam raz na dwa lata z reguły zrobić tą cytologie to generalnie jest tak, 
że traktuję to jak każdego innego lekarza.” [K., 37 lat].

Spośród wszystkich respondentek, zdecydowana większość badanych 
z dzielnicy Wielki Kack (90,9%) wykonała kiedykolwiek w swoim życiu 
badanie cytologiczne, podczas gdy w Śródmieściu wyraźnie mniej – 
78,1%.

 
Ryc. 4. Wykonywanie cytologii

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników autorskiego terenowego badania ilościowego.

 Blisko 57% badanych z obu dzielnic wskazywało ostatni rok podając 
ostatni termin badań cytologicznych, a dodatkowo 20-23% ostatnie dwa 
lata. Około 20% respondentek wykonało ostatnią cytologię ponad 2 lata 
i więcej lub nie pamiętała terminu ostatniego badania cytologicznego. 
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Wartości te znacznie przekraczają poziom realizacji badań cytologicz-
nych w skali Polski, niemniej zdecydowanie zbyt wiele badanych przy-
znaje, że w ogóle nie wykonuje tych badań.
 Odsetek kobiet wykonujących badania cytologiczne wyraźnie rośnie 
wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia – od 55,2% wśród badanych 
z wykształceniem podstawowym do 96% z wykształceniem wyższym. Po 
30. roku życia zwiększa się odsetek kobiet, które wykonują cytologię 
(90,2%), ale w grupie wiekowej 45-59 lat odsetek ten nieco maleje (85,4%). 
Także mniej młodych kobiet (18-29 lat) wykonuje badania cytologiczne 
(74,6%).
 Respondentki, które nie wykonują badan cytologicznych najczęściej 
jako powód takiej sytuacji wymieniały czasochłonność takich badań 
(główny powód w dzielnicy Wielki Kack – 33,3% wszystkich wskazań) 
oraz fakt, że badanie jest kłopotliwe (ten argument najczęściej wskazywa-
ły mieszkanki Śródmieścia – 42,9%). Badane wskazywały również brak 
potrzeby wykonania takiego badania (Wielki Kack – 16,7%, Śródmieście 
– 25%), własne zaniedbanie (głównie mieszkanki dzielnicy Wielki Kack 
– 16,7%) oraz bolesność badania (Wielki Kack – 12,5%, Śródmieście – 
10,7%). 
 Wymieniane powody unikania badań cytologicznych wydają się być 
zasadniczo zróżnicowane w zależności od badanej dzielnicy i struktury 
zamieszkujących je kobiet. Dla badanych w Wielkim Kacku największe 
utrudnienie stanowi czas, jaki muszą poświęcić, aby wykonać badanie. 
Można przypuszczać, że nie chodzi tu bezpośrednio o czas przeprowa-
dzania samego badania, bo nie jest on długi, ale o czas oczekiwania na 
wizytę i czas dotarcia do placówki zdrowotnej, czyli czynniki niezależne 
od kobiet. Interesujące, że respondentki przyznają się do własnego zanie-
dbania określając przyczynę niewykonania badań. Może to wynikać 
z wysokiej świadomości badanych o korzyściach płynących z regular-
nych badań cytologicznych i poczucia wyrzutów sumienia w sytuacji za-
niedbania tej regularności. W przypadku respondentek ze Śródmieścia 
istotnym problemem, który prowadzi do unikania badań, jest percepcja 
samego badania, które zdaniem znacznej liczby kobiet jest kłopotliwe 
i bolesne. Znaczna część badanych w ogóle nie odczuwa potrzeby wyko-
nywania takich badań, w czym można upatrywać niską świadomość re-
spondentek.
 Korzystanie z usług lecznictwa ginekologicznego, a szczególnie profi-
laktyki jest przede wszystkim determinowane rozumieniem i docenia-
niem potrzeby takich badań, a inne czynniki zdają się mieć stosunkowo 
mniejszy wpływ. To rozumienie jest głównie związane z poziomem wy-
kształcenia kobiet – i z tym też można wiązać różnice w stosunku do pro-
filaktyki ginekologicznej wśród kobiet z obu porównywanych dzielnic.
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 Jedynie około 36% wszystkich badanych, zarówno w dzielnicy Wielki 
Kack, jak i Śródmieście, korzysta z programu darmowych badań cytolo-
gicznych. Pozostała zdecydowana większość kobiet, nie korzysta z takie-
go programu. Oznacza to, że kobiety częściej wykonują badania poza sys-
temem darmowych badań przesiewowych, w pewnej części również 
w ramach płatnych wizyt u ginekologa, co tłumaczy generalnie wyższy 
udział mieszkanek Gdyni w badaniach cytologicznych niż przeciętnie 
w Polsce.
 Ze względu na sytuację materialną, częściej z darmowych badań ko-
rzystają kobiety z lepszą sytuacją finansową bądź takie, których sytuacja 
jest trudna, ale dają sobie radę. Zaskakujące, ze z programu darmowych 
badań w najmniejszym stopniu korzystają kobiety, których sytuacja ma-
terialna jest najgorsza i które twierdzą, że nie dają sobie rady. Stawia to 
pod znakiem zapytania celowość realizowanych darmowych progra-
mów profilaktycznych, które w założeniu skierowane powinny być 
przede wszystkim do osób uboższych.
 Do syntetycznego zilustrowania sposobu, w jaki badane kobiety po-
strzegają profilaktykę antynowotworową posłużono się modelem prze-
konań zdrowotnych dla obu badanych dzielnic.
 W przypadku badanych z dzielnicy Wielki Kack wysokie poczucie 
zagrożenia chorobą nowotworową prowadzi do wysokiego prawdopo-
dobieństwa uczestnictwa w programie profilaktycznym, a dzieje się 
tak mimo większego niż w innych obszarach Gdyni utrudnienia zwią-
zanego z ubogą infrastrukturą medyczną, a co za tym idzie z większą 
w opinii mieszkanek czasochłonnością wykonania badań cytologicz-
nych. Wysoka świadomość zdrowotna, przejawiająca się zarówno 
w częściej podejmowanych zachowaniach prozdrowotnych, jak rów-
nież w częściej realizowanej profilaktyce, skutkuje dostrzeganiem 
wśród mieszkanek wyraźnych korzyści udziału w badaniach zapobie-
gającym chorobom.
 Korzyści te w ocenie badanych przewyższają trudności związane 
głównie z dostępnością zarówno przestrzenną, jak i organizacyjną opieki 
lekarskiej. Ograniczony wybór miejsc leczenia, jak i specjalistów w miej-
scu zamieszkania, konieczność podejmowania wysiłku związanego z do-
jazdem (do innych dzielnic, często też do sąsiadujących miast) i organiza-
cją swoich obowiązków (zapewnienie opieki nad dziećmi, konieczność 
znalezienia większej ilości czasu na skorzystanie ze świadczenia lekar-
skiego) znajdują swój wyraz w bardziej negatywnej opinii dotyczącej 
możliwości uzyskania odpowiedniej pomocy medycznej. Pomimo tych 
trudności, badane podejmują wysiłek w realizacji działań zapobiegaw-
czych, a nie wyłącznie leczniczych. Większą uwagę należałoby jednak 
zwrócić na młodsze mieszkanki dzielnicy Wielki Kack, które częściej wy-
rażają pogląd, że nowotwory kobiece dotyczą raczej starszych kobiet, po-
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nieważ bagatelizowanie problemu może skłaniać je do częstszego unika-
nia udziału w badaniach profilaktycznych.

Ryc. 5. Model przekonań zdrowotnych badanych kobiet z dzielnicy Wielki Kack

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników autorskiego badania ilościowego i jakościowego.

 W przypadku badanych z dzielnicy Śródmieście wysokie poczucie  
zagrożenia chorobami nowotworowymi niekoniecznie będzie miało 
przełożenie na uczestnictwo w programie profilaktycznym, którego 
prawdopodobieństwo można ocenić na średnie. Pomimo ułatwienia 
w dostępności do infrastruktury medycznej, tj. większej liczby placówek 
i zróżnicowanego wyboru specjalistów w dzielnicy, bariery związane są 
raczej z indywidualnym postrzeganiem sensu wykonywania badań. Niż-
sza świadomość zdrowotna przekłada się na częściej podejmowane za-
chowania antyzdrowotne i niższy udział w badaniach profilaktycznych, 
zwłaszcza w których motywacją jest własna wola, a nie skierowanie od  
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lekarza. Skutkuje to rzadszym dostrzeganiem wśród mieszkanek korzy-
ści z udziału w badaniach, których celem jest zapobieganie, a nie leczenie. 
Poczucie to dodatkowo wzmacniane jest osobistymi oporami przed sa-
mym badaniem (kłopotliwość badania, bolesność).

Ryc. 6. Model przekonań zdrowotnych badanych kobiet z dzielnicy Śródmieście

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników autorskiego badania ilościowego i jakościowego

 W celu oceny, które z czynników stanowią większą barierę, a które 
sprzyjają podejmowaniu zachowań profilaktycznych, na bazie wyni-
ków zrealizowanego badania ilościowego przeprowadzona została ana-
liza regresji logistycznej (tab. 1). Zmienną zależną było wykonywanie 
badań cytologicznych, a predyktorami dzielnica zamieszkania, obawa 
przed utratą zdrowia, problemy zdrowotne, ocena sensu zajmowania 
się własnym zdrowiem, rozmieszczenie infrastruktury służby zdrowia, 
korzystanie z opieki lekarskiej w innych dzielnicach Gdyni, sytuacja fi-
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nansowa (konieczność rezygnacji z badań lub zakupu leków ze wzglę-
dów finansowych), rezygnacja z wizyt u ginekologa z powodu skrępo-
wania, postrzeganie powagi problemu chorób kobiecych, wykształce-
nie, wiek oraz posiadanie dziecka poniżej 18 roku życia i sytuacja finan-
sowa.
 Ostatecznie utworzony model zawiera 14 predyktorów i wyjaśnia ok. 
40% wariancji zmiennej zależnej (R-kwadrat Nagelkerkego wyniosło 0,391). 
Istotny statystycznie wpływ na zmienną zależną ma jednak tylko 5 
czynników. Istotnym czynnikiem warunkującym wykonywanie badań 
cytologicznych jest wykształcenie kobiet, tj. jeden z zasobów kapitału 
ludzkiego i związany z nim poziom wiedzy i świadomości zdrowotnej. 
Znaczenie wykształcenia w kształtowaniu prozdrowotnych stylów ży-
cia, w tym świadomości znaczenia profilaktyki w utrzymaniu zdrowia 
jest większe niż poziom zamożności czy wiek kobiet.
 Podejmowaniu działań profilaktycznych w postaci wykonywanych 
badań cytologicznych sprzyja dzielnica zamieszkania (lokalizacja 
względem usług, w tym także zdrowotnych, łatwość dotarcia do usług) 
oraz rozmieszczenie infrastruktury służby zdrowia, tj. czynniki fizycz-
nej dostępności placówek medycznych, ale nie stanowią one bezpośred-
niego czynnika inicjującego zachowania prozdrowotne, mogą stanowić 
jednak barierę lub ułatwiać dostęp do usług medycznych. Wykonywaniu 
cytologii sprzyja także posiadanie dziecka. Zachowania profilaktyczne 
w tym wypadku mają jednak raczej związek z regularnie wykonywa-
nymi badaniami lekarskimi w związku z ciążą.
 Interesująca jest zwłaszcza niewielka rola czynnika ekonomicznego, 
który w przypadku płatnych usług zdrowotnych różnicuje dostęp do 
opieki lekarskiej. Dostęp do zasobów umożliwiających realizację zacho-
wań profilaktycznych w przypadku badań cytologicznych jest jednak 
większy ze względu na bezpłatne programy badań przesiewowych.
 Na udział w badaniach cytologicznych nie mają statystycznie istot-
nego wpływu takie czynniki jak obawa utraty zdrowia, strach przed 
chorobami nowotworowymi czy poczucie sensu zajmowania się zdro-
wiem, nawet wówczas gdy nie ma z nim problemów. Znajduje to swoje 
odzwierciedlenie w stosunku Polaków do choroby i leczenia, w którym 
dominuje unikanie wizyt u lekarza, wypieranie negatywnych informa-
cji o stanie własnego zdrowia i nie podejmowanie żadnych działań do 
momentu, gdy dolegliwości są na tyle uciążliwe, aby uniemożliwić 
funkcjonowanie. Ponadto informacje na temat chorób, które budzą 
strach, nie mobilizują do działania, a raczej wzmacniają postawę obron-
ną, polegającą na negowaniu wagi problemu i rezygnacji z jakichkol-
wiek badań.
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Tab. 1. Współczynniki regresji logistycznej w modelu dla zmiennej zależnej: wy-
konywanie badań cytologicznych

Model - podsumowanie

Krok -2 logarytm wiarygodności R kwadrat Coxa i Snella R kwadrat Nagelkerkego

1 126,595a ,291 ,391

a. Estymacja została zakończona na iteracji o numerze 5, ponieważ oszacowania parametrów zmieniły się  
o mniej niż ,001.

Zmienne w modelu

B
Błąd 

standardowy Wald df Istotność Exp(B)
Krok 1 Dzielnica 1,196 ,533 5,030 1 ,025 3,308

Obawa przed utratą zdrowia ,346 ,964 ,129 1 ,720 1,413
Problemy ze zdrowiem 
w ostatnim czasie

-,418 ,392 1,139 1 ,286 ,658

Sens zajmowania się 
zdrowiem, nawet jeśli nie ma 
z nim kłopotów

,377 ,234 2,601 1 ,107 1,459

Rozmieszczenie infrastruktury 
służby zdrowia

,672 ,356 3,563 1 ,059 1,958

Korzystanie z opieki lekarskiej 
w innych dzielnicach Gdyni

,731 ,498 2,158 1 ,142 2,077

Rezygnacja z badań lub zakupu 
leków z powodów finansowych

-,971 ,498 3,796 1 ,051 ,379

Rezygnacja z wizyt 
u ginekologa z powodu: wizyty 
są nieprzyjemne

-,079 ,495 ,025 1 ,874 ,924

Rezygnacja z wizyt 
u ginekologa z powodu: wizyty 
są krępujące

,358 ,713 ,252 1 ,616 1,430

Choroby kobiece są poważnym 
zagrożeniem

,209 ,270 ,596 1 ,440 1,232

Wiek -,027 ,018 2,235 1 ,135 ,974
Wykształcenie -,457 ,152 9,018 1 ,003 ,633
Posiadanie dziecka 

do 18 r.ż.

1,079 ,514 4,397 1 ,036 2,941

Zamożność ,060 ,391 ,024 1 ,877 1,062
Stała -1,845 2,406 ,588 1 ,443 ,158

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników autorskiego terenowego badania ilościowego.

Podsumowanie

Rak szyjki macicy jest najlepszym przykładem choroby, na którą kobiety 
mają duży wpływ – mogą zdecydowanie zmniejszyć prawdopodobień-
stwo zachorowania lub uniknąć poważnych konsekwencji, które poja-
wiają się w zaawansowanych stadiach choroby – poprzez regularne 
uczestnictwo w przesiewowych badaniach cytologicznych. Wg szacun-
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ków przy objęciu badaniami przesiewowymi 75% populacji można uzy-
skać 25% spadek umieralności. (M. Spaczyński i in., 2010).
 Odnosząc się do wciąż późno rozpoznawanych w Polsce przypadków 
zachorowań na raka szyjki macicy w zaawansowanych stadiach i wyso-
kiej umieralności kobiet, fakt ten potwierdza, że odzew na realizowane 
badania populacyjne jest zbyt niski. Wprowadzenie w Polsce badań prze-
siewowych w kierunku raka szyjki macicy nie przynosi spodziewanych 
efektów ze względu na niskie uczestnictwo kobiet w programie, szcze-
gólnie wśród gorzej wykształconych kobiet. Populacyjny program skiero-
wany jest do kobiet ubezpieczonych w NFZ spełniających kryterium wie-
ku, w związku z czym pewna grupa kobiet (pytanie jak liczna) nie dosta-
je żadnych powiadomień, zaproszeń, informacji o badaniu i „wypada” 
z systemu badań przesiewowych.
 Badania skoncentrowane na problematyce działań profilaktycznych, 
podejmowanych przez kobiety, wskazują, że niedostatki w edukacji zdro-
wotnej są odpowiedzialne za ograniczony udział kobiet w badaniach 
profilaktycznych, a w rezultacie za wysoką umieralność z powodu cho-
rób nowotworowych. Zrealizowane badania wskazują na znaczącą rolę 
wykształcenia i pozycji społeczno-ekonomicznej dla regularnych zacho-
wań profilaktycznych w odniesieniu do całej sfery zdrowia w ogóle. 
Większe ryzyko późnego wykrycia choroby oraz zgonu dotyczy osób 
z niższych klas społecznych.
 W powszechnym przekonaniu istotny czynnik, od którego uzależnia 
się dbanie o zdrowie, stanowią pieniądze. Ich brak jest najczęściej wska-
zywany jako bariera korzystania z opieki medycznej. Wówczas kontakt 
z lekarzem ma miejsce głównie wtedy, kiedy z perspektywy pacjenta nie-
pokoją dolegliwości i ból (a więc na etapie wymagającym leczenia, a nie 
zapobiegania). Co więcej z bezpłatnych badań skriningowych korzysta 
niewiele osób ogółem, a paradoksalnie w szczególności dotyczy to osób 
uboższych i niżej wykształconych, dla których koszty badań i opieki 
zdrowotnej stanowią rzeczywisty problem i szczególne obciążenie.
 Tymczasem jednolite programy badań przesiewowych nie uwzględ-
niają różnic w poziomie wykształcenia kobiet i kierowane są do grup ry-
zyka opartych o kryterium medyczne (wiek najczęstszej zachorowalno-
ści), a nie społeczne (pozycja społeczna). W ogólnopolskim badaniu zre-
alizowanym na grupie kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym 
wskazuje się na potrzebę dostosowania programów profilaktycznych do 
zróżnicowanych środowisk, a nie tylko do grupy wiekowej. Zaznacza się, 
że jednolite kampanie reklamowe i materiały informacyjne na temat ba-
dań przesiewowym ze względu na często zbyt skomplikowany poziom 
dla przeciętnego odbiorcy, są adresowane głównie do osób z wyższym 
wykształceniem (A. Ostrowska, 2011). Programy populacyjne powinny 
uwzględniać bariery ograniczające skuteczność realizacji programów 
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przesiewowych i ich ekonomiczny wymiar związane z: wiedzą medycz-
ną, zachowaniami zdrowotnymi, przekonaniami na temat zdrowia  
i choroby.
 Ułatwienie w adresowaniu programów do docelowych grup stanowi-
łoby stworzenie bazy kobiet wykonujących badania cytologiczne. Do-
stępne statystyki nie pozwalają nawet na dokładne określenie odsetka  
kobiet, które wykonują cytologię poza populacyjnym programem, zwłasz-
cza w prywatnych gabinetach. Ze względu na dużą rolę wykształcenia 
w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych, istotne znaczenie miałoby 
także zaangażowanie lekarzy podstawowej opieki lekarskiej, a także gi-
nekologów w edukację zdrowotną pacjentek w zakresie profilaktyki raka 
szyjki macicy. Dotyczy to zwłaszcza kobiet o niższym poziomie wykształ-
cenia, które niedostatecznie rozumieją i doceniają potrzebę takich badań. 
Warto rozważyć również wprowadzenie badań cytologicznych do obo-
wiązkowych badań okresowych dla kobiet aktywnych zawodowo.
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Jolanta Mazurek

Plany zawodowe i prokreacyjne młodzieży 
akademickiej Koszalina wobec sytuacji  

na rynku pracy

Wstęp

Dotychczasowe obserwacje i prognozy przyszłych procesów demogra-
ficznych zachodzących w województwie zachodniopomorskim w latach 
2004–2020 wskazują, że liczba ludności regionu zmniejszy się o około 40 
tys. osób (do 1,656 mln), z powodu spodziewanego ujemnego salda mi-
gracji i ujemnego przyrostu naturalnego. Jest to zresztą sytuacja typowa 
dla Polski i europejskich krajów postkomunistycznych (T. Michalski, 
2012). Spadek populacji województwa wynikać będzie z braku możliwo-
ści zaspokojenia w regionie popytu na pracę dla dużej liczby bezrobot-
nych i młodzieży wchodzącej w wiek aktywności zawodowej i zdolności 
do pracy. Ubytek ludności prawdopodobnie dotknie wyłącznie miasta 
i wyniesie w nich 71 tys. osób. Liczba ludności wiejskiej wzrośnie według 
szacunków o około 31 tys. – złoży się to dodatni przyrost naturalny i do-
datnie saldo migracji. Wzrost liczby mieszkańców wystąpi w strefach 
podmiejskich największych miast, w pasie nadmorskim i strefie przygra-
nicznej (Strategia… 2005, s. 11).
 Wysokie bezrobocie w regionie warunkuje szereg problemów demo-
graficzno-społecznych, w tym między innymi związanych z prokreacją, 
emigracją, starzeniem się i pauperyzacją społeczeństwa. Badania, które 
zostały przeprowadzone w maju 2013 r. wśród studentów studiów stacjo-
narnych kierunków ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, miały na 
celu udzielenie odpowiedzi na pytania: 
•	 Jakie są plany prokreacyjne i zawodowe młodych mieszkańców regio-

nu zachodniopomorskiego?
•	 Czy istnieją różnice w postawie kobiet i mężczyzn wobec rodziciel-

stwa?
•	 Jak studenci oceniają własną sytuację zawodową na tle zachodniopo-

morskiego rynku pracy?
•	 Jak młodzież kształtuje swoją drogę zawodową?
 W pracy założono, że istnieje związek silny związek między planami 
zawodowymi i rodzicielskimi młodzieży a uwarunkowaniami rynku 
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pracy. Na podstawie powyższej hipotezy głównej sformułowano nastę-
pujące hipotezy szczegółowe:
H-1:  zakłada się, iż studenci wykazują tendencje do planowania dzietno-

ści na poziomie zdecydowanie wyższym niż obecny;
H-2:  zakłada się, że kobiety częściej niż mężczyźni, krytycznie oceniają 

swoją sytuację na rynku pracy;
H-3:  zakłada się, że młodzi ludzie będą w dalszym ciągu masowo wyjeż-

dżać z kraju w poszukiwaniu pracy.
 W celu rozpoznania planów życiowych, zawodowych i prokreacyjnych 
studentów Politechniki Koszalińskiej opracowano kwestionariusz 
ankiety składający się z 18 pytań. W skład grupy badawczej weszło 368 
osób – 245 kobiet (66,6%) i 123 mężczyzn (33,4%). Badania przeprowa-
dzono wśród studentów II i III roku studiów licencjackich. Struktura 
wiekowa populacji była jednorodna – ankietowani urodzili się w latach 
1991-1993. Młodzież reprezentowała jednakowy poziom wykształcenia – 
miała ukończone szkoły średnie (z maturą). Zdecydowana większość 
respondentów mieszkała w miastach – 61,8%. 

Sytuacja demograficzna województwa zachodniopomorskiego i regio-
nalnego rynku pracy

Liczba ludności w województwie zachodniopomorskim 31 grudnia 2013 r. 
wynosiła 1 718,9 tys. osób (4,5% ogółu ludności Polski). W porównaniu do 
1995 r. stan ludności zmniejszył się o 1 921 osób (0,1%), a w stosunku do 
1998 r. spadł o 12 943 osoby (0,75%). W latach 1995-2013 zmniejszyła się 
liczba mieszkańców miast i ich udział w ogólnej liczbie ludności woje-
wództwa. W 2013 r. w 63 miastach żyło 1 179,7 tys. osób (o 23,7 tys. mniej 
niż w 1995 r., spadek o 2,0%), co stanowiło 68,6% ogółu ludności woje-
wództwa (wskaźnik urbanizacji dla Polski wyniósł 60,6%). Liczba miesz-
kańców wsi wzrosła w tym czasie o 21,8 tys. osób (o 4,2%). Gęstość zalud-
nienia wynosiła 75 osób na 1 km2 (w kraju – 123 osoby).
 W województwie obserwuje się postępujący proces starzenia społe-
czeństwa. Maleje udział dzieci i młodzieży w populacji, a rośnie odsetek 
osób starszych. W końcu 2013 r. w zachodniopomorskim mieszkało 303,6 
tys. osób w wieku 0-17 lat, co stanowiło 17,7% ogółu ludności (w Polsce 
18,2%), tj. o 10,3% mniej niż w 1995 r. W tym czasie wzrósł udział osób 
w wieku produkcyjnym z 60,1% do 64,4% oraz odsetek osób w wieku  
poprodukcyjnym – o 6,0% – do wartości 17,9%. Obecnie wskaźnik obcią-
żenia ekonomicznego, liczony liczbą osób w wieku nieprodukcyjnym 
przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym, dla województwa za-
chodniopomorskiego wynosi 55,2 (w 1995 r. – 66,5).
 W 2011 r. odnotowano po raz pierwszy dla województwa ujemny 
przyrost naturalny. Rok 2013 był trzecim z kolei, kiedy liczba zgonów była 
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wyższa niż urodzeń (o 1,6 tys.). Współczynnik przyrostu naturalnego 
wyniósł -0,91‰. W miastach miernik miał wartość –1,65‰, natomiast na 
wsi 0,73‰. W 2013 r. w województwie zachodniopomorskim zarejestro-
wano 15,4 tys. urodzeń żywych, tj. o 4,4 tys. (22,4%) mniej niż w 1995 r. 
Współczynnik natężenia urodzeń wyniósł 9,0‰ (dla Polski – 9,6‰); 
w miastach – 8,3‰, natomiast na wsi – 10,4‰. W 2013 r. współczynnik 
dzietności, oznaczający liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobie-
ta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat) spadł nieznacznie w po-
równaniu z najmniej korzystnym 2011 r. z 1,215 do 1,203 (w kraju ukształ-
tował się na poziomie 1,256); w miastach wyniósł 1,106, natomiast na wsi 
– 1,392. W ostatnim dziesięcioleciu najwyższą wartość osiągnął w 2008 r. 
– 1,381.
 W latach 1995–2013 r. salda migracji na pobyt stały przybierały warto-
ści ujemne (z wyjątkiem 1997 r.). Szczególnie wysokie nadwyżki wymel-
dowań nad zameldowaniami miały miejsce w latach 2005–2007; w 2006 r. 
saldo migracji wyniosło -1802. W 2013 r. miernik ukształtował się na po-
ziomie -1040, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosło -0,60‰ 
(dla porównania w kraju -0,52‰). W miastach wartość współczynnika 
migracji była ujemna wyniosła -1,49‰, na wsi natomiast dodatnia 1,34‰. 
Najwyższym współczynnikiem migracji stałych charakteryzowały się 
powiaty: policki (11,73‰), m. Świnoujście (2,24‰) i goleniowski (1,79‰); 
a najniższym powiaty: drawski (-5,45‰), białogardzki (-5,20‰) i łobeski 
(-5,13‰).
 Obserwowane w ostatnich latach zmiany demograficzne wskazują, że 
sytuacja ludnościowa województwa zachodniopomorskiego jest skompli-
kowana i trudniejsza niż sytuacja w kraju. Perspektywa korzystnych 
i znaczących zmian zapewniających stabilny rozwój demograficzny jest 
bardzo odległa. Szczególnie niekorzystne zmiany dotyczą poziomu uro-
dzeń, warunkujących przyszłą dzietność oraz dużej liczby emigracji Po-
laków za granicę (szczególnie ludzi młodych). Przyczynami zaawanso-
wanego procesu starzenia się społeczeństwa jest niski poziom dzietności 
i wydłużanie się trwania życia, które będą skutkować wzrostem liczby 
osób w starszym wieku i zmniejszaniem podaży siły roboczej na rynku 
pracy.
 Sytuacja na zachodniopomorskim rynku pracy jest także trudniejsza 
niż w innych regionach kraju. W grudniu 2013 r. wyższą stopę bezrobo-
cia rejestrowanego odnotowano jedynie w województwie warmińsko-
mazurskim. Według wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL) w województwie zachodniopomorskim 
w IV kwartale 2013 r. liczba ludności faktycznie zamieszkałej ogółem 
w wieku 15 lat i więcej wynosiła 1,214 mln osób i w relacji do 1995 r. była 
niższa o 21 tys. (1,8%). W tym okresie znacznie spadła liczba aktywnych 
zawodowo - o 72 tys. osób (9,9%), wzrosła natomiast grupa biernych zawo-
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dowo o 81 tys. osób (15,9%). Aktualnie ponad połowa mieszkańców woje-
wództwa (53,8%) w wieku 15 lat i więcej to osoby czynne zawodowo, 
a 46,2% – bierne. W 2013 r. wśród aktywnych zawodowo pracujący stano-
wili 90,5% (w pełnym wymiarze – 84,7%). Współczynnik aktywności za-
wodowej był niższy niż ogólny dla kraju o 2,3%. Miernik ten przyjmował 
znacznie wyższe wartości dla mężczyzn niż dla kobiet (62,4% wobec 
45,8%) oraz niewiele wyższe dla mieszkańców wsi w porównaniu z miesz-
kańcami miast (55,3% wobec 53,0%).
 Wraz ze spadkiem przeciętnej liczby aktywnych zawodowo zwiększy-
ło się obciążenie pracujących osobami niepracującymi (bezrobotnymi 
i biernymi zawodowo). W 1995 r. na 1000 osób pracujących przypadało 
1048 osób niepracujących (963 w kraju), natomiast w 2013 r. wskaźnik ten 
osiągnął poziom 1054 osób (w Polsce – 975).
 W województwie zachodniopomorskim w latach 1995-2013 spadła 
liczba pracujących o 50 tys. osób oraz bezrobotnych o 60 tys. osób. Naj-
większą liczbę pracujących odnotowano w 1998 r. – 631 tys., najmniejszą 
w latach 2006 i 2007 – 542 tys. Najwyższa szacowana stopa bezrobocia 
miała miejsce w 2002 r. – 26,1% (196 tys. osób pozostawało bez pracy); naj-
niższa w 2008 r. – 9,6% (60 tys. bezrobotnych).
 Wskaźnik zatrudnienia, będący miernikiem zawodowego zaangażo-
wania ludności, a określający jaki odsetek ludności w wieku od 15 roku 
życia pracuje zawodowo, w 2013 r. wynosił 48,7% (50,6% dla kraju). Wyż-
szy wskaźnik zatrudnienia odnotowano dla mężczyzn niż dla kobiet 
(56,5% wobec 41,6%) i nieco wyższy dla mieszkańców wsi niż miast (48,8% 
wobec 48,6%). W porównaniu z 1995 r. zmniejszyło się zaangażowanie za-
wodowe mieszkańców miast – o 3,4%; wzrosło natomiast ludności wiej-
skiej – o 8,5%.
 Populacja biernych zawodowo w 2013 r. wyniosła 562 tys. osób tj. 
o 10,2% więcej niż w 1995 r. Wśród biernych zawodowo większość stano-
wią kobiety (61,2%). Aktualnie w całej grupie biernych zawodowo domi-
nują osoby pobierające świadczenia emerytalne – 47,6%; na kolejnych 
miejscach w strukturze znajdują się: kontynuujący naukę i uzupełniający 
kwalifikacje – 18,5%; chorzy i niepełnosprawni – 15,7%; obciążeni obo-
wiązkami rodzinnymi i związanymi z prowadzeniem gospodarstwa – 
13,0%; przekonani o niemożności znalezienia pracy i ci, którzy wyczerpa-
li wszystkie znane możliwości poszukiwania pracy – w sumie 5,2%.
 Liczba bezrobotnych 31 grudnia 2013 r. według BAEL wyniosła 62 tys. 
osób i w porównaniu z najkorzystniejszym, w uwzględnianym w prze-
dziale czasowym, 2008 r. wzrosła o 5,0%. Szacunkowa stopa bezrobocia, 
mierzona udziałem bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych zawodo-
wo ukształtowała się na poziomie 9,5%. Wśród ogółu bezrobotnych 45,2% 
stanowiły kobiety (w 1995 r. – 50,8%). Niezmiennie wyższym poziomem 
bezrobocia charakteryzują się tereny wiejskie – obecnie stopa wynosi tam 
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12,2% wobec 8,2% dla miast. Różnice są jednak w tym wypadku coraz 
mniejsze – np. w 1995 r. wyniosły aż 10,9%, w 2013 r. – 4,0%.
 W badaniach rynku pracy podstawową statystyką jest tzw. bezrobocie 
rejestrowane, a miernikiem – stopa bezrobocia rejestrowanego – wyrażo-
na relacją pomiędzy liczbą osób zarejestrowanych w urzędach pracy 
a tzw. zasobem siły roboczej w gospodarce. Ta definicja, podobnie jak 
inne, ma oczywiste słabości, ponieważ wiele osób bezskutecznie poszu-
kujących pracy nie rejestruje się, a część zarejestrowanych nie jest w sta-
nie podjąć pracy – np. ze względu na zobowiązania rodzinne. W końcu 
grudnia 2013 r. w urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego 
zarejestrowanych było 111,1 tys. bezrobotnych (dla porównania w 2003 r. 
– 190,9 tys.). Wśród ogółu bezrobotnych 52,1% stanowiły kobiety (59,7% 
w 1998 r.), a 81,6% osób nie posiadało prawa do zasiłku (72,2% w 1998 r.). 
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2013 r. wyniosła 18,0% 
(w kraju 13,4%). Występowało znaczne zróżnicowanie wskaźnika w prze-
kroju terytorialnym. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w Świnouj-
ściu (10,7%), Szczecinie (11,1%) i Koszalinie (12,8%); najwyższą w powia-
tach: białogardzkim (30,7%), choszczeńskim (30,0%), łobeskim (29,8%) 
i koszalińskim (29,7%).

Plany życiowe i prokreacyjne młodzieży studiującej w Koszalinie

Zamierzenia i plany życiowe stanowią podstawę procesu projektowania 
przyszłości. Związane są ze zjawiskami zachodzącymi w sferze psychicz-
nej i dotyczą kształtowania się wizji życia. Obejmują ważne dla człowie-
ka dążenia osobiste, stosunek do życia, zadania życiowe, aspiracje i ocze-
kiwania, ale także metody, środki i sposoby służące realizacji celów. Spre-
cyzowane plany na życie stanowią swoiste poświadczenie dojrzałości 
człowieka. Uczestnicy badania na pytanie, czy posiadają określone plany 
życiowe dotyczące dalszej przyszłości, odpowiedzieli następująco:
•	 tak, wiem co pragnę robić i osiągnąć w przyszłości – 5,5% wskazań 

(taką odpowiedź wybrało 4,1% kobiet i 8,1% mężczyzn);
•	 raczej tak, mam w miarę sprecyzowane plany – 64,1% ogółu wypowie-

dzi (kobiety – 66,5%; mężczyźni – 59,3%);
•	 nie, tak naprawdę nie wiem jeszcze, co chcę w przyszłości robić – 29,9% 

głosów (w grupie kobiet – 28,6%; mężczyzn – 32,5%);
•	 nie, bo nie myślę o przyszłości – 0,5% wszystkich deklaracji (kobiety – 

0,8%; mężczyźni – 0,0%).
Zarówno plany życiowe jak i bardziej swobodne kreacje - marzenia, bu-
dowane są wokół istotnych dla człowieka celów życiowych. Cele życiowe 
to według Z. Zaleskiego możliwe do osiągnięcia, posiadające wartości 
i siły regulacyjne, przyszłe stany rzeczy, do których człowiek dąży po-
przez działanie (Z. Zaleski, 1991, s. 34). Odnoszą się do czasu przyszłego, 
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mogą obejmować sfery uczuciowe i osobiste, związane z prestiżem, dzia-
łalnością zawodową lub społeczną. Wyniki badań informują, że na pierw-
szej pozycji – 56,5% odpowiedzi – w rankingu najważniejszych celów ży-
ciowych młodzieży akademickiej jest szczęśliwe życie rodzinne i posia-
danie dzieci. Kobiety najczęściej wskazują ten cel jako priorytetowy 
(62,4%), dla mężczyzn jest on drugi w kolejności (44,7%) Uczestnicy bada-
nia wśród dwóch najważniejszych determinant swojej szczęśliwej przy-
szłości wymienili na drugim miejscu zdrowie własne i najbliższych - ogó-
łem 46,2% odpowiedzi (kobiety – 42,9%, mężczyźni – 52,8%). Średnio co 
czwarta osoba uznała, że bardzo duże znaczenie w jej życiu ma praca 
i kariera zawodowa (27,1% ogółu wypowiedzi) oraz posiadanie dóbr ma-
terialnych (26,6%). Zdobycie wykształcenia, przeżycie wielkiej przygody 
i podróże rzadziej wymieniano wśród najważniejszych aspiracji życio-
wych (ryc. 1). 

Ryc. 1. Najważniejsze cele życiowe

Źródło: badania własne.

 Większość badanych studentów przewiduje, że w przyszłości będą po-
siadali dzieci. Blisko 2/3 wypełniających ankietę (65,2%) jednoznacznie 
stwierdziło, że chce w przyszłości mieć potomstwo. Częściej taką zdecy-
dowaną postawę reprezentowały kobiety (67,3%), niż mężczyźni (61,0%). 
Ponadto 90 osób, czyli 24,5% całej badanej populacji raczej chciałoby mieć 
dzieci w przyszłości. Życie bez potomstwa i związanych z tym zobowią-
zań preferowało w chwili prowadzenia badań 17 respondentów (4,6%) – 
częściej mężczyźni (8,1%), niż kobiety (2,9%). Z kolei średnio co dwudzie-
sta osoba (5,7% ogółu badanych) jeszcze nie wiedziała, czy chce w przy-
szłości zostać rodzicem.
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 Zatem blisko 90,0% młodzieży wypowiadającej się poprzez ankietę 
planuje posiadanie potomstwa. Z deklaracji dotyczących liczby planowa-
nych dzieci wynika, że najwięcej – 59,2% ankietowanych pragnęłoby mieć 
dwoje dzieci, a co czwarta osoba marzy o trzech potomkach (częściej ko-
biety – 27,1%, niż mężczyźni 24,3%). Z kolei model rodziny 2+1 wybrało 
7,0% respondentów – tym razem dwukrotnie częściej takie koncepcje pre-
zentowały kobiety. Postawy prokreacyjne badanej grupy studentów prze-
kraczają aktualne tendencje demograficzne w Polsce. Gdyby plany doty-
czące wielkości rodziny zostały zrealizowane, współczynnik dzietności 
wyniósłby dla badanej grupy 2,15 i byłby zdecydowanie wyższy od aktu-
alnego dla kraju – 1,32. Co ciekawe, z badań wynika, że planowana dziet-
ność jest praktycznie identyczna dla respondentów obu płci. Właśnie taka 
postawa skutkująca współczynnikiem dzietności na poziomie 2,10-2,15 
zagwarantowałaby w Polsce prostą zastępowalność pokoleń (wymagana 
wartość była osiągnięta po raz ostatni w 1988 r.) (tab. 1).

Tabela 1. Planowana przez respondentów liczba dzieci

Planowana liczba 
dzieci

Odpowiedzi kobiet Odpowiedzi mężczyzn Odpowiedzi ogółem

w liczbach w % w liczbach w % w liczbach w %

Zero 7 2,9 10 8,7 17 4,8

Jedno 20 8,3 5 4,4 25 7,0

Dwoje 145 60,4 65 56,5 210 59,2

Troje 65 27,1 28 24,3 93 26,2

Czworo i więcej 3 1,3 7 6,1 10 2,8

Razem 240 100,0 115 100,0 355 100,0

Dzietność 
planowana

2,15 x 2,15 x 2,15 x

Źródło: badania własne.

 Aktualnie coraz więcej osób w dorosłym życiu bierze pod uwagę wła-
sną karierę, status społeczny i materialny, większe mieszkanie, podróże, 
przekładając posiadanie dziecka na przyszłość. W Polsce przemiany de-
mograficzne, rozpoczęte w latach 90. XX w. spowodowały m.in. przesu-
nięcie najwyższej płodności kobiet z grupy wiekowej 20-24 lata do grupy 
25–29 lat oraz znaczący wzrost płodności w grupie 30-34 lata, który jest 
skutkiem „odłożonych” urodzeń. W rezultacie nastąpiło podwyższenie 
mediany wieku kobiet rodzących dziecko z 26,0 lat w 1990 r. do 28,8 lat 
w 2011 r. W tym okresie wzrósł także średni wiek urodzenia pierwszego 
dziecka z 23,0 do 26,9 lat, tj. o blisko 4 lata (Podstawowe… 2012, s. 2–3). Ob-
serwowane zmiany są efektem decyzji młodych ludzi, którzy decydują się 
najpierw na uzyskanie określonego poziomu wykształcenia oraz osią-
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gnięcie stabilizacji ekonomicznej, a później (ok. 30-tki) na założenie ro-
dziny i posiadanie potomstwa. Uczestników badania zapytano, jaki wiek 
uważają dla siebie za najlepszy na urodzenie pierwszego dziecka. Okaza-
ło się, że blisko połowa uczestników badania (48,6%) chciałaby zostać ro-
dzicami w wieku 26–28 lat. Kobiety dojrzewają do macierzyństwa wcze-
śniej – w sumie do 28 roku życia chciałoby zostać matkami 76,4% respon-
dentek, a ojcami 56,1% respondentów. Jako najlepszy okres na pojawienie 
się pierwszego dziecka kobiety wskazują wiek 23–28 lat, a mężczyźni naj-
częściej pragną zostać ojcami w wieku 26–31 lat (ryc. 2).

Ryc. 2. Preferowany przez respondentów wiek na pojawienie się pierwszego dziecka

Źródło: badania własne.

 Aktualnie dzietność w kraju na poziomie 1,3 jest jedną z najniższych 
na świecie; na 222 państwa Polska zajmuje 212 pozycję. W kraju rodzi się 
coraz mniej dzieci (o około 200 tys. rocznie za mało), przybywa osób star-
szych, które są lub niedługo zostaną emerytami. Taka sytuacja grozi nie 
tylko katastrofą demografi czną, ale również fi nansową. Niski przyrost 
naturalny jest silnie powiązany z kondycją rynku pracy. Z obserwacji 
i przeprowadzonych badań wynika, że większość osób czeka z decyzją 
o rodzicielstwie do momentu, aż pozwoli na to sytuacja fi nansowa. Nie-
zależność fi nansowa rodziców, posiadanie stałego miejsca pracy i wła-
snego mieszkania to podstawowe warunki, aby rodziło się więcej dzieci. 
Potwierdzeniem jest dzietność Polek w Irlandii, Wielkiej Brytanii lub na 
Słowacji. Ze statystyk wynika, że Polki mieszkające w krajach o stabil-
niejszej sytuacji ekonomicznej rodzą 2,5 razy więcej dzieci.

Plany zawodowe młodzieży

Plany związane z przyszłością zawodową były drugim zasadniczym wąt-
kiem badania. Uczestnicy ankiety jako kandydaci na studia poszukując 
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własnej drogi życiowej i zawodowej kierowali się odmiennymi kryteria-
mi i  motywacjami. Ponad połowa studentów wśród trzech czynników 
determinujących decyzje dotyczące kierunku studiów wskazała przede 
wszystkim własne zainteresowania – 55,7% odpowiedzi. Wyniki badań 
potwierdzają, że wybór kierunków biznesowo-ekonomicznych podykto-
wany był bardzo często względami pragmatycznymi. Szanse na znalezie-
nie pracy oraz przyszłe zarobki motywowały odpowiednio 198 (53,8%) 
i 94 (25,5%) osoby. Duży wpływ na decyzje młodych ludzi miało  
środowisko, z którym byli związani – średnio co czwarta osoba ulegała 
namowom rówieśników, a co piąta - rodziców.
 Z perspektywy dwóch lub trzech lat nauki na Politechnice Koszaliń-
skiej studenci mieli okazję ocenić swoje przygotowanie do wykonywa-
nia zawodu zgodnego z kierunkiem podjętych studiów. Z powodu  
małego doświadczenia zawodowego grupy badawczej dominowały 
odpowiedzi „trudno powiedzieć” – 60,9%. Pozytywne oceny wobec 
swojej uczelni pod względem przygotowania zawodowego sformuło-
wało 26,1% uczestników badania, a negatywne zdanie wyraziło 48 
osób, czyli 13,0% ogółu.
 Wyniki badań dowodzą, że po ukończeniu studiów I stopnia aż 85,1% 
absolwentów chciałoby pracować. Szczegółowe odpowiedzi na pytanie, 
co zamierza Pan/i robić po zakończeniu studiów, według częstości pre-
zentują się następująco:
•	 pracować i równocześnie dalej się uczyć – 47,0% wszystkich deklaracji 

(wśród kobiet – 53,1%, mężczyzn – 35,0%);
•	 jak najszybciej podjąć pracę, niekoniecznie w swoim wyuczonym za-

wodzie – 31,0% (kobiety – 22,4%, mężczyźni – 48,0%);
•	 kontynuować studia (np. na innym kierunku) – 11,7% (kobiety – 14,3%, 

mężczyźni – 6,5%);
•	 rozpocząć pracę, ale wyłącznie w wyuczonym zawodzie – 7,1% (kobie-

ty – 6,1%, mężczyźni – 8,9%).
W pojedynczych przypadkach (3,2% głosów) studenci zamierzają założyć 
rodzinę i zająć się wychowaniem dzieci (5 kobiet), rozpocząć własną dzia-
łalność gospodarczą (4 osoby) lub dać sobie rok czy dwa lata przerwy, na 
podróżowanie, zwiedzanie świata, by później pomyśleć o pracy czy dal-
szej nauce (3 osoby).
 Jeszcze w czasie trwania studiów młodzież ucząca się w trybie dzien-
nym dorabiała na drobne wydatki, a czasem również na swoje utrzyma-
nie. Wielu młodych ludzi starało się zdobyć doświadczenie zawodowe już 
w trakcie nauki, by w przyszłości sprostać wymaganiom pracodawców. 
Wśród wybieranych przez studentów aktywności zawodowych była nie 
tylko praca rozumiana jako etat, ale także praca czasowa. Tylko co piąta 
osoba biorąca udział w badaniu nie podjęła wcześniej żadnej pracy zarob-
kowej, natomiast nieco ponad 4/5 badanych studentów II i III roku miało 
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już za sobą pierwsze doświadczenia związane z pracą. Podczas studiów 
młodzież pracowała:
•	 sporadycznie – 47,3% ogółu odpowiedzi (kobiety – 45,3%; mężczyźni – 

51,2%);
•	 często i systematycznie – 21,2% (kobiety – 20,8%; mężczyźni – 22,0%);
•	 przez cały czas – 12,0% (kobiety – 13,9%; mężczyźni – 8,1%).
 Ci, którzy chcieli lub musieli pracować, zwykle zaczynali dość wcze-
śnie - już na pierwszym roku studiów. Łączenie pracy w pełnym wymia-
rze godzin ze studiami dziennymi wymagało dużej umiejętności organi-
zowania czasu, ale nie było niemożliwe.
 W obecnych realiach rynku pracy ukończone studia nie gwarantują 
znalezienia dobrze płatnej posady w wyuczonym zawodzie, a pracodaw-
cy chętniej zatrudniają osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. 
Taką świadomość ma coraz więcej młodych ludzi, którzy jeszcze w trak-
cie studiów zaczynają kształtować swoją karierę. Młodzież stara się wy-
bierać kierunki studiów oraz specjalizacje, po których w przyszłości znaj-
dzie pracę. Studenci decydują także, jaką tematykę chcą zgłębiać, wybie-
rając wśród zaproponowanych przedmiotów (oprócz zajęć podstawo-
wych, obowiązkowych dla wszystkich), te które dotyczą interesującej ich 
specjalizacji. Tylko co 9 osoba uczestnicząca w badaniu nie miała okazji 
podjąć innych działań zmierzających do wzbogacenia życiorysu zawodo-
wego. Pozostali (88,6%) wykorzystywali różne okazje, by zdobywać wie-
dzę, z którą wiążą swoją przyszłość. Najczęściej korzystano z praktyk 
i staży studenckich, poprzez które 287 osób (78,0% wszystkich respon-
dentów) nawiązało współpracę i poznało specyfikę działalności różnych 
firm i instytucji. W kursach i szkoleniach uczestniczyło 103 (28,0%) ankie-
towanych. W wolontariat i działalność w organizacjach studenckich za-
angażowało się odpowiednio 28 (7,6%) i 21 (5,7%) studentów. To również 
dobry sposób na zbieranie doświadczenia, nawiązanie znajomości i kon-
taktów, które mogą pomóc w przyszłości. Studenci działając w instytu-
cjach o określonej strukturze, wykonują swoje obowiązki, z których  
muszą się wywiązać. Tego typu działalność można wpisać w CV. Uczest-
niczący w badaniach w 11 przypadkach (2,9%) brali udział w programach 
zagranicznej wymiany. Takie wyjazdy to nie tylko ciekawa przygoda, ale 
też możliwość poznania zupełnie innych realiów. Dobrym sposobem 
ugruntowania i poszerzenia wiedzy jest aktywność w kołach nauko-
wych. Tylko 7 osób przyznało, że pogłębiało w ten sposób swoją wiedzę 
i doświadczenie.
 Niepodejmowanie zatrudnienia w czasie studiów oraz opieszałość 
części studentów w zakresie podnoszenia kwalifikacji i zwiększania 
szans na rynku pracy wynikać może z poczucia bezpieczeństwa gwaran-
towanego przez rodzinę. W sytuacji braku zatrudnienia po zakończeniu 
nauki zdecydowana większość studentów może liczyć na pomoc rodziny 
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– takie zdanie wyraziło 93,7% badanych. Co ciekawe, najwięcej osób 
mogłoby skorzystać ze wsparcia rodziny tak długo, jak byłoby to po-
trzebne (52,4%). Około ¼ respondentów mimo zagwarantowanego 
utrzymania dojrzale i ambitnie nie chce korzystać z pomocy najbliż-
szych.
 Poziom zainteresowania młodzieży sytuacją na rynku pracy jest 
wypadkową kilku czynników – przede wszystkim świadomości i sta-
nem wiedzy samych studentów, chęci pozyskania wiadomości, tradycji 
zainteresowania tymi kwestiami w rodzinie oraz dostępu do rzetelnej 
wiedzy na temat rozwoju gospodarki i edukacji. Opinie dotyczące sy-
tuacji na zachodniopomorskim rynku pracy nie są bardzo silnie zróż-
nicowane ze względu na cechy demograficzne i społeczne responden-
tów, ponieważ reprezentują oni podobny poziom wykształcenia i zbli-
żony wiek. Można dostrzec zależność, że przekonanie o braku dostęp-
ności ofert pracy jest tym silniejsze, im niższy jest poziom dochodów 
oraz mniejsza miejscowość zamieszkania uczestników badania. Z kolei 
przeświadczenie o możliwości znalezienia pracy (niekoniecznie satys-
fakcjonującej) częściej wyrażają mieszkańcy większych miejscowości 
i osoby spokojne o swoją sytuację materialną, korzystające ze wsparcia 
rodziny. Podczas prowadzonych badań ponad połowa studentów 
(54,6%) oceniła warunki zachodniopomorskiego rynku pracy jako ra-
czej trudne; co piąta osoba określiła je – jako bardzo trudne. Kobiety 
były bardziej krytyczne względem regionalnego rynku pracy oraz zde-
cydowanie rzadziej niż mężczyźni przyznawały, że nie znają jego re-
aliów (5,3% wobec 22,8%). Nikt z 368 ankietowanych nie wyraził zda-
nia, że okoliczności zatrudnienia są bardzo dobre, a jedynie 59 osób 
(16,0%) uznało je za raczej dobre.
 W badanej grupie osoby spokojne o swoje zatrudnienie, które okre-
śliły własną pozycję na rynku pracy jako raczej dobrą lub bardzo dobrą 
stanowiły w sumie 42,4% ogółu – byli to częściej mężczyźni – 52,1%; 
wśród kobiet wskaźnik wyniósł 37,5%. Pozostali postrzegali swoje po-
łożenie mniej lub bardziej pesymistycznie. Szczegółowe wyniki oceny 
sytuacji własnej respondentów na rynku pracy przedstawiają się nastę-
pująco:
•	 bardzo dobra (mam stabilną, dobrze płatną pracę) – 2,7% odpowie-

dzi;
•	 raczej dobra (nie obawiam się najbliższej przyszłości) – 39,7%;
•	 niepewna (mam pracę, ale chciałbym/abym ją zmienić) – 16,8%;
•	 trudna – 31,5%;
•	 bardzo trudna – 9,2%.
 Do kategorii „sytuacja trudna i bardzo trudna” zaliczały się najczę-
ściej osoby, które nie pracowały, a od dłuższego czasu bez powodzenia 
poszukiwały pracy – w sumie stanowiły 40,7% przypadków (ryc. 3).
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Ryc. 3. Ocena sytuacji własnej na rynku pracy

Źródło: badania własne.

 Mimo stosunkowo pesymistycznych opinii na temat rynku pracy mło-
dzież względnie dobrze ocenia swoje szanse na znalezienie zatrudnienia 
zgodnego ze swoimi kwalifi kacjami i wykształceniem. Największe szan-
se wiąże z krajowym rynkiem pracy – 91,0% osób uważa, że przede 
wszystkim w dużych miastach istnieje duże lub bardzo duże prawdopo-
dobieństwo podjęcia pracy. Natomiast najsłabsze dla siebie perspektywy 
postrzegają respondenci za granicą – blisko połowa uważa, iż możliwości 
znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie są znikome (tab. 2).

Tabela 2. Ocena szans na znalezienie przez studentów pracy w zawodzie na róż-
nych rynkach 

Szanse Rynek pracy

lokalny krajowy zagraniczny

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

Bardzo duże
(Pracę znajdę bez trudu) 27,8% 31,7% 31,8% 18,7% 30,2% 24,4%

Duże
(Pracę znajdę, ale będę jej 
długo szukać)

51,0% 41,5% 62,1% 66,7% 23,7% 25,4%

Znikome
(Nie znajdę pracy) 21,2% 26,8% 6,1% 14,6% 46,1% 50,4%

Źródło: badania własne.

 Jednym z efektów przeprowadzonych badań jest obraz własny absol-
wenta poszukującego pracy. Studentów, w ich własnym mniemaniu, ce-
chują go przede wszystkim:
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•	 odpowiedzialność i rzetelność – 71,5% odpowiedzi,
•	 łatwość w nawiązywaniu kontaktów – 58,4%,
•	 umiejętność obsługi komputera – 57,9%,
•	 kreatywność – 45,1%,
•	 szybkie podejmowanie decyzji – 32,6%,
•	 dobra znajomość języków obcych – 21,2%.
 Natomiast wśród głównych przyczyn ewentualnego bezskutecznego 
poszukiwania pracy uczestnicy badania wymienili:
•	 słabą znajomość języków obcych (27,4%),
•	 wysokie bezrobocie (24,7%),
•	 nieatrakcyjność zawodu absolwenta dla pracodawców (8,4%),
•	 niskie kwalifikacje zawodowe (6,0%). 

Z powodu otwarcia granic i możliwości podjęcia legalnej pracy, jak 
i dalszej edukacji za granicą, coraz więcej młodych osób rozważa taką 
opcję. Z badanej populacji po studiach zamierza wyjechać za granicę 
28,5% ankietowanych, a dalsze 35,3% zaczyna brać pod uwagę taką moż-
liwość.  Nieco więcej kobiet (29,4%), niż mężczyzn (26,8%) zdecydowanie 
myśli o wyjeździe z Polski po uzyskaniu dyplomu. Jednakże kobiety czę-
ściej planują wyjazd na jakiś czas z realną perspektywą powrotu do kra-
ju. Tylko co trzeci student nie rozważał ewentualności opuszczenia kraju 
w trakcie prowadzenia badań.

Podsumowanie

Jak wynika z części teoretycznej sytuacja demograficzna, uwzględniająca 
problemy prokreacji i rynku pracy jest w województwie zachodniopo-
morskim szczególnie trudna. Jedną z cech zachodniopomorskiego rynku 
pracy jest sąsiedztwo od zachodu rozwiniętej gospodarki rynkowej Nie-
miec. Stwarza ono szanse oraz zagrożenia dla regionalnego rynku pracy. 
Szansą jest istnienie zaplecza miejsc pracy, zagrożeniem natomiast od-
pływ zasobów pracy, głównie tzw. drenaż mózgów, powodujący powsta-
nie luk podażowych w niektórych obszarach rynku pracy. Wśród pozy-
tywnych cech regionu zachodniopomorskiego wymienić można jedynie 
korzystną, względnie nowoczesną strukturę pracujących w trzech sekto-
rach ekonomicznych. Natomiast do najważniejszych zagrożeń należą:
•	 niska aktywność zawodowa i udział w zatrudnieniu mieszkańców 

w porównaniu z innymi regionami kraju;
•	 trudniejszy niż w innych obszarach Polski dostęp do zatrudnienia dla 

kobiet;
•	 słabe tempo zmian strukturalnych na rynku pracy w kierunku jego 

unowocześniania;
•	 niewielka skłonność do proponowania nietypowych form zatrudnienia – 

przykładem jest niski odsetek pracujących w niepełnym wymiarze czasu;
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•	 wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza w południowej części woje-
wództwa (E. Kryńska, Ł. Arendt, 2011, s. 12–13).

Istniejące w Polsce rozwiązania prorodzinne i uwarunkowania rynku 
pracy nie zachęcają młodych ludzi do rodzicielstwa. W oparciu o prze-
prowadzoną analizę można jednak sformułować następujące, nie zawsze 
pesymistyczne wnioski:
•	 wśród uczestników badania przeważały osoby, które miały sprecyzo-

wane plany na przyszłość (69,6%), a za najważniejszy cel życiowy uzna-
wały szczęśliwe życie rodzinne i posiadanie potomstwa (56,5%);

•	 niewiele osób wybiera model rodziny 2+1 - zaledwie 7,0% responden-
tów; najwięcej – 59,2% ankietowanych pragnie mieć dwoje dzieci, a co 
czwarta osoba marzy o trójce; 

•	 zarówno kobiety jak i mężczyźni planują dzietność na poziomie 2,15;
•	 około 50,0% studentek i studentów pragnie zostać rodzicami w wieku 

26-28 lat;
•	 blisko 80,0% młodzieży podejmowało aktywność zawodową w trakcie 

studiów (najczęściej w niepełnym wymiarze);
•	 większość respondentów po zakończeniu studiów I stopnia zamierza 

kontynuować naukę i jednocześnie pracować (47,0%) lub tylko praco-
wać (38,1%);

•	 kobiety mniej pewnie czują się na rynku pracy – częściej niż mężczyź-
ni mają poczucie zagrożenia bezrobociem i pesymistycznie oceniają 
osobistą sytuację zawodową;

•	 tylko co trzecia osoba nie bierze pod uwagę możliwości wyjazdu  
i szukania pracy za granicą, co dziesiąta jest zdecydowana na wyjazd 
z Polski na stałe.

Na przestrzeni dziejów znaczenie posiadania dzieci uległo zmianie – dzi-
siaj w społeczeństwach rozwiniętych dziecko jest dla rodziców „bezwar-
tościowe” ekonomicznie, ale emocjonalnie bezcenne. Jednocześnie ten-
dencja do kreowania własnego życia na odpowiednio wysokim poziomie 
staje się najsilniejszym trendem. Również rola współczesnej kobiety nie 
ogranicza się do funkcji macierzyńskich. Polacy stawiają rodzinę najwy-
żej w hierarchii wartości, ale konkretne postawy prokreacyjne nie po-
twierdzają tych deklaracji. W kraju potrzebna jest nie tylko skuteczna 
i spójna polityka prorodzinna; działania kształtujące pozytywny klimat 
prokreacyjny, ale przede wszystkim korzystniejsza niż obecnie sytuacja 
na rynku pracy.
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Ewa Kasperska

Stosunek młodzieży do dziedzictwa kulturowego 
regionu na przykładzie pomorskich obszarów 

o różnym rodowodzie historycznym

Wprowadzenie 
Opracowanie jest próbą analizy postaw młodzieży wobec dziedzictwa 
kulturowego własnego regionu. W dobie powszechnego dostępu do in-
formacji, światowego zasięgu mediów oraz zacierania się różnic kulturo-
wych między narodami i społeczeństwami, następuje unifikacja autory-
tetów, mód i stylów życia, na co podatna jest zwłaszcza młodzież. Inten-
cją autorki było zatem zbadanie stosunku młodych ludzi do historycznej 
spuścizny obszaru, na którym żyją. Istotne było przy tym stwierdzenie, 
czy postawy te są takie same w regionie o wielusetletniej tradycji polsko-
ści ziem, gdzie istnie trwała i ugruntowana kultura i historyczna ciągłość, 
jak i na obszarze, którego polskość ma daleko krótszą tradycję.
 Za podstawę rozważań posłużyły autorce tereny Pomorza Wschodnie-
go i Zachodniego, które mimo wspólnej nazwy i podobnych uwarunko-
wań naturalnych (nadmorskie położenie) mają odrębną historię polskości 
ziem. Pomorze Wschodnie, „od zawsze” związane było z Polską, mimo 
różnych wydarzeń historycznych pozostawało pod przeważającym wpły-
wem kultury polskiej i tzw. „ziemie odzyskane”, czyli Pomorze Zachod-
nie, którego przynależność do Polski datuje się dopiero od 70-ciu lat. Ob-
szarem badań były miasta: Kościerzyna, leżąca na Kaszubach – silny ośro-
dek kultury kaszubskiej1 i Koszalin – miasto „ziem odzyskanych”, 
zamieszkałe przez ludność napływową, bez ciągłości historycznej, w któ-
rym jedyną spuścizną minionych wieków są ślady obecnej tu do  
XIX w. kultury jamieńskiej podkoszalińskich wsi: Jamna i Łabusza2.

Rys historyczno-kulturowy obszaru

Początki państwowości na ziemiach Pomorza sięgają średniowiecza (X – 
XI w.), kiedy Pomorze stało się areną ścierających się sił słowiańskich 

1 Kaszubi historycznie zaliczani są do Słowian Zachodnich, tzw. Grupa Lechicka, któ-
ra stanowiła podwaliny dzisiejszej Polski. Przyjmuje się, że na Pomorzu zamieszkują 
przynajmniej od VI w. n. e. (Kaszubi we wspólnocie…, dostęp 12.04.2014).

2 Obie wsie stały się częścią terytorium miasta w 2010 roku.
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z germańskimi (głównie z za Odry, które wchodziły w skład Cesarstwa 
Niemieckiego, ale także z Duńczykami i później - Norwegami i Szweda-
mi). Ówcześni władcy plemion słowiańskich, zwłaszcza Polanie, czynili 
próby ustanowienia na Pomorzu swojego zwierzchnictwa, zmierzając do 
zjednoczenia wszystkich Słowian pod przywództwem Piastów (J. Strzel-
czyk, 1987).
 Za rządów pierwszych Piastów Pomorze należało do państwa Polan, 
czyli ówczesnego obszaru dzisiejszej Polski. Stanowiło ono część zjedno-
czonego kraju, lub też pozostawało pod jego wpływem jako ziemie lenne. 
Jednak nawet i wówczas widoczne było na jego terenie oddziaływanie 
utrzymującej się ekspansji plemion germańskich, posiadających już silną 
i zorganizowaną państwowość w postaci cesarstwa (A. Naruszewicz, 
1859). Silne wpływy miały swoją przyczynę również w fakcie, iż to stam-
tąd pochodzili biskupi chrystianizujacy Pomorze i stamtąd sprowadzano 
kolejnych kapłanów do obejmowania stanowisk kościelnych. Następował 
również stopniowy napływ ludności germańskiej będący konsekwencją 
przemieszczania się narodów z zachodniej Europy, gęściej zaludnionej, 
na wschód.
 Historycznie ukształtował się podział Pomorza na Zachodnie, pozo-
stające pod przeważającym wpływem osadników niemieckich, (trwała tu 
przecież agresywna kolonizacja zwłaszcza ze strony Brandenburgii, ale 
też sprzyjał jej fakt, iż ziemie te, poddane były biskupom kamieńskim, 
pochodzącym z Niemiec), oraz Gdańskie (Wschodnie), okolice dzisiejsze-
go Gdańska, po Sławno, zdominowane przez polskich władców, na któ-
rym wpływy słowiańskie utrzymały się znacznie dłużej i silniej (A. Ku-
ik-Kalinowska, D. Kalinowski (red.), 2011).
 Starania Piastów zmierzające do utrzymania Pomorza Zachodniego 
okazały się nieskuteczne, na co złożyły się: słabość polskich księstw okre-
su rozdrobnienia feudalnego oraz konflikt interesów polskich władców 
z książętami pomorskimi, wynikający z rywalizacji o ziemie przy ujściu 
Warty (N. Davies, 2001).
 Kolonizacja niemiecka zahamowana została dopiero licznymi wojna-
mi w XVII w. Nie przeszkodziły jej wcześniejsze, bo czynione w XIV w. 
przez część książąt pomorskich oraz polskich władców, zabiegi odzyska-
nia wpływów na Pomorzu. Obszary te wróciły do Polski tylko na krótko 
w okresie walk prowadzonych przez Jagiełłę z Krzyżakami, w postaci 
hołdu złożonego przez Gryfitów silniejszemu sprzymierzeńcowi. Po wy-
marciu dynastii Gryfitów w XVII w, zachodnia część Pomorza Zachod-
niego przypadła Szwecji, a wschodnia Brandenburgii. Jednak wkrótce 
potem również część szwedzka zaczęła stopniowo dostawać się pod za-
rząd przeradzającej się w Prusy Brandenburgii. Na mocy kongresu wie-
deńskiego w 1815 roku Prusy objęły wreszcie także całe Pomorze Zachod-
nie. Niemiecka zwierzchność nad Pomorzem Zachodnim trwała aż do 
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zakończenia II wojny światowej, kiedy to na mocy konferencji poczdam-
skiej obszar ten przyznano Polsce jako tzw. „ziemie odzyskane”.
 Na przestrzeni dziejów zatarciu i zniszczeniu ulegały ślady słowiań-
skiego rodowodu Pomorza Zachodniego. Ze słowiańskiego dziedzictwa 
analizowanego obszaru (Koszalin) pozostały tylko, jak wspomniano, 
dwie wsie – enklawy, Jamno i Łabusz. Na skutek utrudnionego do nich 
dostępu – położone wśród bagien i osłonięte jeziorem Jamno, pozostawa-
ły praktycznie odcięte od świata. Dzięki temu do XIX w. zachowały się 
tam słowiańskie zwyczaje, stroje, zdobnictwo ludowe oraz oparte o stare 
wzory budownictwo. Kultura jamneńska jest dziś jedynym zachowanym 
znakiem słowiańskości tych ziem (Cz. Piskorski, 1961 i Wyspa kulturo-
wa…, 2001).
 Po II wojnie światowej region stanowił mieszankę narodowościową. 
Wynikało to z faktu, iż mieszkańcy wywodzili się (w najmniejszym stop-
niu) z pozostałej po II wojnie światowej ludności Pomorza Zachodniego 
o korzeniu słowiańskim (będącej jednak od lat pod wpływem niemiec-
kim) i germańskim, osadników przybyłych tu na fali powojennych prze-
siedleń ze wschodniej części Polski, która po roku 1945 weszła w skład 
ówczesnego ZSRR oraz ludności napływowej z innych regionów Polski. 
Brak jest zatem wspólnego dziedzictwa kulturowego, czy regionalnej toż-
samości. Owo zróżnicowanie społeczeństwa Pomorza pogłębia jeszcze 
fakt, że część przesiedleńców stanowią osadnicy narodowości ukraiń-
skiej, osiadli tu na skutek przymusowych repatriacji w ramach akcji Wi-
sła, tworząc tym samym odrębną grupę kulturową (A. Garlicki, 2005).
 Pomorze Wschodnie tymczasem, w okresie wspomnianego rozdrob-
nienia feudalnego (XII w.) weszło w skład tzw. dzielnicy pryncypialno-
senioralnej, która na mocy statutu sukcesyjnego Bolesława Krzywouste-
go miała być niepodzielna i przechodzić w chwili śmierci princepsa (czy-
li księcia zarządzającego dzielnicą) w ręce najstarszego przedstawiciela 
dynastii piastowskiej. Jednak już z początkiem XIV w. wraz ze wzrostem 
znaczenia Państwa Krzyżackiego, sprowadzonego do Polski w połowie 
ubiegłego wieku, Pomorze Gdańskie przeszło pod panowanie Krzyża-
ków. Do Polski wróciło w 1466r., na mocy II pokoju toruńskiego i pozosta-
wało w jej granicach do rozbiorów. Wraz z odbudową państwowości po 
I wojnie światowej, na mocy traktatu wersalskiego, wróciło do Polski3 
(z wyjątkiem Gdańska) by w okresie II wojny światowej znowu przejść 
pod panowanie III Rzeszy. Ostatecznie, Pomorze Zachodnie, w chwili 
formowania granic Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej znalazło się ponow-
nie w jej granicach.

3 Przyznać jednak należy, że granica „wersalska” nie przebiegała zgodnie z podziałami 
etnicznymi, narodowymi czy geograficznymi, dzieląc czasem powiązane ze sobą ad-
ministracyjni, czy gospodarczo wspólnoty społeczne (H. Rybicki (red), 1993). 
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 W odróżnieniu od historii Pomorza Zachodniego, Pomorze Wschodnie 
na przestrzeni dziejów pozostawało (uogólniając) terytorium polskim lub 
z dominacją polskich wpływów. Silna tożsamość kulturowa mieszkańców 
tych ziem wywodzi się m. in. z kultury kaszubskiej, która jest na Pomorzu 
Gdańskim kultywowana do dziś (C. Obracht-Prondzyński, 2003). Najsilniej-
szy wyraz znajduje w czynnym zastosowaniu języka regionalnego – ka-
szubskiego: dwujęzyczne nazwy miejscowości, własne media (prasa, radio, 
telewizja). Wciąż żywe jest też kaszubskie rękodzielnictwo (haft kaszubski), 
kaszubska kuchnia, a także zainteresowanie zachowaniem własnego dzie-
dzictwa, czego przejawem są historycznie uwarunkowane muzea tema-
tyczne oraz współczesne ekspozycje o charakterze parku rozrywki (np. 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku). Jednym z ośrodków 
kultury kaszubskiej na Pomorzu jest Kościerzyna4.

Poczucie tożsamości kulturowej młodzieży Pomorza

Badaniem stosunku młodzieży do dziedzictwa kulturowego regionu, 
w którym żyją i ich poczucia przynależności do swojej „małej ojczyzny” 
objęto młodzież gimnazjalną losowo wybranych szkół Koszalina i Ko-
ścierzyny. Wybór ten podyktowany był faktem, iż zgodnie z rozporządze-
niem ministra edukacji narodowej treści obejmujące poznawanie własne-
go regionu, swojej małej ojczyzny, regionalnych tradycji i zwyczajów za-
warte są w programach nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej. 
Pozwala to poczynić założenie, iż uczeń gimnazjum jest już świadomy 
tego, czym jest dziedzictwo kulturowe regionu i jego materialne świadec-
two zgromadzone w muzeum regionalnym czy etnograficznym, doku-
mentujące historię ziem oraz kulturę obszaru.
 Młodzież pytano o ich poczucie przynależności narodowościowej i re-
gionalnej, związki z tradycją i kulturą regionu, stosunek do materialnej 
kultury ludowej i folkloru (jako dziedzictwa minionych pokoleń tych 
ziem), postrzeganą atrakcyjność muzeów, gromadzących i dokumentują-
cych spuściznę lokalnych tradycji, kultury i sztuki. Dla Kościerzyny mu-
zeum takim jest najstarsze w Polsce Muzeum – Kaszubski Park Etnogra-
ficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. 
Dla Koszalina znacznie uboższe (co zrozumiałe) Muzeum w Koszalinie, 
a konkretnie jego dział etnograficzny (niemal 80 lat młodszy od Parku we 

4 Gwoli rzetelności naukowej wspomnieć należy, iż burzliwa historia ludności kaszub-
skiej dowodzi, że ich przynależność do Polski i polskie korzenie nie zawsze były oczy-
wistością, a wpływy germańskie oraz zabiegi germanizacyjne i tu były bardzo nasilone. 
Zwłaszcza jako konsekwencja rozbiorów i późniejszej przynależności do III Rzeszy. Jed-
nak przeprowadzony przez Niemców w 1939 roku spis powszechny wykazał, że wśród 
osób deklarujących jako ojczysty, język kaszubski 53% określiło się Polakami, 43% Kaszu-
bami, a tylko 4% Niemcami (Losy Kaszubów w czasie II wojny…, dostęp 12.04.2014).
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Wdzydzach), dokumentujący dziedzictwo ludności jamneńskiej – jedynej 
pozostałości po Słowianach na analizowanym obszarze.
 Przebadano młodzież czterech losowo wybranych klas z dwóch szkół 
gimnazjalnych Koszalina i Kościerzyny. Dla Koszalina uzyskano próbę 
liczącą 99 jednostek, dla Kościerzyny 109. We wnioskowaniu wykorzysta-
no wskaźniki struktury i natężenia.
 W celu zbadania poczucia przynależności młodych ludzi do miejsca, 
w którym żyją zastosowano skalę rang. Poproszono ich o nadanie nume-
racji w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, określeniom 
dotyczącym tego, kim się przede wszystkim czują. Odpowiedzi ułożono 
począwszy od najbardziej ogólnej – mieszkaniec świata, poprzez Euro-
pejczyk, Polak, mieszkaniec Pomorza, przedstawiciel określonej nacji 
(w przypadku młodzieży z Kościerzyny, był to konkretnie Kaszub), po 
najbardziej szczegółową – mieszkaniec badanego miasta (lub okolic). Jeśli 
respondent nie utożsamiał się z którymś określeniem, miał pozostawić je 
bez numeracji. W toku analizy zebranych danych przyznano poszczegól-
nym odpowiedziom punkty od 6 do 0 (jeśli dane określenie nie zostało 
wybrane). Do wnioskowania posłużyła średnia arytmetyczna przyznanej 
sumy punktów. Uzyskaną punktację prezentuje tabela 1. Jak wynika 
z analizy odpowiedzi na to pytanie, młodzież Koszalina częściej nadawa-
ła rangę tylko wybranym, a nie wszystkim określeniom, stąd ogólna 
punktacja jest niższa, niż dla Kościerzyny.
 Młodzi kościerzynianie czują się przede wszystkim kosmopolitami: 
niemal w równym stopniu mieszkańcami świata, co Europejczykami. 
Koszalinianie są przede wszystkim mieszkańcami Pomorza, ale w nie-
mal równym stopniu również mieszkańcami świata i określonej nacji, 
chociaż nie byli skłonni podać, jakiej. Zastanawiające jest, że to, co win-
no w największym stopniu stanowić o ich tożsamości zajmuje w obu ba-
danych grupach ostatnie miejsca. Młodzież w najmniejszym stopniu 
czuje się Polakami, a następnie mieszkańcami swojego miasta.

Tabela 1. Poczucie przynależności młodzieży do wybranej społeczności

Kościerzyna ranga Koszalin

mieszkaniec świata 4,12 3,61 mieszkaniec Pomorza

Europejczyk 3,93 3,59 mieszkaniec świata

mieszkaniec Pomorza 3,40 3,57 reprezentant określonej nacji

Kaszuba 3,32 3,36 Europejczyk

mieszkaniec Kościerzyny (lub okolic) 3,00 2,94 mieszkaniec Koszalina (lub okolic)

Polak 2,26 1,73 Polak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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 Młodzież z Kościerzyny zapytano ponadto o znajomość języka ka-
szubskiego, wychodząc z założenia, że język jest tym, co determinuje 
przynależność regionalną i etnograficzną. Poziom znajomości języka 
kaszubskiego wśród gimnazjalistów jest niski. Tylko 5,5% badanych 
twierdzi, że zna go bardzo dobrze, a 9,2% dość dobrze. Do słabej albo 
żadnej znajomości języka kaszubskiego przyznaje się ponad 2/3 bada-
nych (64,2%).
 Kolejne pytanie dotyczyło związków badanych z kulturą regionu, 
w którym żyją. Tu przytłaczająca ilość młodych ludzi zaprzeczyła takim 
związkom. Jak należało się spodziewać, byli to niemal wszyscy ucznio-
wie badanych szkół koszalińskich. Tylko jedna osoba, mieszkanka wsi 
z podkoszalińskiej gminy stwierdziła, że jest członkiem Stowarzysze-
nia Ziemi Wierciszewskiej. Wśród młodzieży z Kościerzyny związki 
z kulturą regionu ma 16,5% badanych (tj. 18 osób). Zdecydowana więk-
szość (12 osób) wymienia tu przynależność obecnie lub w przeszłości 
(„jak byłem małym chłopcem”) do Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
(Kzpit Kościerzyna). Trzy osoby wymieniają jako powiązanie z kulturą 
naukę języka kaszubskiego, a jedna stwierdza, że fotografuje i maluje 
Kaszuby.
 Aby zbadać stosunek młodzieży obu miast do dziedzictwa kulturo-
wego regionu zadano im najpierw pytanie o wizytę w muzeum kultu-
ry ludowej. Założono bowiem, że jest to, być może jedyne miejsce, gdzie 
młodzież (i pozostali mieszkańcy) mają możliwość obcowania i zapo-
znania się z dziedzictwem przodków zamieszkujących te ziemie. Stąd 
tylko te osoby, które odwiedziły takie muzeum mogły wyrobić w sobie 
jakąś postawę wobec przeszłości i poczucie więzi z historycznie ukształ-
towaną kulturą regionu. Pytanie to służyło również zdiagnozowaniu 
poziomu wiedzy respondentów na temat istnienia muzeum o takiej te-
matyce w ich okolicy.
 Na podstawie otrzymanych wyników można uznać, że znikoma 
ilość respondentów w obu miastach ma błędne przekonanie o nieist-
nieniu w okolicy takiego muzeum. Jednak już znaczna liczba młodych 
ludzi przyznaje, że nie wie, gdzie takie muzeum się znajduje. Dla Ko-
szalina jest to ponad 1/3 badanych. Wśród Kościerzynian, o lokalizacji 
muzeum nie wie co 10-ty respondent. Podobna liczba młodych ludzi 
z obu miast (odpowiednio 21 i 25%) przyznaje, że nigdy w takim mu-
zeum nie była. Wśród odwiedzających muzeum, zwłaszcza więcej niż 1 
raz, istotnie przeważają mieszkańcy Kościerzyny. Przy czym do wizy-
ty w muzeum w ogóle przyznaje się 64% badanych młodych mieszkań-
ców Kościerzyny i 41% Koszalina, a więcej niż 4 razy było w muzeum 
kultury ludowej dwukrotnie więcej Kościerzynian niż Koszalinian (ta-
bela 2).
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Tabela 2. Wizyty młodzieży w muzeum kultury ludowej

Ile razy byłeś w muzeum kultury ludowej? Koszalin Kościerzyna

w moim regionie nie ma takiego muzeum 2,2 0,9

nie wiem gdzie jest takie muzeum 34,8 10,1

nigdy 21,3 24,8

1 raz 19,1 22,9

2 – 4 razy 15,7 27,5

więcej razy 6,7 13,8

łączna liczba osób, które odwiedziły muzeum 41,6 64,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

 Uczniów, którzy odwiedzili muzeum kultury ludowej zapytano, jak 
oceniają swoją wizytę. Przytłaczająca większość młodzieży miała pozy-
tywne wrażenia (Wdzydze – 93,47%, Koszalin – 79,16%). Jak należało przy-
puszczać więcej zadowolonych respondentów odnotowano w Kościerzy-
nie (blisko 60%), niż w Koszalinie (niespełna 30%). Tu dokładnie co drugi 
uczeń stwierdził, że jedna wizyta w tym muzeum zupełnie wystarczy. 
Wprawdzie w obu miastach nie znalazł się nikt, kto żałowałby, że odwie-
dził muzeum, jednak byli tacy, którzy ocenili wycieczkę do muzeum jed-
noznacznie negatywnie (tabela 3).

Tabela 3. Wrażenia młodzieży z wizyty w muzeum kultury ludowej

Wizyta w muzeum w Koszalinie we Wdzydzach

świetne, bardzo mi się podobało, na pewno tam wrócę 8,33 23,91

dobrze, że tam byłem/am, bo było fajnie 20,83 34,78

może być, ale jedna wizyta tam wystarczy 50,00 34,78

niezbyt mi się tam podobało 12,50 4,35

nie było fajnie, żałuję, że tam byłem/am 0,00 0,00

było kompletnie beznadziejnie 8,33 2,17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

 Zapewne nie bez znaczenia dla liczby odwiedzin oraz stosunku mło-
dych ludzi do wizyty w takim muzeum jest oferta samego muzeum. Ka-
szubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich pod Kościerzy-
ną, to najstarszy tego typu obiekt w Polsce (1906 rok), obejmujący  
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22 hektary i skupiający ponad 50 obiektów. Jest jednostką prężnie dzia-
łającą, o ugruntowanej renomie i sławie. Koszalińskie muzeum sztuki 
ludowej tymczasem, to dział etnograficzny Muzeum Regionalnego, 
a wystawa o charakterze skansenowskim to zaledwie 4 obiekty, z któ-
rych pierwszy udostępniono zwiedzającym w 1983 roku. Zasoby kosza-
lińskiego muzeum w żadnej mierze nie mogą równać się z bogactwem 
zbiorów i historią muzeum we Wdzydzach. Należałoby więc przypusz-
czać, że (chociażby z uwagi na atrakcyjność obu miejsc) znacznie mniej-
szą chęć do odwiedzin muzeum będą przejawiali mieszkańcy Koszali-
na. Tymczasem to blisko 1/4 Koszalinian do pytania, czy poszliby do ta-
kiego muzeum ze szkolną wycieczką odnosi się z dużą aprobatą, gdy 
wśród mieszkańców Kościerzyny chętnych jest niespełna 14% bada-
nych. Wśród Koszalinian, mniej niż w Kościerzynie jest też uczniów de-
klarujących niechęć pójścia do muzeum (odpowiednio 5,6% i 11,1%). Na-
leży jednak zauważyć, że w obu miastach najliczniejsza grupa młodzie-
ży wybierała odpowiedź, w której nie odwiedziny w muzeum były 
istotne, lecz możliwość nie bycia dzięki temu na lekcjach (tabela 4).

Tabela 4. Stosunek młodzieży do wizyty w muzeum kultury ludowej

Gdyby twoja szkoła zorganizowała wycieczkę  
do muzeum kultury ludowej: Koszalin Kościerzyna

poszedłbym/łabym z ochotą 24,7 13,8

czemu nie, mogę iść 28,1 35,8

pójdę gdziekolwiek, jeśli tylko nie będzie dzięki temu lekcji 41,5 39,3

wolałbym/łabym nie iść 0,0 2,8

nie pójdę, chyba, że mnie zmuszą 5,7 8,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

 Pytanie, którego celem było uzyskanie od badanych uczniów informa-
cji na temat ich stosunku do samej kultury ludowej i folkloru sformułowa-
no w skali Likerta, stosując pięciostopniową skalę odpowiedzi. Zawarto 
w niej 13 twierdzeń na powyższy temat, począwszy od wyrażającego 
zdecydowanie negatywny stosunek do kultury i sztuki ludowej, poprzez 
stopniowo coraz mniej krytyczne sformułowania, do opinii jednoznacz-
nie przychylnych i podkreślających wagę dziedzictwa kulturowego w ży-
ciu współczesnego człowieka. W analizie uzyskanych wyników posłużo-
no się średnią ważoną, przyznając opiniom przychylnym przedstawia-
nym twierdzeniom wartości dodatnie (+1 i +2), nieprzychylnym ujemne 
(-1 i -2), obojętnym natomiast 0. Uzyskany wynik dla każdego z twier-
dzeń jest rezultatem zsumowania otrzymanych wag i iloczynu otrzyma-
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nej sumy przez liczbę udzielonych odpowiedzi, stąd możliwa do uzyska-
nia nota zawierała się w przedziale <-2, 2>.
 Wśród uzyskanych opinii w obu grupach uczniów nie ma istotnych 
różnic w ich stosunku do prezentowanych tez. Niemal wszystkie twier-
dzenia (z wyjątkiem jednego) uzyskały dla obu miast wartość jednako-
wego znaku. Wszystkie twierdzenia negatywnie określające kulturę lu-
dową otrzymały ocenę ujemną, co oznacza, że młodzież w większości 
nie zgadza się z wyrażonymi w nich poglądami. Opinie przychylne kul-
turze, z wyjątkiem jednej, uzyskały natomiast ocenę dodatnią, wskazu-
jącą na ich akceptację przez badanych. Młodzież obu miast zdecydowa-
nie najmniej przychylna jest twierdzeniu, że „Kultura i sztuka ludowa to 
przeżytek, który powinien już zginąć”. Pogląd ten zanotował zarazem 
najmniejszą liczbę niezdecydowanych. Z największą aprobatą badani 
odnoszą się natomiast do stwierdzenia, że „Kultura i sztuka ludowa jest 
ważna, bo tworzy historię miejsca, w którym żyjemy”. Chociaż, co cieka-
we, to Koszalinianie są tu większymi zwolennikami tej tezy. 
 Młodzież jest zatem stosunkowo zgodna co do tego, że kultura ludo-
wa jest ważna i należy ją pielęgnować. Co znamienne jednak, uczniowie 
obu miast odnieśli się w większości negatywnie do sformułowania, iż 
powinna ona być obowiązkowym składnikiem programu nauczania 
w szkole5.
 Trzeba przy tym zauważyć, iż spora liczba uczniów (często nawet 1/3 
badanych) nie umiała ustosunkować się do przedstawionych tez, zazna-
czając odpowiedź obojętną. Najwięcej problemów obu grupom przyspo-
rzyło twierdzenie, że „Folklor może podobać się tylko ludziom zacofanym” 
(blisko 40% niezdecydowanych), następnie koszalinianom - „Folklor przy-
daje się tylko na obciachowych wiejskich imprezach”, a kościerzynianom - 
„Folklor ma dziś znaczenie wyłącznie historyczne”.
 Jedynym twierdzeniem, dla którego zanotowano rozbieżność opinii 
(chociaż wartość w obu przypadkach jest bardzo bliska zeru, co wskazuje 
na niemal równomierne rozłożenie „za” i „przeciw”) jest „Podtrzymywa-
nie kultury ludowej jest ważne, ale nie dla mnie”. Tu Koszalinianie są (cho-
ciaż w minimalnym stopniu) przeciwni temu twierdzeniu, a kościerzynia-
nie nieznacznie optują za taką opinią. Niemal po równo „za” i „przeciw”, 
notując równocześnie najwyższe wskazanie niezdecydowanych, rozłożyły 

5 Takie stanowisko młodzieży budzi pewne podejrzenia, co do rzetelności udzielanych 
odpowiedzi. Z ich postawy przebija bowiem aprobata dla kultury ludowej i świado-
mość jej wagi współcześnie, tak długo jednak, jak długo nie dotyczy to ich bezpośred-
nio, czyli konieczności zgłębiania takiej tematyki w szkole. Nasuwa się więc pytanie, 
w jak dużym stopniu młodzi ludzie w rzeczywistości utożsamiają się z tezami, które 
poparli, a na ile jest to wynik zaznaczania opinii według kryterium „bo wiem, że taka 
jest prawidłowa odpowiedź”? Z drugiej jednak strony, reakcja młodzieży może też 
obrazować niechęć do dodatkowej nauki, niezależnie od jej tematyki.
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się opinie dla twierdzenia „Folklor ma dziś znaczenie wyłącznie historycz-
ne” wyrażane przez mieszkańców Kościerzyny. Szczegółowe zestawienie 
uzyskanych przez wszystkie twierdzenia ocen oraz procent niezdecydo-
wanych uczniów prezentuje tabela 5.

Tabela 5. Stosunek młodzieży do twierdzeń na temat kultury i sztuki ludowej

Koszalin Kościerzyna Koszalin Kościerzyna

ocena obojętni (%)

Kultura i sztuka ludowa to przeżytek, 
który powinien już zginąć -1,14 -1,11 19,10 17,4

W kulturze ludowej nie ma nic 
interesującego -0,58 -0,57 33,71 25,7

Kultura i sztuka ludowa może się 
podobać tylko dziadkom -0,76 -0,83 24,72 24,8

Folklor może podobać się tylko ludziom 
zacofanym -0,87 -0,45 38,20 37,6

Jeśli ktoś przyzna, że lubi folklor, inni go 
wyśmieją -0,38 -0,57 34,83 30,3

Folklor przydaje się tylko na 
obciachowych wiejskich imprezach -0,79 -0,49 37,08 35,8

Podtrzymywanie kultury ludowej jest 
ważne, ale nie dla mnie -0,09 0,03 34,83 31,2

Folklor ma dziś znaczenie wyłącznie 
historyczne -0,27 -0,01 31,46 37,6

Mnie to wprawdzie nie interesuje, ale 
uważam, że to dobrze, że są tacy, którzy 
chcą ocalić folklor od zapomnienia.

0,89 0,83 19,10 23,9

Kultura i sztuka ludowa jest ważna, bo 
tworzy historię miejsca, w którym żyjemy 1,28 1,03 21,35 17,4

Każdy młody człowiek powinien znać 
kulturę i sztukę swoich ziem 0,87 0,86 32,58 26,6

Kultura ludowa jest naszym bogactwem, 
musimy o nią dbać 0,89 0,82 24,9 23,9

Nauka o lokalnych wartościach 
kulturowych powinna obowiązkowo 
znajdować się w programie szkolnym

-0,69 -0,62 21,4 32,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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 Analizując przeprowadzone badania wśród młodzieży koszalińskich 
i kościerskich szkół gimnazjalnych stwierdzić należy, że nie ma istotnych 
różnic w postawach badanych grup wobec dziedzictwa kulturowego 
miejsca, w którym żyją. Młodzież z Kościerzyny ma, jak powiedziano, 
pewne związki z kulturą (kaszubską) regionu. Obce jest to natomiast ko-
szalinianom, mieszkającym tu zwykle od urodzenia, jednak dopiero 
w drugim, najwyżej trzecim pokoleniu. Mieszkańcy żadnego z miast nie 
czują szczególnej z nim więzi, zgodnie stawiając je na przedostatniej  
pozycji, najniżej natomiast lokują „bycie Polakiem”. Uważają jednak, że 
dziedzictwo kulturowe regionu jest ważne i należy je pielęgnować. Tu 
również zachodzi zgodność opinii w obu grupach. Większą wagę do 
dziedzictwa przywiązują jednakże koszalinianie. Oni też na pierwszym 
miejscu stawiają bycie „mieszkańcem Pomorza”, chętniej odwiedzą mu-
zeum regionalne i wyżej cenią twierdzenie „kultura i sztuka ludowa jest 
ważna, bo tworzy historię miejsca, w którym żyjemy”. Tymczasem ko-
ścierzynianie skłaniają się ku postawom kosmopolitycznym i chętniej, 
niż koszalinianie zgadzają się z tezą, że jakkolwiek podtrzymywanie kul-
tury ludowej jest ważne, jednak nie oni powinni się tym zajmować. Znacz-
niej wyżej, niż koszalinianie oceniają natomiast lokalne muzeum etno-
graficzne i wyrażą gotowość ponownych w nim odwiedzin, co, wobec 
walorów muzeum we Wdzydzach, skłania raczej do wniosku, że to jego 
atrakcyjność, a nie sama tematyka jest przyczyną tych deklaracji. Tym 
bardziej, że obie badane grupy zgodnie twierdzą, że raczej nie chcą się 
uczyć o kulturze regionu w szkole, a do wizyty w muzeum najbardziej 
przekonuje ich fakt nie bycia na lekcjach.

Podsumowanie

Badania nie wykazały związku z wielusetletnią ciągłością historyczną da-
nego obszaru, a przywiązaniem do wartości kulturowych regionu  
zamieszkującej go młodzieży. Informacje uzyskane od badanych grup po-
równawczych nie przyniosły rozstrzygnięcia, wydawałoby się, naturalne-
go przy istniejących uwarunkowaniach. Młodzież żyjąca na co dzień  
w regionie o silnych tradycjach kulturowych i wciąż żywej kulturze ka-
szubskiej, mająca z nią styczność i ucząca się w szkole języka kaszubskiego 
nie jest bardziej przywiązana do swojej „małej ojczyzny”, niż jej koledzy 
z obszaru o zaledwie kilkudziesięcioletniej historii. To raczej ci drudzy sil-
niej utożsamiają się z regionem, w którym mieszkają i dostrzegają koniecz-
ność ochrony posiadanego dziedzictwa. Nie można więc twierdzić, że po-
czucie tożsamości regionalnej młodych ludzi ma związek z istnieniem 
trwałej i ugruntowanej kultury i historycznej ciągłości ziem, na których 
żyją. Czy jednak jest to cecha charakterystyczna dla młodzieży we wszyst-
kich regionach Polski? Przeprowadzone badania w żaden sposób nie upo-
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ważniają do wyciągania tak daleko idących wniosków. Mają jedynie cha-
rakter sondażowy. Mogą jednak stanowić przyczynek do zgłębienia intere-
sującego, zdaniem autorki, problemu: w jak dużym stopniu dorastające po-
kolenia odczuwają potrzebę bycia „skądś”, posiadania korzeni i oparcia 
w przeszłości, a jak bardzo są, we własnym przekonaniu, obywatelami 
świata, który cały jest dla nich domem.
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Zróżnicowanie przestrzenne egzaminu uczniów  
klas szóstych w województwie pomorskim  

w 2013 roku

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie wpisuje się całą gamę publikacji poświęconych 
zróżnicowaniu przestrzennemu szeroko rozumianej sytuacji społecznej 
w województwie pomorskim. Są to zarówno publikacje o charakterze bar-
dziej ogólnym (M. Belkiewicz i inni, 2011; T. Michalski i inni, 2011; M. Tar-
kowski i inni, 2014; Ocena warunków…, 2011), jak i szczegółowym, przed-
stawiające w sposób syntetyczny (Mapa atrakcyjności…, 2011; T. Michalski, 
2004; M. Szmytkowska, 2010) lub szczegółowy (T. Michalski, 2012, 2013; 
E. Rydz, W. Szymańska, 2003; W. Szymańska, 2012) wybrane aspekty sytu-
acji społecznej.
 Sprawdzian szóstoklasisty jest pierwszym z trzech egzaminów ze-
wnętrznych obowiązujących w polskim systemie oświaty. Egzamin ten 
kończy pierwszy etap edukacji szkolnej i jest jednocześnie jego podsumo-
waniem. Wyniki corocznie przeprowadzanego na terenie całego kraju 
sprawdzianu uczniów klas szóstych stanowią dla uczniów ważną ocenę 
umiejętności z obszarów: czytania, pisania (wraz z umiejętnością prze-
strzegania poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej),  
rozumowania, korzystania z informacji, oraz wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce. Sam sprawdzian natomiast dla szkoły pełni rolę: informacyj-
ną, diagnostyczną, prognostyczną, wartościującą, motywującą i korekcyj-
ną (J. Misztal, 2010). Jego wyniki są szeroko analizowane w celu poprawy, 
jakości edukacji i efektów kształcenia w Polsce na wskazanym etapie edu-
kacyjnym. Odbiorcami wyników egzaminów zewnętrznych są uczniowie 
i ich rodzice oraz nauczyciele, dyrektorzy szkół, doradcy merytoryczni, 
przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, kuratorzy oświaty, przedstawi-
ciele jednostek samorządu terytorialnego (T. Wejner, 2014).
 Celem opracowania jest prezentacja zróżnicowania przestrzennego 
wyników egzaminu uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej prze-
prowadzonego w roku szkolnym 2012/2013. Dane niezbędne do analizy 
pochodzą z publikacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 
(Sprawozdanie ze sprawdzianu…, 2013), które są dostępne na stronie in-
ternetowej tej instytucji (http://www.oke.gda.pl/).
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Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji

Zróżnicowanie przestrzenne wyników uzyskanych na egzaminie szósto-
klasistów w roku szkolnym 2012/2013 przedstawiono na ryc. 1. Analizie 
podano wyniki egzaminu przeprowadzonego z wykorzystaniem zesta-
wu standardowego S-1-123 (zdający bez dysfunkcji oraz zdający ze specy-
ficznymi trudnościami w uczeniu się). Zestaw standardowy składał się 
z 26 zadań (20 zamkniętych oraz sześć otwartych). Za poprawne wykona-
nie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów. 
Rezultaty dla poszczególnych gmin są średnią arytmetyczną wyników 
uzyskanych przez poszczególnych uczniów. Wyniki dla gmin podzielo-
no na kwintyle.
 Łącznie do egzaminu w 2013 roku przystąpiło 21 610 uczniów. Wynik 
minimalny wyniósł 1 punkt, maksymalny 40 punktów. Średnio dla woje-
wództwa było to 23,7 punktu1 (Sprawozdanie ze sprawdzianu…, 2013). 
Zgodnie z przewidywaniami sytuacja w województwie była dość zróżni-
cowana2.

Ryc. 1. Rozkład przestrzenny wyników egzaminu w klasach szóstych szkoły podstawowej, 
przeprowadzonego w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie ze sprawdzianu…, 2013.

1 I wynik ten jest minimalnie gorszy od średniej dla Polski wynoszącej 24,0 punktu.
2 Współczynnik zmienności wyliczony z uwzględnieniem wartości dla uczniów wyniósł w woje-

wództwie pomorskim 35,5% (dla Polski: 34,9%), a biorąc pod uwagę wartości średnie dla gmin 
w województwie, osiągnął 10,0%.
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1 I wynik ten jest minimalnie gorszy od średniej dla Polski wynoszącej 24,0 punktu. 
2 Współczynnik zmienności wyliczony z uwzględnieniem wartości dla uczniów wyniósł w województwie 
pomorskim 35,5% (dla Polski: 34,9%), a biorąc pod uwagę wartości średnie dla gmin w województwie, osiągnął 
10,0%. 
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 Zgodnie z literaturą przedmiotu szkoły podstawowe zlokalizowane 
na wsi są pod względem uwarunkowań społecznych w mniejszym stop-
niu zróżnicowane środowiskowo niż szkoły w miastach. Słabsze wyniki 
podsumowujące sześcioletni okres nauki uczniów uczęszczających do 
szkół podstawowych na wsi są w dużym stopniu niezależne od roli 
ucznia w procesie edukacyjnym. Samo położenie wsi z dala od głównych 
miast regionu przekłada się często na słabe możliwości dojazdu uczniów 
do szkół zlokalizowanych w większych ośrodkach, co wpływa negatyw-
nie na decyzje rodziców o kształceniu dzieci w innej, być może lepszej 
placówce, ale odległej od miejsca ich zamieszkania. Decyzja ta jest szcze-
gólnie zależna od wieku dziecka. W późniejszych etapach edukacyjnych 
rodzice częściej decydują się na podjęcie przez dziecko nauki w dalszym 
ośrodku miejskim.
 Słabsze wyniki egzaminu dzieci zamieszkujących obszary wiejskie są 
związane z samą strukturą wsi, a w szczególności z sytuacją społeczną 
i demograficzną danej gminy. Liczba rodzin, których nie stać na edukację 
dzieci, jest czynnikiem różnicującym aspiracje edukacyjne młodzieży 
i samoocenę szans ich realizacji. Same gminy warunkują wyniki egzami-
nów poprzez umożliwianie dostępu do edukacji i kultury, w zależności 
od tego, jak ukierunkowują swoją politykę samorządową. Wykorzystanie 
zasobów środowiska jest możliwe dzięki nawiązaniu i rozwijaniu przez 
szkołę (placówkę) współpracy działającymi w otoczeniu instytucjami 
i organizacjami oraz społecznością lokalną (J. Kołodziejczyk, 2011). Me-
chanizm oddziaływania środowiska rodzinnego i inteligencji dziecka na 
jego sukcesy szkolne stanie się bardziej skomplikowany, jeśli założymy, 
że istnieje pewne prawdopodobieństwo wpływu wykształcenia i pozycji 
ekonomicznej rodziców na poziom inteligencji dziecka (T. Wejner, 2014).
 Najlepsze wyniki egzaminów uzyskują zazwyczaj uczniowie w du-
żych ośrodkach miejskich oraz ich strefie podmiejskiej. Nie inaczej jest 
w województwie pomorskim. Relatywnie najlepsze wyniki uzyskali 
uczniowie uczący się w obrębie Trójmiasta3 i większej części jego strefy 
podmiejskiej. W północnej części strefy podmiejskiej usytuowana jest 
gmina wiejska Kosakowo o najlepszym rezultacie w województwie (27,99 
pkt). Wyraźny wyjątek od tej prawidłowości stanowi gmina wiejska Su-
chy Dąb położona na południu strefy podmiejskiej, w której odnotowano 
najsłabszy wynik w całym województwie (zaledwie 16,59 pkt).
 Oprócz opisanego powyżej dużego obszaru o bardzo dobrych wyni-
kach można wyróżnić jeszcze pięć mniejszych o względnie dobrym wy-
niku egzaminu szóstoklasistów. Trzy pierwsze z nich są w bezpośrednim 
sąsiedztwie Aglomeracji Gdańskiej, częściowo wchodząc nawet w jej stre-

3 Uczniowie w Gdyni z wynikiem 27,54 pkt zajęli drugie miejsce, w Sopocie (26,92) trze-
cie, a w Gdańsku (26,41) czwarte.
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fę podmiejską. Dwa pierwsze z nich są położone na Wybrzeżu Zatoki 
Gdańskiej: na północy są to miasta usytuowane na Półwyspie Helskim 
(Hel, Jastarnia oraz Władysławowo), a na wschodzie gminy położone na 
granicy Mierzei Wiślanej i Żuław (gminy wiejskie: Stegna, Sztutowo oraz 
gmina miejska Krynica Morska). Od północnego-zachodu są to gminy 
położone w centralnej części Kaszub. Pozostałe dwa obszary to część 
gmin położonych w powiecie kwidzyńskim (miasto Kwidzyn i gminy 
wiejskie Kwidzyn, Sadlinki) oraz gminy zlokalizowane na pograniczu 
powiatów: chojnickiego i kościerskiego (gminy wiejskie: Dziemiany, Kar-
sin i Lipusz oraz miejsko-wiejska Brusy).
 Po przeciwnej stronie mamy gminy o relatywnie słabych wynikach 
egzaminu szóstoklasistów na zakończenie roku szkolnego 2012/2103. 
Wydawać by się mogło, że będą to zasadniczo obszary po byłych pań-
stwowych gospodarstwach rolnych, do tego położone peryferyjnie wzglę-
dem głównych ośrodków województwa pomorskiego. Ta hipoteza zosta-
ła potwierdzona tylko częściowo. Wyróżniono trzy obszary o wyraźnie 
złych wynikach egzaminu. Największy obszar obejmuje większość Ko-
ciewia położonego w granicach województwa pomorskiego (gminy wiej-
skie: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Morzeszczyn, Osieczna, Osiek, Staro-
gard Gdański, częściowo Skórcz oraz gminy miejsko-wiejskie: Czarna 
Woda, Gniew, Pelplin) z pojedynczymi wyjątkami o lepszych wynikach 
(miasta Skórcz i Starogard Gdański oraz gmina wiejska Smętowo Gra-
niczne). A więc wprawdzie obszar położony peryferyjnie w skali woje-
wództwa, ale nie po byłych PGR-ach4. Drugi z nich jest położony na Żuła-
wach Wiślanych, tworząc pas zawierający gminy wiejskie (Lichnowy, 
Malbork, Stare Pole, Suchy Dąb). Są to wprawdzie gminy, gdzie w prze-
szłości były liczne państwowe gospodarstwa rolne, ale trudno ten obszar 
nazwać peryferyjnym. Trzeci jest usytuowany między miastami Słup-
skiem a Lęborkiem, obejmując gminy wiejskie: Damnica, Główczyce i Po-
tęgowo. Są to tereny zarówno po państwowych gospodarstwach rolnych, 
jak i usytuowane peryferyjne (zasięg oddziaływania Słupska i Lęborka 
jest bardzo mały).
 Ponadto występują dwa obszary o przewadze słabych wyników anali-
zowanego egzaminu. Są to południowo-zachodnie peryferie wojewódz-
twa (część gmin powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego 
i słupskiego) oraz na południowych Kaszubach.

4 Jako swoisty wyjątek można tu traktować gminę miejsko-wiejską Czarna Woda, któ-
ra jest przykładem monomiasta powstałego w oparciu o pojedynczy zakład przemy-
słowy, a po jego bankructwie ma problemy ekonomiczne i społeczne, które częściowo 
są paralelne z tymi, które dotykają obszary po byłych państwowych gospodarstwach 
rolnych.

Zróżnicowanie przestrzenne egzaminu uczniów  klas szóstych w województwie pomorskim...



164

 W większości przypadków, kiedy analizowano wyniki w układzie 
miasto – wieś5 wyniki egzaminów dla gminy miejskiej były lepsze niż 
dla otaczającej je wiejskiej. Szczególnie duże różance wystąpiły dla gmi-
ny miejskiej i wiejskiej (na korzyść tej pierwszej) w Malborku (5,28 pkt), 
Starogardzie Gdańskim (3,31 pkt) oraz Ustce (3,17 pkt).
 Od tej prawidłowości zanotowano dwa wyjątki. Oba z powiatu lębor-
skiego. Pierwszy dotyczy miasta Łeba i sąsiedniej gminy wiejskiej Wicko, 
dla której to wyniki na terenach wiejskich były lepsze o 1,23 pkt. Drugi, 
miasta Lębork i otaczających go terenów gminy wiejskiej Nowa Wieś Lę-
borska, kiedy to wyniki dla tej drugiej były lepsze o 1,54 pkt. Są to jedyne 
przypadki (pomijamy miasta na prawach powiatu), w których tereny 
wiejskie otaczające gminę miejską nie mają siedziby w tym mieście, lecz 
we wsi położonej w gminie wiejskiej.
 Czyżby miało to wpływ na takie a nie inne zróżnicowanie wyników 
egzaminu w układzie miasto – wieś? Odpowiedź na to pytanie wymaga 
głębszych, najlepiej ogólnopolskich analiz.

Podsumowanie 

Uwzględniając lokalizacje szkół w województwie pomorskim, najlicz-
niejszą grupę uczniów przystępujących do egzaminu szóstoklasisty 
w kwietniu 2013 r. stanowili uczniowie (39%) uczęszczający do szkół wiej-
skich. Najmniej szóstoklasistów (ponad 14%) było w szkołach zlokalizo-
wanych w miastach o liczbie ludności nieprzekraczającej 20 tysięcy. 46,5% 
zdających uczyło się w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 20 tysię-
cy. Kiedy zestawiono wyniki szóstoklasistów ze szkół zlokalizowanych 
na wsiach z wynikami uczniów pochodzących z miast o liczbie miesz-
kańców powyżej 100 tysięcy w celu weryfikacji badanych obszarów  
wiedzy i umiejętności, uzyskano następujące różnice: na obszarze wyko-
rzystywanie wiedzy w praktyce wyniosła 16 punktów procentowych, ko-
rzystanie z informacji – 15 pkt proc., a rozumowanie – 13 pkt proc. Naj-
mniejsza różnica wystąpiła w obszarze: pisanie – wyniosła 9 punktów 
procentowych. W województwie pomorskim najlepsze wyniki uzyskują 
uczniowie Trójmiasta i większości gmin otaczających. Z reguły słabiej 
ocenia się uczniów szkół wiejskich.
 

5 Analizowano tylko te sytuacje, w których miasto tworzy osobną gminę, i otaczające 
je tereny wiejskie również osobną gminę. Pominięto zatem wszystkie gminy miejsko-
wiejskie oraz Gdańsk, Sopot i Gdynię tworzące rdzeń Aglomeracji Gdańskiej (gdyż 
w tym drugim przypadku nie mamy do czynienia z układem miasto – wieś, lecz z con-
tinuum miejsko-wiejskim).
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 Dlaczego zróżnicowanie środowiskowe jest zależne od miejsca za-
mieszkania i tak znacząco wpłynęło na różnice w badanych obszarach 
wiedzy, a tam samym na ostateczne wyniki egzaminów? Dlaczego zróż-
nicowanie społeczne wpływa na przebieg procesów edukacyjnych? Czy 
wymagania edukacyjne rodziców wobec dziecka maleją wraz z wielko-
ścią typu miejsca zamieszkania od aglomeracji do terenów byłych PGR-
ów? Przecież szkoły usilnie starają się współpracować ze środowiskiem 
zewnętrznym. Wykorzystywanie przez szkołę zasobów znajdujących się 
w najbliższym środowisku służy wzbogaceniu oferty edukacyjnej. Na-
uczyciele starają się, żeby prowadzone zajęcia w pełni wykorzystywały 
wyposażenie szkoły i odpowiadały potrzebom uczniów, umożliwiając im 
odpowiedni rozwój. Niestety, szkoła wiejska w stosunku do szkoły zloka-
lizowanej w mieście ma naturalnie bariery wynikające z ograniczeń śro-
dowiskowych dla procesu edukacyjnego. Czy w ówczesnych czasach 
dzieci nie mają równych szans w edukacji? Niestety, efekty kształcenia 
uzależnione są od takiego czynnika jak miejsce zamieszkania. Wszyscy 
nauczyciele, niezależnie od lokalizacji szkoły podstawowej, reorganizują 
plany pracy i rozkłady materiałów, uwzględniając elementy wskazane we 
wnioskach do dalszej pracy, po analizie wyników egzaminu w celu 
zwiększenia efektywności nauczania oraz poprawy wyników egzami-
nów w następnych latach, pracując z kolejnym rocznikiem szóstoklasi-
stów. Zarówno w szkołach wiejskich, jak i miejskich realizowana jest 
w sposób świadomy i ze znajomością zalecanych warunków i sposobów 
jej realizacji ta sama podstawa programowa. Należy jednak pamiętać, że 
celem nie jest dogonienie średniej. Celem musi być pozycja lidera w oświa-
cie i edukacji dzięki podejmowaniu konkretnych, być może radykalnych 
działań naprawczych (P. Susmarski, 2005).
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