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Od autorów

Bezpośrednią przesłanką powstania niniejszej pracy była dziewięćdziesiąta 
rocznica uzyskania praw miejskich przez Gdynię. takie wydarzenie skłania do 
refleksji nad stanem miasta, zmianami, jakie się dokonały oraz perspektywami na  
przyszłość. Z inicjatywy zespołu katedry Geografii rozwoju regionalnego  
Uniwersytetu Gdańskiego podjęte zostały prace nad trzyczęściową monografią spo-
łeczno-gospodarczą Gdyni o wspólnym tytule Gdynia w Unii Europejskiej. Pre-
zentowany tom dotyczy zagadnień spójności społecznej i terytorialnej. Poprzed-
nie z cyklu poświęcone były konkurencyjności gospodarki oraz warunkom życia. 
Celem wszystkich trzech publikacji jest odpowiedź na pytanie o stan i tendencje 
rozwoju Gdyni w ponad dekadę po wejściu Polski do Ue i w przededniu dziewięć-
dziesiątej rocznicy powstania miasta.

Podjęte przedsięwzięcie wpisuje się w bogatą tradycję geograficzno-ekono-
micznych badań miasta. Od końca lat 60. XX w. w Gdyni miały siedzibę jednostki  
Uniwersytetu Gdańskiego zajmujące się problematyką geografii społeczno-ekono-
micznej. efektem działalności naukowo-badawczej są liczne prace magisterskie, 
rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz szereg innych publikacji naukowych do-
tyczących miasta. na wzmiankowanie zasługują trzy opracowania o podobnym, 
przekrojowym charakterze. w 1990 r., pod redakcją prof. dr hab. ewy adrjanow-
skiej opublikowana została praca zbiorowa pt. Gdynia. Środowisko, przestrzeń, 
gospodarka. w 1994 r. ukazała się kolejna publikacja zbiorowa – pod redakcją 
dr. hab. Marka dutkowskiego pt. Gdynia 1990-93. Przemiany i rozwój. Cztery lata 
później, w 1998 r., wydana została książka pt. Zespół miejski Gdyni. Przyroda – 
gospodarka – społeczeństwo pod redakcją prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej 
i dr. hab. Marka dutkowskiego. treści w nich zawarte stanowiły inspirację dla ze-
społu przygotowującego cykl publikacyjny, który niniejsze opracowanie zamyka. 

Przeprowadzenie szeroko zakrojonych analiz, których wyniki przedstawio-
ne zostały na kolejnych stronach, było możliwe dzięki przychylności i pomocy 
wielu osób, którym należą się gorące dziękowania. recenzentem pracy był prof. 
tadeusz stegner z wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. autorzy 
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składają podziękowania za wniesienie cennych uwag, które istotnie przyczyniły się 
do udoskonalenia pierwotnego tekstu. dzięki starannej korekcie dokonanej przez 
dr renatę anisiewicz ostateczny tekst opracowania znacznie zyskał na popraw-
ności. Zmieniające się pomysły dotyczące przedstawienia struktury przestrzennej 
różnych zjawisk na język map cierpliwie przekładał Maciej Beister. 

Ponadto omówienie problematyki bezpieczeństwa powszechnego nie byłoby 
tak wnikliwe, gdyby nie uprzejmość dwóch instytucji: komendy Miejskiej Poli-
cji w Gdyni oraz wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej Po-
licji w Gdańsku. Podziękowania należą się również wszystkim, którzy nie zostali 
wymienieni, a odpowiadając na różne, czasem bardzo szczegółowe pytania, przy-
czynili się do powstania niniejszej publikacji. Za wszystkie jej ewentualne niedo-
skonałości odpowiedzialność ponoszą jedynie autorzy.

Prace merytoryczne nad cyklem trzech publikacji wykonane zostały w ramach 
działalności statutowej jednostek naukowych, w których zatrudnieni są autorzy. 
większość to pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego – katedry Geografii rozwo-
ju regionalnego, katedry Geografii Fizycznej i kształtowania Środowiska oraz 
katedry Gospodarki Przestrzennej. w prace zaangażowani byli również badacze  
z katedry Badań Miast i regionów oraz katedry Gospodarki Przestrzennej Uni-
wersytetu szczecińskiego. wydanie drukiem całego cyklu było możliwe dzięki 
wsparciu finansowemu władz Uniwersytetu Gdańskiego i Miasta Gdyni. auto-
rzy dziękują Prorektorowi UG ds. nauki prof. dr. hab. Grzegorzowi węgrzynowi 
i Prezydentowi Miasta Gdyni dr. wojciechowi szczurkowi. 
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Wstęp

Przed miastami stawiane są obecnie ambitne wyzwania na poziomie global-
nym, europejskim i krajowym. w ramach Programu narodów Zjednoczonych ds. 
Osiedli Ludzkich prowadzone są prace nad nowym modelem rozwoju pod hasłem 
Miasto, którego potrzebujemy. Ośrodki miejskie powinny: integrować społeczność, 
domykać obieg materii i energii, ożywiać gospodarkę i włączać w nią mieszkań-
ców, wzmacniać tożsamość i poczucie zakorzenienia, zapewniać bezpieczeństwo, 
zdrowie, być niedrogie w codziennym użytkowaniu i zapewniać sprawiedliwy dostęp 
do jego zasobów oraz być zarządzane na poziomie metropolitalnym1. 

Unia europejska również dostrzega istotną rolę miast w procesie wzmac-
niania spójności terytorialnej. w agendzie terytorialnej Unii europejskiej pod-
kreśla się konieczność uczynienia z miast ośrodków „inteligentnego i zrówno-
ważonego” (Agenda Terytorialna…, 2011, s. 6) rozwoju, który sprzyjać będzie 
włączeniu społecznemu oraz wzrostowi ich atrakcyjności jako miejsca zamiesz-
kania, pracy, inwestowania i turystyki. stała się ona podstawą do prac nad agendą 
Miejską, obejmującą dwanaście tematów priorytetowych: miejsca pracy i umiejęt-
ności w lokalnej gospodarce, ubóstwo miejskie, mieszkalnictwo, integrację migran-
tów i uchodźców, zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania uwzględ-
niające warunki środowiska przyrodniczego, gospodarkę o obiegu zamkniętym,  
przystosowanie do zmian klimatycznych, przemiany energetyczne, mobilność 
miejską, jakość powietrza, cyfryzację oraz innowacyjne i odpowiedzialne zamó-
wienia publiczne. w maju 2016 r. kierunki nowej polityki miejskiej Ue zostaną 
skonkretyzowane w postaci Paktu z amsterdamu, który ma być przyjęty przez mi-
nistrów krajów członkowskich, odpowiedzialnych za politykę miejską. również  
w Polsce dostrzeżona została potrzeba poprawy warunków rozwoju miast. kra-
jowa Polityka Miejska służyć ma „wzmocnieniu zdolności miast i obszarów 

1 są to rekomendacje siódmego world Urban Forum. Odbyło się ono w Medelin (kolumbia) 
w dniach 5-11 kwietnia 2014 r. Udział wzięli w nim przedstawiciele 142 krajów, w tym 139 
prezydentów i burmistrzów miast oraz 42 ministrów.
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zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pra-
cy oraz poprawy jakości życia mieszkańców” (Krajowa Polityka…, 2015, s. 12). 
Miasta mają być sprawnie zarządzane, zwarte przestrzennie, a przez to bardziej 
zrównoważone, spójne społecznie, silne i konkurencyjne na płaszczyźnie gospo-
darczej. wszystkie te oczekiwania wyznaczają kontekst analizy całego cyklu pu-
blikacji Gdynia w Unii Europejskiej, w tym niniejszej części poświęconej społecz-
nej i terytorialnej spójności Gdyni.

Celem publikacji jest ukazanie wybranych aspektów spójności społecznej  
i terytorialnej, ponad dekadę po wejściu Polski do Ue i w przededniu dziewięćdzie-
siątej rocznicy powstania miasta. niniejszy trzeci tom publikacji Gdynia w Unii 
Europejskiej domyka inne kluczowe kwestie składające się na spójność społeczną 
i terytorialną, a w konsekwencji na jakość życia w mieście, jak konkurencyjna go-
spodarka i dobre warunki życia omówione odpowiednio w tomie i2 i II3. 

do obszarów życia społecznego będącego przedmiotem interwencji polityki 
spójności zalecanej przez radę europy zalicza się rynek pracy, zasoby mieszka-
niowe i przestrzeń publiczną, kulturę, edukację i zdrowie (k. wojnar, 2011). Ba-
dania spójności społecznej koncentrują się na jej wybranych aspektach. w tej pra-
cy zaprezentowano sytuację demograficzną, zdrowotną i wyznaniową, a także bez-
pieczeństwo powszechne, kapitał społeczny, aktywność polityczną i obywatelską. 

spójność terytorialna jest celem Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej (2011) 
na rzecz bardziej harmonijnego i lepiej wyważonego stanu europy. spójność tery-
torialna to „taki stan zagospodarowania przestrzennego, który gwarantuje popra-
wę spójności społecznej i gospodarczej” (t. Markowski, 2009, s. 78, za J. Polski, 
2015, s. 74). w niniejszym tomie omówiono takie elementy usprawnień powiązań 
terytorialnych na rzecz obywateli, społeczności i przedsiębiorstw, jak: transport 
miejski i mobilność oraz poprawne zagospodarowanie przestrzenne.

Zakres przestrzenny pracy obejmuję Gdynię. specyfika jej położenia wymaga-
ła niekiedy rozszerzenia zakresu analizy o aglomerację trójmiasta. w rozdziałach, 
których treść oparto na wynikach analiz statystycznych, dokonywano porównań 
poziomu i dynamiki badanych cech w Gdyni do innych miast. w zależności od 
potrzeb odwoływano się do dwóch grup referencyjnych. Pierwsza z nich obejmu-
je cztery miasta, o zbliżonej liczbie mieszkańców, położone w różnych częściach 
Polski. są nimi: Białystok, Częstochowa, sosnowiec i toruń. drugą grupę tworzą 
największe polskie miasta – Łódź, kraków, katowice, Lublin, Poznań, szczecin, 
wrocław i Gdańsk. wzięto je pod uwagę ze względu na współtworzenie przez Gdy-
nię aglomeracji trójmiasta. sprzyja to wykształceniu się w tym mieście cech wiel-
komiejskich, wykraczających poza typowe atrybuty miast o podobnej wielkości.

2 Zagadnienia konkurencyjności gospodarki Gdyni są przedmiotem analiz M. tarkowskiego 
i innych (2016).

3 Problematyka warunków życia w Gdyni została szczegółowo omówiona w publikacji 
M. Pacuk i innych (2016).
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Zakres czasowy obejmuje lata 2004-2015. w zależności od potrzeb i dostępno-
ści danych niezbędnych do analizy poszczególnych zagadnień, był on nieznacznie 
modyfikowany. w uzasadnionych przypadkach dokonywano głębszej retrospekcji 
poszukując źródeł współczesnych zjawisk społecznych i przestrzennych. 

Opracowanie powstało dzięki wykorzystaniu szeregu metod badawczych. spo-
śród metod zasadniczych posłużono się podejściem indukcyjnym, formułując, na 
podstawie przebadanego materiału, uogólnienia sprawozdawcze i naukowo-ba-
dawcze. Uzupełniająco wykorzystano metodę redukcyjną, w celu weryfikacji do-
konanych ustaleń. na poziomie studialnym dokonano analizy danych i informacji 
zawartych w źródłach statystycznych, opracowaniach naukowych, dokumentach 
programowania rozwoju i materiałach badanych podmiotów. w celu ułatwienia 
odbioru i zrozumienia analizowanych zjawisk posłużono się także metodami kar-
tograficznymi i statystycznymi. Praca nie ma charakteru metodycznego, dlatego 
zagadnienia te poruszane są jedynie w stopniu koniecznym dla prawidłowej in-
terpretacji wyników. najczęściej zawierają się one w przypisach dolnych. tam  
również umieszczono informacje uzupełniające, objaśnienia specjalistycznych  
terminów i rozwinięcia skrótów.

Monograficzny charakter opracowania wymagał wykorzystania różnorodnych 
źródeł informacji. Jedynie w niezbędnym zakresie korzystano z publikacji nauko-
wych poświęconych teoretycznym aspektom analizowanych problemów. Czę-
ściej przywoływano wyniki badań empirycznych, nieodnoszących się wprost do 
Gdyni. Pozwoliły one jednak na lepsze zrozumienie zachodzących w mieście pro-
cesów, a także stanowiły punkt odniesienia dla interpretacji rezultatów. ważną  
grupę tworzyły publikacje, których zakres tematyczny dotyczył Gdyni, a także 
aglomeracji trójmiasta. w licznych wypadkach jedyne dostępne źródło informa-
cji stanowiły strony internetowe przedsiębiorstw i instytucji, będących przedmio-
tem badań oraz wyspecjalizowane portale internetowe.

rozważania na temat spójności społecznej i terytorialnej Gdyni ujęto w ośmiu 
rozdziałach. sytuacja demograficzna danej społeczności warunkuje jej funkcjo-
nowanie we wszystkich sferach społeczno-gospodarczych, stąd pierwszy rozdział 
omawia podstawowe zmienne demograficzne, czyli zmiany liczby ludności oraz 
różne struktury demograficzne (wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie, główne 
źródła utrzymania, udział ludności kaszubskiej) i ruch ludności (saldo ruchu na-
turalnego i migracyjnego). kondycję społeczeństwa określa także jego sytuacja  
zdrowotna mierzona różnymi współczynnikami. Przedstawiono ją w rozdziale  
drugim. w pierwszej kolejności omówiono zmiany w poziomie umieralności.  
następnie za istotną uznano analizę zachorowalności i chorobowości dwóch po-
wszechnie występujących i najbardziej monitorowanych współcześnie grup cho-
rób – grypy i chorób nowotworowych. Opisując stan zdrowia gdynian omówiono 
także zachorowalność na choroby zakaźne oraz zatrucia. rozdział trzeci dotyczy 
partycypacji publicznej. rozwój aktywności obywatelskiej w Gdyni ukazano miarą 
liczby organizacji pozarządowych na tysiąc mieszkańców. natomiast kapitał  

wstęp
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społeczny, swoiste spoiwo społeczeństwa obywatelskiego, zanalizowano poprzez 
badania poziomu zaufania do różnych grup i instytucji. Ponadto ukazano aktyw-
ność polityczną gdynian w wyborach prezydenta rP, prezydenta miasta oraz w wy-
borach samorządowych. w końcowej części zwrócono uwagę na novum w ży-
ciu polskich samorządów – budżet obywatelski, który wpływa na kształtowanie 
się demokracji uczestniczącej, przyczynia się do wzrostu udziału mieszkańców  
w życiu publicznym, a także podnosi jakość życia i zwiększa zadowolenie miesz-
kańców z realizacji usług i inwestycji publicznych. Życie religijne to nie tylko oso-
bista sfera duchowości człowieka, ale także zbiorowe formy zachowania, zalicza-
ne do składników życia społecznego, dlatego w rozdziale czwartym skupiono się 
na publicznych sposobach manifestacji wiary dominującego w mieście kościoła 
rzymskokatolickiego oraz 11 innych kościołów i grup stanowiących mniejszości 
religijne. stan bezpieczeństwa powszechnego w Gdyni został poruszony w kolej-
nym rozdziale. Zanalizowano w nim dynamikę i strukturę rodzajową przestępstw, 
nasilenie ich w różnych porach roku i doby oraz koncentrację przestrzenną we-
dług komisariatów policji. Mimo że część warunków i czynników kształtujących 
jakość życia została omówiona szczegółowo w pozostałych dwóch tomach na te-
mat Gdyni (M. tarkowski i inni, 2016; M. Pacuk i inni, 2016), w rozdziale szó-
stym skupiono się na najbardziej generalnej ocenie satysfakcji z życia wśród gdy-
nian. dodatkowo przedstawiono powody satysfakcji z życia wskazywane przez 
ankietowanych, w tym subiektywne rozróżnienie czynników kształtujących okoli-
cę zamieszkania badanych. rozdział siódmy ukazuje zagadnienia związane z mo-
bilnością i transportem, w tym inwestycje drogowe oraz w transporcie miejskim, 
a także omówiono ciągi piesze, rowerowe i strefy ograniczonego ruchu. w ostat-
nim rozdziale przedstawiono wybrane zagadnienia z zagospodarowania i plano-
wania przestrzennego. Omówiono kierunki zmian oraz przykłady przekształceń 
przestrzeni publicznych. Przemiany na tym polu można traktować jako syntetycz-
ną miarę sytuacji spójności społecznej i terytorialnej w mieście. na końcu każde-
go rozdziału umieszczono podsumowanie. Całość pracy zamykają wnioski, oma-
wiające atuty i słabości Gdyni w zakresie jej spójności społecznej i terytorialnej. 
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1. Ludność

1.1. Liczba ludności i jej struktura demograficzna

Ze względu na młody wiek miasta oraz jego znaczenie dla ówczesnej Polski – 
Gdynia doświadczyła szczególnie szybkiego rozwoju liczby ludności w okresie 
międzywojennym, by później odznaczać się już rozwojem dużo wolniejszym na 
tle innych dużych polskich miast (d. szymańska i inni, 2009). w swojej histo-
rii Gdynia maksymalną liczbę ludności osiągnęła w 1998 r., kiedy to zamiesz-
kiwało ją 253 521 osób. Zmiany oficjalnej liczby ludności miasta w okresie od 
upadku komunizmu do współczesności oraz prognozowaną liczbę mieszkań-
ców przedstawiono na ryc. 1.1. wynika z niej, że począwszy od 2005 r. nastę-
puje spadek liczby mieszkańców, który będzie najprawdopodobniej przybie-
rał na sile. są to dane oficjalne, które nie uwzględniają emigracji oraz imigracji  
nierejestrowanej4. 

w swojej najnowszej prognozie GUs przewiduje, że w 2030 r. Gdynia będzie 
liczyła 226 825 mieszkańców (co będzie stanowiło 91,5% jej stanu z 2014 r.). sy-
tuacja ludnościowa miasta może być lepsza, niż na to wskazują prognozy, gdyż 
dla roku 2014 prognoza wskazywała, że Gdynię będzie zamieszkiwać 246 977 
osób, podczas gdy według oficjalnych danych było to o 843 osoby więcej. Proces 
depopulacji jest typowy dla polskich miast5. nawet rządowa rada Ludnościowa 
stwierdza, że Polska ponownie wkracza w okres depopulacji, który tym razem bę-
dzie już trwałą tendencją (Z. strzelecki, a. Potrykowska, 2013).

4 Zagadnienie to rozwinięto w następnym podrozdziale.
5 Prognozuje się, że w tym samym czasie liczba ludności np. Białegostoku spadnie do 97,05%, 

Częstochowy do 86,1%, sosnowca do 84,4%, torunia do 91,7%.
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ryc. 1.1. Zmiany oszacowane i prognozowane oficjalnej liczby ludności faktycznie zamiesz-
kałej w Gdyni, stan na 31.12.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ludność faktycznie zamieszkała: lata 1990-1994 – rocz-
nik statystyczny Gdyni 1996, 1996; lata 1995-2014 – www.stat.gov.pl; ludność prognozowana 
2014-2050 – www.demografia.stat.gov.pl. 
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strukturę ludności według wieku i płci w układzie kohort 5-letnich poddano 
analizie w oparciu o wyniki narodowego spisu Powszechnego z 2011 r. Z analizy 
ryc. 1.2 wynika wyraźnie, że w Gdyni mamy do czynienia z regresywną strukturą 
wieku. Ponadto daje się zauważyć wpływ dwóch wyżów demograficznych – w po-
koleniach 25-39 lat i 50-64 lat.

Cechą charakterystyczną społeczności zamieszkującej Gdynię jest postępujący 
proces starzenia. O ile jeszcze w 2004 r. mediana wieku jej mieszkańców wynosiła 
39,1 lat, to w 2014 r. było to już 40,8 lat6, podczas gdy dla województwa pomor-
skiego 33,1 lat, a dla Polski 34,2 lat. dla innych dużych polskich miast w okresie 
od 2004 do 2014 r. mediana wieku np. dla torunia wzrosła z 36,3 lat do 39,9 lat, 
dla Białegostoku z 35,4 do 39,4, dla Częstochowy z 40,0 do 42,9, a dla sosnow-
ca z 40,8 do 43,8. 

Podobnie należy spojrzeć na wartości współczynnika feminizacji7. O ile 
w 2004 r. wynosił on dla Gdyni 109, to w 2014 r. już 111. a zgodnie z prognozą 
GUs w 2050 r. będzie on wynosił 112. na tle innych dużych polskich miast war-
tość tego współczynnika w 2004 r. w Gdyni była relatywnie niska, stąd jego wy-
raźny wzrost do 2014 r. w przypadku innych dużych miast w naszym kraju jego 
zmiany były dużo mniejsze8.

rozmieszczenie ludności w podziale na dzielnice przedstawiono na ryc. 1.3. 
Średnia gęstość zaludnienia w Gdyni na koniec 2014 r. wynosiła 1 767 oso-
by na km². najwyższą odnotowano w położonych centralnie dzielnicach ka-
mienna Góra (6 522 osób/km²) i wzgórze Św. Maksymiliana (6 077 osób/
km²) oraz zlokalizowanych w północnej części miasta „blokowiskach”: Chyloni 
(6 261 osób/km²), Pogórzu (5 735 osób/km²) i Obłużu (5 277 osób/km²). nato-
miast najniższa wystąpiła w części dzielnic peryferyjnych: Chwarzno-wiczlino  
(377 osób/km²), Pustki Cisowskie-demptowo (561 osób/km²), wielki kack  
(732 osób/km²), Babie doły (979 osób/km²). Paradoksalnie Śródmieście od-
znacza się relatywnie niską gęstością zaludnienia (zaledwie 1 125 osób/km²), 
lecz jest to pochodna specyficznego podziału administracyjnego miasta, gdyż 
w skład tej dzielnicy (oprócz właściwego śródmieścia) wchodzą także rozległe 
tereny portowe, transportowe i stoczniowe9.  

6 Zgodnie z prognozą GUs w 2030 r. będzie to aż 48,3 lat.
7 współczynnik feminizacji to liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn.
8 na przykład, w 2004 r. i 2014 r. współczynnik feminizacji dla torunia wynosił 115, dla Bia-

łegostoku 113, dla Częstochowy wzrósł ze 112 do 113, a dla sosnowca ze 110 do 111.
9 Pod względem powierzchni Śródmieście (11,45 km²) zajmuje czwarte miejsce w Gdyni, po 

dzielnicach: Chwarzno-wiczlino, Pustki Cisowskie-demptowo, wielki kack, co jest sytu-
acją rzadko spotykaną w dużych polskich miastach. 
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ryc. 1.3. Gęstość zaludnienia Gdyni w podziale na dzielnice, stan na 31.12.2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/liczby.
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1.2. Ruch ludności

na zmiany liczby ludności wpływa zarówno saldo ruchu naturalnego (zwane-
go potocznie przyrostem naturalnym), jak i saldo ruchu migracyjnego. na ryc. 1.4 
przedstawiono zmiany w poziomie przyrostu naturalnego w Gdyni wraz z jego 
głównymi składowymi. Poziom urodzeń żywych oraz zgonów w latach 2004-2014 
były do siebie zbliżone, zatem przyrost naturalny oscylował przez większość czasu 
w okolicach zera. dopiero począwszy od 2011 r. widać początki niepokojącej ten-
dencji do utrwalania ujemnych wartości przyrostu naturalnego, bowiem jego śred-
nia z lat 2004-2014 wynosi -0,3‰. Gdynia wypada w tym zakresie na tle innych 
dużych miast w naszym kraju raczej korzystnie. Przyrost naturalny w 2014 r. w Gdy-
ni wynosił -1,0‰, podczas gdy w Białymstoku -16,3‰, Częstochowie -41,5‰, 
sosnowcu -42,8‰ i toruniu -0,2‰.
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ryc. 1.4. Przyrost naturalny wraz z jego głównymi składowymi (na 1000 mieszkańców)  
w Gdyni w latach 2004-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl.

widoczny od 2009 r. spadek w natężenia urodzeń żywych w Gdyni wpisuje się 
w dużym stopniu w ogólnokrajową tendencję. Zdaniem Z. strzeleckiego i a. Po-
trykowskiej (2013), ten niekorzystny trend spadku liczby urodzeń żywych w dłuż-
szym horyzoncie czasowym należy łączyć z pogłębieniem się w Polsce od 2009 r. 
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niekorzystnych zmian wzorca płodności kobiet10 oraz struktury według wieku w po-
pulacji kobiet w okresie prokreacyjnym11. Ponadto decyzje o urodzeniu dziecka 
są odraczane na późniejszy wiek, w wyniku czego wzrasta średni wiek rodzących 
matek12. wiąże się to z całokształtem zachodzących w naszym kraju przemian 
społecznych w sferze postaw prokreacyjnych i demografii13.

Z jednej strony brak poważniejszych zmian w poziomie umieralności niemow-
ląt14, z drugiej ciągłe starzenie się społeczeństwa – pozwalają sądzić, że ta tenden-
cja wzrostowa liczby zgonów będzie coraz wyraźniejsza15, i to pomimo dalszej po-
prawy sytuacji zdrowotnej ludności w naszym kraju16. Procesy te są charaktery-
styczne nie tylko dla Gdyni, ale także dla innych dużych miast, jak i całej Polski17.

O wiele trudniej jest poddać analizie drugą składową wpływającą na zmiany 
liczby ludności – migracje. na ryc. 1.5 przedstawiono zmiany salda ruchu migra-
cyjnego wraz z jego składowymi w oparciu o oficjalne rejestry obejmujące za-
meldowania i wymeldowania na pobyt stały. wynika z nich, że przez prawie cały 
analizowany okres (z wyjątkiem 2004 r.) saldo ruchu migracyjnego było ujemne. 
Średnia z lat 2004-2014 wynosi -2,2‰. najgorsza sytuacja wystąpiła w 2007 r., 
kiedy to osiągnęło ono -6,0‰, najkorzystniejsza – w 2004 r., kiedy było dodat-
nie (1,0‰). Generalnie ujmując sytuacja w tym zakresie w Gdyni jest zbliżona 
do notowanej w innych dużych miastach w kraju18, w których występuje głównie 
migracja do strefy podmiejskiej związana z procesami suburbanizacji. w okre-

10 trójmiasto jest częściowo nietypowe na tle kraju. największą wartość dla okresu 2004-2014 
współczynnik dzietności w Polsce osiągnął w 2009 r. (1,398), podczas gdy dla trójmiasta 
było to w 2012 r. (1,171). współczynnik dzietności określa liczbę dzieci, które urodziłaby 
przeciętnie kobieta w ciągu okresu rozrodczego (15-49 lat), przy założeniu, że w poszcze-
gólnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku 
(J. Z. Holzer, 2003).

11 dla Gdyni w 2014 r. w stosunku do 2004 r. zmniejszył się udział kobiet w wieku 15-
19 lat, 20-24 lat, 25-29 lat i 45-49 lat, natomiast zwiększył w wieku 30-34 lat, 35-39 lat  
i 40-44 lat.

12 Mediana wieku kobiety, która urodziła dziecko wynosiła w trójmieście 28,1 lat w 2004 r. 
i wzrosła do 30,6 lat w 2014 r.

13 szerzej na ten temat: J. Balicki i inni, 2007; U. kosowska, 2012; i. kowalska, 2013; J. kur-
kiewicz, 2013; M. Mynarska, 2011; M. Mynarska, M. styrc, 2014; M. Podogrodzka, 2011; 
a. titkow, d. duch-krzystoszek, 2009.

14 w okresie 2004-2014 średni współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych 
w Gdyni wynosił 4,4, oscylując od 1,8‰ w 2012 r. do 5,9‰ w latach 2007, 2008, 2010.

15 Chyba, że do Polski zaczną napływać w dużej liczbie imigranci w młodym wieku.
16 O ile surowy współczynnik zgonów w Polsce (na 100 tys. ludności) w okresie 2000-2012 

wzrósł z 962 do 999, to standaryzowany wiekowo (strukturą ludności z 2000 r.) współczyn-
nik zgonów spadł w tym samym okresie z 962 do 755 (i. kuropka, 2013).

17 szerzej na ten temat np. a. Genowska i inni, 2012; i. kuropka, 2013; M. Pikala i inni, 2013; 
e. rydz, 2012; B. wojtyniak, 2012.

18 O ile saldo migracji stałych rejestrowanych w 2014 r. wyniosło w Gdyni -0,2‰, to w Bia-
łymstoku było to 0,1‰, Częstochowie -3,5‰, sosnowcu -4,8‰, a toruniu -2,1‰.
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sie 2004-2013 wymeldowało się z pobytu stałego w ruchu wewnętrznym 41 493 
mieszkańców Gdyni, a zameldowało 35 324 – zatem ubytek wyniósł 6 169 osób19.

ryc. 1.5. saldo migracji „oficjalnych” wraz z jego głównymi składowymi (na 1000 mieszkań-
ców) w Gdyni w latach 2004-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl.

Omówione dane nie odzwierciedlają rzeczywistego obrazu sytuacji, gdyż nie 
uwzględniono w nich migracji „czasowych”, głównie o charakterze zarobkowym. 
dość dobitnie określił to P. kaczmarczyk (red. 2008, s. 14-15) „(…) bardzo istot-
na jest różnica między populacją de iure (teoretycznie zamieszkującą w kraju) 
oraz populacją de facto (rzeczywiście w Polsce przebywającą). różnica ta wynika 
z tego, iż większość migrantów, pomimo często długotrwałego pobytu poza grani-
cami kraju, wciąż jest traktowana jako stali mieszkańcy Polski – dzieje się tak ze 
względu na powszechne unikanie wymeldowywania się z rejestrów populacyjnych 
w kraju. w związku z tym wszelkie dane odnoszące się do tematyki ludnościowej 
powinny być traktowane jako poważnie zniekształcone, gdyż obejmują całkiem  

19 w przypadku zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdyni z pobytu stałego w ruchu 
zagranicznym saldo w okresie 2004-2012 wyniosło -1 182 osób, z tego w samym 2014 r. 
-104 osoby.
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pokaźną – zwłaszcza w okresie poakcesyjnym – liczbę osób, które w istocie nie 
są już mieszkańcami Polski”20.

Posługując się zatem danymi narodowego spisu Powszechnego z 2011 r. (nsP 
2011) można spróbować oszacować faktyczną liczbę mieszkańców Gdyni. we-
dług tego spisu, liczba rezydentów21 miast województwa pomorskiego wynio-
sła 1 478 091 osób, przy oficjalnej liczbie 1 498 272 zamieszkałych w miastach  
naszego województwa. Zatem niedobór wyniósł 20 181 osób w stosunku do oficjal-
nych danych. rozkładając równomiernie ten niedobór na wszystkie miasta w wo-
jewództwie pomorskim, można pokusić się o stwierdzenie, że faktyczna liczba  
ludności rezydującej w Gdyni w 2011 r. była niższa o 3 356 od oficjalnie podawa-
nej w tym roku (249 138) i wynosiła 245 782 osób.

Z drugiej strony opierając się na danych dotyczących szacunków nie rejestro-
wanej oficjalnie emigracji zarobkowej – w 2011 r. 133 270 „oficjalnych” miesz-
kańców województwa pomorskiego przebywało czasowo powyżej trzech mie-
sięcy poza granicami Polski. Przy 2 276 174 osobach oficjalnie zamieszkujących  
nasze województwo i założeniu równomierności geograficznej szacowanej emigracji 
daje to ubytek aż 14 587 mieszkańców Gdyni. Faktyczna liczba jej ludności według 
tej metody szacowania w roku 2011 wynosiłaby więc zaledwie 234 551 osób plus  
rezydenci czasowi nie ujęci w narodowym spisie Powszechnym w 2011 r.

Zatem trudno jest przy tak dużym współcześnie poziomie mobilności ludno-
ści stwierdzić ile faktycznie osób zamieszkuje daną jednostkę terytorialną. te nie-
ścisłości rzutują także na analizy struktur ludności, zwłaszcza osób w wieku pro-
dukcyjnym mobilnym (18-44 lata), ale także na analizy sytuacji na rynku pracy 
czy zdrowotnej.

1.3. Inne struktury ludności

wstępna analiza struktury społeczno-zawodowej ludności Gdyni wykonana 
została w oparciu o relacje pomiędzy ludnością w wieku przedprodukcyjnym  
(0-17 lat), produkcyjnym (kobiety: 18-59 lat, mężczyźni: 18-64 lat) i poproduk-
cyjnym (kobiety 60 i więcej lat, mężczyźni 65 i więcej lat). wyniki przedstawiono 

20 szerzej na temat wielkości migracji ekonomicznych z Polski: M. anacka, M. sokólski, 2014; 
a. Fihel i inni, 2012; J. isański i inni, 2014; P. kaczmarczyk, M. Okólski, 2008; J. napie-
rała, 2013; P. Zientara, 2012.

21 rezydenci to ogół ludności przebywającej na danym terenie przez okres co najmniej 12 mie-
sięcy. do rezydentów danej jednostki administracyjnej zaliczamy dwie kategorie osób: (a) 
stałych mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały), ale bez osób przebywających 
poza miejscem zamieszkania (zameldowania) w kraju lub za granicą, przez okres co naj-
mniej 12 miesięcy; (b) osoby przybyłe z innego miejsca zamieszkania w kraju lub z zagra-
nicy na okres co najmniej 12 miesięcy (wyjątek stanowią osoby przebywające w zakładach 
karnych i aresztach, gdyż one są zaliczane do rezydentów miejscowości, w której zamiesz-
kiwali przed rozpoczęciem odbywania kary pozbawienia wolności) (J. Z. Holzer, 2003).
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na ryc. 1.6. Jest to analiza oparta o oficjalne dane, a więc nie uwzględniająca dłu-
gookresowych emigrantów zarobkowych z Gdyni, jak i większości imigrantów  
z zagranicy ją zamieszkujących.
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w 2004 r. przypadało 52,6 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wie-
ku produkcyjnym, przy czym udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (26,9 
osób) był nieznacznie wyższy niż poprodukcyjnym (25,7 osób). w 2014 r. było 
to już 63,8 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 w wieku produkcyjnym, przy 
czym przyrost ten dokonał się tylko za sprawą wzrostu ludności w wieku popro-
dukcyjnym (37,6 osób), gdyż wartość dla ludności w wieku przedprodukcyjnym 
nieznacznie nawet zmalała (do 26,2 osób). Zgodnie z najnowszą prognozą GUs, 
sytuacja w tym zakresie w 2030 r. jeszcze się pogorszy. Zakładając te same ramy 
wiekowe prognozuje się, że w 2030 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przy-
padnie 66,4 osób w wieku nieprodukcyjnym, z czego zaledwie 24,2 osób będzie 
w wieku przedprodukcyjnym i aż 42,2 osób w wieku poprodukcyjnym. aktualne 
i prognozowane dla Gdyni zmiany są podobne do procesów zachodzących w in-
nych dużych polskich miastach. na przykład, w Częstochowie w 2004 r. 52,2 osób 
w wieku nieprodukcyjnym przypadało na 100 w wieku produkcyjnym, przy czym 

ryc. 1.6. Oficjalna ludność w wieku nieprodukcyjnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym 
w Gdyni w okresie 2004-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl.
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było to 26,6 osób w wieku przedprodukcyjnym i 25,6 w poprodukcyjnym; w 2013 r. 
było już 60,8 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 w wieku produkcyjnym22. 

dane nsP 2011 pozwalają na zbadanie struktury mieszkańców Gdyni w wie-
ku 15 i więcej lat według stanu cywilnego prawnego i płci. wyniki przedstawio-
no na ryc. 1.7.

ryc. 1.7. struktura mieszkańców Gdyni w wieku 15 i więcej lat według stanu cywilnego praw-
nego i płci w 2011 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl.

w 2011 r. w Gdyni wśród ludności w wieku 15 i więcej lat przeważały osoby 
w związku małżeńskim23 (54,7%). Co czwarta osoba była panną lub kawalerem 
(25,9%). wdowców i wdów było 9,4%, natomiast osób rozwiedzionych 6,6%24. 
różnice między płciami nie były zbyt wielkie i dotyczyły przede wszystkim dużo 
wyższego odsetka wdów (14,9%) niż wdowców (3,1%) – jest to proces naturalny 

22 analizę struktury ludności pod kątem zawodowym zawarto w rozdziale piątym o rynku pra-
cy w publikacji Gdynia w Unii Europejskiej. Konkurencyjność gospodarki (M. tarkowski 
i inni, 2016).

23 stan rzeczywisty może być nieco niższy, ponieważ osoby będące w separacji są uwzględ-
niane w tej kategorii. w 2013 r. na terenie całego województwa pomorskiego orzeczono  
jedynie 117 separacji.

24 dla 3,4% osób nie udało się ustalić ich stanu cywilnego prawnego.
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wynikający z dłuższego przeciętnego dalszego trwania życia kobiet niż mężczyzn25. 
Podobnie jak w poprzednim przypadku struktura wyznaczona dla Gdyni nie różni 
się znacząco od występującej w innych dużych polskich miastach.

w oparciu o dane nsP 2011 opisano także strukturę mieszkańców Gdyni  
według głównego źródła utrzymania i płci. wyniki przedstawiono na ryc. 1.8.

ryc. 1.8. struktura mieszkańców Gdyni według głównego źródła utrzymania i płci w 2011 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl.

w 2011 r. spośród osób utrzymujących się z pracy najliczniejszą grupę sta-
nowili czerpiący dochód z pracy najemnej poza rolnictwem (33,8%), za nimi  
sytuowały się osoby utrzymujące się z niezarobkowego źródła (łącznie renta plus 
emerytura) (24,3%). Pozostałe osoby stanowiły dużo mniejsze odsetki: osoby czer-
piące dochody z pracy na rachunek własny poza rolnictwem lub z dochodów z naj-
mu stanowiły 5,7% całości, z pracy w rolnictwie zaledwie 0,2%, a z pozostałych 
źródeł 3,3%26. Oprócz tego 27,2% mieszkańców Gdyni pozostawało na utrzyma-
niu innych. Podobnie jak poprzednia struktura ludności Gdyni, także i ta nie róż-
niła się znacząco od występującej w innych dużych polskich miastach.

25 Przeciętne dalsze trwanie życia kobiety urodzonej w 2013 r. w trójmieście było przewi-
dziane na 81,9 lat, a mężczyzny na 75,6 lat (www.demografia.stat.gov.pl).

26 aż dla 5,5% nie udało się ustalić źródła utrzymania.
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Z danych uzyskanych z nsP 2011 wynika, że wśród mieszkańców Gdyni w wie-
ku 25 i więcej lat największy odsetek (ryc. 1.9) stanowiły osoby legitymują-
ce się wykształceniem wyższym (29,9%), za nimi uplasowały się osoby z wy-
kształceniem średnim i policealnym zawodowym (20,7%). Mniej osób posiadało 
wykształcenie zasadnicze zawodowe (17,4%), średnie i policealne ogólnokształ-
cące (12,6%) oraz podstawowe (8,6%). najmniejszy odsetek stanowiły osoby  
z wykształceniem podstawowym nieukończonym lub bez wykształcenia szkol-
nego (0,4%) oraz z wykształceniem gimnazjalnym (0,3%)27. Charakteryzowane 
osoby były poddane edukacji w dwóch różnych systemach. w starszym nie było 
gimnazjów, ale za to funkcjonowały dłużej trwające szkoła podstawowa i średnia; 
ponadto wcześniej nie było studiów wyższych licencjackich. Ludność w Gdyni 
pod względem wykształcenia także nie różni się znacząco od notowanej w innych 
dużych polskich miastach.

ryc. 1.9. struktura wykształcenia mieszkańców Gdyni w wieku 25 i więcej lat, stan na 2011 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl.

analiza pozostałych struktur ludności28, w tym narodowościowej i językowej 
napotyka w Polsce olbrzymie trudności ze względu na braki w gromadzeniu tego 
typu danych. dla Gdyni możliwa jest analiza udziałów ludności kaszubskiej w licz-
bie mieszkańców miasta. Oparto się na badaniach J. Mordawskiego (2005). wy-
nika z nich, że w 2005 r. kaszubi stanowili 15,8% mieszkańców Gdyni, a osoby 

27 Jednocześnie dla 10,1% nie określono posiadanego wykształcenia.
28 strukturę religijną gdynian zawarto w rozdziale czwartym.
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z częściowym rodowodem kaszubskim 16,0%29 (ryc. 1.10). Jednocześnie spośród 
kaszubów i osób o częściowym rodowodzie kaszubskim zaledwie 1,7% posługi-
wało się językiem kaszubskim codziennie, 1,6% bardzo często, a 2,3% czasami. 
Zadeklarowało, że zna ten język, ale się nim nigdy nie posługuje 7,0%, a stwier-
dziło, iż nie zna tego języka aż 87,4%. w podziale na dzielnice w 2005 r. naj-
więcej kaszubów i osób z częściowym rodowodem kaszubskim zamieszkiwało: 
wielki kack (51,8%) i Chwarzno-wiczlino (48,1%), natomiast najmniej: witomi-
no-Leśniczówkę (13,7%), dąbrowę (18,3%) oraz witomino-radiostację (18,4%) 
(J. Mordawski, 2006). 

ryc. 1.10. Odsetek ludności kaszubskiej w Gdyni na początku XXi w.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Mordawski, 2005.

1.4. Podsumowanie 

Jak stwierdzają Z. strzelecki i a. Potrykowska (2013), Polska od 2009 r. znaj-
duje się w kryzysie demografi cznym. Jest on jeszcze słabo odczuwalny, ale jego 
negatywne skutki będą powoli narastały. na tle tego procesu sytuacja ludnościo-
wa Gdyni nie jest jednoznaczna. Z jednej strony miasto znajduje się w wojewódz-
twie o prawdopodobnie najlepszej sytuacji demografi cznej w kraju – w okresie 
2004-2014 liczba mieszkańców województwa pomorskiego wzrosła o 4,92% (naj-
więcej w Polsce). Z drugiej strony Gdynia dotknięta jest, podobnie jak zdecydo-
wana większość dużych polskich miast, kryzysem demografi cznym w większym 
stopniu niż kraj liczony jako całość – chodzi tu o daleko bardziej zaawansowany 

29 i jest to więcej niż w sąsiednich sopocie i Gdańsku, gdzie te wartości wynosiły odpowied-
nio 5,8% i 7,9% oraz 4,7% i 5,6% (J. Mordawski, 2005).
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proces starzenia ludności (mediana wieku w 2014 r. w Gdyni wynosiła 40,8 lat, 
podczas gdy dla województwa pomorskiego 33,1 lat, a dla Polski 34,2 lat) oraz 
niekorzystne tendencje zarówno w zakresie przyrostu naturalnego (średnia z lat 
2004-2014 wynosi -0,3‰), jak i salda migracji (średnia salda migracji stałych z lat 
2004-2014 wynosi -2,2‰). Mimo to na tle innych dużych miast w naszym kraju, 
sytuacja demograficzna Gdyni przedstawia się relatywnie korzystnie. Gdynia (za-
równo rozpatrywana osobno, jak i jako część trójmiasta) odznacza się dużą atrak-
cyjnością osiedleńczą. atut ten umiejętnie wykorzystany przez władze miasta po-
winien w znacznym stopniu przyczynić się do osłabienia negatywnych dla miasta 
skutków wzbierającego w  kraju kryzysu demograficznego.
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stworzenie uniwersalnej definicji zdrowia jest trudne. wszelkie próby wyzna-
czenia empirycznych pozytywnych wskaźników zdrowia odzwierciedlających kom-
pleksowo jego wielkość zawodzą (J. kopczyński, 1990). dlatego też stosuje się 
mierniki cząstkowe, w tym mierniki bezpośrednie, opisujące pojedynczego czło-
wieka czy populację oraz pośrednie, charakteryzujące środowisko życia człowie-
ka i samą służbę zdrowia (J. ejsmont, 2004; M. Pańkowska, 1988, 1989; L. Zdun-
kiewicz, 1983). Mierniki bezpośrednie pozytywne opisują m.in. długość ciała, 
wiek wyrzynania się zębów stałych, natomiast bezpośrednie negatywne – umie-
ralność, zachorowalność i chorobowość według wieku, przyczyn i płci itd. Mier-
niki pośrednie mogą dotyczyć środowiska życia człowieka (sytuacja żywnościo-
wa kraju, spożycie leków i środków uzależniających, warunki mieszkaniowe itd.) 
oraz opisywać działalność służby zdrowia, dotycząc zarówno samego jej funkcjo-
nowania (np. liczba porad czy obłożenie łóżek w szpitalach), jak i jej wyposażenia 
(np. zatrudniony personel czy rodzaj i wielkość majątku trwałego). Ze względu na 
dostępność danych statystycznych w zdecydowanej większości przypadków przy 
charakterystyce zdrowia ludności podaje się wskaźniki bezpośrednie negatywne30. 
tak też zrobiono w niniejszym rozdziale, gdzie skoncentrowano się na umieralno-
ści oraz zachorowalności gdynian na wybrane choroby31. 

30 Pod pojęciem umieralności rozumie się natężenie zgonów w badanej zbiorowości, czyli 
stosunek liczby zgonów w określonym czasie do liczby ludności; natomiast śmiertelność 
oznacza natężenie zgonów z powodu określonej choroby, tj. stosunek liczby osób zmarłych 
na daną chorobę w określonym czasie w relacji do liczby osób, które na nią zachorowa-
ły (Definicje podstawowych pojęć z zakresu demografii, 1979). Zachorowalność (zapadal-
ność) oznacza liczbę nowych przypadków danej choroby w określonym czasie w stosunku 
do liczby ludności; chorobowość oznacza liczbę wszystkich przypadków choroby w okre-
ślonym czasie w stosunku do liczby ludności (J. ejsmont, 2004).

31 w rozdziale pt. Służba zdrowia i pomoc społeczna ii tomu książki Gdynia w Unii Euro-
pejskiej (M. Pacuk i inni, 2016) omówiono szerzej system służby zdrowia w mieście oraz 
główne działania na rzecz podniesienia poziomu zdrowia mieszkańców. 
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2.1. Umieralność

na ryc. 2.1 ukazano zmiany poziomu umieralności w Gdyni w latach 2004-
201432. Pomimo fluktuacji daje się zauważyć tendencję wzrostową natężenia zgo-
nów33. Za główną przyczynę niewielkiego zwiększenia poziomu umieralności 
w pierwszym rzędzie należy uznać postępujący proces starzenia się ludności34.

ryc. 2.1. Umieralność (na 1000 mieszkańców) w Gdyni w latach 2004-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl.

tabela 2.1. obrazuje strukturę zgonów w podziale na płeć i wiek. wynika z niej, 
że przeważają zgony osób w wieku podeszłym. Średni wiek zmarłego mieszkań-
ca Gdyni wynosił w 2014 r. 78,1 lat i był dużo wyższy dla kobiet (81,8 lat), niż 
dla mężczyzn (74,8 lat). Jest to zjawisko typowe dla prawie wszystkich krajów 
europy Środkowej i wschodniej (P. watson, 1995) i nosi nazwę nadumieralności 

32 Opisano je równaniem y=8,761x0,050 (r2=0,72).
33 Jest to proces typowy także dla innych dużych miast w Polsce, np. w Częstochowie poziom 

umieralności wzrósł z 10,7 na 1 000 mieszkańców w 2004 r. do 11,8 w 2014 r., a w Białym-
stoku odpowiednio z 7,8 do 8,2.

34 teza ta znajduje częściowe potwierdzenie w rosnącym odsetku ludności w wieku pode-
szłym (w Gdyni osób w wieku 70 i więcej lat było w 2004 r. 9,6%, podczas gdy w 2014 r. 
już 12,3% populacji).
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lub umieralności przedwczesnej mężczyzn. na przykład, w przedziale wiekowym 
40-49 lat poziom umieralności mężczyzn wynosił 3,2 na 1000 osób tej płci i wie-
ku, podczas gdy wśród kobiet – zaledwie 1,0. w kolejnych przedziałach wieko-
wych było to odpowiednio dla 50-59 lat: 7,9 i 5,0; dla 60-69 lat 19,3 i 10,1; a dla 
70 i więcej lat: 68,0 i 45,7.

tab. 2.1. struktura płci i wieku mieszkańców Gdyni zmarłych w 2014 r.

Wiek [w latach] Ogółem Mężczyźni Kobiety

0–4 8 7 1

5–9 0 0 0

10–14 1 0 1

15–19 2 1 1

20–29 15 11 4

30–39 33 23 10

40–49 65 50 15

50–59 217 127 90

60–69 485 295 190

70–79 548 333 215

80 i więcej 1104 455 649

razem 2478 1302 1176

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.demografia.stat.gov.pl.

strukturę zgonów mieszkańców Gdyni w 2013 r. według grup przyczyn przed-
stawiono na ryc. 2.2. Jest ona zgodna z aktualnie obowiązującą klasyfikacją iCd-10 
zawartą w publikacji „Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja Chorób i Pro-
blemów Zdrowotnych”. w Gdyni dominowały dwie grupy przyczyn umieralno-
ści. Po pierwsze były to zgony z powodu chorób układu krążenia (42,4%35), a po 
drugie z powodu nowotworów (30,5%36). na dalszych miejscach znalazły się 
zgony z powodu chorób układu oddechowego (7,8%), chorób układu trawienne-
go (5,0%), zewnętrzne przyczyny zgonu37 (4,8%), zaburzenia wydzielania we-
wnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (2,6%), choroby układu  

35 dla kobiet było to aż 45,9% całości zgonów, a dla mężczyzn 39,2%.
36 Zgony z powodu nowotworów wśród kobiet wynosiły 30,4% całości, a wśród mężczyzn 

30,6%.
37 są to m.in.: wypadki komunikacyjne, zatrucia, upadki, utonięcia, rażenie piorunem, samo-

uszkodzenia, przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym itd.
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moczowo-płciowego (2,0%), choroby układu nerwowego (1,9%)38. Pozostałe gru-
py chorób39 stanowiły 3,2% całości zgonów40. w ujęciu czasowym zanotowano 
pewne zmiany w strukturze zgonów. na przykład, rozpatrując najważniejsze przy-
czyny zgonów w 2004 i 2013 r. zauważyć można, że niewielkiemu zmniejszeniu 
uległ udział zgonów z powodu chorób układu krążenia (z 45,9% do 42,4%) oraz 
sporemu z powodu zewnętrznych przyczyn urazów i zatruć (z 6,9% do 4,8%),  
natomiast dużemu zwiększeniu uległ udział zgonów z powodu chorób układu  
oddechowego (z 3,3% do 7,8%).

ryc. 2.2. struktura umieralności mieszkańców Gdyni w 2013 r. w podziale na główne grupy 
przyczyn

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.demografia.stat.gov.pl.

38 występuje tu równowaga między płciami, wyjątek stanowią zewnętrzne przyczyny zgo-
nu (6,9% zgonów wśród mężczyzn przy 2,4% wśród kobiet) i choroby układu nerwowego 
(2,3% wśród mężczyzn, przy 1,5% wśród kobiet).

39 Z tego choroby zakaźne i inwazyjne 1,03%; zaburzenia psychiczne i zaburzenia zacho-
wania również 1,03%; objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań la-
boratoryjnych i klinicznych 0,45%; choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego  
i tkanki łącznej 0,25%; wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromoso-
mowe 0,21%; stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,12%; choroby krwi, 
narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów 
autoimmunologicznych 0,08%; choroby skóry i tkanki podskórnej 0,04%.

40 3,7% całości zgonów wśród mężczyzn i 2,6% wśród kobiet.
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rycina 2.3. ukazuje zmiany poziomu umieralności niemowląt na 1000 urodzeń 
żywych w ciągu ostatnich kilku lat. Pomimo znacznych fluktuacji uniemożliwiają-
cych wyznaczenie tendencji daje się zauważyć, że pod koniec opisywanego okresu 
nastąpiło nieznaczne polepszenie sytuacji, tak, że w 2014 r. odnotowano 2,7 zgo-
nów niemowląt na 1000 urodzeń żywych41.

ryc. 2.3. Umieralność niemowląt (na 1000 urodzeń żywych) w Gdyni w latach 2004-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl.

na strukturę zgonów niemowląt możemy patrzeć dwojako (J. Z. Holzer, 1999). 
Pierwszy podział jest związany z wiekiem śmierci niemowlęcia. Zgodnie z nim wy-
różniamy umieralność neonatalną42 oraz postneonatalną43. Podział ten częściowo 
wiąże się z drugim, wyznaczającym umieralność endogeniczną44 i egzogeniczną45. 
Zgony endogeniczne występują u niemowląt zasadniczo nie później niż w pierw-

41 Jest to wartość relatywnie niska, gdyż w tym samym roku np. w toruniu odnotowano 3,1 
zgonu niemowląt na 1000 urodzeń żywych, w Białymstoku było to 3,5, w sosnowcu 4,9, 
a w Częstochowie aż 5,6.

42 wyraża stosunek zgonów niemowląt (w wieku do 28 dni) do ogólnej liczby urodzeń ży-
wych (razy 1000).

43 wyraża stosunek zgonów niemowląt (w wieku więcej niż 28 dni, lecz mniej niż 1 rok) do 
ogólnej liczby urodzeń żywych (razy 1000).

44 Jest ona związana z wewnętrzną kondycją noworodków, z życiem wewnątrzmacicznym 
i okolicznościami porodu.

45 Jest ona wyraźnie powiązana ze stycznością niemowląt z otoczeniem.
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szym miesiącu. Zgodnie z nim wszystkie odnotowane w 2014 r. zgony niemow-
ląt miały charakter neonatalnych, natomiast w 2013 r. na dziewięć odnotowanych 
zgonów – sześć było neontalnych, a trzy postneonatalne. według drugiego podzia-
łu, w 2013 r. sześć zgonów niemowląt możemy zaliczyć do endogennych46, a trzy 
do egzogennych47. ważnym wskaźnikiem pokazującym wielkość wczesnej umie-
ralności niemowląt jest współczynnik umieralności okołoporodowej48. dla Gdyni 
w 2014 r. wynosił on 0,54 – był więc dość niski.

2.2. Zachorowalność

Ze względu na brak pełnych danych dotyczących zachorowalności i chorobo-
wości do analizy przyjęto dwie najbardziej monitorowane grupy. w ostatnich la-
tach w Polsce coraz więcej osób żyje z chorobami nowotworowymi, co wiąże się 
nie tylko ze wzrostem zachorowań na nie, ale także z poprawą wyników leczenia 
niektórych nowotworów (U. wojciechowska i inni, 2012). stąd istotna jest anali-
za zachorowalności i chorobowości z powodu tych chorób.

w zmianach poziomu zachorowalności na nowotwory złośliwe wśród miesz-
kańców Gdyni obserwuje się dwie tendencje (ryc. 2.4). Po pierwsze występuje 
wyraźny wzrost dla obu płci. Po drugie, chociaż przez większość czasu poziom 
zachorowalności wśród mężczyzn był wyższy niż u kobiet, jednak w 2007 r. sy-
tuacja się odwróciła. dla roku 2012 zachorowalność wśród mężczyzn wynosiła 
64,8 przypadków na 10 tys. mężczyzn, a dla kobiet odpowiednio 59,8, przy śred-
niej dla obu płci 62,249.

wyraźną cechą chorób nowotworowych jest to, że dotykają zwłaszcza osoby 
starsze. Potwierdza to analiza tab. 2.2. zawierająca dane na temat chorobowości 
i zachorowalności mieszkańców Gdyni w podziale na wiek. O ile w 2013 r. licz-
ba zachorowań wśród gdyńskich dzieci wynosiła 20, to wśród dorosłych 782. Po-
nieważ coraz częściej można żyć z chorobą nowotworową długie lata – różnice 
te uwidaczniają się jeszcze bardziej. i tak w 2013 r. liczba chorych dzieci z Gdy-
ni wynosiła 87, podczas gdy np. w przedziale wiekowym 65 i więcej lat było to 
aż 1682 osób. Potwierdza to porównanie chorobowości. O ile dla osób w wieku 
do 34 lat włącznie jest ona relatywnie niska, to w starszych rocznikach zaczyna 
gwałtownie rosnąć.

46 Z tego trzy zgony z powodu wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chro-
mosomowych oraz trzy z powodu stanów rozpoczynających się w okresie okołoporodowym.

47 w tym po jednym z powodu chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, chorób 
układu nerwowego.

48 Jest to stosunek urodzeń martwych i zgonów w pierwszym tygodniu trwania życia do ogól-
nej liczby urodzeń żywych i martwych (razy 1000).

49 Była to zła sytuacja, gdyż np. w sosnowcu współczynnik zachorowań na nowotwory złośli-
we w 2012 r. wynosił dla obu płci razem 49,6 przypadków na 10 tys. mieszkańców; w Czę-
stochowie 46,1; w toruniu 44,3; a w Białymstoku zaledwie 36,6.
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tab. 2.2. Zagrożenia chorobami nowotworowymi (iCd-10: C00-d48) mieszkańców Gdy-
ni będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) w 2013 r.

Osoby w wieku [lata]: Liczba osób Na 10 tys. ludności w danym wieku

chorzy 0-2 13 18,5
chorzy 3-4 9 17,9
chorzy 5-9 29 27,0
chorzy 10-14 18 17,6
chorzy 15-18 18 19,6
chorzy 0-18 87 20,6
chorzy 19-34 123 21,1
chorzy 35-54 499 74,5
chorzy 55-64 1073 272,3
chorzy 65 i więcej 1682 402,9
chorzy 19 i więcej 3377 163,7
chorzy razem: 3464 139,4
zachorowali 0-18 20 4,7
zachorowali 19 i więcej 782 37,9
zachorowania razem: 802 32,3

Źródło: Pismo WZ-III.1331.24.2014.PK; www.stat.gov.pl.
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Zachorowalność na choroby zakaźne oraz zatrucia nie odbiega w Gdyni od war-
tości średnich dla kraju. Odznacza się dużą zmiennością w czasie. rycina 2.5. uka-
zuje liczbę zachorowań z powodu zatruć w Gdyni w 2014 r. w podziale na główne 
przyczyny. dodatkowo oznaczono liczbę osób, które zachorowały i ze względu na 
swój stan musiały być hospitalizowane. najwięcej odnotowano zakażeń wiruso-
wych (419 osób), na drugim miejscu znalazły się pozostałe zakażenia (259 osób), 
a na ostatnim zakażenia bakteryjne (66 osób). na podstawie odsetka osób wyma-
gających hospitalizacji widać, że najcięższe były zatrucia wywołane przez bakte-
rie (68,2% osób nimi zarażonych wymagało hospitalizacji), tuż za nimi odnoto-
wano zatrucia wywołane przez wirusy (54,9%). natomiast wśród osób, u których 
stwierdzono biegunkę i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaź-
nym pochodzeniu jedynie 8,5% wymagało hospitalizacji.

duże społeczne emocje budzi zagrożenie grypą. sanepid gromadzi informacje 
na temat zachorowań na grypę oraz podejrzeń zachorowań na grypę50. Jest to bar-

50 Oznacza to, że nie wszystkie wykazywane przez Państwową stację sanitarno-epidemio-
logiczną w Gdyni przypadki są faktycznie zachorowaniami na grypę. Lekarz pierwszego 
kontaktu nie ma możliwości, aby bez wątpliwości zdiagnozować zgłaszającego się do nie-
go chorego. stąd poszczególne przypadki są klasyfikowane na możliwe, prawdopodobne 
i dopiero na końcu na potwierdzone (szerzej na ten temat: Definicje przypadków chorób 
zakaźnych…, 2014).
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ryc. 2.5. Liczba zatruć odnotowanych wśród mieszkańców Gdyni w 2014 r.

Źródło: Druk MZ-56 sprawozdania rocznego z PSS-E w Gdyni za 2014 r.
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dzo istotne, gdyż z danych zamieszczonych na ryc. 2.6 wynika, że mieliśmy do 
czynienia z epidemią grypy. Przyczyna jest jednak inna. w związku z organizacją 
eUrO 2012 zobowiązano lekarzy do bardzo ścisłego raportowania grypy. to „wy-
czulenie” spowodowało, że medycy bardziej skrupulatnie niż w przeszłości rapor-
towali przypadki podejrzeń zachorowań na grypę.

ryc. 2.6. Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę mieszkańców Gdyni w latach 
2004-2014

Źródło: E-mail z dn. 26.08.2015 r. z Oddziału Epidemiologii i Statystyki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Gdańsku.

Ponadto w roku 2014 zarejestrowano cztery zachorowania na chorobę menin-
gokową inwazyjną, siedem zachorowań wywoływanych przez pneumokoki oraz 
osiem zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby (z tego jeden typu a i pozo-
stałe typu C). natomiast spośród chorób przenoszonych drogą płciową w 2014 r.  
odnotowano wśród mieszkańców Gdyni osiem przypadków kiły i ani jednego rze-
żączki oraz chorób wywoływanych przez Chlamydie.

tym, co niepokoi jest wzrost zachowań na choroby zakaźne, przeciwko 
którym są szczepienia. w 2014 r. na świnkę (nagminne zapalenie przyusznic)  
zachorowało 20 gdynian, na różyczkę 143, a na krztusiec 18, z czego sześć  
wymagało hospitalizacji. ta niebezpieczna sytuacja wiązana jest przez pracow-
ników Oddziału epidemiologii i statystyki wojewódzkiej stacji sanitarno-epi-
demiologicznej w Gdańsku z pojawieniem się w naszym kraju ruchów antysz-
czepionkowych.
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2.3. Podsumowanie

na sytuację zdrowotną mieszkańców możemy spojrzeć dwojako. Pierwsze spoj-
rzenie opiera się na realnie odnotowywanych wskaźnikach opisujących zachoro-
walność, chorobowość, umieralność itd. Przy takim podejściu na pierwszy rzut oka 
sytuację zdrowotną mieszkańców Gdyni należałoby określić jako niedobrą. Z dru-
giej strony wiadomo, że wiek populacji odgrywa bardzo dużą rolę przy ocenie jej 
sytuacji zdrowotnej – w populacjach starych demograficznie nasilenie chorób jest 
dużo większe niż w populacjach młodych demograficznie. więc nawet przy lep-
szej dbałości o własne zdrowie, lepszym poziomie opieki medycznej itp. – wskaź-
niki zachorowalności, chorobowości czy umieralności będą bardziej niekorzystne 
dla populacji starszej demograficznie.

Z takim przypadkiem mamy do czynienia w Gdyni, dla której odsetek osób 
w wieku 70 i więcej lat w 2014 r. wynosił 12,3% populacji, podczas gdy np. dla 
województwa pomorskiego było to 9,2%, a dla Polski 10,1%. Potwierdzeniem tej 
tezy jest chociażby porównanie poziomu standaryzowanej wiekowo umieralności51 
dla Gdyni, która w 2014 r. wyniosła 86,1 zgonu na 10 tys. mieszkańców52, przy 
realnie odnotowanej 100,0. dla porównania w Polsce współczynnik ten w tym 
roku wyniósł 97,8. na tej podstawie można sformułować wniosek o relatywnie 
dobrej dbałości o zdrowie zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i osobni-
czym mieszkańców Gdyni.

51 standaryzacja (bezpośrednia) współczynników zgonów jest procedurą mającą na celu otrzy-
manie mierników umożliwiających porównywanie natężenia zgonów w populacjach róż-
niących się między sobą pod względem struktury wiekowej (i. kuropka, 2010).

52 taka umieralność wystąpiłaby w Gdyni, gdyby ta miała strukturę wiekową taką jak Polska 
w 2014 r.
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3.1. Aktywność społeczna i społeczeństwo obywatelskie 

Gdynia, jak rzadko które z polskich miast, może być znakomitym przykładem 
kształtowania się postaw i aktywności społecznej oraz współczesnego społeczeń-
stwa obywatelskiego. idea społeczeństwa obywatelskiego odżyła w Polsce po  
1989 r., gdyż zgodnie z powszechnie akceptowanym założeniem, było ono ściśle 
związane z demokratycznym państwem, ponieważ tylko takie państwo gwaranto-
wało swobodę stowarzyszeń konieczną dla jego tworzenia. 

społeczeństwo obywatelskie tworzy „ogół niepaństwowych instytucji, organi-
zacji i stowarzyszeń cywilnych działających w sferze publicznej. są to struktury 
względnie autonomiczne wobec państwa, powstające oddolnie i charakteryzujące 
się na ogół dobrowolnym uczestnictwem swoich członków” (e. wnuk-Lipiński, 
2005, s. 119). najszerszą definicję społeczeństwa obywatelskiego przedstawił 
Ph. C. schmitter (1997, za e. wnuk-Lipiński, 2005, s. 120), który określił je jako 
„zespół lub system samoorganizujących się grup pośrednich, które są relatywnie 
niezależne tak od władz publicznych, jak i prywatnych jednostek produkcyjnych  
i reprodukcyjnych, czyli firm i gospodarstw domowych, są zdolne do ustalania 
i podejmowania działań zbiorowych w celu obrony lub promocji własnych intere-
sów i wartości, nie dążą do zastąpienia instytucji państwowych i prywatnych pro-
ducentów ani też nie starają się przejąć odpowiedzialności za rządzenie całą sferą 
publiczną oraz zgadzają się działać w ramach uprzednio ustalonych, „cywilnych”  
reguł, nakazujących wzajemny szacunek”. społeczeństwo obywatelskie na po-
trzeby badań najczęściej utożsamiane jest z tzw. trzecim sektorem, który w odróż-
nieniu od pierwszego obejmującego rynek, czyli podmioty i cele prywatne, dru-
giego obejmującego rząd, gdzie podmioty i cele są publiczne, obejmuje podmioty  
prywatne, gdy cele pozostają publiczne (J. szacki, 1997). 

 społeczeństwo obywatelskie może być traktowane jako przestrzeń społecz-
na wypełniona niewymuszonym stowarzyszaniem się ludzi wraz z siecią funk-
cjonujących pomiędzy nimi powiązań (Ch. Mouffe, 1992) lub jako szczególny  
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rodzaj przestrzeni społecznej (a. Colás, 2002)53, co ma w przypadku Gdyni znako-
mite odzwierciedlenie zarówno w liczbie i działaniu organizacji pozarządowych, 
funkcjonowaniu sieci powiązań pomiędzy organizacjami, miastem i jego miesz-
kańcami oraz stworzeniu w Gdyni wyjątkowej i ważnej dla mieszkańców  
przestrzeni społecznej. 

Gdynia należy do tych gmin, które cechuje najwyższy stopień rozwoju ak-
tywności obywatelskiej mierzonej liczbą organizacji pozarządowych na tysiąc 
mieszkańców. Biorąc pod uwagę statystyki z lat 2000-2002 pod względem liczby  
organizacji pozarządowych Gdynia wyraźnie w pozytywnym znaczeniu odróż-
niała się od innych miast lub regionów, poza trójmiastem i największymi ośrod-
kami kraju. Liczba organizacji pozarządowych w Gdyni sięgała ok. 350, co  
dawało ok. 1,4 organizacji pozarządowych (nGO54) na 1000 mieszkańców. sytu-
owało to Gdynię powyżej średniej dla województwa pomorskiego, która sięgała  
1,3 tego typu organizacji na 1000 mieszkańców. Przedstawiciele Gdyńskiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych (GCOP) szacowali, że jedynie ok. 2/3 zarejestro-
wanych organizacji było w tym czasie aktywnych, co zgodne jest ze średnią dla 
kraju i regionu. większość organizacji zajmowała się typowymi dla nGO dzia-
łaniami obejmującymi opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, edukację oraz sport 
i ekologię (J. wendt, 2007). 

Jednak przypadek Gdyni był i jest nietypowy ze względu na wyraźne wsparcie 
działań organizacji pozarządowych przez władze miasta, które utworzyły nowy 
wydział w Urzędzie Miasta, a kolejnym krokiem stało się powołanie Gdyńskiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych w 1996 r. stało się ono jednostką miasta od-
powiedzialną za współpracę z sektorem pozarządowym. Jednym z jego głównych 
zadań, poza współpracą z gdyńskimi organizacjami pozarządowymi, jest przepro-
wadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska nGO oraz promowa-
nie jego idei wśród mieszkańców. dla pełnej realizacji zasad partnerstwa oraz po-
mocniczości z dniem 1 lipca 2015 r. władze miasta podjęły decyzję o przekazaniu 
prowadzenia GCOP organizacjom wyłonionym w drodze konkursu, czyli stowa-
rzyszeniu „in Gremio” oraz „OVUM”.

w grudniu 2015 r. w Gdyni było zarejestrowanych 715 organizacji pozarządo-
wych o różnym statusie prawnym (tab. 3.1), co oznacza wzrost współczynnika or-
ganizacji na 1000 mieszkańców do ok. 2,9. natomiast według ogólnopolskiej bazy 
danych o organizacjach pozarządowych, w której występuje znacznie większa licz-
ba organizacji niż zarejestrowano w GCOP, w Gdyni znajduje się 1075 nGO, co 

53 ważnym aspektem w definicji społeczeństwa obywatelskiego jest także uwzględnienie w jego 
działalności możliwości dokonywania wyborów w swym życiu społecznym, politycznym, 
ekonomicznym i osobistym (a. siciński, 1991), z podkreśleniem roli wolnego rynku w pro-
cesie jego kształtowania (V. Pérez-diaz, 1996) oraz udziału w życiu politycznym zarówno 
lokalnym, samorządowym, jak i na poziomie kraju (J. wendt, 2007). 

54 Organizacje pozarządowe w Polsce często określa się skrótem nGO (ang. non-governmental 
organizations).
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daje ok. 4,35 organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców (www.bazy.ngo.
pl)55. to sytuuje Gdynię powyżej średniej dla województwa pomorskiego, wyno-
szącej 4,08 nGO na 1000 mieszkańców i także powyżej średniej dla kraju, która 
według tej samej bazy danych wynosi 3,98 na 1000 mieszkańców.

tab. 3.1. Liczba i zróżnicowanie organizacji pozarządowych w Gdyni w grudniu 2015 r.

Obszar działania Zdrowie,
 osoby 

niepełno-
sprawne

Komba-
tanci, 

seniorzy

Pomoc 
społeczna, 

uzależnienia

Kultura, 
sztuka, 

tradycja

Młodzież, 
edukacja

Sport, 
turystyka, 
ochrona 

środowiska

stowarzyszenia 60 35 59 91 79 77

Fundacje 25 11 36 33 38 13

spółdzielnie, 
grupy 
nieformalne

3 3 4 6 1 3

stowarzyszenia 
zwykłe, kluby

2 21 5 3 6 89

Organizacje 
kościelne 0 1 7 0 4 0

Ogółem 91 71 108 133 131 182

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gdyniapozarzadowa.pl.

Pod względem struktury formalno-prawnej w Gdyni znajduje się najwięcej sto-
warzyszeń oraz stowarzyszeń kultury fizycznej – aż 401. na drugim miejscu wy-
stępuje 156 zarejestrowanych fundacji, a następnie 126 stowarzyszeń zwykłych 
oraz klubów, w tym klubów sportowych i klubów seniora. spółdzielnie, spół-
dzielnie socjalne, grupy nieformalne zarejestrowały 20 organizacji, a organizacji  
kościelnych, odnotowanych w bazie danych GCOP jest 12. 

Za typową uznać można wewnętrzną strukturę form organizacji nGO w Gdy-
ni, ponieważ stowarzyszenia przeważają w działalności na rzecz kultury, sztuki 
i tradycji, edukacji oraz sportu, turystyki i ochrony środowiska, a fundacje w za-
kresie edukacji, pomocy społecznej i w zapobieganiu uzależnieniom. Pod wzglę-
dem zakresu działania na pierwszym miejscu znajdują się stowarzyszenia działa-
jące w obszarze kultury, sztuki i tradycji (91), na drugim stowarzyszenia zwykłe, 
kluby sportowe oraz organizacje turystyczne (89), a na kolejnych stowarzysze-
nia zajmujące się edukacją i młodzieżą (79), sportem, turystyką i ochroną środo-
wiska (77), zdrowiem i osobami niepełnosprawnymi (60) oraz pomocą społeczną  

55 Obie bazy stosują inne metodologie naliczania organizacji.
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i zapobieganiu uzależnieniom (59). najwięcej organizacji pozarządowych, bo aż 
25% (182) działa na płaszczyznach związanych ze sportem, turystyką oraz ochroną 
środowiska, następnie prawie tyle samo, odpowiednio 133 (18,6%) i 131 (18,3%), 
zajmuje się kulturą, sztuką i tradycją oraz młodzieżą i edukacją. Pomoc społecz-
na i uzależnienia to domena 108 organizacji a zdrowie i osoby niepełnosprawne 
91. najmniej liczna grupa organizacji (71), stanowiących około 10% wszystkich 
zarejestrowanych w Gdyni, prowadzi działania wśród seniorów i kombatantów. 

3.2. Kapitał społeczny i poziom zaufania mieszkańców 

Z pojęciem społeczeństwa obywatelskiego ściśle związane jest pojęcie ka-
pitału społecznego, które do literatury socjologicznej wprowadził P. Bourdieu,  
a rozpowszechnił r. Putnam (1995)56. według tego ostatniego, kapitał społeczny 
definiowany jest jako ogół norm, sieci wzajemnego zaufania i lojalności oraz po-
ziomych zależności w grupie społecznej. twierdzi on, iż „kapitał społeczny od-
nosi się do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiąza-
nia, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa ułatwiając skoordynowane 
działania. kapitał społeczny jest koniecznym elementem, wręcz spoiwem społe-
czeństwa obywatelskiego. dla oceny występowania i wielkości kapitału społecz-
nego najczęściej stosuje się analizę jego podstawowych wyznaczników, do których  
należą normy społeczne, aktywna postawa, uczestnictwo w sieciach, istnienie 
wspólnoty, wzajemność działania oraz poziom zaufania. ten ostatni wyznacznik 
niektórzy badacze (r. Putnam, 1995) stawiają na pierwszym miejscu wśród cech 
charakteryzujących kapitał społeczny. 

wysoki poziom zaufania sprzyja skłonności do podejmowania ryzyka przez 
uczestników organizacji liczących na wzajemne wsparcie w sytuacji kryzysowej, 
dzięki silnemu umocowaniu w grupie społecznej. Zaufanie podnosi poziom po-
czucia bezpieczeństwa uczestników grupy i sprzyja otwartości informacyjnej, co 
z kolei podnosi efektywność całej grupy. wysoki poziom kapitału społecznego uła-
twia współpracę między ludźmi w ramach grup i organizacji ukierunkowaną na 
osiągnięcie wspólnego dobra i wykonywanie wspólnych celów. w procesie tym 
podstawową rolę ogrywają z jednej strony postawa lidera, co w przypadku Gdy-
ni odgrywa niebagatelną rolę, oraz kompetencje do tworzenia grupy, lecz również 
umiejętność podporządkowania własnych interesów grupie i funkcjonowania jako 

56 P. Bourdieu (1985) definiuje kapitał społeczny jako zbiór rzeczywistych i potencjalnych za-
sobów, które związane są z istnieniem trwałej sieci w różnym stopniu zinstytucjonalizowa-
nych związków wspartych na wzajemnej znajomości i uznaniu, najczęściej obejmujących 
członkostwo w jakiejś grupie, która zapewnia każdemu ze swych członków wsparcie w po-
staci kapitału posiadanego przez kolektyw. F. Fukuyama (1997) kapitał społeczny określa 
jako umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grupy i organizacji dla realizacji 
własnych interesów.
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jej część. Proces tworzenia grupy i rozwój kapitału społecznego wymaga czasu, 
potrzebnego przede wszystkim na budowę wzajemnego zaufania oraz realizację 
wspólnych przedsięwzięć integrujących grupę. kapitał społeczny staje się więc  
czynnikiem spajającym społeczeństwo obywatelskie oraz czynnikiem generu-
jącym postawy przedsiębiorczości. akumulacja kapitału społecznego, który  
w przeciwieństwie do kapitału finansowego nie ulega zmniejszeniu w czasie  
użytkowania, lecz powiększeniu, generuje szereg zysków, do których należą: zysk 
polityczny, obejmujący rozwój demokracji lokalnej i sprawne funkcjonowanie lo-
kalnych instytucji; zysk ekonomiczny w zakresie rozwoju gospodarki, substytu-
owania innych postaci kapitału oraz zabezpieczenie społeczne, a także zysk spo-
łeczny przy rozwiązywaniu problemów społecznych w sferze edukacji, zdrowia, 
bezpieczeństwa publicznego oraz w innych sferach społecznych.

wśród źródeł kapitału społecznego na pierwsze miejsce wysuwają się edukacja 
oraz funkcjonowanie lokalnych organizacji społecznych, jednak dla jego istnienia 
i rozwoju konieczne także jest pojawienie się lokalnych liderów społecznych oraz 
tradycja obywatelskiego zaangażowania i pozytywne doświadczenia współpracy 
mieszkańców w  wykonywaniu istotnych dla danej grupy celów, czego mieszkań-
cy Gdyni od momentu decyzji o budowie portu i powstania miasta mogą być naj-
lepszym przykładem.

Grupę dziesięciu wybranych instytucji i grup społecznych w tab. 3.2 można po-
dzielić na trzy podgrupy. w pierwszej – cechującej się najwyższym poziomem za-
ufania – znajdują się instytucje/grupy społeczne, które można uznać za najbliższe 
mieszkańcom. w drugiej umieszczono instytucje/grupy społeczne o szerszym niż 
najbliższe otoczenie oddziaływaniu, i wreszcie w trzeciej instytucje państwowe. 

najwyższym wskaźnikiem zaufania mieszkańcy Gdyni obdarzają kolejno człon-
ków własnej rodziny (83%), straż pożarną (82%), sąsiadów (64%) oraz prezyden-
ta miasta (64%). na drugim biegunie z niskim poziomem zaufania i stosunkowo 
wysokim poziomem braku zaufania znajdują się instytucje państwowe, sejm i rząd 
cieszące się zaufaniem mieszkańców Gdyni jedynie na poziomie odpowiednio 19% 
i 20% oraz wysokim poziomem braku zaufania, odpowiednio 67% i 64%. Miesz-
kańcy Gdyni podobnym poziomem zaufania (ok. 40%) obdarzyli radnych miasta, 
prezydenta rP, księży w parafiach oraz gdyńską straż miejską. Jednak o ile róż-
nice w poziomie zaufania sięgają w tej grupie 6% (37-43%), o tyle poziom braku 
zaufania cechuje znaczny przedział 14% (34-48%). Prezydentowi rP nie ufa 48% 
gdynian, straży miejskiej 43%, księżom w parafiach 42%, a radnym rady miasta 
nie ufa jedynie 34% mieszkańców. 

wyraźnie widoczna jest także różnica w poziomie zaufania pomiędzy miesz-
kańcami Gdyni i województwa pomorskiego w przypadku zaufania do prezyden-
ta miasta, w Gdyni ufa mu aż 64% respondentów, a w pomorskim jego odpowied-
nikom jedynie 40%. Podobnie, chociaż nie w takiej skali występują różnice przy 
ocenie zaufania do straży pożarnej, która w Gdyni cieszy się o 12% większym 
zaufaniem niż w województwie, także o 7% wyższe jest w Gdyni zaufanie do  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: raport techniczny z realizacji badania „Wzorcowy system regio-
nalny monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia”, 201357.

57 wyniki badania ankietowego uzyskano w ramach projektu pt. Wzorcowy system regio-
nalny monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia, wykonywanego przez insty-
tut Badań nad Gospodarką rynkową i współfinansowanego ze środków Unii europejskiej  
w ramach europejskiego Funduszu społecznego (Priorytet V POkL 2007-2013 dobre rzą-
dzenie, działanie 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej). więcej infor-
macji na stronie projektu: www.monitoring.ibngr.pl.

tab. 3.2. Poziom zaufania mieszkańców Gdyni i mieszkańców województwa pomorskie-
go do wybranych instytucji i grup społecznych w 2013 r.

Pytania / region Tak (w %) Nie wiem (w %) Nie (w %)

Czy ma Pan(i) zaufanie do sejmu?
Pomorskie 24 12 64
Gdynia 19 14 67

Czy ma Pan(i) zaufanie do polskiego rządu?
Pomorskie 21 14 65
Gdynia 20 16 64

Czy ma Pan(i) zaufanie do radnych Rady Gminy/Miasta?
Pomorskie 31 22 47
Gdynia 37 29 34

Czy ma Pan(i) zaufanie do Prezydenta?
Pomorskie 39 14 48
Gdynia 38 15 48

Czy ma Pan(i) zaufanie do księży w parafii?
Pomorskie 45 12 43
Gdynia 41 17 42

Czy ma Pan(i) zaufanie do Straży Miejskiej?
Pomorskie 40 10 50
Gdynia 43 11 46

Czy ma Pan(i) zaufanie do Wójta/Burmistrza/Prezydenta?
Pomorskie 40 21 39
Gdynia 64 14 22

Czy ma Pan(i) zaufanie do sąsiadów?
Pomorskie 61 12 27
Gdynia 64 15 21

Czy ma Pan(i) zaufanie do Straży Pożarnej?
Pomorskie 70 11 18
Gdynia 82 6 12

Czy ma Pan(i) zaufanie do członków własnej rodziny?
Pomorskie 76 8 16

Gdynia 83 7 10
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własnej rodziny i rady miasta – 6%. Mniejszym niż mieszkańcy Pomorza zaufa-
niem gdynianie obdarzają sejm (5%) i księży w parafii (4%). Z kolei w ocenie 
braku zaufania, wyższą nieufnością gdynianie w porównaniu do ogółu miesz-
kańców Pomorza obdarzyli jedynie sejm rP. Generalnie, przy ocenie braku za-
ufania, wyraźnie widoczny jest jego niższy poziom w ośmiu na dziesięć prezen-
towanych kategoriach, wśród których wyraźne różnice pomiędzy mieszkańcami 
Gdyni i Pomorza notują samorząd lokalny. w przypadku prezydenta miasta nie 
ufa mu jedynie 22% mieszkańców, gdy na Pomorzu 39%, a w przypadku rady 
miasta, w Gdyni nie ufa jej członkom 34% wyborców, gdy na Pomorzu radnym 
samorządów nie ufa prawie połowa (47%) wyborców. niższy jest też brak zaufa-
nia gdynian, w porównaniu do braku zaufania mieszkańców Pomorza, w stosun-
ku do sąsiadów, straży pożarnej oraz do własnej rodziny, w każdym przypadku 
o 6%. Zatem kapitał społeczny Gdyni mierzony zaufaniem do różnych instytu-
cji i grup społecznych jest wyższy niż w województwie pomorskim.

Prezentowane w tab. 3.3 wyniki badań wskazujących na grupy społeczne 
lub instytucje, które powinny lub mogą pomóc w przypadku znalezienia się re-
spondentów w trudnej życiowej sytuacji pokazują pośrednio poziom zaufania 
mieszkańców oraz wskazują strategie respondentów radzenia sobie z sytuacjami  
trudnymi, stresującymi.

Zarówno w województwie, jak i wśród mieszkańców Gdyni widoczny jest 
znacznie wyższy poziom zaufania w kwestii udzielenia pomocy ze strony naj-
bliższych, znanych nam osób, rodziny, sąsiadów, przyjaciół i znajomych, w prze-
ciwieństwie do instytucji specjalnie powołanych do niesienia pomocy w sytu-
acjach kryzysowych. w porównaniu z mieszkańcami województwa gdynian 
charakteryzuje wyższe zaufanie w stosunku do rodziny i przyjaciół, a nieco niż-
sze w przypadku liczenia na pomoc ze strony znajomych i sąsiadów. instytucje, 
które z definicji zajmują się udzieleniem pomocy zarówno w skali Pomorza, jak 
i Gdyni cieszą się raczej umiarkowanym zaufaniem. także i w tym przypadku 
mieszkańców Gdyni cechuje od 6% do 12% niższy od mieszkańców wojewódz-
twa poziom zaufania do wsparcia ze strony centrów pomocy rodzinie (12%), do-
mów pomocy społecznej (10%), ośrodków interwencji kryzysowej (8%) i innych 
ośrodków wsparcia (6%). różnice te mogą świadczyć o większym stopniu re-
lacji społecznych pomiędzy mieszkańcami i niższym stopniu potrzeby wsparcia 
przez instytucje mieszkańców Gdyni w stosunku do mieszkańców województwa 
pomorskiego. Mogą też pokazywać znacznie większą potrzebę takiego wsparcia 
i większy stopień jego wykorzystania przez mieszkańców Pomorza niż w przy-
padku gdynian. wyniki zawarte w tab. 3.3 nieco osłabiają optymistyczny wnio-
sek z analizy tab. 3.2 o istnieniu wyższego kapitału społecznego w Gdyni niż 
w województwie pomorskim.
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tab. 3.3. wypowiedzi mieszkańców Gdyni i województwa pomorskiego na pytanie: 
„na kogo Pana(i) zdaniem można liczyć w trudnej sytuacji?”

Odpowiedzi / region „Zdecydowanie tak”    
i „Raczej tak” i (w %)

„Trudno powiedzieć” 
i „Nie wiem” (w %)

„Zdecydowanie nie”  
i „Raczej nie” (w %)

Na rodzinę
Pomorskie 91 7 2
Gdynia 95 4 1

Na przyjaciół
Pomorskie 85 8 7
Gdynia 90 7 3

Na znajomych
Pomorskie 68 24 8
Gdynia 62 25 13

Na sąsiadów
Pomorskie 56 32 11
Gdynia 51 37 12

Na powiatowe/miejskie centrum pomocy rodzinie
Pomorskie 42 46 12
Gdynia 30 58 12

Na domy pomocy społecznej
Pomorskie 40 48 12
Gdynia 30 58 12

Na ośrodki wsparcia (noclegownie, ośrodki opiekuńcze)
Pomorskie 38 51 11
Gdynia 32 59 9

Na ośrodki interwencji kryzysowej
Pomorskie 39 51 10
Gdynia 31 60 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport techniczny z realizacji badania „Wzorcowy system regio-
nalny monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia”, 2013.

3.3. Świadomość i aktywność polityczna mieszkańców 
       Gdyni

Po zmianie ustroju w Polsce, rozpoczętej wyborami parlamentarnymi z czerw-
ca 1989 r., nastąpiło początkowo powolne i dwubiegunowe, a po kolejnych wy-
borach szybsze i wielokierunkowe różnicowanie się krajobrazu politycznego,  
zarówno w sferze instytucji politycznych, jak i w aspekcie przestrzennym. rywa-
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lizacji partii na scenie polityki krajowej i wyraźnemu przestrzennemu różnicowa-
niu się elektoratu (J. wendt, 2000) zaczęły towarzyszyć podobne procesy zacho-
dzące w skali lokalnej na poziomie władz samorządowych. Znalazły one swoje 
odzwierciedlenie w kolejnych wyborach do rad miejskich i gminnych, poczyna-
jąc od czerwca 1994 r. (i. sagan, J. wendt, 1995; J. wendt, s. rzyski, J. sztolc-
man 1998; J. wendt, 1998).

scena polityczna w Polsce pomimo zachodzących na niej intensywnych  
przemian opiera się w dalszym ciągu na podziale na ugrupowania postkomunistycz-
ne i postsolidarnościowe. Po 2000 r. coraz wyraźniej zaznaczył się jednak obec-
ny podział polityczny kraju, w którym funkcjonują dwa konkurujące ze sobą duże 
ugrupowania wywodzące się z dawnego ruchu opozycyjnego oraz kilka nowych 
partii politycznych. Jednak to nie wybory parlamentarne konstytuują tożsamość  
miejsca i lokalną scenę polityczną w Gdyni. wśród wielu rodzajów wyborów: par-
lamentarnych, prezydenta rP, do parlamentu europejskiego, wyborów samorzą-
dowych i wprowadzonych, bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast oraz referendów stwierdzić można, iż decydujące znaczenie na  
kształtowanie postaw obywatelskich mają wybory lokalne – do samorządu oraz 
wybory, w przypadku Gdyni – prezydenta miasta. Pozytywne przemiany jakie 
obserwuje się w Gdyni pokazują, iż wolność gospodarcza, demokracja a zwłasz-
cza dobrze funkcjonujący samorząd lokalny w istotny sposób przyczyniają się do 
rozwoju miasta58. wyraźnie kształtująca się w Gdyni społeczność lokalna stano-
wi jeden z najważniejszych elementów nowego ładu społecznego (M. dutkow-
ski, 1994). Zróżnicowania preferencji wyborczych mieszkańców Gdyni przedsta-
wiono w odniesieniu do podobnych preferencji w regionie i kraju na przykładzie 
spolaryzowanych wyborów prezydenta rzeczypospolitej59. natomiast w celu 
ukazania lokalnych preferencji wyborczych wykorzystano wyniki wyborów samo-
rządowych oraz wyborów prezydenta miasta.

58 Badania preferencji wyborczych gdynian mają na celu próbę określenia relacji pomiędzy 
miejscem zamieszkania, lokalną społecznością a postawami politycznymi jej mieszkańców 
w skali miasta, regionu i kraju (i. sagan, J. wendt, 1997).

59 wyczerpująca prezentacja postaw i preferencji wyborczych mieszkańców Gdyni w porów-
naniu do postaw i preferencji wyborczych Polaków jest trudna, raz z powodu zmienianej 
w latach 1989-2016 ordynacji wyborczej, dwa – dużej liczby efemerycznych, tworzonych 
do początków pierwszej dekady nowego tysiąclecia partii politycznych (np. PPPP (Polska 
Partia Przyjaciół Piwa), ZChn (Zjednoczenie Chrześcijańsko-narodowe), PPeir (Polska 
Partia emerytów i rencistów), kPn (konfederacja Polski niepodległej), UPr (Unia Poli-
tyki realnej), samoobrona, LPr (Liga Polskich rodzin) i wiele innych, które nie odniosły  
sukcesu wyborczego), trzy ze względu na postępującą – poprzez finansowanie partii  
politycznych – petryfikację sceny politycznej w ostatnich dziesięciu latach, przełamaną 
dopiero przez ruch Palikota i jego polityczne mutacje, a obecnie przez ugrupowania/par-
tie kukiz`15 i nowoczesna.pl. dyskusyjne wśród politologów a przede wszystkim wybor-
ców wyniki ostatnich wyborów samorządowych także nie pozwalają na obiektywną ocenę  
postaw i preferencji wyborczych. 
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3.3.1. Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce w 2000 r. była zarazem turą 
rozstrzygającą. Ubiegający się o urząd prezydenta aleksander kwaśniewski zdo-
był ponad 50% w skali kraju i został wybrany na drugą kadencję. Jednak o ile wy-
grał z wynikiem 53,9% w kraju, o tyle zarówno na Pomorzu, jak i w Gdyni otrzy-
mał zdecydowanie mniejsze poparcie zdobywając odpowiednio 49,57%, a w Gdyni 
43,31% głosów (tab. 3.4). stosunkowo wysoki wynik na Pomorzu odnotowali kan-
dydaci reprezentujący bardziej liberalny lub prawicowy („solidarnościowy”) elek-
torat, andrzej Olechowski i Marian krzaklewski, których sumaryczna liczba gło-
sów, gdyby zostały oddane na jednego kandydata przekraczała o ponad 5% liczbę 
głosów oddaną na urzędującego prezydenta, co potwierdza zdecydowanie orien-
tację liberalną i/lub konserwatywną większości gdyńskiego elektoratu. 

tab. 3.4. wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2000 r. (w %)

Kandydat Polska Pomorskie Gdynia

aleksander kwaśniewski 53,90 49,57 43,31

andrzej Olechowski 17,30 23,42 29,68

Marian krzaklewski 15,57 17,45 19,29

Janusz korwin-Mikke 1,43 1,62 2,35

Lech wałęsa 1,01 1,33 1,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.

wyniki pozostałych wyborów prezydenckich w Gdyni, w porównaniu do wy-
ników w województwie pomorskim i w kraju, wskazują na kilka interesujących 
aspektów postaw politycznych i preferencji wyborczych mieszkańców miasta. Po 
pierwsze region pomorski cechuje wysoka aktywność polityczna, prawdopodobnie 
wynikająca z wyższej niż średnia dla Polski świadomości politycznej oraz kultu-
ry politycznej, prowadzących do aktywności obywatelskiej, której wynikiem jest 
aktywny a nie deklaratywny udział w życiu politycznym. Frekwencja wyborcza 
w Gdyni w każdych wyborach prezydenckich w latach 2000-2015 była wyraźnie 
wyższa niż w kraju lub na Pomorzu (ryc. 3.1). Świadczy to wyraźnie o różnicy 
w postawach politycznych mieszkańców miasta w stosunku do postaw pozosta-
łych obywateli, ocenianych przez pryzmat frekwencji w skali kraju lub regionu. Po-
ziom frekwencji w wyborach prezydenckich w Gdyni w latach 2000-2015 wynosił 
od 63% do 67%, podczas gdy w województwie pomorskim w tym samym okresie 
sięgał od 55% do 63%, a więc najwyższa wartość dla regionu była na tym samym 
poziomie co najniższa dla Gdyni. w kolejnych wyborach frekwencja w Gdyni była 
wyższa niż na Pomorzu o 3,7% (2000 r.), o 7,91% (2005 r.), 8,49% (2010 r.) i 6,9% 
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(2015 r.). różnice w uczestnictwie w wyborach pomiędzy mieszkańcami miasta 
a średnimi wynikami dla Polski były jeszcze większe i sięgały w kolejnych wybo-
rach od 2000 r. odpowiednio: 5,41%; 12,13%; 11,15% i 8,28%. 

ryc. 3.1. Frekwencja w wyborach prezydenta rP w latach 2000-2015 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.

elektorat gdyński wydaje się być trwale zorientowany liberalnie. w kolejnych 
wyborach prezydenckich w latach 2000-2015 głosował on albo na kandydata cen-
trowego, reprezentującego ugrupowania liberalne i wolnorynkowe, albo na kandy-
data reprezentującego centroprawicę, przy stosunkowo niskim poparciu dla kan-
dydatów reprezentujących ugrupowania lewicowe, lewicowo-socjalne lub partie 
o charakterze populistycznym. 

w drugiej turze wyborów prezydenckich z 2005 r. Lech kaczyński otrzymał 
w Polsce poparcie 54% elektoratu, na Pomorzu już tylko niecałe 43%, a w Gdy-
ni jedynie 36% głosów (ryc. 3.2). Jego kontrkandydat donald tusk odnotował 
w Gdyni spektakularne zwycięstwo z poparciem ponad 63%, podobnie jak na Po-
morzu, gdzie otrzymał 57%, natomiast w skali kraju jedynie 45% tracąc szanse 
na urząd prezydenta. 

Podobnie wyglądał wynik wyborów z 2010 r., gdy Bronisław komorowski wy-
grał zdecydowanie w Gdyni z wynikiem 71%, na Pomorzu z wynikiem ok. 65%, 
a także w kraju, jednak z wynikiem o 18% mniejszym niż w Gdyni, gdyż zdobył 
poparcie 53% wyborców (ryc. 3.3). Jarosław kaczyński uzyskał w Gdyni jedy-
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Pomorzu o 3,7% (2000 r.), o 7,91% (2005 r.), 8,49% (2010 r.) i 6,9% (2015 r.). Różnice w 

uczestnictwie w wyborach pomiędzy mieszkańcami miasta a średnimi wynikami dla Polski 

były jeszcze większe i sięgały w kolejnych wyborach od 2000 r. odpowiednio: 5,41%; 

12,13%; 11,15% i 8,28%.  

Ryc. 3.1. Frekwencja w wyborach  prezydenta RP w latach 2000-2015 (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 

Elektorat gdyński wydaje się być trwale zorientowany liberalnie. W kolejnych 

wyborach prezydenckich w latach 2000-2015 głosował on albo na  kandydata centrowego, 

reprezentującego ugrupowania liberalne i wolnorynkowe, albo na kandydata 

reprezentującego centroprawicę, przy stosunkowo niskim poparciu dla kandydatów 

reprezentujących ugrupowania lewicowe, lewicowo-socjalne lub partie o charakterze 

populistycznym.  

W drugiej turze wyborów prezydenckich z 2005 r. Lech Kaczyński otrzymał w 

Polsce poparcie 54% elektoratu, na Pomorzu już tylko niecałe 43%, a w Gdyni jedynie 36% 

głosów (ryc. 3.2). Jego kontrkandydat Donald Tusk odnotował w Gdyni spektakularne 

zwycięstwo z poparciem ponad 63%, podobnie jak na Pomorzu, gdzie otrzymał 57%, 

natomiast w skali kraju jedynie 45% tracąc szanse na urząd prezydenta.  

Ryc. 3.2. Wybory prezydenckie, druga tura w 2005 r. (w %). 
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nie niecałych 29%, na Pomorzu także stosunkowo niewiele, gdyż 35% (w kraju aż 
47%). również w tych wyborach frekwencja w Gdyni była wyższa od frekwen-
cji w kraju, tym razem także o ok. 12%, co potwierdza kolejny raz tezę o większej 
aktywności politycznej gdyńskiego elektoratu.

ryc. 3.2. wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w 2005 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 

Podobnie wyglądał wynik wyborów z 2010 r., gdy Bronisław komorowski wygrał 

zdecydowanie w Gdyni z wynikiem 71%, na Pomorzu z wynikiem ok. 65%, a także w 

kraju, jednak z wynikiem o 18% mniejszym niż w Gdyni, gdyż zdobył poparcie 53% 

wyborców (ryc. 3.3). Jarosław Kaczyński uzyskał w Gdyni jedynie niecałych 29%, na 

Pomorzu także stosunkowo niewiele, gdyż 35% (w kraju aż 47%). Również w tych 

wyborach frekwencja w Gdyni była wyższa od frekwencji w kraju, tym razem także o ok. 

12%, co potwierdza kolejny raz tezę o większej aktywności politycznej gdyńskiego 

elektoratu. 

Ryc. 3.3. Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w 2010 r. (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 

Także wybory z 2015 r. świadczą o stałości postaw i preferencji wyborczych 

mieszkańców Gdyni. W przegranych przez ubiegającego się o wybór na drugą kadencję 

wyborach prezydenckich Bronisław Komorowski zdobył poparcie ponad 65% gdyńskich 

wyborców (ryc. 3.4). Na Pomorzu otrzymał prawie 70% głosów, jednak w kraju głosowało 

na niego jedynie 48% wyborców, co dało wygraną Andrzejowi dudzie, kandydatowi Prawa 

i Sprawiedliwości. Ten ostatni zdobył w Polsce poparcie 51,55% wyborców, na Pomorzu 

40%, a w Gdyni jedynie 34% elektoratu. Podkreślić należy fakt wysokiej, wyższej w Gdyni 

niż w kraju frekwencji.  W tych wyborach do urn wyborczych w Gdyni poszło o ok. 7% 

wyborców więcej niż na Pomorzu i o ok. 8% więcej niż w skali kraju. 

Ryc. 3.4. Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w 2015 r. (w %) 

ryc. 3.3. wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w 2010 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.
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także wybory z 2015 r. świadczą o stałości postaw i preferencji wyborczych 
mieszkańców Gdyni. w przegranych przez ubiegającego się o wybór na drugą ka-
dencję wyborach prezydenckich Bronisław komorowski zdobył poparcie ponad 
65% gdyńskich wyborców (ryc. 3.4). na Pomorzu otrzymał prawie 70% głosów, 
jednak w kraju głosowało na niego jedynie 48% wyborców, co dało wygraną an-
drzejowi dudzie, kandydatowi Prawa i sprawiedliwości. ten ostatni zdobył w Pol-
sce poparcie 51,55% wyborców, na Pomorzu 40%, a w Gdyni jedynie 34% elek-
toratu. Podkreślić należy fakt wysokiej, wyższej w Gdyni niż w kraju frekwencji. 
w tych wyborach do urn wyborczych w Gdyni poszło o ok. 7% wyborców więcej 
niż na Pomorzu i o ok. 8% więcej niż w skali kraju. 

ryc. 3.4. wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w 2015 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.

Biorąc pod uwagę wyniki czterech kolejnych wyborów prezydenckich, w po-
równaniu do wyników w województwie pomorskim i w kraju można stwierdzić, 
że w Gdyni występuje zarówno stosunkowo stałe, wysokie poparcie dla ugrupo-
wań wolnorynkowych, centrowych i liberalnych, niskie poparcie dla ugrupowań 
konserwatywnych, o socjalnym podejściu do obywateli i zorientowanych na zna-
czący udział państwa w sferze gospodarczej. w Gdyni widoczna jest wyższa fre-
kwencja we wszystkich wyborach prezydenckich, świadcząca o wysokim pozio-
mie aktywności społecznej i kształtowaniu się kultury politycznej jej mieszkańców. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl. 

Biorąc pod uwagę wyniki czterech kolejnych wyborów prezydenckich, w 

porównaniu do wyników w województwie pomorskim i w kraju można stwierdzić, że w 

Gdyni występuje zarówno stosunkowo stałe, wysokie poparcie dla ugrupowań 

wolnorynkowych, centrowych i liberalnych, niskie poparcie dla ugrupowań 

konserwatywnych, o socjalnym podejściu do obywateli i zorientowanych na znaczący 

udział państwa w sferze gospodarczej. W Gdyni widoczna jest wyższa frekwencja we 

wszystkich wyborach prezydenckich, świadcząca o wysokim poziomie aktywności 

społecznej i kształtowaniu się kultury politycznej jej mieszkańców.  

3.3.2. Wybory prezydenta miasta  

W każdych kolejnych wyborach samorządowych w latach 1998-2014 w pierwszej 

turze wyborczej zdobywając zdecydowaną większość głosów wybierany na prezydenta 

Gdyni był Wojciech Szczurek. Ten gdyński fenomen nie ma sobie równych w skali kraju; 

nawet wyborcy podobnie trwałego elektoratu w Poznaniu w ostatnich wyborach zmienili 

równie często wybieranego prezydenta miasta. Wysokie poparcie wyborców w Gdańsku, 

Sopocie i we Wrocławiu również nie pozwoliło włodarzom miasta na wybór w pierwszej 

turze. Na mapie politycznej wyborów samorządowych od kilku już kadencji Wojciech 

Szczurek dzierży prym prezydenta z największym poparciem elektoratu. W pierwszych 

bezpośrednich samorządowych wyborach na prezydenta miasta wojciech szczurek, 

powołany na ten urząd przez radnych w 1998 r. zdobył  ponad 77% głosów (tab. 3.5). 



50

Gdynia w Unii europejskiej | spójność społeczna i terytorialna

3.3.2. Wybory prezydenta miasta 

w każdych kolejnych wyborach samorządowych w latach 1998-2014 w pierw-
szej turze wyborczej zdobywając zdecydowaną większość głosów wybierany na 
prezydenta Gdyni był wojciech szczurek. ten gdyński fenomen nie ma sobie 
równych w skali kraju; nawet wyborcy podobnie trwałego elektoratu w Pozna-
niu w ostatnich wyborach zmienili równie często wybieranego prezydenta miasta. 
wysokie poparcie wyborców w Gdańsku, sopocie i we wrocławiu również nie 
pozwoliło włodarzom miasta na wybór w pierwszej turze. na mapie politycznej 
wyborów samorządowych od kilku już kadencji wojciech szczurek dzierży prym 
prezydenta z największym poparciem elektoratu. w pierwszych bezpośrednich sa-
morządowych wyborach na prezydenta miasta wojciech szczurek, powołany na 
ten urząd przez radnych w 1998 r. zdobył ponad 77% głosów (tab. 3.5). konkuru-
jących z nim kandydatów pozostawił daleko w tyle, wyborcy lewicowej koalicji 
zdobyli dla swojego kandydata jedynie 14% głosów, a trzech kolejnych kontrkan-
dydatów poparło jedynie niecałe 9% wyborców.  

tab. 3.5. wyniki wyborów prezydenta miasta w 2002 r.

Kandydat Komitet wyborczy Liczba 
głosów (w %)

wojciech Bogusław szczurek kw wyborców 
„saMOrZĄdnOŚĆ” 62 208 77,26

Jarosław Maciej duszewski koalicyjny kw sojusz Lewicy 
demokratycznej – Unia Pracy 11 267 13,99

danuta Zofia kwiercz-kijewska kw wyborców Bezpartyjni 
Gdynia 2010 2 715 3,37

kazimierz  wilk kw Liga Polskich rodzin 2 679 3,33

adam krzysztof rasch kw samoobrona 
rzeczypospolitej Polskiej 1 646 2,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.

wysokie wyniki i wybór w pierwszej turze powtórzył się w wyborach w 2006 r. 
Prezydent Gdyni, wojciech szczurek, wspierany przez komitet wyborczy „sa-
morządność” oraz „komitet wojciecha szczurka” zdobył niewyobrażalne dla in-
nych kandydatów w kraju poparcie wyborców, którzy po raz kolejny powierzyli 
mu urząd prezydenta wynikiem prawie 86% głosów (tab. 3.6). najlepszy wynik 
jego kontrkandydata, wspartego przez Prawo i sprawiedliwość, nie liczył nawet 
dziesiątej części liczby oddanych na prezydenta głosów. natomiast kandydat zjed-
noczonych ugrupowań lewicy zdobył zaledwie ok. 5% głosów. 
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tab. 3.6. wyniki wyborów prezydenta miasta w 2006 r.

Kandydat Komitet wyborczy Liczba 
głosów (w %)

wojciech Bogusław szczurek kw wyborców „saMOrZĄdnOŚĆ”
kOMitet wOJCieCHa sZCZUrka

82 438 85,81

Zbigniew ryszard kozak kw Prawo i sprawiedliwość 7 200 7,49

Marzena dobrowolska koalicyjny kw sLd+sdPL+Pd+UP 5 009 5,21

waldemar krystian rekść kw wyborców „sOLidarna Gdynia” 718 0,75

andrzej Zbigniew skucha kw wyborców „OBywateLe-krwiOdawCy-
sPOŁeCZniCy Gdynianie 2006”

708 0,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl

wybory samorządowe z 2010 r. potwierdziły przewagę ubiegającego się trzeci raz 
o reelekcję prezydenta Gdyni. w tych wyborach otrzymał ponad 87% głosów, stając 
się niekwestionowanym liderem rankingów wyborczych (tab. 3.7). Zjawisko to sta-
rają się od lat wyjaśnić dziennikarze i politolodzy. wysokie poparcie, które także po-
kazują kolejne wyniki wyborów do rady miasta, zawdzięcza pracy własnej, przekła-
dającej się na wysoką pozycję Gdyni w wielu rankingach satysfakcji z miejsca za-
mieszkania, oraz pracy całego zespołu ludzi, których umiejętnie skupił wokół siebie. 
w wyborach z 2010 r. nawet kandydat silnej na Pomorzu Platformy Obywatelskiej 
zdobył jedynie 6,5% liczby głosów, a wyniki pozostałych kontrkandydatów wynosi-
ły, w przypadku lewicy 3,67% i lokalnego gdyńskiego komitetu wyborczego 2,43%.

tab. 3.7. wyniki wyborów prezydenta miasta w 2010 r.

Kandydat Komitet wyborczy Liczba 
głosów (w %)

wojciech Bogusław szczurek kw wyborców „saMOrZĄdnOŚĆ”
kOMitet wOJCieCHa sZCZUrka

80 345 87,39

wiesław Zbigniew 
Byczkowski kw Platforma Obywatelska rP 5 981 6,51

andrzej wawrzyniec 
różański kw sojuszu Lewicy demokratycznej 3 376 3,67

Jacek kazimierz Urban kw stowarzyszenie „nasza Gdynia” 2 235 2,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.

w 2014 r. prezydent wojciech szczurek kolejny raz został wybrany w pierwszej 
turze i to z najwyższym wynikiem w kraju. wojciech szczurek zdobył 79%, jednak 
Marcin Horała, kandydat Prawa i sprawiedliwości na prezydenta Gdyni, zdobył już 
ponad 12% głosów gdyńskiego elektoratu. kandydat „Lewicy razem” otrzymał 
ponad 5% głosów, a komitety wyborców „nowej Prawicy” 3,5% (tab. 3.8). 
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tab. 3.8. wyniki wyborów prezydenta miasta w 2014 r.

Kandydat Komitet wyborczy
Liczba 
głosów

(w %)

wojciech Bogusław 
szczurek

kw wyborców „saMOrZĄdnOŚĆ”
kOMitet wOJCieCHa sZCZUrka

67 984 79,01

Marcin Michał Horała kw Prawo i sprawiedliwość 10 453 12,15
andrzej wawrzyniec 
różański

koalicyjny kw sLd Lewica razem 4 538 5,27

artur erwin dziambor kw nowa Prawica – Janusza korwin-Mikke 3 073 3,57

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.

wojciech szczurek jest niekwestionowanym liderem rankingu wybranych 
w pierwszej turze, w wyborach samorządowych, miast w Polsce (tab. 3.9). tyl-
ko trzech innych kandydatów obok prezydenta Gdyni zdobyło poparcie ponad 
70% elektoratu, kolejnych trzech ponad 60%, a pozostałych dziewięciu powyżej 
50%. Prezydent wojciech szczurek nie tylko wygrywa wybory bezpośrednie od  
czterech kadencji, ale obok najdłużej urzędującego prezydenta miast w Polsce, pre-
zydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza oraz prezydenta sopotu Jacka karnow-
skiego, należy do grona trzech prezydentów miast polskich, którym rady miast, 
a po nich wyborcy, powierzyli sprawowanie władzy więcej niż cztery razy.

tab. 3.9. Zwycięzcy wyborów prezydenckich w pierwszej turze wyborów samorządowych 
w powiatach grodzkich w Polsce w 2014 r.

Prezydent Miasto Kadencja
Wynik wyborów

(%)
wojciech szczurek Gdynia 5 79,01
tomasz andrukiewicz ełk 3 77,30
Michał Zaleski toruń 4 70,27
Piotr Przytocki krosno 3 70,24
tadeusz Ferenc rzeszów 4 66,31
Janusz Żmurkiewicz Świnoujście 2 62,50
krzysztof Żuk Lublin 2 60,13
Jacek wójcik Gorzów wielkopolski 1 57,74
krzysztof Chojniak Piotrków trybunalski 2 56,03
andrzej nowakowski Płock 2 55,93
Zygmunt Frankiewicz Gliwice 6 55,77
wojciech Lubawski kielce 4 55,69
Hanna Zdanowska Łódź 2 54,08
Jacek karnowski sopot 5 53,37
robert Malinowski Grudziądz 3 52,53

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.rmf24.pl/raporty/raport-samorzad-2014/news/news-wybory-
samorzadowe-2014-oni-wygrali-w-pierwszej-turze,nid,1552890.
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Podane w tab. 3.9 wyniki świadczą nie tylko o niezwykłej popularności pre-
zydenta Gdyni, ale także o stałości preferencji wyborczych mieszkańców miasta. 
wyniki wyborów prezydenckich mają w przypadku Gdyni bezpośredni związek 
z wynikami do rady miasta, w których zwycięża komitet wyborczy „wojciecha 
szczurka” razem ze stworzonym przez niego komitetem „samorządność”. wystę-
puje tu nieznany w skali kraju, w takim okresie czasu i z tak wysokim poparciem, 
efekt synergii. wyborcy wspierający reelekcję prezydenta, jednocześnie – co nie 
zawsze jest oczywiste – wspierają proponowanych przez niego kandydatów do 
rady miasta, którzy z kolei stanowią najsilniejsze wsparcie dla prezydenta w ko-
lejnych wyborach. 

3.3.3. Wybory samorządowe

analiza frekwencji w wyborach samorządowych stanowi pewien problem wy-
nikający z podawania przez Państwową komisję wyborczą (Pkw) frekwencji dla 
różnych głosowań, które miały miejsce podczas wyborów samorządowych. w ich 
trakcie można było głosować na radnych rady gminy, powiatu i sejmiku wojewódz-
twa oraz na wójta lub burmistrza/prezydenta miasta, a w powiecie gdyńskim na 
radnych i na prezydenta miasta oraz na radnych sejmiku wojewódzkiego. Utrud-
nia to porównanie frekwencji ze względu na jej różne wyniki w poszczególnych 
głosowaniach. analizę utrudnia także niewielki odsetek nieważnych głosów, jed-
nak szczególnie licznych w ostatnich wyborach samorządowych oraz decyzji po-
szczególnych wyborców, którzy przy urnie wyborczej mogli oddać głos np. tylko 
na prezydenta miasta, a nie głosować na radnych lub odwrotnie. Przy założeniu 
wyboru zgeneralizowanych przez Pkw danych, można z pewnym przybliżeniem 
dokonać analizy frekwencji w przyjętym podziale na miasto, województwo i kraj60.

w Gdyni w okresie 2002-2014 frekwencja w wyborach samorządowych wy-
nosiła od prawie 41% do 48%, różniąc się od frekwencji na Pomorzu jedynie od 
0,2% (2010) do 3,65% (2002) w kolejnych wyborach, co świadczy o podobnym 
poziomie uczestnictwa mieszkańców miasta jak i województwa w tych wyborach. 
Podobnie wyniki dla Gdyni i dla Polski cechują różnice w przedziale od 0,31% 
(2014) do 3,44% (2002).

wyniki wyborów samorządowych w Gdyni wyróżniają się na tle województwa 
i kraju. w wyborach do rady miasta w 2002 r. zdecydowaną większość mandatów 
(21 na 28) zdobył komitet wyborczy wyborców „samorządność”, z firmującym 

60 dane dla frekwencji w zależności od rodzaju głosowania różnią się od podanych danych 
ogólnych od 0,0% do 0,5% dla wyborów prezydentów miast, radnych gmin, powiatów 
i sejmików samorządowych oraz w skali kraju, co nie ma jednak znaczącego wpływu na  
analizę wielkości uczestnictwa w wyborach w przypadku Gdyni. dlatego dla większej przej-
rzystości tekstu i analizy dane dotyczące frekwencji podane zostały na podstawie danych 
ogólnych Państwowej komisji wyborczej dla kraju, regionu i miasta.
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go prezydentem miasta wojciechem szczurkiem (tab. 3.10). w zasadzie pozostałe 
komitety wyborcze stanowiły w tych wyborach jedynie jego tło, zdobywając sie-
dem mandatów, w tym pięć dla sojuszu Lewicy demokratycznej i dwa dla prawi-
cowej koalicji „naprzód Gdynio!”. nawet stosunkowo wysokie poparcie (6,89%) 
dla Ligi Polskich rodzin oraz „samoobrony” (4,53%) nie przyniosło tym par-
tiom mandatów radnych. Świadczy to o dominacji politycznej lokalnego komitetu  
wyborców samorządowych oraz o niezwykłym z politycznego punktu widzenia, 
stałym, jak pokazują wyniki kolejnych wyborów samorządowych, poparciu dla 
prezydenta miasta i stworzonego przez niego komitetu wyborczego. Pozostałe  
komitety wyborcze zdobyły łącznie ok. 5,8% głosów i także nie brały udziału w po-
dziale mandatów radnych. 

tab. 3.10. wyniki wyborów samorządowych do rady Miasta Gdyni w 2002 r.

Komitet wyborczy
Liczba 
głosów

(%)
Liczba 

mandatów

komitet wyborczy wyborców „saMOrZĄdnOŚĆ” 41 300 52,42 21

koalicyjny komitet wyborczy sojusz Lewicy 
demokratycznej – Unia Pracy 14 621 18,56 5

komitet wyborczy wyborców naPrZÓd GdyniO! – 
Lista PrawiCOwa 9 262 11,75 2

komitet wyborczy Liga Polskich rodzin 5 430 6,89 0

komitet wyborczy samoobrona rzeczypospolitej Polskiej 3 570 4,53 0

komitet wyborczy wyborców Bezpartyjni Gdynia 2010 2 909 3,69 0

komitet wyborczy wyborców „Unia dLa Gdyni” 1 272 1,61 0

komitet wyborczy Polskiego stronnictwa Ludowego 429 0,54 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.

wybory samorządowe w 2006 r. potwierdziły fenomen gdyński (tab. 3.11). 
Przy wyniku prawie 50% komitet wyborczy wyborców „samorządność” wraz 
z komitetem „wojciecha szczurka” kolejny raz zdominowały lokalną scenę po-
lityczną. w wyborach samorządowych Platforma Obywatelska zdobyła jedynie 
sześć mandatów, a Prawo i sprawiedliwość kolejne pięć, co znowu pozwoliło na 
samodzielne rządy „samorządności” w Gdyni. wysoki wynik odnotował w Gdy-
ni komitet wyborców lewicy (9%), jednak i tym razem nie został on, ze względu 
na wysokie wyniki pozostałych ugrupowań, uwzględniony przy podziale manda-
tów, podobnie jak zdobywające od 1% do 2% głosów pozostałe, gdyńskie lokal-
ne komitety wyborców. 
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tab. 3.11. wyniki wyborów samorządowych do rady Miasta Gdyni w 2006 r.

Komitet wyborczy
Liczba 
głosów

(%) Liczba 
mandatów

komitet wyborczy wyborców „saMOrZĄdnOŚĆ”
kOMitet wOJCieCHa sZCZUrka

46 373 49,14 17

komitet wyborczy Platforma Obywatelska rP 21 047 22,30 6

komitet wyborczy Prawo i sprawiedliwość 15 609 16,54 5

komitet wyborczy sLd+sdPL+Pd+UP Lewica i demokraci 8 517 9,03 0

komitet wyborczy wyborców „sOLidarna Gdynia” 1 965 2,08 0

komitet wyborczy wyborców „OBywateLe-
krwiOdawCy-sPOŁeCZniCy Gdynianie 2006”

858 0,91 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.

Podobnie jak w poprzednich wyborach kształtowały się wyniki wyborów z 2010 r. 
komitet wyborczy ze wspierającym go prezydentem miasta i tym razem zdobył 
zdecydowaną większość. Przy 58% poparcia wyborców objął 21 mandatów w ra-
dzie miasta i rządził samodzielnie przez kolejną kadencję (tab. 3.12). tym razem 
Platforma Obywatelska zdobyła jeden mandat radnego mniej, a Prawo i sprawiedli-
wość zajęło jedynie dwa miejsca w radzie miasta. tak jak w poprzednich wyborach, 
tak i w tych, sojusz Lewicy demokratycznej pomimo zdobycia poparcia ponad 7% 
wyborców nie otrzymał mandatu w radzie Miasta Gdynia. wyraźnie widoczna jest 
nie tylko dominacja elektoratu prezydenta wojciecha szczurka, ale także jego stały 
(z tendencją do wzrostu) wysoki wynik wyborczy w latach 2002-2010.  

tab. 3.12. wyniki wyborów samorządowych do rady Miasta Gdyni w 2010 r.

Komitet wyborczy
Liczba 
głosów

(%)
Liczba 

mandatów

komitet wyborczy wyborców „saMOrZĄdnOŚĆ”
kOMitet wOJCieCHa sZCZUrka

52 471 58,02 21

komitet wyborczy Platforma Obywatelska rP 18 791 20,78 5

komitet wyborczy Prawo i sprawiedliwość 11 668 12,90 2

komitet wyborczy sojusz Lewicy demokratycznej 6 596 7,29 0

komitet wyborczy stowarzyszenie „nasZa Gdynia” 915 1,01 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.
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wyniki wyborów w 2014 r. pokazały widoczną w całym kraju potrzebę zmia-
ny. „samorządność” zdobyła jedynie 49,44% głosów, co jednak bez problemów 
pozwoliło jej objąć samodzielną władzę w mieście (tab. 3.13). Jednak wyraźnie 
wysokie poparcie w całym kraju dla Prawa i sprawiedliwości znalazło swoje od-
zwierciedlenie także w skali lokalnej. Partia ta zdobyła, dzięki korzystnemu dla 
niej rozłożeniu głosów, w pięciu obwodach wyborczych więcej mandatów i z licz-
bą sześciu mandatów radnych w radzie miasta o jeden mandat wyprzedziła Plat-
formę Obywatelską. Lewica, tym razem jedynie pod szyldem sojuszu Lewicy de-
mokratycznej, zanotowała wprawdzie wynik ponad 5% głosów, jednak i tym ra-
zem nie wystarczyło to do zdobycia mandatu radnego w Gdyni, co oznacza, iż jest 
nieobecna na gdyńskiej scenie politycznej, a dokładniej w radzie Miasta Gdyni 
już od dziesięciu lat. Pozostałe trzy komitety wyborcze także nie uzyskały żadne-
go mandatu w mieście. 

tab. 3.13. wyniki wyborów samorządowych do rady Miasta Gdyni w 2014 r.

Komitet wyborczy
Liczba 
głosów

(%)
Liczba 

mandatów

komitet wyborczy wyborców „saMOrZĄdnOŚĆ”
kOMitet wOJCieCHa sZCZUrka

40 414 49,44 17

komitet wyborczy Platforma Obywatelska rP 16 630 20,34 5

komitet wyborczy Prawo i sprawiedliwość 15 333 18,76 6

komitet wyborczy sLd Lewica razem 4 424 5,41 0

komitet wyborczy nowa Prawica Janusza korwin-Mikke 3 419 4,18 0

komitet wyborczy wyborców „Gdynia dla Ludzi” 1 461 1,78 0

komitet wyborczy wyborców „wspólnota Patriotyzm 
solidarność” 67 0,00 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pkw.gov.pl.

w latach 2002-2014 wyborców gdyńskich cechowała po pierwsze stała, po-
równywalna w skali kraju frekwencja wyborcza, co świadczy o stabilnym elek-
toracie z wysokim poziomem świadomości politycznej oraz po drugie niezwy-
kłe w skali kraju, niezmienne poparcie dla lokalnego, samorządowego komitetu  
wyborczego. wprawdzie na Pomorzu podobnie wysokie notowania mają rady  
miejskie w Gdańsku i w sopocie, jednak są one zdominowane przez partie poli- 
tyczne, a w Gdyni, w latach 2002-2014 wygrywało, z poparciem ponad 49% 
(w 2006 r. i w 2014 r.), przez 52% (w 2002 r.) do 58% (w 2010 r.) ugrupowanie 
samorządowe prezydenta wojciecha szczurka. 
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3.4. Budżet obywatelski

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, stanowi novum w życiu 
polskich samorządów. Pierwszy taki budżet został opracowany w sopocie w 2011 r., 
a jego pomysłodawcą była sopocka inicjatywa rozwojowa61. ideę partycypacji 
mieszkańców w wykonywaniu lokalnych projektów szybko podchwyciły władze 
kolejnych jednostek samorządu terytorialnego i w 2015 r. już 80 samorządów62, 
w różnym stopniu i w różnej skali finansowania pozwoliło i zachęciło swoich oby-
wateli do udziału w realizacji lokalnych projektów. Gdynia wprowadziła budżet 
obywatelski w 2014 r63. 

idea budżetu obywatelskiego jest prosta. Co roku mieszkańcy miasta w pro-
cesie dyskusji i próby uzyskania konsensusu podejmują decyzje jak wydawać 
część lokalnego budżetu miejskiego. wprowadzenie tej formy wypełniania części 
budżetu miasta i jego zadań bezdyskusyjnie wpływa na kształtowanie się kla-
sycznej formy demokracji, jaką jest demokracja uczestnicząca, przyczynia się do 
wzrostu udziału mieszkańców w życiu publicznym, wpływa na ich aktywność 
i świadomość polityczną, a także podnosi jakość życia i zwiększa zadowolenie 
mieszkańców z urzeczywistniania usług publicznych lub lokalnych inwestycji. 
dla władz samorządowych jest dobrym narzędziem zwiększającym partycypację 
obywateli w prowadzeniu lokalnej polityki oraz formą zwiększającą przejrzystość 
sprawowania władzy i budowania zaufania do niej.

do najważniejszych barier jego wprowadzenia należy szerokie oparcie budże-
tu na społeczności lokalnej, co wymaga zwiększenia jej uczestnictwa i aktywno-
ści w życiu samorządowym, z czym niektóre samorządy mają realne problemy. 
Budżet partycypacyjny wymaga zwiększenia zaangażowania władz lokalnych, 
ich skłonności do negocjacji oraz utraty części władzy w zakresie decyzji finanso-
wych radnych i władz jednostek samorządowych. kolejnym problemem jest cza-
sochłonność budżetu obywatelskiego: konieczność znacznego wyprzedzenia przy 
planowaniu budżetu, czas potrzebny na konsultacje społeczne, proces decyzyjny, 
zgłoszenie inwestycji i ich wybór na podstawie przeprowadzanego przez miesz-
kańców głosowania. Ponadto może nastąpić wzrost oczekiwań społecznych zwią-
zanych z wielkością i realizacją budżetu obywatelskiego. 

61 Po raz pierwszy wprowadził go w 1989 r. Olivio dutra, burmistrz miasta Porto alegre w Bra-
zylii (B. de souza santos, 1998; a. rytel-warzocha, 2010).

62 w 2013 r. realizowało budżet obywatelski osiem samorządów, w 2014 r. już 48.
63 wcześniej Gdynia była jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym powstały i zaczęły 

funkcjonować rady dzielnic. One to jako ciała doradcze samorządu skutecznie wskazywa-
ły władzom miasta na potrzeby i niezbędne inwestycje potrzebne mieszkańcom w poszcze-
gólnych dzielnicach Gdyni. 
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w  latach 2014-2016 widoczna jest tendencja wzrostu wielkości przeznaczonych 
na budżet obywatelski środków: największy wzrost miał miejsce w Białymstoku 
(o 100%), a najmniejszy w Gdańsku (o 20%), w przypadku Gdyni o 53%. sopot 
niezmiennie zajmuje jedno z pierwszych miejsc w Polsce, a wśród miast wybra-
nych w tab. 3.14 pierwsze miejsce w wysokości środków przeznaczonych na budżet 
obywatelski na jednego mieszkańca – aż 106 zł, podczas gdy w Gdańsku było to 
24 zł a w Gdyni 21 zł w 2016 r. Budżetem na jednego mieszkańca mniejszym niż 
Gdynia charakteryzował się m.in. Gorzów wielkopolski (16 zł) i Olsztyn (20 zł).

tab. 3.14. Budżety partycypacyjne wybranych miast w Polsce w latach 2013-2016

Miasto Budżet partycypacyjny (w tys. zł) Budżet na 1 mieszkańca (w zł)

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Białystok - 10 000 12 000 20 000 - 34 41 68

elbląg 2 000 2 000 2 500 2 500 16 16 20 20

Gdańsk - 9 000 11 000 11 000 - 20 24 24

Gdynia - 3 412 4 598 5 204 - 14 19 21

Gorzów wlkp. 1 000 2 000 2 000 2 000 8 16 16 16

Poznań 10 000 10 000 10 000 15 000 18 18 18 27

sopot 4 000 4 000 4 000 4 000 106 106 106 106

tarnów 2 000 3 000 3 500 4 000 18 27 31 36

Olsztyn - 2 150 3 300 3 530 - 12 19 20

rzeszów - 5 102 6 489 7 500 - 28 35 41

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.budzetyobywatelskie.pl; www.bo.gdynia.pl.64

w 2014 r. budżet obywatelski w Gdyni wynosił 3 mln zł, a w kolejnym roku 
wzrósł o 53%, do kwoty prawie 4,6 mln zł. największy wzrost, o 90% odnotowa-
ły gdyńskie dzielnice Chwarzno-wiczlino i Pogórze, a najmniejszy, poniżej 30%, 
działki Leśne, karwiny, witomino radiostacja, Babie doły i witomino Leśni-
czówka. Biorąc pod uwagę wielkość środków finansowania, największy budżet 
partycypacyjny, prawie 550 tys. zł miała w 2015 r. największa w mieście dzielni-
ca Chwarzno-wiczlino, a najmniejszy, niecałe 90 tys. zł najmniejsza pod wzglę-
dem powierzchni kamienna Góra, podobnie jak i w 2014 r.

64 dane ze stron www.budzetyobywatelskie różnią się od danych ze stron www.bo.gdynia.pl. 
w tab. 3.14 przyjęto dane podawane przez portal gdyński. w Gdyni, wg www.bo.gdynia.
pl, podawane są dane zaplanowanego budżetu na dany rok oraz dodane do niego środki, 
które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku. i tak np. władze miasta przeznaczyły 
na 2016 r. kwotę 4 330 tys. zł, którą powiększyły środki z 2015 r. o sumę 873 543,65 zł, co 
dało razem 5 203 543,65 zł. 
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tab. 3.15. Planowany podział budżetu partycypacyjnego w Gdyni w 2014 i 2015 r. (w zł) 

Dzielnica Gdyni 2014 2015
Zmiana 2015/2014 

(%)

Chwarzno-wiczlino 284 140 546 150 192

Pogórze 132 487 250 899 189

Chylonia 210 352 380 939 181

Mały kack 143 014 247 022 173

Grabówek 123 726 207 797 168

Pustki Cisowskie-
demptowo

120 565 190 715 158

Śródmieście 179 316 284 127 158

dąbrowa 167 207 250 775 150

Cisowa 173 953 258 680 149

wielki kack 166 390 246 818 148

kamienna Góra 60 357 88 094 146

Obłuże 181 148 260 366 144

Oksywie 159 531 215 763 135

Orłowo 129 132 172 773 134

wzgórze Św. Maksymiliana 111 869 148 826 133

Leszczynki 102 004 134 172 132

redłowo 99 424 131 402 132

działki Leśne 93 265 119 891 129

karwiny 99 774 128 122 128

witomino radiostacja 97 973 125 702 128

Babie doły 76 693 97 050 127

witomino Leśniczówka 87 681 111 714 127

razem 3 000 000 4 597 797 153

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www. bo.gdynia.pl.

wśród sześciu zwycięskich w 2015 r. projektów w kategorii bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym znajdują się montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów 
zwalniających) na ul. starodworcowej (wielki kack; 10,2 tys. zł), na ul. Legionów 
(kamienna Góra; 6,6 tys. zł) i przy ul. wrocławskiej (Orłowo; 12 tys. zł). wśród 
pięciu projektów w kategorii estetyzacja znajdują się teren zieleni przy Pl. Górno-
śląskim etap 1 (Orłowo; 15,8 tys. zł); „Łączka Merdających Ogonów” – wybieg 
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dla psów i park (Oksywie; 83 tys. zł); „Usiądź na starowiejskiej”, mała architek-
tura (Śródmieście; 28 tys. zł). w kategorii inwestycje i remonty wygrało siedem 
projektów, w tym m.in. budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej (wielki kack;  
65 tys. zł); modernizacja chodników i nawierzchni jezdni ulic łączących ramułta 
i Morską (Leszczynki; 100,6 tys. zł) oraz remont chodnika na terenie Zespołu szkół 
nr 7 i budowa miejsc parkingowych dla użytkowników basenu (witomino Leśni-
czówka; 108 tys. zł). najwięcej projektów (22), które wygrały w 2015 r. znajdu-
je się w kategorii rekreacja. należą do nich boiska, jak przy ul. s. Okrzei (Grabó-
wek; 20,7 tys. zł); przy Gimnazjum nr 2 (działki Leśne; 119,9 tys. zł); „aktywna 
Chylonia” (Chylonia; 350 tys. zł) oraz inne projekty jak budowa „Placu streetwor-
kout” (redłowo; 126,9 tys. zł); Cisowa „PLayGround” (Cisowa; 258,7 tys. zł); ła-
weczki i stoły „Ping-Pong” przy sP nr 13 (Mały kack; 18,8 tys. zł); Plac sportów 
Miejskich (Obłuże, 85,8 tys. zł ) czy Zakątek Zabaw – budowa Placu Zabaw na 
skwerze sue ryder (wzgórze Św. Maksymiliana; 103 tys. zł). 

istotną, legitymizującą budżet kwestią jest możliwie wysoki poziom uczestnic-
twa mieszkańców w procesie decyzyjnym, a podstawowe znaczenie ma komuni-
kacja pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w tworzenie budżetu partycypacyj-
nego stronami, władzami, radnymi, urzędnikami, a przede wszystkim z mieszkań-
cami. Podczas  pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Gdyni w roku 2014  
frekwencja mieszkańców uprawnionych do głosowania wyniosła 17,1%. w 2015 r. 
wzrosła do 20% mieszkańców. w innych miastach zainteresowanie społeczeństwa 
budżetem obywatelskim nie jest tak wysokie, np. w 2015 r. w Gdańsku frekwen-
cja wyniosła 9%, a w sopocie 9,5%. O rozwoju w Gdyni nowej inicjatywy jaką 
jest budżet obywatelski świadczy także fakt, że w 2016 r. wprowadzono radę ds. 
Budżetu Obywatelskiego, w której skład wchodzą radni miasta i dzielnic, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek miejskich. Zwycięskie pro-
jekty budżetu obywatelskiego Gdyni (www.bo.gdynia.pl) sprawiają, że gdyńskie  
dzielnice stają się bardziej funkcjonalne i estetyczne, co znacząco poprawia  
jakość życia mieszkańców. 

3.5. Podsumowanie

Gdynia należy do tych gmin, które cechuje wysoki stopień rozwoju aktywno-
ści obywatelskiej mierzonej liczbą organizacji pozarządowych na tysiąc mieszkań-
ców oraz wysoką frekwencją w różnego typu wyborach (prezydenckich, samorzą-
dowych). O aktywności obywatelskiej świadczy zaangażowanie gdynian w rozwój 
budżetu obywatelskiego. Podczas  pierwszej jego edycji w roku 2014 frekwencja 
mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania wyniosła 17,1%, a w 2015 r. 
wzrosła do 20%.

najwyższym wskaźnikiem zaufania mieszkańcy Gdyni obdarzają członków wła-
snej rodziny (83%), straż pożarną (82%), sąsiadów (64%) oraz prezydenta miasta 
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(64%). Gdynianie większym zaufaniem darzą swoich bliskich i sąsiadów oraz in-
stytucje „obecne lokalnie” (straż miejska, rada miasta, prezydent miasta, straż po-
żarna) z wyjątkiem księży w parafiach, a z najmniejszym zaufaniem odnoszą się 
do sejmu i rządu rP. kapitał społeczny Gdyni mierzony zaufaniem do różnych in-
stytucji i grup społecznych jest wyższy niż w województwie pomorskim.

elektorat gdyński wydaje się być trwale zorientowany liberalnie w zakresie 
gospodarki, a pod względem wartości centrowo lub centroprawicowo. w latach 
2000-2015 mieszkańcy Gdyni głosowali w wyborach na prezydenta rP albo na 
kandydata centrowego, reprezentującego ugrupowania liberalne i wolnorynkowe, 
albo na kandydata centroprawicy, przy stosunkowo niskim poparciu kandydatów 
z ugrupowań lewicowych, lewicowo-socjalnych lub o charakterze populistycz-
nym. Z kolei w każdych kolejnych wyborach samorządowych w latach 1998-2014 
w pierwszej turze wyborczej wybierany na prezydenta Gdyni był wojciech szczu-
rek, zdobywając zawsze zdecydowaną większość głosów. ten gdyński fenomen 
nie ma sobie równych w skali kraju. wyniki wyborów prezydenckich mają w przy-
padku Gdyni bezpośredni związek z wynikami do rady miasta, w których zwy-
cięża komitet wyborczy „wojciecha szczurka” razem ze stworzonym przez niego 
komitetem „samorządność”. występuje tu nieznany w skali kraju w takim okre-
sie czasu i z tak wysokim poparciem efekt synergii. wyborcy wspierający reelek-
cję prezydenta, jednocześnie, co nie bywa częste, wspierają proponowanych przez 
niego kandydatów do rady miasta, którzy z kolei stanowią najsilniejsze wsparcie 
dla prezydenta w kolejnych wyborach. 
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Przejawem osobistej wiary są prywatne i publiczne wyrazy przywiązania do 
wyznawanych przekonań i wartości identyfikowane przez obserwatorów jako re-
ligijne, związane z jakąś religią. Życie religijne to osobista sfera duchowości czło-
wieka, z drugiej zaś strony to zbiorowe formy zachowania, zaliczane do składni-
ków życia społecznego (J. J. Parysek, L. Mierzejewska, 2013). Przyjmuje się, że 
„kult, doktryna, organizacja, wspólnota wierzących reprezentują obiektywną stro-
nę religii”, a jej stronę subiektywną stanowi wiara (a. rykała, 2011, s. 24). in-
nymi słowy, rozgranicza się „wiarę religijną”, czyli wewnętrzne doświadczenie  
sacrum oraz „religijność”, czyli zewnętrzny, społecznie i kulturowo uwarunkowa-
ny typ doświadczenia sacrum (w. Piwowarski, 1996, s. 216). 

Publiczne sposoby manifestacji wiary przybierać mogą postać obiektów mate-
rialnych, zachowań w przestrzeni miejskiej oraz dotyczyć sfery językowej. te trzy 
wymiary sakralizacji przestrzeni jak: 1) architektoniczna – związana z obiektami 
kultu (np. kościoły i kaplice), 2) (tym) czasowa – odnosząca się do rytuałów i in-
nych zachowań religijnych (np. procesje), 3) nomenklaturowa – widoczna przede 
wszystkim w nazewnictwie miejsc (np. ul. św. Piotra) można współcześnie obser-
wować w wielu miejscach kraju (L. Przybylska, 2014). 

różne determinanty wpływają na manifestację wiary w przestrzeni i tym samym 
wykształcenia się tzw. przestrzeni sakralnej, zwanej też krajobrazem religijnym lub 
sakralnym (e. klima, 2011; i. sołjan 2012; e. Bilska-wodecka, 2012; L. Przybylska 
2014). Z jednej strony wzrastające od lat 80. XX w. możliwości polityczne i eko-
nomiczne (czynnik zewnętrzny)65, z drugiej wysoka religijność dość jednolitego 

65 do 1989 r. władze państwowe, kierując się ideologią komunistyczną, utrudniały lub unie-
możliwiały rozwój budownictwa sakralnego i działalności religijnej w całym kraju. Od cza-
su transformacji ustrojowej w 1989 r. w kształtowaniu życia religijnego w polskich miastach 
i wsiach zaczyna wzrastać rola czynnika ekonomicznego, demograficznego oraz przemia-
ny samej religijności (np. trendy sekularyzacyjne, nowe pomysły ewangelizacji).
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(katolickiego) pod względem struktury wyznaniowej społeczeństwa polskiego, 
której gdynianie są częścią (czynnik wewnętrzny), składają się na uwarunkowania 
kształtowania się indywidualnego, jak i wspólnotowego życia religijnego w Gdy-
ni. kościoły i związki wyznaniowe w mieście należą do różnych wyznań religii 
chrześcijańskiej, co sprawia, że współczesny krajobraz religijny Gdyni należało-
by określić mianem „chrześcijański”66.

4.1. Kościół Rzymskokatolicki

Parafia jest odrębną częścią w podziale terytorialnym kościoła rzymskoka-
tolickiego67 (kanon 374), a budynek kościoła pełni rolę lokalnego, publicznego 
miejsca kultu68. rola budynków kościołów w życiu religijnym katolików jest zna-
cząca. Badania przestrzeni religijnej przeprowadzone przez e. klimę (2011) wska-
zują, że kościoły pełnią dla wiernych pierwszorzędną rolę w obcowaniu z Bogiem. 
w Gdyni liczba lokalnych jednostek organizacji kościoła jakimi są parafie wzrosła 
w ostatnich 25 latach do 30 (tab. 4.1)69. dodatkowo w mieście funkcjonuje parafia 
wojskowa Marynarki wojennej rP pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdy-
ni-Oksywiu, wchodząca w struktury Ordynariatu Polowego z siedzibą w warsza-
wie70. współcześnie każda wspólnota parafialna w Gdyni posiada przynajmniej 
jeden kościół lub kaplicę. 

66 szczegóły dotyczące wiadomości historycznych, biografii duchowieństwa czy architekto-
nicznych poszczególnych form obiektów sakralnych w Gdyni można znaleźć m.in. w opra-
cowaniach M. sołtysik, 1993; L. Przybylska, 2007a, 2007b, 2008; J. więckowiak, 2000; 
B. Mikołajczuk, M. Zakroczymska, 2011; w. Pałubicki, H. Cyrzan, red., 1998. Pisownię 
słownictwa religijnego w rozdziale czwartym oparto na najnowszych zasadach rady Języ-
ka Polskiego (r. Przybylska, w. Przyczyna, 2011).

67 Za swoich wiernych kościół rzymskokatolicki uważa tych, „którzy przez chrzest wszcze-
pieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i stawszy się z tej racji na swój 
sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego posłannictwa Chrystusa, 
zgodnie z własną pozycją, są powołani do wypełniania misji, jaką Bóg powierzył pełnić 
kościołowi w świecie” (kodeks Prawa kanonicznego, 1984, kanon 204).

68 „kościół oznacza budowlę świętą przeznaczoną dla kultu Bożego, do której wierni mają 
prawo wstępu w celu wykonywania w niej kultu, zwłaszcza publicznego” (kanon 1214 ko-
deksu Prawa kanonicznego). Zatem kościół pisany przez duże „k” to wspólnota wierzą-
cych, a przez małe „k” to budynek kultu.

69 spisy kościelne publikowane są co kilka lat. w XXi w. archidiecezja gdańska wydała je za 
rok 2001, 2006 i 2011. 

70 Parafię wojskową erygowano w 1993 r., ale jej tradycje sięgają okresu międzywojennego.
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tab. 4.1. wierni w parafiach rzymskokatolickich w Gdyni w latach 1991, 2001 i 2011

Rok  
erekcji 

Tytuł/Wezwanie parafii
Rok spisu kościelnego

1991 2001 2011
1253 św. Michała archanioła 6300 6200 7300

1902 św. wawrzyńca 1930 1705 3250

1911 św. Mikołaja 14974 11210 12350
1926 najświętszej Marii Panny królowej Polski 12300 9050 7720
1931 św. rodziny 6440 6900 6900
1933 Chrystusa króla 5500 3200 3100
1933 Podwyższenia krzyża Św. i niepokalanego 

Poczęcia najświętszej Marii Panny
10050 8000 8009

1933 Przemienienia Pańskiego 7000 7200 7200
1938 św. andrzeja Boboli 17650 13420 11130
1945 Matki Boskiej Bolesnej 7080 7500 7000
1948 św. antoniego Padewskiego 14400 13000 11000
1949 najświętszego serca Pana Jezusa 16850 12800 10000
1949 św. stanisława kostki 4140 3700 3865
1951 św. Józefa 10346 11620 9300
1974 Matki Boskiej nieustającej Pomocy i św. Piotra  

rybaka
6500 5000 4000

1978 Matki Boskiej różańcowej 12000 11000 9350
1982 Chrystusa Miłosiernego 6450 6030 6100
1982 św. Pawła apostoła 9000 5800 5450
1983 św. Maksymiliana Marii kolbego 9486 10500 9800
1984 św. Urszuli Ledóchowskiej 1500 2450 3500
1984 niepokalanego serca Maryi 10334 7693 6500
1986 św. Jana Chrzciciela i św. alberta 

Chmielowskiego
11600 7200 9130

1987 Świętej trójcy 4593 11000 11670
1989 Chrystusa dobrego Pasterza 6091 5720 10126
1989 ducha Świętego i św. katarzyny aleksandryjskiej 9600 7013 7900
1989 Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej królowej 

Polski i św. Jerzego
2933 2500 1500

1998 św. Jadwigi królowej - 6200 6100
1998 św. karola Boromeusza - 3500 5000
2000 św. Judy tadeusza - 7450 5800
2003 św. Biskupa Józefa sebastiana Pelczara - - 3224

razem wiernych 225047 214561 213274
Średnia wielkość parafii 8656 7399 7109

liczba kapłanów w Gdyni 112 159 159

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Spis kościołów i duchowieństwa diecezji chełmińskiej na rok 1991;  
Schematyzm Archidiecezji Gdańskiej 2001; Schematyzm Archidiecezji Gdańskiej 2011. 
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Liczba katolików w Gdyni maleje. w ostatniej dekadzie XX w. nastąpił jej 
większy spadek niż w pierwszej dekadzie XXi w. (tab. 4.1). Porównując zmia-
ny liczby katolików w Gdyni do zmian liczby mieszkańców71 zauważyć można, 
iż w strukturze religijnej nastąpiła odwrotna sytuacja. kiedy w latach 90. wzrosła 
liczba gdynian (w latach 1991-2001 o 1564 osoby), wtedy znacznie zmalała licz-
ba katolików (o 10 486 wiernych), a kiedy w następnej dekadzie znacznie zmalała 
liczba mieszkańców (w latach 2001-2011 o 4425), wtedy liczba katolików zmala-
ła w niewielkim stopniu (o 1287 osób). trudno jednoznacznie wnioskować o od-
setku katolików w Gdyni, ponieważ sposób szacowania faktycznej liczby zarów-
no mieszkańców, jak i wiernych obarczony jest błędami metodologicznymi72. Ze-
stawiając liczbę katolików zawartą w tab. 4.1 z różnie szacowaną liczbą miesz-
kańców Gdyni, udział katolików w mieście kształtował się na poziomie 85-91%.  

spadek liczby katolików odnotowany w skali miasta nie oznacza, że nastąpił 
on we wszystkich parafiach. w latach 1991-2011 sześć gdyńskich parafii znacznie 
zwiększyło liczbę wiernych, w 15 parafiach nastąpił spadek (w każdym przypadku 
o co najmniej 1000 wiernych), a sytuacja w pozostałych dziewięciu była stabilna 
(tab. 4.1). do pierwszej grupy parafii należy m.in. parafia św. karola Boromeusza, 
na terenie której w ostatnich latach oddano wiele nowych mieszkań (np. osiedle Fi-
kakowo). w grupie parafii, których liczba wiernych spadła są m.in. dwie śródmiej-
skie parafie najświętszego serca Pana Jezusa oraz nMP królowej Polski. tu powo-
dem jest proces naturalnego ubytku coraz starszych mieszkańców centrum miasta. 

w ostatnich latach maleje średnia wielkość parafii w Gdyni: z 8656 wiernych 
w 1991 r. do 7109 w 2011 r. spowodowane jest to powstaniem czterech nowych 
parafii oraz spadkiem liczby katolików ogółem w mieście (tab. 4.1). w związku 
z tymi procesami oraz z powodu wzrostu liczby kapłanów w Gdyni (z 112 do 159) 
tym samym zmienił się dostęp statystycznego katolika do kapłana: nieco ponad 
2000 wiernych przypadało na jednego kapłana w 1991 r., a prawie 1350 w 2001 
i 2011 r. Malejący wskaźnik liczby wiernych przypadających na jednego kapłana 
świadczy o poprawie jakości życia religijnego katolików w Gdyni, biorąc za kry-
terium dostęp do duszpasterzy73. 

Ponieważ dane na temat praktyk religijnych na szczeblu miast nie są udostępnia-
ne, w celach orientacyjnych można jedynie podać je dla całej diecezji. Pod wzglę-
dem podziału terytorialnego kościoła rzymskokatolickiego Gdynia od 1992 r.  
należy do archidiecezji gdańskiej. w 2013 r. 38,1% katolików w tej diecezji  

71 Zmiany liczby ludności w Gdyni przedstawiono w pierwszym rozdziale.
72 O problemach metodologicznych w określaniu sytuacji ludnościowej wspomniano 

w rozdziale 1.2. O trudnościach w określaniu liczby wyznawców traktuje m.in. wstęp do 
publikacji Głównego Urzędu statystycznego Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodo-
wościowe i etniczne w Polsce 2009-2011, 2013. 

73 Liczba wiernych na jednego księdza w Gdyni była w pierwszej dekadzie XX w. nieco 
wyższa od średniej dla diecezji gdańskiej, wynoszącej 1241 wiernych na jednego kapłana 
(Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, 2014).
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uczęszczało na niedzielną mszę św., a 17,5% przyjmowało komunię św.  
(www.iskk.pl). dane dla kraju wynoszą odpowiednio 39,1% i 16,3%, czyli poziom 
religijności archidiecezji gdańskiej jest zbliżony do średniej krajowej.

we wszystkich kościołach parafialnych w Gdyni sprawowany jest kult. we-
dług informacji zestawionych w schematyzmie archidiecezji Gdańskiej (2011), 
liczba odprawianych mszy św. w kościołach i kaplicach publicznych w Gdyni wy-
nosi aż 198 w niedzielę bądź święto, a 93 w dzień powszedni74. w dni powsze-
dnie i świąteczne zazwyczaj więcej mszy św. odprawianych jest w większych pod 
względem liczby wiernych parafiach, a mniej w mniejszych. Pod względem licz-
by mszy św. w niedzielę (aż 10) i w dzień powszedni (aż 6) wyróżnia się parafia 
śródmiejska pod wezwaniem najświętszego serca Pana Jezusa. najczęściej jednak 
w mieście są to trzy lub cztery msze św. w dzień powszedni i sześć w niedzielę lub 
święto. Porządek mszy św. w Gdyni, podobnie jak w zbadanych przez J. Paryska  
i L. Mierzejewską (2014, s. 218)  poznańskich kościołach parafialnych w 2010 r., „wy-
raźnie nawiązuje do charakteru dnia (dzień powszedni czy świąteczny) oraz ak-
tywności mieszkańców”. w Gdyni w dni powszednie zaobserwować można ku-
mulację wieczornych mszy w interwale 18.00-19.00 oraz poranną w godzinach 
7.00-9.00. w 2011 r. w niedziele i święta większość mszy św. w Gdyni zaczyna-
ła się między 7.00 a 13.00; druga kumulacja występowała, tak jak w dni powsze-
dnie, między 18.00 a 19.00 (ryc. 4.1). 

do ważnych wydarzeń związanych z życiem religijnym i funkcjonowaniem 
kościołów katolickich w Gdyni należy podniesienie w 2001 r. kościoła nMP kró-
lowej Polski do rangi kolegiaty, a także erygowanie przy kościele św. antoniego 
Padewskiego (franciszkanów) w 2006 r. archidiecezjalnego sanktuarium św. Mak-
symiliana Marii kolbe, a w 2011 r. Matki Bożej królowej Matki nadziei.  

Życie religijne katolików w Gdyni w aspekcie liturgicznym można zaobserwo-
wać nie tylko w kościołach i kaplicach parafialnych, ale także w innych kaplicach 
publicznych. do tych ostatnich należą m.in. kaplice szpitalne (przy oksywskim 
hospicjum, przy szpitalach w redłowie i na Placu kaszubskim) oraz umiejscowione 
w domach dla osób niepełnosprawnych („Za falochronem”, „dom kombatanta”). 

szczególnym typem kaplic są kaplice zakonne. Mogą one mieć charakter niepu-
bliczny, przeznaczony wyłącznie na użytek danej wspólnoty, jak np. kaplica w domu 
zakonnym sióstr od aniołów przy ul. gen. J. Hallera na wzgórzu Św. Maksymi-
liana. kaplice zakonne mogą też mieć nieformalny status kaplic tzw. półpublicz-
nych, czyli czasowo udostępnianych dla ogółu wiernych w wyznaczone dni i go-
dziny. do tych ostatnich należą zlokalizowane w Orłowie kaplice pod wezwaniem: 

74 dane dla miesiąca października i dnia tygodnia poniedziałku. w pozostałym czasie wystę-
puje różnica kilku mszy św., np. w niektórych miesiącach letnich dodatkowo są trzy msze 
św. o 20.00 lub później. w niektórych miejscach kultu msze św. odprawiane są w różne dni 
tygodnia i o innych godzinach, np. w kaplicy w domu „Za falochronem” w poniedziałek, 
wtorek, sobotę o 7.00, a w środę, czwartek, piątek o 16.30. 
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nMP Gwiazdy Morza w domu zakonnym sióstr elżbietanek w Orłowie (naprze-
ciwko Centrum Handlowego klif), Matki Bożej wielkiego Zawierzenia w klasz-
torze karmelitanek bosych przy ul. Cumowników 8, św. Józefa w domu sióstr se-
rafitek przy ul. technicznej 14, najświętszego serca Pana Jezusa sióstr urszula-
nek przy ul. Światowida 7 oraz kaplica najświętszego serca Pana Jezusa w domu 
zakonnym sióstr służebniczek przy ul. a. dickmana 13. w wymienionych kapli-
cach msze św. zazwyczaj odprawiane są codziennie. kaplicą zakonną, określoną 
w schematyzmie archidiecezji Gdańskiej (2011) mianem „publiczna”, jest kapli-
ca Matki Bożej od Cudownego Medalika sióstr szarytek przy ul. starowiejskiej 2. 
Zlokalizowana w centrum miasta, przy szpitalu, otwarta od rana do wieczora, ofe-
ruje kontakt z sacrum wielu mieszkańcom. 

Na przełomie XX i XXi w. obecność zakonów w życiu religijnym gdynian 
przejawiała się na wielu płaszczyznach, w tym w formie duszpasterstwa para-
fialnego oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. w Gdyni parafie prowadzone są przez 
franciszkanów, redemptorystów i jezuitów. w pracy duszpasterskiej, w kancelariach, 
zakrystiach i jako katecheci wspomagają wspomnianych ojców i braci zakonnych 
inne zgromadzenia zakonne (siostry szensztackie, siostry od aniołów, sercanie, 
elżbietanki, nazaretanki, urszulanki, siostry najświętszego serca Jezusa). drugim 
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ryc. 4.1. Liczba odprawianych mszy św. w kościołach i kaplicach publicznych w Gdyni w 2011 r. 

interwały godzinowe oznaczają czas rozpoczęcia mszy św.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematyzm Archidiecezji Gdańskiej 2011, 2011.
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wyróżniającym się polem aktywności osób zakonnych jest prowadzenie szkół (na-
zaretanki, jezuici) i przedszkoli (dominikanki, anielanki, służebniczki, nazateranki). 
Ponadto do aktywności rozwijanych przez gdyńskie zakony należy: apostolstwo 
nieustającej modlitwy w klasztorze karmelitanek bosych w Orłowie, prowadzenie 
sekretariatu misyjnego oraz Franciszkańskiego Centrum kultury im. Jana Pawła ii 
przez franciszkanów (L. Przybylska, 2007b), nowicjat oraz ignacjańskie Centrum 
Formacji duchowej przy klasztorze jezuitów czy duszpasterstwo Ludzi Morza 
prowadzone przez redemptorystów (M. turzyński, 2006). 

wymienione różnorodne pola działalności religijnej i społecznej zakonów 
w Gdyni nie byłyby możliwe gdyby nie zaplecze materialne i odpowiednia licz-
ba „rąk do pracy”. Od początku lat 90. XX w. liczba domów zakonnych (wspól-
not zakonnych i domów wypoczynkowych dla członków danego zakonu) w mie-
ście wzrosła z 19 do 22 w 2011 r. O ile w 1997 r. (L. Przybylska, 2008) w mieście 
było 177 osób stanu zakonnego (sióstr, braci i ojców zakonnych), to w 2011 r. 190, 
w tym 62 mężczyzn i 128 kobiet (Schematyzm Archidiecezji Gdańskiej 2011, 2011).

Przejawem życia religijnego są także tzw. obiekty małej architektury. Okoliczno-
ści stawiania krzyży jak i kapliczek przydrożnych są różnorodne (np. dziękczynne, 
błagalne); mogą być wystawiane indywidualnie lub przez grupę sąsiadów. Genezę 
ich zawiera katalog B. Mikołajczuk, M. Zakroczymskiej (2011). autorki przedstawiły 
łącznie 123 obiekty, nazwane we wstępie do tej publikacji „znakami tożsamości 
religijnej gdynian”. wśród nich znalazło się 11 obiektów, które występowały dawniej 
na terenie Gdyni oraz współczesne – w sumie 56 kapliczek, 29 figur i 38 krzyży 
(bez krzyży cmentarnych, powypadkowych i tzw. krzyży misyjnych, stawianych 
przy kościołach na pamiątkę cyklicznie głoszonych nauk – misji parafialnych).

Ze względu na lokalizację spotyka się kilka charakterystycznych miejsc, gdzie, 
bez względu na obszar o bardziej wiejskim czy miejskim charakterze, najprawdo-
podobniej będą stały krzyże i kapliczki przydrożne. dawniej jak i współcześnie 
stawiane są przy domach mieszkalnych, na cmentarzach, na skrzyżowaniach dróg 
oraz przy kościołach. Pewną odmianą krzyży przydrożnych są niewielkich rozmia-
rów krzyże, do 1 m wysokości, ustawione przy drogach i ulicach w Polsce i innych 
krajach. O ile badacze krzyży i kapliczek przydrożnych wyróżniają wiele motywów 
ich wystawienia, to w tym przypadku jest tylko jeden powód – śmierć w wyniku 
wypadku przy drodze. w Gdyni jest kilkanaście takich miejsc oznaczonych zna-
kiem krzyża, najwięcej przy ul. Morskiej. krzyże powypadkowe należą według 
e. klimy (2011) do elementu efemerycznego przestrzeni religijnej miasta. na ile 
są one przejawem życia religijnego mieszkańców pozostaje to otwartą kwestią. 

niektóre obiekty sakralne nazywane bywają pomnikami. Pomnik jest „ma-
terializacją ważnych grupowych symboli”; nazwanie czegoś pomnikiem włącza 
dany obiekt do systemu pomników pełniącego ważne funkcje społeczne (L. M. ni - 
jakowski, 2006, s. 66). Pomniki, w tym sakralne, są z jednej strony wyrazem po-
trzeb wznoszących je osób, a z drugiej możliwości ich wyrażania wypływającymi 
z uwarunkowań politycznych, finansowych, technicznych, planistycznych i innych. 
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Zdobycze techniczne ostatnich lat pomagają w wykonywaniu dużych, spektakularnych 
założeń, jak w przypadku trzymetrowej figury maryjnej na 25-metrowym cokole, 
na skwerze u zbiegu ulic wielkokackiej i stawnej. wzniesiona na początku XXi w. 
statua jest przykładem licznych w polskich miastach tzw. milenijnych pomników. 
na niższych „piętrach” cokołu ustawiono postaci św. wojciecha i Jana Pawła ii. ta 
ostatnia figura, razem z pierwszym w Gdyni pomnikiem papieża-Polaka przy ko-
ściele nMP królowej Polski, wpisuje się w trwający od 1980 r. ogólnopolski pomysł 
upamiętnienia wielkiego rodaka, w tym w postaci ewenementu na skalę światową 
jakim jest ponad 640 pomników papieskich w jednym kraju (e. klima, 2011).   

w Gdyni stoją także pomniki o wymowie patriotyczno-religijnej, w których 
użyto symboliki krzyża, co świadczy o dużej randze tego symbolu dla sponso-
rujących, projektujących i sankcjonujących ich projekty. wśród nich wyróżnia-
ją się duże, stalowe krzyże-pomniki, które powstały w pierwszej połowie lat 90. 
XX w. największym z nich jest 25-metrowy krzyż ustawiony w 1994 r. na szczy-
cie kamiennej Górze; zastępuje on czterech swoich drewnianych poprzedników 
(k. Małkowski, 1996). niewiele mniejszy krzyż, bo 18-metrowy, stoi przed Urzę-
dem Miasta, przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odsłonięty w 1993 r. po-
święcony, jak głosi napis na cokole pomnika, jest „zabitym dnia 17 grudnia 1970 
roku w pochodzie ku nadziei na wolność Polaków w Ojczyźnie”. trzeci kilkuna-
stometrowy stalowy krzyż-pomnik stoi w Orłowie na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa 
z ul. spółdzielczą. Postawiono go w 1990 r. na pamiątkę dawnego kościoła św. Jó-
zefa w kolibkach. Pamiątkowa tablica pod krzyżem informuje, że ustawiony zo-
stał w 10. rocznicę powstania „solidarności”, a w imieniu żołnierzy z ii Morskie-
go Pułku strzelców z inicjatywą odbudowy dawnego kościoła wystąpił J. Halbryt.

Zapisem życia religijnego jest także nazewnictwo religijne miejsc publicznych. 
współcześnie liczba placów i ulic dedykowanych świętym lub błogosławionym 
nie stanowi dużego zbioru tematycznego w Gdyni. Zauważyć jednak można wzrost 
tego typu nazw miejskich. Przez 40 lat po wojnie były tylko cztery: ul. św. Miko-
łaja, ul. św. Piotra, ul. św. wojciecha i ul. Świętojańska (L. Przybylska, 2011). do-
piero po zmianach politycznych w kraju w 1989 r. nastąpił nie tylko wzrost liczby 
parafii, domów zakonnych i miejsc kultu innych religii w Gdyni, ale także przy-
rost nazw ulic i placów związanych ze sferą religii. Obok wspomnianych ulic obec-
nie gdyńskim placom i ulicom patronują także: św. andrzej, św. Urszula, św. Ja-
dwiga, św. kazimierz, św. Faustyna, św. antoni, bł. władysław Miegoń. Ponadto 
nie można zapominać o dwóch wzgórzach, których patronami oficjalnie są świę-
ci: św. stanisław kostka (patron Polski i młodzieży polskiej) – wzgórza w dziel-
nicy działki Leśne oraz św. Maksymilian Maria kolbe (polski misjonarz i mę-
czennik) – patron dzielnicy wzgórze Św. Maksymiliana. szczególnym wyrazem 
nazewnictwa religijnego są także nazwy „papieskie”. Jan Paweł ii patronuje alei 
we wschodniej części skweru kościuszki. Jego imię widnieje także na tabliczce 
„Plac Jana Pawła ii” umieszczonej na zabytkowym kościele nMP królowej Pol-
ski przy ul. Świętojańskiej.
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Przejawy życia religijnego, jakim są modlitwy i pieśni religijne widoczne  
i słyszalne bywają nie tylko w kościołach i kaplicach, ale także na otwartej przestrze-
ni, szczególnie na cmentarzach: intensywniej w dniach 1 i 2 listopada oraz w czasie 
ceremonii pogrzebowych. wydarzenia typowo religijne lub związane z religią upo-
wszechniły się znacznie w przestrzeniach publicznych po 1989 r. należą do nich 
tradycyjne katolickie formy jak procesje Bożego Ciała i drogi krzyżowe, ale także 
nowsze z XXi w. jak Litania Miast75, obchody dni Papieskich, od 2012 r. ekstremal-
na droga krzyżowa i koronka na ulicach Miasta, od 2013 r. Orszak trzech króli 
oraz opisany w kolejnym rozdziale ekumeniczny „tydzień Jezusa”.

4.2. Mniejszości religijne

Ponieważ mniejszości religijne w Gdyni nie posiadają okazałych, monumen-
talnych obiektów sakralnych – są trudno zauważalne w krajobrazie miejskim. do-
kumenty Głównego Urzędu statystycznego także nie zawsze ułatwiają dotarcie do 
gdyńskich instytucji religijnych, gdyż dane agregowane są w skali kraju i woje-
wództwa, a nie miasta, chyba, że główna lub jedyna siedziba danego związku reli-
gijnego jest właśnie w Gdyni. w ostatnich latach, w związku z upowszechnieniem 
internetu, dobrym źródłem aktualnych wiadomości o mniejszościach religijnych 
w Gdyni są ich strony internetowe. Jedynie gdyńska parafia polskokatolicka oraz 
gdyńskie zbory Świadków Jehowy nie posiadają swoich stron internetowych, choć 
kilka podstawowych informacji można znaleźć na ogólnopolskich stronach tych 
wyznań (www.polskokatolicki.pl; www.jw.org/pl). Podane dalej dane liczbowe na 
temat mniejszości religijnych pochodzą głównie z publikacji Wyznania religijne. 
Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009-2011 (2013), a zarys 
ich historii i współczesnej działalności ze stron internetowych lub publikacji  
L. Przybylskiej (2008). 

Badania terenowe przeprowadzone w 2002 r. pozwoliły na przybliżone okre-
ślenie liczby wiernych nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Gdyni 
– około 1600 osób, zatem tylko niecały 1% mieszkańców Gdyni (L. Przybylska, 
2008). w 2015 r. cotygodniowe nabożeństwa (zazwyczaj w niedziele) odbywali  
adwentyści dnia siódmego, kościół Polskokatolicki, kościół nowoapostolski, 
kościół Chrześcijan Baptystów, kościół Zborów Chrystusowych, Świadkowie 
Jehowy, kościół Chrześcijański słowo wiary, kościół Zielonoświątkowy, Centrum 
Chrześcijańskie „nowa Fala”, Bractwo kapłańskie Świętego Piusa X, kościół 
Chrześcijański „nowe Pokolenie” (tab. 4.2). wymienione mniejszości religijne 
w Gdyni należą do różnych wyznań (głównie protestanckich) w obrębie religii 
chrześcijańskiej; swoje nauczanie opierają na Biblii. e. Bilska-wodecka (2012) 

75 wydarzenie Litania Miast odbywało się przy pomniku-krzyżu przed Urzędem Miasta w pierw-
szej dekadzie XXi w.
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zwraca uwagę, że pluralizm religijny można postrzegać w sensie ilościowym 
i instytucjonalnym. w pierwszym przypadku będzie to odsetek członków związ-
ku wyznaniowego w stosunku do ogólnej liczby ludności, w drugim zaś dotyczy 
liczby związków wyznaniowych. w Gdyni mamy do czynienia z pluralizmem 
religijnym typu instytucjonalnego: wśród 12 instytucji religijnych działających 
w mieście jedna – kościół rzymskokatolicki – dominuje pod względem odsetka 
wyznawców (około 90%).

tab. 4.2. Mniejszości religijne w Gdyni w  2015 r.

Kościoły i związki 
wyznaniowe

Rok 
powstania Adres w 2006 r. Adres w 2015 r.

siedziby i/lub miejsca nabożeństwa
kościół adwentystów 
dnia siódmego 1948 i. krasickiego 32, kamienna Góra

kościół Polskokatolicki 1961 warszawska 7, działki Leśne
kościół nowoapostolski 1978 akacjowa 50/50a-b, Orłowo
kościół Chrześcijan 
Baptystów 1985 karpacka 3a, działki Leśne karpacka 3a i sala Mir

kościół Zborów 
Chrystusowych 1987 Oficerska 15, Orłowo

 1989 Łowicka 22, Mały kack –
 1989 wąska 21, witomino Leśniczówka –
Świadkowie Jehowy 1989 św. Mikołaja 36a, Chylonia –

 1999 kcyńska 19, Cisowa

 1999 nasypowa 4, Obłuże
Zbór ewangeliczny 
Jordan 1995 al. Zwycięstwa 36/106

wzgórze Św. Maksymiliana
Oficerska 15, Orłowo

kościół Chrześcijański 
słowo wiary 1998 wielkopolska 307, wielki kack wielkopolska 250

kościół 
Zielonoświątkowy

1997 J. karnkowskiego 1, Leszczynki

2001 L. Zamenhoffa 13a, Chylonia

Centrum Chrześcijańskie  
„nowa Fala” 2004 Budynek dawnego kina Fala,  

Mireckiego 4, Grabówek
Pomieszczenia Hotelu 
kuracyjnego

Bractwo kapłańskie 
Świętego Piusa X 2007 – wiczlińska 11, dąbrowa

kościół Chrześcijański 
„nowe Pokolenie” 2013 –

Centrum wychowania 
Morskiego ZHP Fundacja 
Harcerstwa  
(al. Jana Pawła ii 5)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L. Przybylska, 2008 i materiałów rozproszonych.
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najstarszym stałym miejscem nabożeństw mniejszości religijnych w mieście 
jest kaplica kościoła adwentystów dnia siódmego na kamiennej Górze. nazwa 
adwentyści pochodzi od łacińskiego słowa adventus, czyli przyjście i używana 
jest przez wspólnoty wyznaniowe, głoszące bliskie przyjście Chrystusa. Gdyńska 
kaplica jest jednym z czterech miejsc kultu adwentystów w województwie po-
morskim (kościół liczył 469 wiernych w 2011 r. w województwie pomorskim). 
współcześnie gdyńscy adwentyści wyróżniają się skierowaną do ogółu mieszkańców 
działalnością w obszarze zdrowia (www.gdynia.adwent.pl). Chrześcijańska służba 
Charytatywna, ogólnopolska organizacja pożytku publicznego, ma swoją filię przy 
gdyńskich adwentystach i prowadzi: pomoc doraźną dla osób potrzebujących, 
punkt konsultacyjny pedagogiczno-logopedyczny, psychoterapię indywidualną 
i terapię rodzin. Ponadto klub Zdrowia „Od nowa” zaprasza na cykl wykładów 
„Żegnaj depresjo”.

kościół Polskokatolicki powstał w końcu XiX w. na terenie stanów Zjedno-
czonych jako wyraz protestu grupy emigrantów przeciwko obsadzaniu przez hie-
rarchię amerykańską polskich parafii księżmi niemieckimi i irlandzkimi, którzy 
nie rozumieli polskich zwyczajów. w Polsce parafie polskokatolickie zakładali 
w okresie międzywojennym reemigranci. w Gdyni kościół i parafia znajduje się 
przy ul. warszawskiej już od lat 60. XX w. Obecnie jest to jedna z 74 parafii pol-
skokatolickich w Polsce a druga – obok Gdańska – w województwie pomorskim. 
Liczba wiernych w 2011 r. w województwie wynosiła 180. 

wyjątkową pozycję w mozaice wyznaniowej w Gdyni zajmuje kościół nowo-
apostolski, ponieważ administracja Centralna tego kościoła na terenie Polski ma 
swoją siedzibę w Gdyni-Orłowie. wśród 174 istniejących kościołów i związków 
religijnych w Polsce w 2011 r. tylko kościół nowoapostolski, z rozwiniętą strukturą 
terytorialną (52 parafie – od jednej do siedmiu w każdym województwie) posiadał 
swoją główną siedzibę właśnie w Gdyni. w 2011 r. świątynia orłowska była jedną 
z dwóch na terenie województwa pomorskiego (kościół nowoapostolski liczył 
802 wiernych w czterech parafiach w województwie pomorskim). Misja kościoła 
nowoapostolskiego brzmi następująco: „wychodzenie do wszystkich ludzi i naucza-
nie ich ewangelii Jezusa Chrystusa oraz chrzczenie ich wodą i duchem Świętym 
sprawowanie duszpasterstwa i pielęgnowanie serdecznej wspólnoty, w której każdy 
przeżywa miłość Boga i radość w służeniu Jemu i bliźniemu” (www.nak.org.pl).

Początek zboru baptystycznego w Gdyni datuje się na rok 1985 r., kiedy to gru-
pa wierzących z Gdyni postanowiła założyć nowy zbór, bowiem dotychczas jeź-
dzili do odległego w Gdańsku. Zakupiony wtedy dom przy ul. karpackiej wraz 
z zaadaptowaną w nim kaplicą do dziś służy kościołowi Chrześcijan Baptystów. 
w 2010 r. zbór podjął decyzję o ostatecznym przeniesieniu niedzielnych nabo-
żeństw w inne, większe miejsce. Obecnie nabożeństwa odbywają się w sali konfe-
rencyjnej w Morskim instytucie rybackim, gdzie mieści się około 200 osób (www.
baptyscigdynia.pl). Zbór w Gdyni jest jednym z sześciu w województwie pomor-
skim (487 wiernych w województwie pomorskim w 2011 r.). kościół wyróżnia się 
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bogatą aktywnością stricte religijną (grupy domowe, spotkania modlitewne) oraz 
okazjonalnie organizowanymi wydarzeniami dla szerszego grona, jak np. „Świa-
towy dzień Modlitwy kobiet w Gdyni”.

kościół Chrystusowy w okresie pierwszych dziesięciu lat działalności w Gdy-
ni (w latach 1987-1997) uczestniczył w wielu akcjach ewangelizacyjnych  m.in.  
związanych z pobytem statków misyjnych „anastasis” i „Logos”, ewangelizacją 
Billy Grahama, nicky Cruza czy Luisa Palau (www.kchgdynia.org). w kolejnych 
latach brał udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach  misyjno-ewangelizacyj-
nych w trójmieście m.in. prowadząc klub „dobrej nadziei” skierowany na pracę 
z dziećmi.  w 2007 r. współpracował  w projekcie „realna nadzieja” udzielając  
gościny młodzieży  z  irlandii, Białorusi i Ukrainy, która brała udział w głosze-
niu i rozdawaniu ewangelii w Gdyni. w 2011 r. świątynia kościoła Chrystusowe-
go w Gdyni była jedyną placówką tego kościoła na terenie województwa pomor-
skiego (liczba wiernych 60). Historycznym wydarzeniem dla zboru był pierwszy 
dzień 2012 r., kiedy to miało miejsce wspólne ze zborem „Jordan” uroczyste na-
bożeństwo, połączone z chrztem wiary i agapą. Oba zbory postanowiły połączyć 
się. istniejący od 1995 r. zbór „Jordan” posiadał dotąd swoją siedzibę na terenie 
ogródków działkowych przy al. Zwycięstwa (tab. 4.2). w 2001 r. Zbór ewange-
liczny „Jordan” w Gdyni uległ rozwiązaniu i wszedł w struktury kościoła Penta-
kostalnego jako Zbór kościoła Pentakostalnego „JOrdan” w Gdyni.

kościół Chrześcijański słowo wiary rozpoczął działalność w Gdyni w 1998 r.  
Od tego czasu nastąpiła zmiana siedziby kościoła, ale w obrębie jednej ulicy (wiel-
kokackiej). w 2011 r. posiadał on swoje placówki także w Częstochowie, w ełku, 
sopocie i w Zduńskiej woli, ale gdyński kościół wyróżniał się największą licz-
bą wiernych (100 przy 172 w całym kraju). w ostatnich latach kościół ten orga-
nizował m.in. seminaria pt. Praktyczne Życie Chrześcijańskie, Odpowiedzialne 
rodzicielstwo, Zrozumienie tajemnicy kościoła, seminarium dla Małżeństw czy  
konferencję dni Chwały 2012 (www.kcsw.org).

w 2011 r. Świadkowie Jehowy byli trzecim pod względem liczby wyznawców 
zarejestrowanym związkiem religijnym w Polsce (po kościele rzymskokatolic-
kim i kościele Prawosławnym). również w Gdyni Świadkowie Jehowy mają dość 
liczną grupę wyznawców, gdyż zorganizowaną aż w osiem zborów, które korzy-
stają z dwóch miejsc nabożeństw, tzw. sal królestwa (w województwie pomorskim 
w 2011 r. znajdowało się 58 tego typu obiektów dla 8737 wiernych, zwanych gło-
sicielami). Świadkowie Jehowy w Gdyni swoje miejsca nabożeństw z początku 
(od 1989 r.) mieli w trzech miejscach (domach jednorodzinnych): w Małym kac-
ku, w Chyloni i na witominie. w 1999 r. powstały dodatkowo dwie wolnostojące 
sale królestwa – w Cisowej i na Obłużu. Obecnie spotkania religijne odbywają się 
oficjalnie wyłącznie w tych dwóch budynkach (www.jw.org/pl).

Charakterystycznym elementem życia religijnego Świadków Jehowy są akcje 
misyjne na placach miasta oraz kongresy. to one w dużym stopniu sprawiają, że ta 
grupa religijna jest mocniej niż inne mniejszości zauważalna w mieście. Pierwsza 
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aktywność polega na oferowaniu prasy religijnej i rozmowy na tematy biblijne. 
Świadków Jehowy okazjonalnie można spotkać na skwerach lub pukających do 
domów gdynian albo też w sposób „bardziej stacjonarny”, przy stojaku z publi-
kacjami, np. przed wejściem na dworzec skM wzgórze Św. Maksymiliana czy 
w pobliżu skrzyżowania ulic Świętojańskiej z 10 Lutego. Z kolei kongresy Świadków 
Jehowy są to masowe wydarzenia religijne odbywające się raz na kilka lat w Gdyni 
w wynajmowanych obiektach. w dniu 10 lipca 2015 r. odbył się aż trzydniowy 
kongres w hali Gdynia arena.

kościół Zielonoświątkowy w 2011 r. liczył 2306 wiernych i 9 świątyń  
w województwie pomorskim. w Gdyni swoją stałą siedzibę i miejsce kultu mają 
obecnie dwa zbory zielonoświątkowe. Jeden znajduje się przy ul. s. karnkowskie-
go (od roku 1997). Jego oficjalna nazwa brzmi „Pierwszy Zbór Zielonoświątko-
wy w Gdyni”, a nieoficjalna nazwa – „koinonia” (www.kzgdynia.pl). drugi, od 
2001 r., znajduje się przy ul. L. Zamenhofa (www.eklezja.pl). Gdyński kościół 
Zielonoświątkowy na stronach internetowych poleca wiele materiałów ewange-
lizacyjnych oraz informuje o wydarzeniach, takich jak np. konferencja „Biznes, 
zarządzanie i wiara” czy seminarium z Grahamem Powellem – ewangelizatorem 
i autorem książek na temat walki duchowej i uwolnienia. 

Zarejestrowany w 1996 r., najpierw jako kościół Chrześcijański „nowe Przy-
mierze”, a od 2003 r. jako Centrum Chrześcijańskie „nowa Fala”, do września 
2004 r. spotykał się w różnych miejscach Gdyni. następnie w wydzierżawionym 
budynku po dawnym kinie garnizonowym „Fala”. kościół wyróżnia się działalno-
ścią charytatywną i muzyczną. w 2008 r. powołał do życia Gdyński Chór Gospel, 
który koncertuje w całym trójmieście. Od sierpnia 2011 r. spotkania kościoła 
odbywają się w Hotelu kuracyjnym w Gdyni Orłowie (www.ccnf.pl). kościół 
w 2010 r. liczył 50 wiernych. Jest autonomiczną jednostką, która nie ma filii, lecz 
jedyną siedzibę w Gdyni. 

Bractwo kapłańskie Świętego Piusa X zostało założone przez francuskiego 
arcybiskupa katolickiego Marcelego Lefebvre’a w 1969 r. Członkowie bractwa 
potocznie zwani są lefebrystami. Założyciel sprzeciwił się postanowieniom soboru 
watykańskiego ii. Charakterystycznym elementem kultu Bractwa jest odprawianie 
mszy w starym rycie przedsoborowym, czyli po łacinie i tyłem do wiernych. ko-
ściół w Gdyni, pod wezwaniem niepokalanego serca najświętszej Marii Panny, 
zbudowany został w 2007 r. w pobliżu tesco na dąbrowie. Uczęszcza do niego 120 
wiernych z Gdyni i innych miejscowości. Jest jednym z 14 na terenie kraju miejsc 
kultu a jedynym w województwie pomorskim (www.piusx.org.pl). Bractwo nie 
jest odrębnym związkiem religijnym wpisanym na indeks 191 wyznań religijnych 
w Polsce (Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 
2009-2011, 2013).

najmłodszym wśród mniejszości religijnych w Gdyni jest kościół Chrześci-
jański „nowe Pokolenie”, czyli kościół ewangeliczny o charakterze charyzma-
tycznym. kościół ten posiada osobowość prawną (od 2013 r.) jako jednostka  
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organizacyjna kościoła Bożego w Polsce (www.nowepokolenie-gdynia.pl). Conie-
dzielne nabożeństwa odbywają się od 2014 r. na skwerze kościuszki, w Centrum 
wychowania Morskiego ZHP Fundacja Harcerstwa (al. Jana Pawła ii 5). kościół  
organizuje kurs ewangelizacyjny „alfa”. Był także zaangażowany w duże wy-
darzenie trójmiejskie „tydzień Jezusa”, które odbyło się w czerwcu 2015 r. przy 
współpracy wielu różnych kościołów chrześcijańskich (np. kościół Chrześcijan  
Baptystów, kościół Uliczny) i organizacji je wspierających (np. Mobilna Parafia). 
wydarzenie miało charakter rodzinny, ewangelizacyjny i festiwalowy zarazem. 
w Gdyni w Parku rady europy rozstawiono scenę, namioty, stoiska, gdzie przez 
kilka dni odbywały się koncerty, wystawy, przemówienia, modlitwy, występy, 
warsztaty i spotkania. Ponadto w ramach „tygodnia Jezusa” wystawiono w klu-
bie atlantic musical amerykanina Brenta Grosvenora pt. „Filary Ognia”, oparty 
na życiorysie św. Pawła apostoła.

Oprócz wymienionych mniejszości religijnych, które mają swoje miejsca kultu 
na terenie miasta, w Gdyni mieszka także kilkadziesiąt osób wyznania grekokato-
lickiego i prawosławnego uczęszczających do cerkwi w Gdańsku, kilkudziesięciu 
ewangelików augsburskich przynależących do parafii w sopocie76. 

4.3. Podsumowanie

kościoły i związki wyznaniowe w Gdyni należą do różnych wyznań religii 
chrześcijańskiej, co sprawia, że współczesny krajobraz religijny miasta należa-
łoby określić mianem „chrześcijański”. w mieście mamy do czynienia z plurali-
zmem religijnym typu instytucjonalnego: wśród 12 instytucji religijnych działa-
jących w mieście jedna – kościół rzymskokatolicki – dominuje pod względem  
odsetka wyznawców (ok. 90%). w Gdyni liczba parafii rzymskokatolickich wy-
nosi 30. współcześnie każda wspólnota parafialna posiada przynajmniej jeden ko-
ściół lub kaplicę. Liczba odprawianych mszy św. w kościołach i kaplicach publicz-
nych wynosi 198 w niedzielę bądź święto, a 93 w dzień powszedni. w 22 domach 
zakonnych mieszka 190 osób stanu zakonnego, w tym 62 mężczyzn i 128 kobiet. 
Ponad 100 kapliczek, krzyży i figur przydrożnych świadczy o religijności społe-
czeństwa Gdyni. Podobnie znakiem przywiązania do wartości katolickich są świę-
ci patronowie – obecni na 13 ulicach i placach oraz w nazwie dzielnicy (wzgórze 
Św. Maksymiliana) i jednego wzgórza (wzgórze Św. stanisława kostki). w latach 
1991-2011 liczba katolików w Gdyni zmalała o 11 687 osób, co wiąże się z male-
jącą liczbą mieszkańców miasta, sekularyzacją jej mieszkańców; niewykluczone, 
że powodem są błędy w metodologii liczenia ludności. 

Około 1% mieszkańców Gdyni należy do adwentystów dnia siódmego, kościoła 
Polskokatolickiego, kościoła nowoapostolskiego, kościoła Chrześcijan Baptystów, 

76 ewangelicy do lat 70. XX w. korzystali z kaplicy w domu Marynarza szwedzkiego 
przy ul. Jana z kolna 25 w Gdyni. 
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kościoła Zborów Chrystusowych, Świadków Jehowy, kościoła Chrześcijańskiego 
słowo wiary, kościoła Zielonoświątkowego, Centrum Chrześcijańskiego „nowa 
Fala”, Bractwa kapłańskiego Świętego Piusa X bądź kościoła Chrześcijańskiego 
„nowe Pokolenie”. najbardziej rozwiniętą strukturę organizacyjną mają Świadko-
wie Jehowy (osiem zborów spotykających się w dwóch salach królestwa). 

Liczba miejsc kultu od 2004 r. jest stabilna. wśród mniejszości religijnych trzy 
nowe miejsca powstały, trzy zostały zlikwidowane. nie powstała żadna nowa pa-
rafia rzymskokatolicka.

współcześnie w przestrzeniach publicznych Gdyni przejawy życia religij-
nego obserwować można także na gdyńskich cmentarzach, w czasie tradycyj-
nych procesji Bożego Ciała i dróg krzyżowych oraz w cyklicznych inicjatywach  
z XXi w., jak obchody dni Papieskich, ekstremalna droga krzyżowa, koronka 
na ulicach Miasta, Orszak trzech króli. Ponadto okazjonalnie sfera religii jest wi-
doczna poza miejscami kultu podczas innych wydarzeń, jak np. „tydzień Jezusa” 
czy innych akcji ewangelizacyjnych różnych kościołów i wspólnot religijnych.

współczesny obraz form życia religijnego w mieście jest wynikiem wielu de-
terminant (np. religijnych, politycznych, ekonomicznych). Obraz życia religijnego 
gdynian w ciągu najbliższych 25 lat może zostać zmieniony, np. pod wpływem 
czynnika demograficznego, ekonomicznego i behawioralnego (osobistych wybo-
rów poszczególnych jednostek). w nowej sytuacji gospodarki rynkowej wspólnoty 
liczebniejsze lub szybciej zyskujące wyznawców będą miały większe szanse wybu-
dowania i/lub utrzymania budynku kultu i z tego też względu będą bardziej widoczne 
w przestrzeni publicznej. Co więcej, w nowej sytuacji globalizującego się świata 
z tendencjami do rozwijającego się indywidualizmu, eklektyzmu wyznawanych 
wartości, konsumpcjonizmu i innych współczesnych zjawisk charakterystycznych 
dla postmodernistycznych społeczeństw, od pomysłowości poszczególnych parafii 
i zborów, charyzmy ich liderów, ich zdolności przyciągnięcia ludzi do swojego 
miejsca kultu czy swojej inicjatywy zależeć będzie w przyszłości całokształt życia 
religijnego mieszkańców Gdyni, w tym jego wyraz w przestrzeni miasta w postaci 
ilości, rodzaju i wyglądu obiektów sakralnych, a także wydarzeń religijnych i na-
zewnictwa miejskiego. 
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Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i rodzinnego, a także bezpieczeństwa 
mienia należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Bezpieczeństwo 
powszechne ma różne wymiary – fizyczny (dotyczy życia i zdrowia), psychicz-
ny (dotyczy spokoju i emocji), ekonomiczny (dotyczy pracy, dochodu i majątku), 
polityczny (dotyczy praw i swobód obywatelskich), społeczny (dotyczy ról i wię-
zi społecznych), religijny (dotyczy wiary i obrzędów) i inne. Obiektywną miarą 
bezpieczeństwa jest występowanie zbiorowych zagrożeń, czyli zewnętrznych zja-
wisk i procesów zmniejszających szanse na bezpieczne życie jednostek, rodzin, 
społeczności, narodów, nawet całej ludzkości. Zagrożenia mają charakter natural-
ny (klęski żywiołowe, epidemie, uzależnienia), techniczny (katastrofy i wypadki) 
oraz społeczny (wojny, rozruchy i przestępczość). Przestępstwo to czyn człowie-
ka, które jest aktem woli, a zarazem ma znaczenie społeczne, ponadto jest zabro-
niony przez prawo karne, jest bezprawny, karalny, karygodny, zawiniony (J. Bła-
chut, 2007). narażenie na to, że zostanie się poszkodowanym w wyniku takiego 
czynu jest obiektywną i istotną miarą bezpieczeństwa powszechnego. inne zagro-
żenia, choć nieraz znacznie groźniejsze, występują rzadko lub tylko w określo-
nych miejscach. Przestępstwa są powszechne – występowały zawsze i wszędzie. 
natomiast poczucie zagrożenia przestępczością, albo poszczególnymi rodzajami  
przestępstw, zwłaszcza zbrodniczych, jest subiektywną miarą bezpieczeństwa, two-
rzoną w trakcie komunikacji społecznej, często w sposób emocjonalny77. 

Miasta, a zwłaszcza wielkie miasta, zawsze sprzyjały i nadal sprzyjają prze-
stępcom. wynika to ze znacznego nagromadzenia na stosunkowo niewielkim 

77 we współczesnym świecie silnie komunikacja ta kształtowana jest przez media, a dla nie-
których z nich przestępstwa, zwłaszcza zbrodnie, są newsem na pierwszą stronę, gwaran-
tującym zainteresowanie czytelników. Zadaniem interdyscyplinarnych badań naukowych 
nad przestępczością, w których uczestniczą kryminolodzy, prawnicy, socjologowie, psy-
cholodzy, geografowie i urbaniści, jest dostarczenie obiektywnej wiedzy umożliwiającej  
kształtowanie poczucia bezpieczeństwa powszechnego na racjonalnych podstawach oraz 
skuteczne zapobieganie i zwalczanie przestępczości.
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obszarze znacznej liczby potencjalnych ofiar i obiektów przestępstwa, osłabienia 
więzi i kontroli społecznej oraz anonimowości, a także dysproporcji majątkowych 
i społecznych. większa liczba ludności umożliwia zorganizowanie sprawnych grup 
przestępczych – od szajek złodziejskich, poprzez gangi uliczne, aż do organizacji 
o charakterze mafijnym, działających w skali krajowej i międzynarodowej. równo-
cześnie jednak w miastach skupiają się służby organów wymiaru sprawiedliwości, 
wspomagane ostatnio przez prywatne firmy ochroniarskie oraz zabezpieczenia 
techniczne w postaci zamkniętych i silnie strzeżonych obiektów, budynków miesz-
kalnych, a nawet osiedli. temu celowi służy też coraz powszechniejszy monitoring 
ulic, parków i obiektów publicznych. 

Przestępczość w wielkich miastach ma swoją specyfikę. do typowo miejskich 
przestępstw należą kradzieże, zwłaszcza tzw. kieszonkowe, przestępstwa związa-
ne z samochodami (kradzieże, włamania, nie licząc stanowiących wykroczenie 
uszkodzeń) oraz innymi pojazdami, np. kradzieże rowerów, przestępstwa związa-
ne z mieszkaniami (zwłaszcza kradzieże z piwnic i garaży), bójki i rozboje zwią-
zane z masowymi wydarzeniami oraz miejscami rozrywki (zwłaszcza nocnej). 
inną specyficzną cechą wielkich miast jest wytwarzanie w świadomości społecz-
nej tzw. złych dzielnic, zamieszkałych przez licznych przestępców. Znaczna licz-
ba przestępstw dokonywana jest z dala od miejsca zamieszkania przestępcy, a złe 
dzielnice nie zawsze skupiają największą liczbę przestępstw (s. Mordwa, 2013). 
na ogół jest tak, że większość przestępstw dokonywana jest w śródmieściu, a naj-
mniej zagrożone są dzielnice willowe i niektóre osiedla mieszkaniowe. 

5.1. Przestępczość w Gdyni na tle kraju

na tle polskich miast o podobnej wielkości i znaczeniu przestępczość w Gdyni, 
mierzona najczęściej stosowanym wskaźnikiem liczby przestępstw ogółem na 1000 
mieszkańców, kształtuje się na poziomie przeciętnym78. w przeszłości, a zwłasz-
cza w okresie międzywojennym, Gdynia charakteryzowała się znacznym pozio-
mem przestępczości, co wynikało z szybkiego napływu młodych mężczyzn oraz 
portowego charakteru miasta. w okresie PrL, zwłaszcza w latach 70., przestęp-
czość, głównie o charakterze gospodarczym, również była znaczna. Gdynia nie 
przestając być miastem portowym, gdzie skupiał się przepływ atrakcyjnych towa-
rów oraz dewiz, stała się ważnym ośrodkiem przemysłu okrętowego, przyciąga-
jącego młodych ludzi z całego kraju. Przemiany polityczne, ekonomiczne i spo-
łeczne, wywołane transformacją ustrojową po roku 1989, a następnie nasilenie  
dysproporcji majątkowych i społecznych sprzyjało rozwojowi przestępczości, 

78 wskaźnik przestępczości ogółem obejmuje nie tylko najbardziej wpływające na poziom 
i poczucie powszechnego bezpieczeństwa przestępstwa kryminalne, lecz także przestęp-
stwa gospodarcze i drogowe.
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w tym nowych jej form, jak np. tzw. mafie samochodowe. Część tych negatyw-
nych zjawisk, z czasem opanowanych, miała miejsce w Gdyni. 

w 2014 r. bardzo wysokim poziomem przestępczości (ponad 50 przestępstw 
na 1000 mieszkańców) charakteryzowały się stare miasta przemysłowe katowi-
ce i wałbrzych, a także sąsiadujący z Gdynią kuracyjny sopot, co wynika w prze-
stępczości wakacyjnej. wysoką przestępczość (wskaźnik pomiędzy 40 i 50)  
wykazują wielkie, bogate i szybko rozwijające się Poznań i wrocław. Przecięt-
ny poziom przestępczości (wskaźnik od 33 do 40) występuje w większej grupie 
analizowanych miast. Znajduje się wśród nich Gdynia ze wskaźnikiem 34,3 prze-
stępstwa na 1000 mieszkańców, obok krakowa, szczecina, a także miast należą-
cych do aglomeracji górnośląskiej – sosnowca, Bytomia i Gliwic. stosunkowo ni-
ski wskaźnik przestępczości (od 25 do 30) występuje w warszawie i Łodzi oraz 
uboższych i słabiej rozwiniętych toruniu, kielcach, Olsztynie, Lublinie, elblągu 
i Częstochowie, ale także w nieodległym Gdańsku, gdzie wskaźnik wynosi zale-
dwie 27,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. najniższa przestępczość (wskaźnik 
poniżej 25) występuje w Bydgoszczy oraz tradycyjnie bezpiecznych miastach Pol-
ski wschodniej – Białymstoku i rzeszowie (tab. 5.1). Przeciętny poziom przestęp-
czości w Gdyni w roku 2014 wynika również z jej spadku w ostatnich kilkunastu 
latach. Obiektywny poziom bezpieczeństwa powszechnego w mieście stale rośnie. 

tab. 5.1. Przestępczość w miastach w 2014 r.

Miasto
Przestępstwa ogółem na 

1000 mieszkańców
Poziom przestępczości

Sopot 64,6

bardzo wysokikatowice 59,0

wałbrzych 56,2

Poznań 45,7
wysoki

wrocław 44,9

Bytom 39,8

przeciętny

sosnowiec 39,6

Opole 39,4

Gliwice 38,4

kraków 36,7

szczecin 35,2

Bielsko-Biała 34,7

Gdynia 34,3
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kielce 31,8

niski

Łódź 31,3

toruń 30,2

warszawa 29,9

Olsztyn 28,7

Lublin 28,7

elbląg 28,3

Gdańsk 27,6

Częstochowa 25,5

rzeszów 22,9

bardzo niskiBydgoszcz 22,6

Białystok 18,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.mojapolis.pl.

5.2. Dynamika i struktura rodzajowa przestępstw

Przeprowadzone badania, na podstawie danych dotyczących różnych rodzajów 
przestępstw udostępnionych przez wydział wywiadu kryminalnego komendy 
wojewódzkiej Policji w Gdańsku, dotyczyły przestępstw stwierdzonych79 w Gdy-
ni w latach 2004-2014. Z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców można je 
podzielić na zagrażające zdrowiu i życiu (bójki i pobicia, rozboje80, przestępstwa 
narkotykowe81) oraz zagrażające mieniu (kradzież z mieszkania, kradzież z wła-
maniem do mieszkania, kradzież z włamaniem do piwnicy, strychu, kradzież z pla-
cówki handlowo-usługowej, kradzież z włamaniem do placówki handlowo-usłu-
gowej, kradzież z samochodu i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem do  
samochodu oraz kradzież cudzej rzeczy). dla uproszczenia analizy przestępstwa 
odnoszące się do mieszkań i pomieszczeń przynależnych do nich połączono w jed-
ną grupę, którą nazwano przestępstwami mieszkaniowymi. Przestępstwa popeł-

79 Przestępstwa stwierdzone są to czyny, których wstępna kwalifikacja jako przestępstw zo-
stała potwierdzona przez organy ścigania (J. Błachut, 2007, s. 165). w dalszej części tek-
stu stosuje się dla nich termin przestępstwa. 

80 rozboje są to przestępstwa przeciwko mieniu z narażeniem zdrowia i życia. Ze względu 
na stopień dolegliwości dla ofiary zaliczono je do grupy przestępstw przeciwko zdrowiu  
i życiu.

81 w polskich warunkach alkohol niewątpliwie sprzyja przestępczości bardziej niż narkoty-
ki, a punkty sprzedaży i wyszynku alkoholu przyciągają przestępstwa, w tym najcięższe  
(n. sypion-dutkowska, 2014). 
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nione w placówce handlowo-usługowej również połączono w jedną grupę, którą 
nazwano przestępstwami handlowymi. analogicznie postąpiono z przestępstwa-
mi, których obiektem był samochód lub przedmioty w nim pozostawione, dla któ-
rych utworzono grupę przestępstw samochodowych. 

w latach 2004-2014 w Gdyni odnotowano łącznie 46 076 przestępstw. najwię-
cej popełniono ich w roku 2004, prawie 7 tys., co stanowi ok. 15% przestępstw 
odnotowanych w analizowanym jedenastoletnim okresie. Liczba przestępstw spa-
dała dość szybko aż do roku 2007, kiedy odnotowano ich niecałe 4 tys. następnie 
w latach 2008 i 2009 odnotowano niewielki wzrost ich liczby do nieco ponad 4 
tys. w kolejnych latach utrzymywała się tendencja spadkowa. w roku 2014 ich 
liczba spadła poniżej 3 tys., co stanowi 6% łącznej liczby przestępstw (ryc. 5.1). 
wskaźnik dynamiki przestępstw w okresie (2004=100) wynosi 38,9 pkt. proc., co 
oznacza spadek o prawie 2/3.
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ryc. 5.1. Przestępstwa stwierdzone ogółem w Gdyni w latach 2004-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku.

wśród omawianych rodzajów przestępstw ponad połowę (52,4%) stanowią kra-
dzieże cudzej rzeczy, prawie 25 tys. drugą najliczniejszą grupę tworzą przestępstwa 
mieszkaniowe i przestępstwa narkotykowe, odpowiednio 13,5% i 12,7%, po ok. 
6 tys. kolejną grupę pod względem liczebności stanowią przestępstwa samocho-
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dowe (8,2%), prawie 4 tys. Rozbojów odnotowano o około tysiąc mniej (6,1%). 
Przestępstw handlowych było nieco ponad 2 tys. (4,7%). Najmniej liczną grupę 
przestępstw, ok. tysiąca, stanowią bójki i pobicia (2,3%) (ryc. 5.2). 

Podsumowując, w okresie 2004-2014 popełniono prawie 10 tys. przestępstw 
przeciwko zdrowiu i życiu, natomiast przestępstw przeciwko mieniu ponad  
36 tys. Podobnie jak w innych wielkich miastach, 4/5 przestępstw dotyczyło za-
grożenia mienia, a 1/5 zdrowia i życia (E. Bogacka, 2012, S. Mordwa, 2013;  
N. Sypion-Dutkowska, 2014). W latach 2004-2014 nastąpił znaczny, szybki i trwa-
ły spadek przestępczości w Gdyni, co oznacza istotną poprawę stanu bezpieczeń-
stwa mieszkańców i ich mienia. Oznacza to, że w tym dość długim okresie ofiar 
przestępstw przeciwko mieniu było czterokrotnie więcej niż ofiar bardziej dotkli-
wych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Na przykład, okradzionych zostało  
ok. 24 tys. osób, czyli co dziesiąty mieszkaniec Gdyni, a w przestępstwie z udzia-
łem przemocy uczestniczyło ok. 4 tys. osób, czyli zaledwie co pięćdziesiąty 
mieszkaniec. Natomiast ok. 12 tys. osób, czyli co dwudziesty mieszkaniec Gdyni 
oraz jego rodzina, doświadczonych zostało włamaniem do mieszkania, piwnicy,  
kradzieżą samochodu lub znajdującego się w nim mienia. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku.
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w analizowanym okresie 2004-2014 odnotowano ogólną tendencję spadko-
wą wszystkich rodzajów przestępstw (ryc. 5.3), co obrazują wskaźniki dynamiki, 
przy założeniu, że liczba przestępstw w roku 2004 stanowi 100. największy spa-
dek o 4/5 zaobserwowano dla przestępstw samochodowych, wskaźnik dynamiki 
wynosi 19,4. Znacznie zmniejszyła się liczba rozbojów – wskaźnik dynamiki wy-
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku.
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nosi 25,8, co oznacza spadek o 3/4. wyraźny spadek zanotowano dla przestępstw 
mieszkaniowych, kradzieży cudzej rzeczy82 oraz bójek i pobić, ich wskaźniki dy-
namiki wynosiły odpowiednio 32,9, 37,4 oraz 37,6, co oznacza spadek liczby tych 
przestępstw o ok. 2/3. Liczba przestępstw handlowych spadła o 1/4, wskaźnik dy-
namiki to 74,9. najmniejszy spadek, bo zaledwie o 5,3%, odnotowano dla prze-
stępstw narkotykowych. nie można jednoznacznie stwierdzić, że występuje tu ten-
dencja spadkowa, ponieważ ich liczba podlegała silnym wahaniom, bardzo wy-
soka była w okresie 2008-2010. w całej Polsce, a zatem również w Gdyni, rośnie 
spożycie i zużycie różnego rodzaju substancji odurzających: miękkich i twardych 
narkotyków, tzw. dopalaczy oraz leków psychotropowych. wytwarzanie, obrót, 
a nawet posiadanie niektórych z nich traktowane jest jako wykroczenie lub prze-
stępstwo. Przepisy w tym zakresie zmieniają się, w poszczególnych latach prowa-
dzone były z różnym nasileniem akcje prewencyjne, co miało i ma wpływ na sta-
tystykę tego rodzaju przestępczości. 

Zmiany liczebności poszczególnych rodzajów przestępstw w Gdyni, w latach 
2004-2014, polegające na znacznym systematycznym spadku większości z nich, 
z wyjątkiem przestępstw narkotykowych oraz przestępstw handlowych, wpłynę-
ły na pewne zmiany struktury rodzajowej przestępczości (ryc. 5.4). największy 
udział, około połowy, miały kradzieże cudzej rzeczy. Udział ten wahał się od 58% 
w roku 2007 do 44% w roku 2009, głównie z powodu gwałtownego wzrostu licz-
by przestępstw narkotykowych83. natomiast udział dokuczliwych dla mieszkań-
ców przestępstw samochodowych i przestępstw mieszkaniowych systematycznie 
malał, odpowiednio z ok. 10% do ok. 5% oraz z 18% do 15%. wzrósł natomiast 
udział przestępstw handlowych z 4% do 7%. Udział przestępstw narkotykowych 
wahał się od 7% w roku 2004 do aż 25% w roku 2009, aby spaść do 11% w roku 
2012 i wzrosnąć znowu do 16% w roku 2014. systematycznie spadał udział roz-
bojów z 8% w roku 2004 do 5% w roku 2014. natomiast udział bójek i pobić za-
równo w roku 2004, jak i w roku 2014 wynosił 2%, lecz w okresie 2009-2011  
wynosił 3%. Pomimo tych zmian i zauważalnych tendencji struktura przestępczo-
ści w Gdyni od lat charakteryzuje się pewną trwałością i podobna jest do struk-
tury przestępczości w innych dużych miastach (s. Mordwa, 2013; n. sypion- 
-dutkowska, 2014). 

82 Znaczny spadek liczby kradzieży cudzej rzeczy w latach 2013 i 2014 można wytłumaczyć 
zmianami w kodeksie postępowania karnego. Podniesiono próg wartości poniesionej szko-
dy z 250 zł do 400 zł (2013) oraz do 420 zł (2014), po przekroczeniu którego czyn zabro-
niony przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem (http://prawo.gazetaprawna.
pl/artykuly/862875,kradziez-rzeczy-ponizej-437-50-zl-nie-jest-przestepstwem.html). 

83 Jeżeli ilość narkotyków, za której posiadanie grozi kara, jest niewielka, gwałtownie rośnie 
liczba zarejestrowanych przestępstw tego rodzaju.
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ryc. 5.4. struktura rodzajowa przestępstw stwierdzonych w Gdyni w latach 2004-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku.

5.3. Przestępstwa według miesięcy i pór doby 

Przestępstwa popełniane są z różnym nasileniem w różnych porach roku i doby. 
koncentracja czasowa przestępstw określa prawdopodobieństwo zetknięcia się 
z przestępstwem w określonych miesiącach czy porach doby. Charakterystyka 
czasowa poszczególnych rodzajów przestępstw jest zróżnicowana. wynika to 
z odmiennych i nieraz specyficznych uwarunkowań i czynników przestępczości, 
związanych z aktywnością samych przestępców i ich ofiar, a nawet długością dnia 
i pogodą. spośród 46 tys. przestępstw popełnionych w analizowanym okresie 
2004-2014 ich liczba w poszczególnych miesiącach wahała się od 4600 w lipcu 
do 3400 w grudniu (ryc. 5.5). Po ok. 4000 przestępstw popełniano w styczniu, 
marcu, sierpniu i październiku. kolejną grupę stanowią luty, kwiecień, maj, czer-
wiec i wrzesień – po ok. 3500 przestępstw. najmniej przestępstw odnotowano 
w miesiącach niekorzystnych pogodowo, o krótkich dniach, mianowicie w grudniu 
oraz listopadzie – poniżej 3500. najmniej bezpieczne są w Gdyni miesiące letnie, 
a zwłaszcza lipiec. 
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ryc. 5.5. Przestępstwa stwierdzone w Gdyni według miesięcy popełnienia w latach 2004-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku.

w poszczególnych miesiącach zróżnicowana była nie tylko liczba popełnianych 
przestępstw, ale także ich struktura rodzajowa (ryc. 5.6). najbardziej rozpowszech-
niona kradzież cudzej rzeczy dokonywana była szczególnie intensywnie w lipcu, 
a najmniej intensywnie w lutym, listopadzie i grudniu. Przestępstwa mieszkaniowe 
popełniane są najczęściej w styczniu, a najrzadziej w kwietniu i czerwcu. Przestęp-
stwa narkotykowe pojawiają się szczególnie często we wrześniu i październiku, 
a najmniej jest ich w kwietniu, maju i czerwcu. Przestępstwa samochodowe sku-
piają się w styczniu i marcu, a najmniej liczne są w czerwcu. rozboje zagrażają 
mieszkańcom głównie w marcu i wrześniu, a najmniej w grudniu. Przestępstwa 
handlowe dokonywane są najczęściej w marcu i lipcu, a najrzadziej w maju, paź-
dzierniku i listopadzie. Bójki i pobicia zdarzają się wyjątkowo często w styczniu 
i czerwcu, a najrzadziej w maju, sierpniu i wrześniu. 

Można podejmować próby wyjaśnienia takiego rozkładu przestępczości w cią-
gu roku. kradzieże są warunkowane przede wszystkim sezonem turystycznym. 
skoncentrowane w marcu przestępstwa mieszkaniowe, samochodowe i han-
dlowe można wiązać z poprawą warunków pogodowych, wydłużeniem dnia, 
a być może także z pozimowym wzrostem aktywności przestępców z związku 
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z wiosennym wzrostem „popytu” na kradzione pojazdy, przedmioty i sprzęty. 
Zmienność czasowa przestępczości narkotykowej, w polskich warunkach zwią-
zanej z młodzieżą, można wiązać z początkiem (nasilenie) i końcem (osłabienie) 
roku szkolnego i akademickiego. Bójki i pobicia można tłumaczyć zabawami 
i imprezami w okresie karnawału. 
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ryc. 5.6. struktura rodzajowa przestępstw stwierdzonych według miesięcy w Gdyni w latach 
2004-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku. Legenda: ryc. 5.9.

Zróżnicowanie nasilenia liczby przestępstw ogółem w ciągu doby jest zależne 
od rodzaju przestępstwa, ale występuje również dla przestępstw ogółem (ryc. 
5.7). w latach 2004-2014 w Gdyni najbezpieczniejsze były godziny poranne 
i przedpołudniowe od szóstej do dwunastej. w tym czasie popełniono co siódme 
przestępstwo. Z kolei w godzinach popołudniowych od dwunastej do osiemnastej 
liczba przestępstw podwajała się. Podobnie było w godzinach nocnych od północy 
do szóstej rano. w tych porach doby popełnionych zostało łącznie ok. 60% prze-
stępstw. w godzinach wieczornych od osiemnastej do północy dokonywane było 
co czwarte przestępstwo. 
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ryc. 5.7. struktura rodzajowa przestępstw stwierdzonych według pory doby w Gdyni w latach 
2004-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku.

natomiast rozkład czasowy poszczególnych rodzajów przestępstw w porach 
doby scharakteryzować można wyróżniając kilka typów (ryc. 5.8):

•	 typ pierwszy – dominują przestępstwa popełnione w godzinach popołudnio-
wych i nocnych, należą tu bójki i pobicia oraz rozboje, łącznie odpowiednio 
77% i 66% przestępstw tego rodzaju;

•	 typ drugi – przestępstwa popełnione w godzinach nocnych, należą tu tylko 
przestępstwa narkotykowe, od północy do szóstej rano odnotowano aż 64% 
przestępstw tego rodzaju;

•	 typ trzeci – przestępstwa, które mają bardzo wyrównaną częstotliwość wy-
stępowania w poszczególnych porach doby z niewielką przewagą godzin 
popołudniowych, należą tu przestępstwa mieszkaniowe oraz kradzieże cudzej 
rzeczy;

•	 typ czwarty – przewaga przestępstw popełnianych w godzinach popołu-
dniowych i wieczornych, należą tu przestępstwa samochodowe i handlowe, 
łącznie w tych porach popełniono odpowiednio 73% i 71% przestępstw tego 
rodzaju.
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ryc. 5.8. rodzaje przestępstw stwierdzonych według pory doby w Gdyni w latach 2004-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku.

5.4. Przestępstwa według komisariatów policji 

koncentrację przestrzenną przestępstw przedstawiono według komisariatów 
policji84, wskazano wielkość i strukturę przestępczości w obszarze działania po-
szczególnych komisariatów, jak i liczbę przestępstw w nich popełnionych. Licz-
bę ludności poszczególnych dzielnic Gdyni dopasowano do granic komisariatów 
i zliczono jak pokazano w tab. 5.2.

 

84 Pojęcie „komisariat” odnosi się w tym wypadku do obszaru i oznacza terytorium miasta 
(dzielnice), które podlega danej jednostce organizacyjnej policji. według tych jednostek  
rejestrowane są przestępstwa. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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bójki



90

Gdynia w Unii europejskiej | spójność społeczna i terytorialna

tab. 5.2. Liczba ludności w dzielnicach i  przypadających na komisariat Gdyni w 2014 r.

Komisariat Dzielnica
Liczba ludności  

w dzielnicy

Liczba ludności 
przypadająca na 

komisariat

Chylonia

Chylonia 24 026

63 323

Cisowa 12 528

Grabówek 9 704

Leszczynki 8 546

Pustki Cisowskie-demptowo 8 519

karwiny

dąbrowa 14 654

44 871
karwiny 10 627

Mały kack 8 580

wielki kack 11 010

Oksywie

Babie doły 2 169

50 119
Obłuże 19 312

Oksywie 15 106

Pogórze 13 532

redłowo

Orłowo 7 045

27 081redłowo 8 177

wzgórze Św. Maksymiliana 11 859

Śródmieście

działki Leśne 8 204

25 347kamienna Góra 4 210

Śródmieście 12 933

witomino

Chwarzno-wiczlino 9 625

28 158witomino Leśniczówka 8 535

witomino radiostacja 9 998

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/liczby.
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Przestępczość jest silnie zróżnicowana przestrzennie. każde przestępstwo zo-
staje popełnione w określonym miejscu85, czyli ma charakter geograficzny. Prze-
stępca przybywa na miejsce popełnienia czynu przestępczego z in nego miejsca, 
posiada również miejsce stałego bądź najczęstszego pobytu, czyli miesz kanie, 
a także miejsce pracy lub nauki. te miejsca mogą być tożsame lub są siadować 
ze sobą. Miejsce odgrywa podstawową rolę w zrozumieniu i wyjaśnieniu zjawi-
ska przestępczości. Zróżnicowanie przestrzeni miejskiej jest jednym z czynników 
zróżnicowa nia uwarunkowań przestrzennych przestępczości i przesłanką zaintere-
sowania tymi problemami geografii miast (k. d. Harries, 1974; d. Herbert, 1982; 
P. L. Brantingham, P. J. Brantingham, 1984). 

rozkład przestrzenny przestępstw w 2014 r. według komisariatów policji po-
kazuje, że najwięcej zarejestrowano ich na terenie komisariatu Gdynia Chylonia, 
ponad 12 tys., co stanowi 27% łącznej liczby przestępstw w mieście (ryc. 5.9).  
należy tu zaznaczyć, że jest to największy komisariat pod względem obsługiwanej 
liczby ludności (63 323 osób), jak i zajmowanej powierzchni (43 km2). nieco mniej
przestępstw rejestrowano na terenie komisariatu Gdynia Śródmieście,  
ponad 11 tys., co stanowi 1/4 całości. Połowę tej liczby przestępstw (po ok. 6 tys.) 
odnotowano na terenach komisariatów Gdynia Oksywie, redłowo i karwiny,  
co stanowi odpowiednio 14%, 14% i 12%. najmniej przestępstw odnotowano na  
terenie komisariatu Gdynia witomino 3,7 tys., co daje 8% łącznej liczby  
przestępstw.

we wszystkich komisariatach kradzież cudzej rzeczy stanowi około połowę 
wszystkich przestępstw. dodatkowo można wyróżnić komisariaty pod względem 
dużej ilości popełnionych przestępstw następujących rodzajów:

•	 mieszkaniowych – komisariat Gdynia Chylonia,
•	 narkotykowych – komisariat Gdynia Śródmieście,
•	 narkotykowych i mieszkaniowych – komisariat Gdynia Oksywie,  

redłowo, karwiny i witomino.
natomiast w przeliczeniu na 1000 mieszkańców największe zagrożenie zostania 

ofiarą przestępstwa jest na terenie komisariatów Gdynia Śródmieście (20,8) oraz 
redłowo (16,2), nieco mniejsze na terenie komisariatu Gdynia Chylonia (11,5). 
najmniej przestępstw przypada na 1000 mieszkańców na terenie komisariatów 
Gdynia Oksywie (7,3), witomino (7,4) i karwiny (8,1). 

85 nie chodzi tu o rozróżnienie „przestrzeni” i „miejsca” w rozumieniu zaproponowanym przez 
yi-Fu tuana (1987), lecz o „adres” przestępstwa – współrzędne geograficzne lub jednostkę 
obserwacji geograficznej (parcelę, gminę, region, państwo). Ustalenie miejsca popełnienia 
przestępstwa finansowego lub komputerowego nie jest oczywiste, gdyż często nie dotyczy 
ono materii, lecz informacji. ich narzędziem jest jednak komputer, który w chwili popełnie-
nia przestępstwa posiada określoną (zresztą łatwą do ustalenia) lokalizację geograficzną. 
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ryc. 5.9. rozmieszczenie oraz nasilenie przestępstw stwierdzonych według komisariatów  
policji w Gdyni w 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku.
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Wiedza na temat rozmieszczenia miejsc koncentracji stanowi pierwszy krok 
do ustalenia, na jakich obszarach i kiedy przestępczość stanowi trwały i poważ-
ny problem społeczny (S. Chainey, J. Ratcliffe, 2005). Koncentrację przestrzenną 
przestępstw odzwierciedla prawdopodobieństwo zetknięcia się z przestępstwem 
jako jego ofiara, uczestnik, świadek lub przedmiot osoby lub przedmiotu znajdu-
jącego się na obszarze komisariatu. Dotyczy to przechodniów, klientów sklepów, 
parkujących czasowo samochodów itp. W celu określenia rzeczywistego zagroże-
nia mieszkańców poszczególnymi rodzajami przestępstw na terenie komisariatów 
obliczono wskaźnik lokalizacji, który pozwala na określenie stopnia przestrzennej 
koncentracji badanego zjawiska (tab. 5.3). Jest on powszechnie stosowaną w bada-
niach przestrzennych miarą koncentracji przestrzennej badanych zjawisk. Wprowa-
dzony do badań przestępczości przez P. L. Brantingham i P. J. Brantingham (1995)  
jest nadal powszechnie i z powodzeniem stosowany (M. A. Andresen, 2007;  
E. S. McCord, J. H. Ratcliffe, 2009)86. 

Najwyższy wskaźnik lokalizacji, powyżej 3,0, tym samym najwyższy poziom 
koncentracji przestępstw danego rodzaju, odnotowano dla bójek i pobić na tere-
nie Komisariatu Gdynia Śródmieście (3,4) oraz dla rozbojów na terenie Komisa-
riatu Gdynia Chylonia (3,2). Wysoki poziom koncentracji przestępstw, wskaźnik 
lokalizacji w przedziale 2,0-2,9, charakteryzuje: przestępstwa samochodowe (2,4) 
i kradzieże cudzej rzeczy (2,2) na terenie Komisariatu Gdynia Śródmieście oraz 
rozboje (2,2) na terenie Komisariatu Gdynia Chylonia. Podwyższony poziom kon-
centracji przestępstw, wskaźnik lokalizacji w powyżej 1,0, odnotowano dla: bójek  
i pobić na terenie Komisariatu Gdynia Oksywie (1,3); rozbojów na terenie Komi-
sariatu Gdynia Śródmieście (1,6), przestępstw narkotykowych na terenie Komisa-
riatów Gdynia: Śródmieście (1,5), Redłowo (1,3) oraz Karwiny (1,2); przestępstw 
mieszkaniowych na terenie Komisariatów Gdynia Oksywie (1,3) i Śródmieście 
(1,2); przestępstw handlowych na terenie Komisariatu Gdynia Śródmieście (1,5), 
przestępstw samochodowych na terenie Komisariatów Gdynia Redłowo (1,2) i Chy-
lonia (1,1); kradzieży cudzej rzeczy na terenie Komisariatu Gdynia Redłowo (1,6).

86 Obliczono go według następującego wzoru:                                                 gdzie: 
 – wskaźnik lokalizacji przestępstw na obszarze działania i-tego komisariatu; 

 – liczba przestępstw w i-tym komisariacie;   – liczba ludności w i-tym 
komisariacie;  – liczba przestępstw w Gdyni;  – liczba ludności 
w Gdyni; i – komisariat policji.
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tab. 5.3. wskaźnik lokalizacji rodzajów przestępstw na terenach należących do poszcze-
gólnych komisariatów policji w Gdyni w 2014 r.

Przestępstwo
Komisariat Gdynia 

Chylonia Karwiny Oksywie Redłowo Śródmieście Witomino

Bójki i pobicia 1,0 0,1 1,3 0,3 3,4 0,3

rozboje 2,2 0,2 0,4 0,9 1,6 0,3

Przestępstwa narkotykowe 0,9 1,2 0,7 1,3 1,5 0,6

Przestępstwa mieszkaniowe 1,0 0,8 1,3 1,0 1,2 0,7

Przestępstwa handlowe 1,0 0,4 0,4 3,2 1,5 0,5

Przestępstwa samochodowe 1,1 1,0 0,5 1,2 2,4 0,2

kradzież cudzej rzeczy 1,0 0,7 0,5 1,6 2,2 0,8

Przestępstwa ogółem 1,0 0,7 0,7 1,5 1,9 0,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: liczba przestępstw – wydział wywiadu kryminalnego ko-
mendy wojewódzkiej Policji w Gdańsku; liczba ludności – www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/liczby.

na podstawie wyników obliczeń wskaźnika lokalizacji dla poszczególnych 
rodzajów przestępstw na terenach podległych poszczególnym komisariatom 
wykonano typologię przestrzenną przestępczości, czyli określono, które rodzaje 
przestępstw są dużym (wskaźnik lokalizacji powyżej 3,0), średnim (wskaźnik 
lokalizacji 2,0-2,9) oraz małym (wskaźnik lokalizacji 1,1-1,9) zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza życia, zdrowia i mienia mieszkańców 
w poszczególnych komisariatach. na podstawie wskaźników lokalizacji dokonano 
syntetycznej charakterystyki zagrożeń poszczególnymi rodzajami przestępczości 
w komisariatach Gdyni (ryc. 5.10). wyznaczono następujące typy zagrożeń, szcze-
gólnie wyróżniających się na ich terenie:
1. komisariat Gdynia Śródmieście charakteryzuje się: znacznym zagrożeniem 

bójkami i pobiciami, średnim zagrożeniem przestępstwami samochodowymi 
i kradzieżami cudzej rzeczy oraz niewielkim zagrożeniem rozbojami, przestęp-
stwami narkotykowymi, mieszkaniowymi i handlowymi;

2. komisariat Gdynia redłowo odznacza się: znacznym zagrożeniem przestępczo-
ścią handlową oraz niewielkim przestępstwami narkotykowymi, przestępstwami 
samochodowymi oraz kradzieżami cudzej rzeczy;

3. komisariat Gdynia Chylonia wyróżnia się: średnim zagrożeniem rozbojami 
oraz niewielkim zagrożeniem przestępstwami samochodowymi;

4. komisariat Gdynia Oksywie charakteryzuje się małym zagrożeniem bójkami 
i pobiciami oraz przestępstwami samochodowymi;

5. komisariat Gdynia karwiny odznacza się niewielkim zagrożeniem przestęp-
czością narkotykową;

6. komisariat Gdynia witomino charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem 
przestępczości wszystkich analizowanych rodzajów, żaden z nich nie wyróżnia się. 
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ryc. 5.10. typologia przestępczości na terenach podległych poszczególnym komisariatom 
policji w Gdyni w 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku.
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5.5. Podsumowanie 

stan bezpieczeństwa powszechnego w mieście jest dobry i ulega stałej poprawie. 
Poziom przestępczości ogółem w Gdyni na tle porównywalnych polskich miast jest 
przeciętny. w latach 2004-2014 liczba przestępstw kryminalnych systematycznie 
spadała od ok. 7 tys. do ok. 3 tys. rocznie. w strukturze przestępstw dominują 
kradzieże cudzej rzeczy, stanowiące ich połowę. kolejne pod względem znaczenia 
zagrożenie stanowią przestępstwa mieszkaniowe, których liczba spadała w latach 
2004-2008 z ok. 1200 do 400 i utrzymuje się od tego czasu na stałym poziomie. 
następnie istotne są przestępstwa samochodowe, zagrożenie którymi maleje, oraz 
przestępstwa handlowe, których znaczenie stale rośnie. Liczba szczególnie niebez-
piecznych bójek i pobić oraz rozbojów zmalała w latach 2004-2014 odpowiednio 
z ok. 150 do ok. 50 oraz z ok. 550 do ok. 150. 

w latach 2004-2014 najmniej przestępstw odnotowano w grudniu oraz listopadzie. 
najmniej bezpieczne są w Gdyni miesiące letnie, a zwłaszcza lipiec. najbezpiecz-
niejsze były godziny poranne i przedpołudniowe od szóstej do dwunastej. w tym 
czasie popełniono co siódme przestępstwo. Z kolei w godzinach popołudniowych 
od dwunastej do osiemnastej, liczba przestępstw podwajała się. Podobnie było 
w godzinach nocnych od północy do szóstej rano. w tych porach dnia popełnionych 
zostało łącznie ok. 60% przestępstw. w godzinach wieczornych od osiemnastej do 
północy dokonywane było co czwarte przestępstwo. 

najbardziej zagrożone przestępczością są dzielnice: Śródmieście, kamienna 
Góra, wzgórze Św. Maksymiliana, działki Leśne, redłowo i Orłowo, objęte 
działaniem komisariatów Śródmieście i redłowo. dzielnice te stanowią tzw. starą 
Gdynię, obszar intensywnego zagospodarowania, najbardziej nasycony obiektami 
i wydarzeniami przyciągającymi przestępców. szczególnie w Śródmieściu kon-
centrują się bójki i pobicia, kradzieże cudzej rzeczy i przestępstwa samochodowe. 
najmniej zagrożone przestępczością są stosunkowo nowe dzielnice mieszkaniowe 
Mały i wielki kack, witomino, dąbrowa, karwiny, Chwarzno-wiczlino. 
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Jakość życia to pojęcie szerokie i używane w różnych kontekstach. to co po-
wtarza się niemal w każdych badaniach to odwołanie się do subiektywnych ocen 
osób, których jakość życia jest analizowana. Jest to więc rodzaj oceny własnego 
życia lub poszczególnych jego aspektów w różnych kontekstach, które mogą 
być charakteryzowane wskaźnikami statystycznymi. Jakość życia w najbardziej 
elementarny sposób kształtują warunki życia, czyli infrastrukturalne ramy umoż-
liwiające codzienne funkcjonowanie. niezwykle istotne znaczenie odgrywają wa-
runki mieszkaniowe, stan podstawowej infrastruktury technicznej – wodociągów, 
sieci elektrycznej, dróg i chodników, jakość przestrzeni publicznych, transportu 
publicznego czy poziom bezpieczeństwa powszechnego. kolejny ważny punkt od-
niesienia stanowi poziom życia, czyli możliwości zaspokojenia potrzeb ludzkich. te 
w znacznej mierze zależą od dochodów, a więc od stanu gospodarki. w najbardziej 
bezpośredni sposób jakość życia kształtowana jest poprzez ocenę własnego życia, 
postrzeganego w kontekście kultury i systemu wartości, w powiązaniu z własny-
mi celami, oczekiwaniami, standardami i obawami. Zasadnicze znaczenie w jej 
kształtowaniu odgrywa zdrowie fizyczne i psychiczne, relacje społeczne i stopień 
niezależności (a. dziurowicz-kozłowska, 2002 za G. Masik, 2004).

Część warunków i czynników kształtujących jakość życia została omówiona 
szczegółowo w pozostałych rozdziałach, a także w innych publikacjach dotyczą-
cych Gdyni (M. tarkowski i inni, 2016; M. Pacuk i inni, 2016). w prezentowa-
nym rozdziale skupiono się na najbardziej generalnej ocenie satysfakcji z życia. 
wgląd w to zagadnienie w odniesieniu do Gdyni dają wyniki badania ankietowe-
go mieszkańców województwa pomorskiego w wieku powyżej 15 lat przeprowa-
dzonego w 2013 r.87 przez zespół instytutu Badań nad Gospodarką rynkową oraz 

87 wyniki badania ankietowego uzyskano w ramach projektu pt. „wzorcowy system regio-
nalny monitoringu jakości usług publicznych i jakości życia”, wykonywanego przez in-
stytut Badań nad Gospodarką rynkową i współfinansowanego ze środków Unii euro-
pejskiej w ramach europejskiego Funduszu społecznego (Priorytet V POkL 2007-2013  
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wyniki Diagnozy społecznej pod redakcją J. Czapińskiego, t. Panka (2015). Pierw-
sza z analiz umożliwia prześledzenie ocen jakości życia w wybranych przekrojach 
demograficzno-społecznych i ich porównanie z innymi powiatami województwa 
pomorskiego. drugie opracowanie pozwala na porównanie jakości życia gdynian 
i mieszkańców pozostałych największych polskich miast.

6.1. Ogólna ocena jakości życia

do ogólnej oceny jakości życia wykorzystano wyniki odpowiedzi na cztery 
pytania zawarte w ankiecie instytutu Badań nad Gospodarką rynkową. dotyczy-
ły one zadowolenia ze swoich warunków życia, zadowolenia ze swojego życia, 
satysfakcji z życia rodzinnego oraz zaufania do innych ludzi. Odpowiedzi na te 
pytania pozwoliły stworzyć jednorodny tematycznie wskaźnik, którego wartości 
w największy sposób kształtowane są przez dwie pierwsze kwestie. Przy takich 
założeniach jakość życia w Gdyni, na tle pozostałych 20 powiatów województwa 
pomorskiego oceniona została jako przeciętna – Gdynia zajęła w tym zestawieniu 
11. miejsce (Raport techniczny…, 2013). 

Ocena jakości życia autorstwa J. Czapińskiego, t. Panka i innych (2015) do-
konana została na podstawie analiz cząstkowych obejmujących zagadnienia: ka-
pitału społecznego, dobrostanu psychicznego, dobrostanu fizycznego, dobrostanu 
społecznego, poziomu cywilizacyjnego, dobrobytu materialnego, stresu życiowe-
go i patologii. Gdynia zajęła w tej ocenie w 2015 r. dziesiątą pozycję w skali kra-
ju, podczas gdy w 2011 r. zajmowała szóstą. w 2015 r. atutem okazał się przede 
wszystkim dobrobyt materialny. słabą stroną był dobrostan fizyczny i wysokie na-
tężenie patologii (tab. 6.1).

Pomiar dobrobytu materialnego obejmował dochody gospodarstw domowych, 
ich wyposażenie w dobra i urządzenia domowego użytku. względnie korzystny stan 
gdyńskiej gospodarki i wynikające z niego niskie bezrobocie oraz ponadprzeciętne 
dochody gospodarstw domowych (M. tarkowski i inni, 2016) stanowią podstawę 
tego dobrobytu. analiza patologii obejmowała nadużywanie alkoholu i używanie 
narkotyków, palenie papierosów, wizyty u psychiatry i psychologa, bycie sprawcą 
lub ofiarą łamania prawa. Część z tych problemów została omówiona w rozdziale 5.

dobre rządzenie, działanie 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej). Ba-
danie zostało wykonane przez Pracownię Badań społecznych. Przeprowadzono je w dniach 
19.04-27.05.2013 r., na losowej próbie 7 tys. mieszkańców województwa pomorskiego 
w wieku powyżej 15 lat. w Gdyni przebadano 728 osób. Zastosowano metodę bezpośred-
nich wywiadów kwestionariuszowych, w miejscu zamieszkania respondentów. Gospodar-
stwa domowe dobierane były metodą random-route, polegającą na poszukiwaniu adresów 
poruszając się w ściśle określony sposób, poczynając od wylosowanego punktu startowego. 
następnie pod wytypowanym adresem losowano respondenta (Raport techniczny…, 2013). 
więcej informacji na stronie projektu: www.monitoring.ibngr.pl.
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w pozostałych wymiarach jakości życia Gdynia plasowała się na miejscach 
od 9. do 17. (tab. 6.1) – najczęściej w czołówce miast o przeciętnej jakości życia. 
analizując poziom kapitału społecznego pod uwagę wzięto frekwencję w wybo-
rach samorządowych i parlamentarnych, udział w nieobowiązkowych zebraniach, 
pozytywny stosunek do demokracji, przynależność do organizacji oraz przeko-
nanie, że innym ludziom można ufać. Część z tych kwestii została omówiona  
w rozdziale trzecim. Zagadnienia takie jak: poczucie szczęścia, ocena całego dotych-
czasowego życia, nasilenie objawów depresji psychicznej, ocena minionego roku  
posłużyły do pomiaru poziomu dobrostanu psychicznego. Osąd całego dotychcza-
sowego życia jest najbliższy pytaniu o ocenę satysfakcji z życia. dobrostan fizycz-
ny oceniony został na podstawie odpowiedzi respondentów na pytania o natężenie 
symptomów somatycznych, poważną chorobę w minionym roku, stopień niepeł-
nosprawności, natężenie stresu związanego ze zdrowiem. Ocena dobrostanu spo-
łecznego opierała się także na opiniach respondentów na temat liczby przyjaciół, 
poczucia osamotnienia, poczucia, że jest się kochanym i szanowanym. Pomiar  
poziomu cywilizacyjnego uwzględniał wykształcenie, posiadanie i obycie z nowo-
czesnymi urządzeniami komunikacyjnymi, czynną znajomość języków obcych i po-
siadanie prawa jazdy. Zagadnienie stresu życiowego obejmowało jego natężenie 
w sześciu obszarach: finansów, pracy, kontaktów z urzędami, wychowania dzieci, 
relacji w małżeństwie, stanu mieszkania i okolicy zamieszkania.

Jednym z najważniejszych składników oceny jakości życia jest satysfakcja 
z niego. Zdecydowania większość gdynian wydaje się być zadowolona ze swojego 
życia. według wyników badania ankietowego z 2013 r., pozytywnie na ten temat 
wypowiedziało się 85% respondentów, z czego 35% sformułowało jednoznacznie 
twierdzące odpowiedzi (ryc. 6.1). w żadnym z analizowanych przekrojów demogra-

tab. 6.1. Pozycja Gdyni wśród największych polskich miast w poszczególnych wymia-
rach jakości życia w 2015 r.

Wymiary jakości życia Pozycja wśród 28 największych miast

kapitał społeczny 14

dobrostan psychiczny 9

dobrostan fizyczny 17

dobrostan społeczny 11

Poziom cywilizacyjny 13

dobrobyt materialny 2

stres życiowy 9

Patologie 26

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Czapiński, t. Panek (red.), 2015.
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ficzno-społecznych nie odnotowano istotnych zróżnicowań odpowiedzi. dominacja 
osób usatysfakcjonowanych z własnego życia odnotowana została w odniesieniu do 
obu płci, wszystkich grup wiekowych, kategorii stanu cywilnego, statusu zawodo-
wego czy dochodowego. Odniesieniem dla przedstawionych rezultatów są wyniki 
uzyskane w innych powiatach województwa pomorskiego. Odsetek mieszkańców 
Gdyni zadowolonych ze swojego życia na tym tle był ponadprzeciętny. Jedynie 
w czterech z dwudziestu powiatów udział odpowiedzi pozytywnych był wyższy. 
wśród czterech miast na prawach powiatu – kategoria ta umożliwia bardziej miaro-
dajne porównania ze względu na wielkomiejski charakter tych jednostek – Gdynia 
zajęła drugie miejsce. 

ryc. 6.1. Czy jest Pan(i) obecnie zadowolony(ona) ze swojego życia? Odpowiedzi mieszkańców 
Gdyni w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów instytutu Badań nad Gospodarką rynkową.

Opublikowane wyniki Diagnozy społecznej (J. Czapiński, t. Panek, red., 2015) 
w przekrojach dotyczących miast i obejmujących Gdynię nie odnoszą się wprost 
do pytania o zadowolenie z życia. Bezpośrednie porównania nie są więc możli-
we. Pod względem wartości ogólnego wskaźnika jakości życia w 2015 r. Gdynia 
uplasowała się na 10. miejscu wśród 28 miast. wyższe pozycje zajęły zarówno 
miasta większe (Gdańsk, kraków, Poznań, warszawa), jak i o zbliżonej wielko-
ści (Olsztyn, toruń, Zielona Góra). niżej od Gdyni znalazły się również miasta 
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większe (katowice, Lublin, Łódź, wrocław), jak i miasta o podobnej wielkości 
(Częstochowa, sosnowiec).

6.2. Powody satysfakcji z życia

informacji o motywach zadowolenia z życia dostarczają odpowiedzi na pytanie 
o najważniejsze warunki udanego życia. w swoich opiniach gdynianie nie różnili 
się od pozostałych mieszkańców województwa pomorskiego oraz Polski. to samo 
pytanie zadane zostało również w Diagnozie społecznej, co umożliwia porównanie. 
Za zdecydowanie najważniejszy warunek udanego, szczęśliwego życia uznali oni 
zdrowie. ważne było również udane małżeństwo, pieniądze i dzieci, a w dalszej 
kolejności praca. Pozostałe warunki odgrywały mniejsze znaczenie (ryc. 6.2).

ryc. 6.2. które z wymienionych warunków są Pana(i) zdaniem najważniejsze dla udanego, 
szczęśliwego życia? (maksymalnie 3 z listy) Odpowiedzi mieszkańców Gdyni w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów instytutu Badań nad Gospodarką rynkową.

Zadowolenie z warunków życia jest kategorią bliską ocenie dobrobytu mate-
rialnego, która w przypadku Gdyni była wysoka. Zadowolenie z warunków życia 
występuje powszechnie, co pokazują wyniki analiz instytut Badań nad Gospodarką 
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rynkową. Pozytywne opinie na ten temat wyraziło 76% respondentów, w tym 33% 
było jednoznacznie zadowolonych. Zróżnicowanie tych ocen było zauważalne 
jedynie w dwóch przekrojach demograficzno-społecznych. większy odsetek nie-
zadowolonych ze swoich warunków życia odnotowano w przypadku respondentów 
żyjących w gospodarstwach domowych, w których przeciętny miesięczny dochód 
na osobę nie przekraczał 700 zł. również respondenci mający na utrzymaniu więcej 
niż dwoje dzieci, częściej deklarowali niezadowolenie z warunków życia, co wiąże 
się z niższym dochodem na osobę.

Obok zdrowia, mieszkańcy Gdyni podkreślali rolę małżeństwa i dzieci jako 
warunków szczęśliwego życia. są to wartości rodzinne. Gdynianie wysoko ocenili 
satysfakcję z życia rodzinnego. aż 80% respondentów sformułowało w tej kwestii 
opinie pozytywne, w tym aż 45% jednoznacznie pozytywne (ryc. 6.3).

ryc. 6.3. Czy jest Pan(i) usatysfakcjonowany(a) z życia rodzinnego? Odpowiedzi mieszkańców 
Gdyni w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów instytutu Badań nad Gospodarką rynkową.

Zadowolenie z życia rodzinnego wiązało się z ocenami satysfakcji z życia. aż 
71% wszystkich respondentów było jednocześnie raczej zadowolonych i zadowo-
lonych ze swojego życia oraz z życia rodzinnego. Grupą szczególnie zadowolo-
nych byli wskazujący na udane małżeństwo jako jeden z trzech najważniejszych 
warunków udanego życia (ryc. 6.4). 
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ryc. 6.4. Oceny zadowolenia z życia rodzinnego w zależności od rangi udanego małżeństwa 
jako warunku szczęśliwego życia. Odpowiedzi mieszkańców Gdyni w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów instytutu Badań nad Gospodarką rynkową.

dla kształtowania jakości życia istotne znaczenie ma również przekonanie  
o tym, że warto ufać innym ludziom. w 2013 r. podzielało je 69% ankietowanych 
gdynian. w porównaniu do innych powiatów województwa pomorskiego był to 
wynik przeciętny. niższy poziom zaufania odnotowano w grupie respondentów 
o mniejszych dochodach, co może być związane z ich trudniejszą pozycją na rynku 
pracy i większym narażeniem na nieuczciwe zachowania pracodawców. dla oce-
ny roli zaufania w kształtowaniu jakości życia ważna jest również analiza, kogo 
tym zaufaniem się obdarza. Mieszkańcy Gdyni, podobnie jak województwa po-
morskiego, największym zaufaniem darzyli członków własnej rodziny. tak zade-
klarowało 83% pytanych gdynian. Poziom zaufania do różnych instytucji i grup 
omówiony został szerzej w rozdziale 3.2. 

Częścią satysfakcji z życia jest zadowolenie z różnych warunków kształtują-
cych okolicę zamieszkania. w tab. 6.2 zestawiono ich 10 wraz z ocenami wagi dla 
gdynian i mieszkańców województwa pomorskiego. dla mieszkańców Gdyni mają 
większy wpływ na kształtowanie okolicy niż dla pozostałych mieszkańców regionu 
zarówno kwestie związane z transportem miejskim i komunikacją oraz natężeniem 
ruchu ulicznego, siecią placów handlowych, czystości powietrza, infrastruktury 
technicznej, jak i z przestępczością. Jedynie dostępność usług edukacyjnych (o 5%) 
oraz dostęp do usług/obiektów kulturalnych i rekreacyjnych (o 1%) ma mniejsze 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Tak

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

Udane małżeństwo nie wskazane jako warunek
szczęśliwego życia

Udane małżeństwo  wskazane jako warunek
szczęśliwego życia



104

Gdynia w Unii europejskiej | spójność społeczna i terytorialna

znaczenie dla mieszkańców miasta (o 5%) niż w przypadku mieszkańców regionu 
pomorskiego, co prawdopodobnie związane jest z większym dostępem tych usług 
w ośrodku miejskim w porównaniu do średniej dla Pomorza.  

tab. 6.2. waga czynników kształtujących otoczenie w opinii mieszkańców Gdyni i wo-
jewództwa pomorskiego 

Pytania / region Ważny czynnik
(w %)

Trudno powiedzieć 
(w %)

Nieważny czynnik 
(w %)

Dostęp do usług zdrowotnych
Pomorskie 87 10 3
Gdynia 87 9 4

Dostęp do usług edukacyjnych
Pomorskie 81 15 4
Gdynia 75 20 5

Dostęp do sklepów
Pomorskie 77 19 4
Gdynia 83 14 3

Infrastruktura techniczna
Pomorskie 76 20 4
Gdynia 78 19 3

Czystość powietrza
Pomorskie 80 16 4
Gdynia 82 15 3

Dostęp do usług / obiektów kulturalnych i rekreacyjnych
Pomorskie 78 18 4
Gdynia 77 18 5

Dogodny transport publiczny
Pomorskie 74 19 7
Gdynia 81 14 5

Dogodne warunki dla ruchu samochodowego
Pomorskie 78 16 6
Gdynia 80 15 5

Poziom przestępczości
Pomorskie 76 20 4
Gdynia 81 16 3

Poziom natężenia ruchu ulicznego
Pomorskie 72 18 10
Gdynia 80 16 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów instytutu Badań nad Gospodarką rynkową.
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Mieszkańcy Gdyni lepiej oceniają swoje otoczenie w porównaniu do śred-
nich ocen mieszkańców województwa pomorskiego (tab. 6.3). Częściej niż po-
zostali mieszkańcy regionu dostęp do usług zdrowotnych (o 3%), edukacyjnych 
(o 1%) i jakość infrastruktury technicznej Gdyni (o 1%) ocenili jako bardzo dobry 
i dobry, podobnie jak transport publiczny (o 6%) i dostęp do usług kulturalnych 
oraz rekreacyjnych (o 2%). Zdecydowanie wyżej ocenili dostępność sieci placó-
wek handlowych; w przypadku województwa jako dobry i bardzo dobry dostęp 
do tej sieci wskazało 65% respondentów, a wśród mieszkańców Gdyni było ich 
aż 82%. niższe oceny od średniej dla województwa otrzymały w tej kategorii je-
dynie warunki dla ruchu samochodowego (o 4%) oraz czystość powietrza (o 2%). 

tab. 6.3. Ocena dostępu do wybranych dóbr przez mieszkańców Gdyni i województwa 
pomorskiego 

Pytania / region „Bardzo dobry”
i „Dobry” (w %) 

„Trudno powiedzieć” 
i „Nie wiem” (w %)

„Bardzo zły” i „Zły” 
(w %)

Dostęp do usług zdrowotnych

Pomorskie 73 16 11
Gdynia 76 13 11

Dostęp do usług edukacyjnych
Pomorskie 64 27 9
Gdynia 65 28 7

Dostęp do sklepów
Pomorskie 65 18 17
Gdynia 82 11 7

Infrastruktura techniczna
Pomorskie 71 22 7
Gdynia 72 18 10

Czystość powietrza
Pomorskie 60 21 19
Gdynia 58 22 20

Dostęp do usług / obiektów kulturalnych i rekreacyjnych
Pomorskie 61 22 17
Gdynia 63 21 16

Dogodny transport publiczny
Pomorskie 71 20 9
Gdynia 77 16 7

Dogodne warunki dla ruchu samochodowego
Pomorskie 75 14 11
Gdynia 71 15 14

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów instytutu Badań nad Gospodarką rynkową.
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wśród pytań dotyczących jakości życia, a związanych z mieszkalnictwem, po-
jawiła się kwestia zadowolenia z okolicy zamieszkania. respondenci proszeni byli 
o wskazanie, czy są z niej zadowoleni poprzez udzielenie odpowiedzi: „nie”, „ra-
czej nie”, „trudno powiedzieć”, „raczej tak” lub „tak”. większość (70%) ankieto-
wanych mieszkańców województwa pomorskiego wyraziła aprobatę dla okolicy 
miejsca swojego zamieszkania (odpowiedzi „tak” i „raczej tak”). w podobny spo-
sób wypowiedziało się prawie 75% gdynian, 72% gdańszczan i aż 84% sopocian. 
najbardziej zadowolonymi mieszkańcami byli jednak gdynianie, spośród których 
co trzeci wyraził zdecydowanie pozytywną opinię (odpowiedzi „tak”) na ten temat 
(w Gdańsku i sopocie co czwarty). Z kolei w pytaniu o poziom satysfakcji z położe-
nia budynku, w którym zamieszkują respondenci, w województwie tylko 67% oce-
niło go pozytywnie, a w trójmieście zadowolonych było ponad 75% mieszkańców.

Biorąc pod uwagę wszystkie wybrane czynniki wpływające na poziom satysfakcji 
płynącej z miejsca zamieszkania, można stwierdzić, iż mieszkańcy Gdyni wykazu-
ją jej wyższy poziom w porównaniu do średniej oceny satysfakcji z miejsca swoje-
go zamieszkania pozostałych mieszkańców województwa pomorskiego. Potwierdza 
to Diagnoza społeczna z 2015 r. (J. Czapiński, t. Panek, red., 2015, s. 191), w któ-
rej Gdynię cechuje najwyższy w kraju udział mieszkańców zadowolonych ze swo-
jego miejsca zamieszkania, wynoszący odpowiednio 83,4% (2011), 85% (2013) 
i 87,2% (2015). warty podkreślenia jest nie tylko fakt wysokiego udziału zadowo-
lonych mieszkańców, ale utrzymywanie się tendencji wzrostu ich liczby od 2011 r.

6.3. Podsumowanie

Jakość życia, uwzględniająca kwestię zadowolenia ze swoich warunków życia, 
zadowolenia ze swojego życia, satysfakcji z życia rodzinnego i  zaufania do innych 
ludzi, została oceniona przez gdynian pozytywnie. w grupie 20 powiatów wojewódz-
twa pomorskiego Gdynia zajęła pod tym względem 11. miejsce. wyniki Diagnozy 
społecznej z 2015 r. uplasowały Gdynię na 10. pozycji, wśród 28 największych 
miast Polski. Pod uwagę wzięto kapitał społeczny, dobrostan psychiczny, dobrostan 
fizyczny, dobrostan społeczny, poziom cywilizacyjny, dobrobyt materialny, stres 
życiowy i patologie. atutem okazał się przede wszystkim dobrobyt materialny. 
słabą stroną był dobrostan fizyczny i wysokie natężenie patologii. w 2011 r. Gdynia 
zajmowała szóstą pozycję – do 2015 r. utraciła przewagę względem części miast. 
Gdynię cechuje najwyższy w kraju (i rosnący od kilku lat) udział mieszkańców 
zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania, wynoszący 83,4% (2011), 85% 
(2013) i 87,2% (2015). 

Zdecydowana większość gdynian wydaje się być zadowolona ze swojego ży-
cia. według badań instytutu Badań nad Gospodarką rynkową z 2013 r., pozytyw-
nie na ten temat wypowiedziało się 85% respondentów. Za najważniejszy waru-
nek udanego, szczęśliwego życia uznali oni zdrowie. ważne było również udane 
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małżeństwo, pieniądze i dzieci, a w dalszej kolejności praca. Pozostałe warunki 
odgrywały mniejsze znaczenie. Zadowolenie z warunków życia również jest po-
wszechne. Pozytywne opinie na ten temat wyraziło 76% respondentów. Zróżni-
cowanie tych ocen było zauważalne jedynie w dwóch przekrojach demograficz-
no-społecznych. większy odsetek niezadowolonych ze swoich warunków życia  
odnotowano w przypadku respondentów o niskich dochodach oraz mających 
na utrzymaniu więcej niż dwójkę dzieci. w badaniach na temat „zadowolenia 
z okolicy zamieszkania” najbardziej zadowolonymi mieszkańcami województwa  
pomorskiego byli gdynianie, spośród których co trzeci wyraził zdecydowanie po-
zytywną opinię (odpowiedzi „tak”). 

Gdynianie dość powszechnie darzyli innych ludzi zaufaniem. Przekonanie to 
podzielało 69% ankietowanych. do osób, którym się ufa najczęściej zaliczano 
członków rodziny. Z jednej strony to naturalne, choć niższy poziom zaufania do 
innych ludzi i instytucji ogranicza jego rolę w budowaniu pozytywnego kapitału 
społecznego, sprzyjającemu rozwojowi lokalnemu. 
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Układ transportowy miasta uznawany jest za zasadniczy składnik klasycz-
nie pojmowanej infrastruktury technicznej. stanowi zatem także składnik infra-
struktury miejskiej (J. J. Parysek, L. Mierzejewska, 2014). Układ dróg publicz-
nych, infrastruktury rowerowej, parkingów, sieci transportu miejskiego jest szkie-
letem codziennego funkcjonowania miasta. Układ komunikacyjny Gdyni należy 
oceniać z kilku perspektyw. Po pierwsze ma spełniać codzienne potrzeby mobil-
ności mieszkańców, po drugie Gdynia jest częścią aglomeracji trójmiasta i inwe-
stycje prowadzone przez ten samorząd wpływają na sąsiednie gminy (identyczna  
sytuacja ma miejsce odwrotnie), a finalnie istnieje tu także port morski, który ge-
neruje znaczący ruch drogowy. 

władze Gdyni starały się wykonywać wiele inwestycji lokalnie, które oddziały-
wały na poziomie całej Polski, np. tworząc nową osnowę drogową portu morskiego. 
rozległość przestrzenna miasta utrudnia jednak równomierne inwestycje drogowe 
o charakterze dzielnicowym i osiedlowym. w szczególności dynamiczny rozwój 
zachodniej części miasta (tzw. Gdynia Zachód) i budowa wielu nowych osiedli 
w tym rejonie generuje znaczący ruch transportu indywidualnego, za którym nie 
nadążają inwestycje miejskie. istotne znaczenie dla funkcjonowania miasta ma 
także stały wzrost liczby samochodów osobowych. w latach 2004-2014 wartość 
ta wzrosła z 327 do 540 samochodów na 1000 mieszkańców (ryc. 7.1). 

7.1. Główne inwestycje w sieć drogową

sieć drogowa Gdyni ukształtowała się w okresie powstawania miasta. w na-
stępnych dekadach rozbudowywano ulice w związku ze wzrostem natężenia  
ruchu (al. Zwycięstwa, ul. Śląska, ul. Morska), konieczności obsługi portu (es-
takada kwiatkowskiego) czy budowy nowych osiedli mieszkaniowych. Zasadni-
cza część dróg w obrębie granic administracyjnych Gdyni znajduje się w gestii 
samorządu gminnego. Zaledwie ok. 2% długości sieci drogowej to trasy krajowe  
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(tab. 7.1). w ostatnich latach gdyński samorząd regularnie zabiegał, aby do sie-
ci dróg krajowych włączona została trasa kwiatkowskiego, która odgrywa klu-
czową rolę w obsłudze portu morskiego. w latach 2004-2014 łączna długość dróg 
w granicach Gdyni wzrosła z 385,8 km do 399,8 km. wpływ na wzrost sumarycz-
nej długości sieci drogowej miały inwestycje wykonane przez gminę. 

tab. 7.1. drogi publiczne w Gdyni w latach 2004-2014 (w km)

Lata Ogółem
Ogółem na 

100 km2 pow. 
miasta

Krajowe Wojewódzkie Powiatowe Gminne

2004 385,80 284,70 5,80 17,80 109,60 252,60
2006 387,81 267,05 5,79 17,83 109,90 254,29
2008 391,10 289,49 5,79 17,83 112,44 255,04
2010 393,18 291,03 5,79 17,83 112,44 257,12
2012 396,40 293,30 5,80 17,90 112,50 260,30
2014 399,80 295,81 5,80 17,90 112,40 263,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie: rocznik statystyczny Gdyni 2006, 2007; rocznik statystyczny 
Gdyni 2011, 2012; www.stat.gov.pl; www.gdynia.pl.
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ryc. 7.1. Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w Gdyni w latach 2004-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: rocznik statystyczny Gdyni 2006, 2007; rocznik statystyczny 
Gdyni 2011, 2012; www.gdynia.pl. 



110

Gdynia w Unii europejskiej | spójność społeczna i terytorialna

w latach 2004-2015 w Gdyni wykonano kilka istotnych inwestycji w zakresie 
infrastruktury drogowej. do najważniejszych zaliczyć można przebudowy dróg 
związanych z obsługą portu morskiego, w szczególności modernizacja ulic Jan-
ka wiśniewskiego i Polskiej wyprowadzających ciężki ruch towarowy z centrum 
miasta. Uzupełnieniem tych dwóch inwestycji było dokończenie trasy kwiat-
kowskiego na odcinku od ul. Morskiej do Obwodnicy trójmiasta, którą budowa-
no z przerwami od 1974 r. Ukończenie tych trzech inwestycji drogowych umożli-
wiło znaczne ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w śródmieściu Gdyni. 

Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych było dokończenie budowy 
trasy kwiatkowskiego. Projektowana jako trasa o przyspieszonym ruchu łączyć 
miała północne dzielnice Gdyni, port (terminal promowy i terminal kontenerowy) 
z Obwodnicą trójmiasta (ryc. 7.1). Budowana była z przerwami od 30 sierpnia  
1974 r. do 12 czerwca 2008 r. wśród mieszkańców Gdyni często nazywana es-
takadą kwiatkowskiego, co wiązało się z faktem, że przez wiele lat istniały frag-
menty tej trasy zbudowane w formie niedokończonej estakady. Przed okresem ak-
cesji Polski do Unii europejskiej istniał niespełna 2,5-kilometrowy fragment trasy 
łączący ul. Morską z ul. płk. s. dąbka. Możliwość wykorzystania funduszy struk-
turalnych pozwoliło dokończyć trasę w docelowym przebiegu. w 2005 r. gdyński 
samorząd otrzymał wsparcie unijne na wykonanie iii etapu trasy kwiatkowskie-
go, polegającego na połączeniu istniejącej części z Obwodnicą trójmiasta. Pra-
ce budowlane na odcinku o długości ponad 2,7 km trwały od sierpnia 2006 r. do 
marca 2008 r. Oficjalne zakończenie budowy i otwarcie trasy nastąpiło 12 czerw-
ca 2008 r. (Otwarcie Trasy…).

wśród pozostałych inwestycji drogowych istotnych dla funkcjonowania portu 
w Gdyni znajdowały się przebudowa ulic Janka wiśniewskiego i Polskiej (ryc. 7.2). 
Pierwsza z wymienionych arterii ma także kluczowe znaczenie dla mieszkańców 
północnych dzielnic Gdyni w dojazdach do centrum miasta. Gmina Gdynia uzy-
skała dofinansowanie na rozbudowę tej ulicy w ramach europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego – sektorowego Programu Operacyjnego transport. Pro-
jekt modernizacji objął etap od węzła Ofiar Grudnia 70 do węzła z trasą kwiat-
kowskiego o długości 2 km. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 50 mln zł. 
inwestycję wykonano w latach 2005-2006 (Rozbudowa…). w wyniku realizacji 
projektu układ drogi rozbudowano do dwóch pasów jezdni o wysokiej klasie na-
wierzchni. Poprawa przepustowości ulicy znacząco wpłynęła na możliwości roz-
wojowe portu i terenów przemysłowych, a także na lepsze powiązanie dzielnic 
mieszkaniowych (Obłuża, Pogórza, Oksywia) z centrum Gdyni. 

drugą z okołoportowych dróg, która została przebudowana dzięki wsparciu 
środków unijnych, była ul. Polska, zlokalizowana wzdłuż iV Basenu Portowego. 
w wyniku inwestycji uzyskano znaczącą poprawę obsługi Portu wschodniego 
i połączenie z siecią dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. etap prac 
związany z przebudową ul. Polskiej zakończył się 29 grudnia 2009 r. 
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ryc. 7.2. Główne inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej w Gdyni w latach 2004-
2015 (stan na 31.12.2015)

Źródło: opracowanie własne na postawie materiałów rozproszonych.

Gdynia jest jednym z beneficjentów projektu tristar, zintegrowanego systemu 
inteligentnego sterowania ruchem drogowym w trójmieście, który miał za zadanie 
ułatwić przejazd i skrócić czas przejazdu w aglomeracji. Prace nad uruchomieniem 
systemu trwały od 2006 r. w pierwszym etapie tristar wdrożony został na głów-
nej trasie i najważniejszych skrzyżowaniach, od południa Gdańska, przez sopot, 
do północy Gdyni – gdzie obejmuje al. Zwycięstwa, ul. władysława iV, ul. Śląską,  
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ul. Gdyńską (tzw. droga różowa), ul. Morską, ul. wielkopolską i ul. Chwaszczyń-
ską. w Gdyni umieszczono także Centrum Zarządzania ruchem, którego siedzi-
bę zlokalizowano w gmachu „Bis” Urzędu Miasta i Zarządu dróg i Zieleni przy  
ul. 10 Lutego. system tristar uruchomiono w 2015 r., a całkowita jego wartość 
wyniosła niespełna 200 mln zł. w ramach projektu zbudowano system zarządza-
nia ruchem, system zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, kon-
troli natężenia ruchu, informacji dla kierowców, informacji wizyjnej dla pasaże-
rów transportu miejskiego na wybranych przystankach komunikacyjnych. Jest to 
pierwszy w skali kraju, o tak znaczącym zakresie przestrzennym projekt uspraw-
nienia ruchu przez inteligentne sterowanie.

Od stycznia 2015 r. funkcjonuje w Gdyni pierwszy buspas wydzielony na dłu-
gości 1300 m ul. kieleckiej. w ramach projektu CiVitas dyn@MO Politech-
nika Gdańska analizowała możliwości wprowadzenia buspasów w kolejnych lo-
kalizacjach, a docelowo również objęcie ich kontrolą wizyjną w ramach systemu 
tristar. kolejnym fragmentem drogi, na którym nadano priorytet transporto-
wi zbiorowemu jest ponad 300-metrowy odcinek ul. Morskiej przy skrzyżowaniu 
z estakadą kwiatkowskiego. dobre doświadczenia z pierwszymi w Gdyni wydzie-
lonymi pasami ruchu pozwoliły na dalsze rozwijanie tej koncepcji. 5 października 
2015 r. uruchomiono buspas w ul. władysława iV, w kierunku Orłowa. w listo-
padzie 2015 r. na estakadzie kwiatkowskiego, na odcinku od ul. Janka wiśniew-
skiego do ul. adm. J. Unruga (w kierunku Obłuża), wydzielony został kolejny pas 
ruchu dla autobusów o długości ok. 650 m. Buspas wytyczony został na odcin-
ku jezdni wcześniej wyłączonym z ruchu oraz na pasie włączenia się do ruchu 
na estakadzie – z łącznicy wjazdowej od ul. Janka wiśniewskiego i zjazdowej na  
ul. kontenerową. kierowcom samochodów osobowych nie został zabrany ża-
den pas ruchu. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, gdyż przemodelowanie ist-
niejącej infrastruktury pozwoliło uzyskać wymierne korzyści dla pasażerów ko-
munikacji miejskiej bez negatywnego oddziaływania na transport indywidualny.  
władze samorządowe  Gdyni deklarują dalsze inwestycje w zakresie nadania prio-
rytetu transportowi miejskiemu, m.in. przez wydzielenie kolejnych pasów ruchu.

7.2. Deptaki, ścieżki rowerowe, strefy ograniczonego ruchu

Gdynia należy do miast o stosunkowo dużej liczbie miejsc rekreacyjnych,  
ogólnodostępnych. wiele z nich ma charakter naturalny, ze względu na bliskość 
trójmiejskiego Parku krajobrazowego. Część to urządzone tereny o dużej popu-
larności wśród mieszkańców i turystów, np. Bulwar nadmorski im. Feliksa nowo-
wiejskiego, który rozciąga się wzdłuż brzegu morskiego od Muzeum Marynarki wo-
jennej do Polanki redłowskiej. do najważniejszych dla gdynian miejsc tego typu 
należą także skwer kościuszki, Molo Południowe, Park rady europy, kamienna 
Góra z kolejką szynową (ryc. 7.2), Polanka redłowska, okolice mola w Orłowie  
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z klifem orłowskim, klif oksywski z oddanym do użytku w 2015 r. nowym  
bulwarem. 

Poza obszarami rekreacyjnymi, w naturalny sposób dedykowanymi pieszym, 
wiele dyskusji poświęcono planom zmiany funkcji części ulic śródmiejskich w dep-
taki. Planowano zamienić ulice Świętojańską, starowiejską i skwer kościuszki 
w strefy przeznaczone wyłącznie dla pieszych, lecz po wielu konsultacjach, anali-
zach i przeprowadzonych badaniach ankietowych władze samorządowe skłoniły 
się do odejścia od tych pomysłów na rzecz wprowadzenia stref uspokojonego ru-
chu z wydzieloną infrastrukturą rowerową. 

komunikacja rowerowa odgrywa coraz większą rolę w podróżach miejskich. 
Znaczenie roweru jest zróżnicowane dla poszczególnych miast i zależy w znacz-
nej mierze od polityki prowadzonej przez samorządy. Gdynia jest ośrodkiem, 
w którym regularnie bada się preferencje transportowe mieszkańców. Podmiotem 
odpowiedzialnym za wykonywanie cyklicznych analiz jest organizator transportu 
miejskiego w Gdyni – Zarząd komunikacji Miejskiej. dzięki przeprowadzanym ba-
daniom można określić zmiany w zakresie korzystania z roweru przez mieszkańców  
(k. Hebel, O. wyszomirski, 2015). istotne jest także ustalenie celów podróży, 
tak aby na podstawie wyników można było dokładniej planować kształtowanie 
systemu transportowego miasta, w tym infrastruktury rowerowej (ścieżek, parkin-
gów). Badania takie mogą także pomóc w ustaleniu zakresu wprowadzenia roweru 
miejskiego, który planowany jest w Gdyni wspólnie z innymi gminami obszaru 
metropolitalnego. 

Ze względu na brak konieczności rejestrowania rowerów, nie jest możliwe usta-
lenie ich liczby w Gdyni. wyniki badań sposobów realizacji podróży miejskich 
przez mieszkańców Gdyni w latach 2006-2013 wskazują, że rośnie odsetek prze-
jazdów rowerem. w 2006 r. wartość ta wynosiła 0,27%, a w 2013 r. już 0,80%. nie 
jest to nadal znaczny udział, ale istotny jest trend wzrostowy. Fakt, że w analizo-
wanym okresie ponad dwukrotnie wzrósł udział podróży realizowanych rowerem, 
pozwala mieć nadzieję, że świadomość transportowa mieszkańców (w zakresie 
trudności komunikacyjnych) jest coraz lepsza (k. Hebel, O. wyszomirski, 2015). 

w ramach badań prowadzonych przez Zarząd komunikacji Miejskiej na losowo 
dobranej, reprezentatywnej grupie mieszkańców ustalono (dla 2013 r.) strukturę 
gospodarstw domowych w Gdyni z uwzględnieniem liczby posiadanych rowerów. 
nieco ponad 36% gospodarstw nie posiadało roweru, 21,5% wykazało posiadanie 
jednego roweru, niecałe 26% dwóch rowerów, 10,6% trzy rowery, a niecałe 6% 
cztery rowery i więcej. największy odsetek gospodarstw z przynajmniej jednym 
rowerem wyniósł 94% w dzielnicy Babie doły, a najmniejszy – 42% w Leszczyn-
kach. duża liczba rowerów nie oznacza ich wykorzystania. Zaledwie niespełna 1% 
mieszkańców Gdyni skorzystało z roweru w dniu poprzedzającym badanie. Z badań 
Zarządu komunikacji Miejskiej wynika, że główny cel wykorzystywania rowerów 
to przejazdy rekreacyjne. w odpowiedzi na pytanie o najbardziej istotne przyczyny 
korzystania z roweru przez mieszkańców Gdyni w 2013 r. – największy odsetek 
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(65,29%) uzyskała odpowiedź – dla przyjemności. na drugim miejscu znalazła się 
odpowiedź „ze względów zdrowotnych” – zadeklarowało ją 28,66% respondentów. 
Pozostałe odpowiedzi uzyskiwały wyniki poniżej 2% (z chęci obniżenia kosztów 
podróży, z uwagi na krótszy czas podróży rowerem, ze względu na ochronę środo-
wiska, zapewnia mi bezpośredniość podróży). Zbadano także opinie mieszkańców 
w odniesieniu do potencjalnego systemu roweru miejskiego. 58% respondentów 
odpowiedziało, że zdecydowanie nie korzystałoby z takiego systemu, natomiast 
28% skorzystałoby, ale pod pewnym warunkiem (np. maksymalnej ceny). 

na ryc. 7.3 zilustrowano stan infrastruktury rowerowej we wrześniu  
2014 r. Z analizy danych wynika, że sieć ścieżek rowerowych nie jest bardzo 
rozbudowana i największą jej wadą jest nieciągłość wielu relacji. najbardziej 
istotnym wyzwaniem stojącym przed władzami samorządowymi pozostaje po-
łączenie różnych fragmentów ścieżek rowerowych, aby stały się pełnowarto-
ściowymi trasami i stanowiły zachętę do podróży o charakterze pozarekreacyj-
nym. najdłuższa, nieprzerywana trasa rowerowa w Gdyni znajduje się wzdłuż  
ul. Morskiej, ale jej wadą jest poprowadzenie wybranych fragmentów po obu stro-
nach jezdni, co decyduje o konieczności częstego pokonywania przejść dla pie-
szych i rowerzystów oraz wpływa na długość podróży. 

istotnym przedsięwzięciem w Gdyni, oddziałującym pozytywnie na sytuację 
ruchu ulicznego w centrum miasta jest strefa „tempo30”. Ograniczenie prędkości 
w centrach miast to światowy trend, który ma na celu uspokojenie ruchu w miej-
scach, w których oprócz samochodów jest też sporo pieszych i rowerzystów. ta-
kie inicjatywy wywołują wśród kierowców samochodów osobowych protesty, ale 
stają się jednocześnie zachętą do korzystania w większym zakresie z transportu 
zbiorowego i komunikacji rowerowej. 

w Gdyni podjęto takie starania w wybranych obszarach miasta, np. w dzielni-
cach działki Leśne, dąbrowa czy w Śródmieściu. strefą uspokojonego ruchu nie 
objęto ulic zbiorczych, które charakteryzują się dużym natężeniem ruchu. kilku-
letnie doświadczenia w dzielnicy działki Leśne, gdzie praktycznie najważniejsze  
ulice stały się jednokierunkowe, pokazują, że w efekcie jazda kierowców uspo-
koiła się, odnotowano mniej stłuczek i kłopotów z zaparkowanymi na jezdni  
samochodami. 

 
7.3. Przemiany funkcjonowania transportu miejskiego

w wielu miastach na podstawie regulacji prawnych wprowadzanych w latach 90. 
XX w. gminy powołały zarządy transportu miejskiego, w celu oddzielenia funkcji 
organizatora transportu od funkcji przewoźnika. nowe podmioty w dziedzinie 
transportu miejskiego miały za zadanie ustalanie tras przejazdów, opracowywanie 
rozkładów jazdy, utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej, emitowanie 
biletów, kontrolę ważności biletów oraz zlecanie wykonywania przewozów komu-
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nikacyjnych. Oddzielenie funkcji zarządcy i przewoźnika położyło kres swoistej 
sprzeczności, jaka miała miejsce w transporcie miejskim. samorządy jako organy 
właścicielskie spółek transportowych występowały zarówno po stronie interesu 
przewoźników, jak i po stronie interesu społecznego mieszkańców.

ryc. 7.3. infrastruktura rowerowa w Gdyni (stan na 09.2014)

Źródło: opracowanie własne.
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nowy model organizacji rynku transportu miejskiego to konkurencja regulowa-
na, w której funkcje zarządcy i operatora są rozdzielone. rolę zarządcy pełni gmina, 
zazwyczaj poprzez wydzieloną jednostkę, np. Zarząd komunikacji Miejskiej. rolę 
operatora powierza się publicznym i prywatnym przewoźnikom, którzy konkurują 
ze sobą o zlecenia w publicznych przetargach. w przypadku rynku transportu tro-
lejbusowego możliwość konkurencji jest ograniczona. aby móc wprowadzić co naj-
mniej dwóch operatorów, należałoby wydzielić ze spółki trolejbusowej infrastruktu-
rę sieci trakcyjnej i przenieść odpowiedzialność za nią na lokalny zarząd transportu.

komunikacja miejska w Gdyni przed okresem przemian politycznych podlega-
ła pod wojewódzkie Przedsiębiorstwo komunikacyjne w Gdańsku, które składało 
się z kilku lokalnych zakładów, w tym gdyńskiego. Zgodnie z nowymi regulacjami 
ustawowymi należało dopasować strukturę przedsiębiorstwa wojewódzkiego, nale-
żącego do skarbu państwa, do nowych ram prawnych. w 1989 r. decyzją wojewody 
gdańskiego wojewódzkie Przedsiębiorstwo komunikacyjne zostało podzielone na 
lokalne, miejskie zakłady. w Gdyni powstało Miejskie Przedsiębiorstwo komuni-
kacyjne, które w 1990 r. skomunalizowano, a rok później przekształcono w zakład 
budżetowy – Miejski Zakład komunikacji. w 1992 r. władze Gdyni jako pierwsze 
w Polsce88, działając w duchu Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie tery-
torialnym, przeprowadziły przekształcenia organizacyjne transportu zbiorowego 
i oddzieliły działalność organizatorską od przewozowej powołując Zarząd komu-
nikacji Miejskiej (ZkM) w Gdyni (O. wyszomirski, 2012, ryc. 7.4). dwa lata od 
powołania organizatora przewozów utworzono z jedynego przedsiębiorstwa prze-
wozowego, które funkcjonowało jako zakład budżetowy gminy, dwie odrębne  
spółki prawa handlowego. Pierwszym było Przedsiębiorstwo komunikacji auto-
busowej, a drugim Przedsiębiorstwo komunikacji autobusowej i trolejbusowej 
(później jako Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej – PkM). Pierwszy z prze-
woźników obsługiwał wyłącznie transport autobusowy, a drugi zarówno auto-
busowy, jak i trolejbusowy. Powstanie dwóch odrębnych spółek związane było  
z wybudowaniem nowej zajezdni, ale przede wszystkim z próbą wprowadzenia 
konkurencji na rynku przewozów. Założeniem ZkM w Gdyni było zaistnienie kon-
kurencji na rynku przewozów autobusowych. równolegle do podziału miejskiej  
spółki komunikacyjnej usługi zaczęli świadczyć inni przewoźnicy, np. Przedsiębior-
stwo komunikacji samochodowej w wejherowie. w tym samym okresie zostały 
wydzielone warsztaty remontowe pod nazwą Przedsiębiorstwo naprawy taboru 
komunikacji Miejskiej, które pod różnymi nazwami istniało do 2011 r. i w latach 
1995-2001 było jedynym producentem taboru trolejbusowego w Polsce. Z dniem 
1 stycznia 1998 r. w ramach dalszej restrukturyzacji gdyńskiej komunikacji miej-
skiej powołano Przedsiębiorstwo komunikacji trolejbusowej (Pkt) z wydziele-
nia części trolejbusowej z PkM. 

88 De facto jako pierwsza uchwałę o powołaniu organizatora przewozów transportu zbioro-
wego podjęła rada Miasta warszawy, ale to w Gdyni Zarząd komunikacji Miejskiej zaczął 
funkcjonować zanim zorganizowano tego typu podmiot w stolicy. 



117

7. Mobilność i transport miejski

ryc. 7.4. Przekształcenia organizacyjne komunikacji miejskiej w Gdyni

Źródło: opracowanie własne.

Zamierzenie wyodrębnienia podmiotu gospodarczego zajmującego się świad-
czeniem usług komunikacyjnych taborem trolejbusowym było od początku ele-
mentem strategii demonopolizacji gdyńskiej komunikacji miejskiej (k. szałucki, 
O. wyszomirski, 1998). Podział (wyodrębnienie) spółek autobusowych w 1994 r. 
przebiegał w trudnej atmosferze społecznej, więc władze miejskie odstąpiły od 
tworzenia przewoźnika trolejbusowego. Głównym przeciwnikiem zmian były 
związki zawodowe, które odmawiały słuszności nurtowi myślenia o komunikacji 
miejskiej jako działalności gospodarczej, poddanej regulacji rynkowej (k. szałucki, 
O. wyszomirski, 1998). Przeprowadzenie reorganizacji polegającej na wydziele-
niu podmiotu trolejbusowego było także trudne z powodów organizacyjno-funk-
cjonalnych. Zajezdnia trolejbusowa z warsztatami mieściła się na tym samym te-
renie co zajezdnia autobusowa PkM. Czynnikiem motywującym podział tego 
przewoźnika była jego polityka taborowa, która skupiała większość środków na 
autobusach. Uzasadniano taką politykę dominacją przewozów autobusowych nad 
trolejbusowymi. dalsze utrzymanie takiej działalności przewoźnika mogło dopro-
wadzić do zapaści taborowej przewozów trolejbusowych, a w konsekwencji do 
ich likwidacji. ważącym elementem było także fi nansowanie utrzymania sieci 
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trakcyjnej. wyodrębnienie przewoźnika trolejbusowego okazało się trafną decy-
zją, która pozwoliła na wykazanie realnych kosztów funkcjonowania trolejbusów, 
dotychczas niejasnych ze względu na wspólne operowanie z autobusami w ra-
mach jednej spółki przewozowej. konsekwencją powstania Pkt było utrzyma-
nie i dalszy rozwój podsystemu trolejbusowego. 

restrukturyzacja komunikacji miejskiej w Gdyni przebiegała według koncepcji 
opracowanych przez profesorów ówczesnego wydziału ekonomiki transportu 
Uniwersytetu Gdańskiego – prof. krzysztofa szałuckiego i prof. Olgierda wyszo-
mirskiego. Podkreślano, że sytuacja transportu publicznego na terenie aglomeracji 
trójmiasta była trudna, ponieważ na spójnym przestrzennie obszarze funkcjo-
nowało wielu niezintegrowanych przewoźników (k. szałucki, O. wyszomirski, 
1991a). tabor wykorzystywano nieefektywnie, a pasażerów podróżujących 
między miastami zmuszano do korzystania z różnych biletów. autorzy koncepcji 
opierali się na doświadczeniach zagranicznych, w szczególności miast zachod-
nioeuropejskich, i postulowali stworzenie aglomeracyjnego zarządu transportu 
(k. szałucki, O. wyszomirski, 1991b), który nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu, 
ale daje taką możliwość. w trójmiejskiej koncepcji podkreślano, że konkurencja 
przewoźników transportu publicznego, dotychczas nie znana w Polsce, jest pożą-
dana, ponieważ wyzwala mechanizmy proefektywnościowe oddziałujące w kie-
runku zmniejszenia kosztów działalności (k. szałucki, O. wyszomirski, 1991c). 
trójmiejska koncepcja stała się w późniejszych latach wzorem dla pozostałych 
miast i aglomeracji w Polsce. Ugruntowana struktura organizacyjna transportu 
miejskiego przetrwała przez kolejne ćwierć wieku. elementem zmiennym był 
jedynie udział prywatnych przewoźników autobusów, którzy świadczyli usługi 
na zlecenie Zarządu komunikacji Miejskiej. 

na koniec 2015 r. sieć transportu miejskiego w Gdyni była nadal organizowana 
przez Zarząd komunikacji Miejskiej. Miasto finansowało funkcjonowanie 14 
linii trolejbusowych (ryc. 7.5) i 64 linii autobusowych. transport trolejbusowy 
obsługiwał główne ciągi komunikacyjne wzdłuż osi północ–południe, a także 
dzielnice Mały kack, wielki kack, karwiny i dąbrowa.

w ramach całej sieci transportu miejskiego na obszarze Gdyni i na odcinkach 
tras finansowanych przez miasto Gdynię poza jego obszarem wykonano 16,3 mln 
wozokilometrów, w tym 11,504 mln w komunikacji autobusowej i 4,796 mln 
w komunikacji trolejbusowej. Miasto Gdynia finansowało poza swoimi granica-
mi linię 105 w gminie kosakowo – do Cmentarza komunalnego w kosakowie, 
linię sezonową 365 w gminie kosakowo – do plaży w rewie, linię sezonową G 
w sopocie i Gdańsku – do ZOO w Gdańsku Oliwie, linię specjalną 4a w Gdań-
sku – do Portu Lotniczego w rębiechowie (Plan zrównoważonego…). na ryc. 
7.6 zilustrowano przebieg linii autobusowych na obszarze Gdyni. transport 
autobusowy obsługiwał wszystkie dzielnice i główne ciągi komunikacyjne. 

Zarząd komunikacji Miejskiej organizował częściowo także przewozy na 
obszarze rumi, sopotu, w gminach kosakowo, szemud, Żukowo i wejhero-
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ryc. 7.5. sieć połączeń transportu trolejbusowego w Gdyni (stan na 31.12.2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu komunikacji Miejskiej w Gdyni.
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wo. w 2015 r. udział operatorów komunalnych w realizacji pracy eksploatacyjnej 
w całej sieci komunikacyjnej ZkM w Gdyni wyniósł 81%, w tym 32% przypada-
ło dla PkM, 26% dla Pkt, a 23% dla Pka. 19% obsługi świadczyli przewoźni-
cy prywatni, w tym Pomorska komunikacja samochodowa w Gdyni i Przedsię-
biorstwo autobusowe Gryf z Żukowa. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 
w przewozach na zlecenie ZkM w Gdyni eksploatowano 347 pojazdów, w tym 
pięć minibusów do przewozu osób niepełnosprawnych i cztery pojazdy zabytko-
we (trzy trolejbusy i jeden autobus). wśród pojazdów wykorzystywanych w ru-

ryc. 7.6. sieć połączeń miejskiego transportu autobusowego w Gdyni (stan na 31.12.2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu komunikacji Miejskiej w Gdyni.
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chu całorocznym 235 stanowiły autobusy, 23 midibusy i 89 trolejbusy. wszystkie 
pojazdy były niskopodłogowe. roczna praca przewozowa w całej sieci ZkM wy-
niosła w 2015 r. 4,91 mln wozokilometrów w przypadku trolejbusów i 14,12 mln 
wozokilometrów w komunikacji autobusowej (Plan zrównoważonego…, 2014). 
istotnym wskaźnikiem świadczącym o kondycji transportu miejskiego jest średni 
wiek taboru. w tym aspekcie wartości uzyskiwane w Gdyni są dość wysokie. Po-
jazdy w wieku 11 lat i więcej stanowiły 62% autobusów i 47% trolejbusów. wiek 
autobusów i trolejbusów skłania do refleksji nad koniecznością znacznych inwe-
stycji taborowych w perspektywie do 2020 r. 

Prognoza przyjęta przez Gdynię w zakresie wielkości pracy przewozowej na 
kolejne lata z perspektywą do 2025 r. ma dwa warianty – ustabilizowany, który 
zakłada utrzymanie obecnego stanu i rozwojowy, który wiązałby się ze zwiększe-
niem wielkości pracy eksploatacyjnej z obecnego poziomu 16,3 mln wozokilome-
trów do 17,5 mln w 2025 r. dla osiągnięcia tego celu potrzebne są dalsze inwesty-
cje taborowe i infrastrukturalne, a także rozwijanie polityki zachęt do korzystania 
z transportu zbiorowego, poprzez integrację podsystemów transportu miejskiego 
oraz integrację taryfową w aglomeracji trójmiasta.

na ryc. 7.7 przedstawiono udział transportu trolejbusowego w 2013 r. w obsłu-
dze podróży wewnętrznych, realizowanych komunikacją miejską w Gdyni (Plan 
zrównoważonego…, 2014). Ze względu na ograniczone przestrzennie oddziaływanie 
transportu trolejbusowego wynikające z rozmieszczenia sieci trakcyjnej największy 
udział (50%) odnotowano w otoczeniu tras, w dzielnicach Cisowa, Pustki Cisow-
skie, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, działki Leśne, kamienna Góra, wzgórze 
Św. Maksymiliana, redłowo, Orłowo i Mały kack. najmniejszy udział odnotowa-
no w dzielnicach, które bezpośrednio pozbawione są tras trolejbusowych, a więc  
gdy mieszkańcy wykorzystywali transport trolejbusowy w przypadku podróży  
łączonych i innych. Były to dzielnice północne – Oksywie, Obłuże, Pogórze,  
a także witomino i Chwarzno-wiczlino.

największy udział komunikacji autobusowej, wynoszący 90%, odnotowano 
w podróżach mieszkańców północnych dzielnic, a więc tych obszarów, gdzie nie 
docierają trolejbusy (ryc. 7.8). Były to Oksywie, Obłuże oraz dzielnice zachod-
nie – Chwarzno-wiczlino i witomino. Znacznie mniejszy udział transportu auto-
busowego odnotowano wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego północ–połu-
dnie zarezerwowanego dla transportu trolejbusowego. 

Udział kolei w podróżach międzydzielnicowych w Gdyni zilustrowano na  
ryc. 7.9. Miał on charakter marginalny. Linia aglomeracyjna obsługiwana przez 
przewoźnika PkP szybka kolej Miejska w trójmieście ma większe znaczenie przy 
podróżach pomiędzy ośrodkami miejskimi. należy jednak podkreślić, że ta sytu-
acja może się w kolejnych latach zmienić za sprawą większej atrakcyjności linii 
Pomorskiej kolei Metropolitalnej. 

Pasmowo-strefowy charakter zagospodarowania Gdyni powoduje, że więk-
szość celów podróży mieszkańców zlokalizowanych jest w centrum miasta lub 
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ryc. 7.7. Udział transportu trolejbusowego w realizacji podróży komunikacją miejską w Gdy-
ni w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na postawie: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla komuni-
kacji miejskiej w Gdyni oraz w miastach i gminach objętych porozumieniami komunalnymi na lata  
2016-2025.

przez nie przebiega (J. Oskarbski, M. Miszewski, 2013). w efekcie obserwuje się 
sytuację, że im większa odległość zamieszkania od Śródmieścia tym dłuższa śred-
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ryc. 7.8. Udział transportu autobusowego w realizacji podróży komunikacją miejską w Gdy-
ni w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na postawie: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla komuni-
kacji miejskiej w Gdyni oraz w miastach i gminach objętych porozumieniami komunalnymi na lata  
2016-2025.

nia podróż. dwiema głównymi składowymi wpływającymi na średni czas podró-
ży są czas jazdy i czas dojścia pieszego. w związku z tym czas podróży rośnie 



124

Gdynia w Unii europejskiej | spójność społeczna i terytorialna

ryc. 7.9. Udział transportu kolejowego w realizacji podróży komunikacją miejską w Gdyni 
w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na postawie: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla komuni-
kacji miejskiej w Gdyni oraz w miastach i gminach objętych porozumieniami komunalnymi na lata  
2016-2025.

w sytuacji długich przejść pieszych lub konieczności przesiadek pomiędzy liniami 
komunikacyjnymi, szczególnie na linie o niskiej częstotliwości funkcjonowania.  
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największe czasy podróży, wynoszące ponad 30 minut odnotowano dla Babich 
dołów oraz Chwarzna-wiczlina. wynika z tego wniosek, że najwięcej czasu na 

ryc. 7.10. Średni czas podróży z rejonów komunikacyjnych w Gdyni

Źródło: opracowanie własne na postawie: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla komuni-
kacji miejskiej w Gdyni oraz w miastach i gminach objętych porozumieniami komunalnymi na lata  
2016-2025.
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podróż muszą poświęcić mieszkańcy peryferyjnych dzielnic miasta (J. Oskarbski, 
M. Miszewski, 2013). najmniejsze wartości dla długości podróży uzyskano w re-
jonach głównych ciągów komunikacyjnych. Cechują się one dużą dostępnością 
przystanków komunikacyjnych, wysoką częstotliwością kursowania wielu linii au-
tobusowych i trolejbusowych. dla całego obszaru miasta średni czas podróży trans-
portem zbiorowym od źródła do celu wyniósł ok. 25 minut. wpływ na uzyskiwane 
wyniki ma przede wszystkim dostępność do komunikacji miejskiej, ale także wiel-
kość natężenia ruchu. w celu osiągania lepszych wyników należałoby zintensyfi-
kować prace nad wydzielaniem buspasów dedykowanych komunikacji miejskiej. 

Poza siecią transportu miejskiego organizowanego przez Zarząd komunikacji 
Miejskiej w Gdyni funkcjonują przewozy kolejowe o charakterze aglomeracyj-
nym – podstawowa linia PkP szybkiej kolei Miejskiej w trójmieście (z wejhe-
rowa do Gdańska Śródmieścia) i uruchomiona w 2015 r. linia Pomorskiej kolei 
Metropolitalnej (PkM) obsługująca ruch z Gdyni Głównej w kierunku Gdańska 
Osowy i dalej kościerzyny/kartuz lub Gdańska wrzeszcza. Gdyński samorząd 
jest udziałowcem PkP szybkiej kolei Miejskiej, która po wygraniu przetargu 
operatorskiego świadczy usługi przewozowe także na linii PkM. Gmina Miasta 
Gdyni posiada 2,6% udziałów. 

w ramach Pomorskiej kolei Metropolitalnej planowano budowę przystanków 
(Gdynia karwiny i Gdynia stadion) na linii kolejowej 201 (Gdynia–kościerzyna). 
Obie inwestycje powinny zostać ukończone w 2017 r. i wpłyną (pod warunkiem 
integracji z pozostałymi podsystemami transportu) na atrakcyjność tej linii dla 
mieszkańców Gdyni, w szczególności w zakresie dostępności do lotniska w rę-
biechowie, a także czasu dojazdu do/z kaszub. 

Zarząd komunikacji Miejskiej w Gdyni regularnie bada zmianę percepcji ko-
munikacji miejskiej wśród pasażerów. Ze względu na niezbyt popularny w Polsce 
system transportu trolejbusowego szczególnie istotne jest zbadanie oceny tego 
podsystemu. systematycznie prowadzone badania ankietowe preferencji i zacho-
wań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni pokazują poprawę oceny transportu 
trolejbusowego (tab. 7.2). na ryc. 7.11 zilustrowano dużą zmianę w ocenach ko-
munikacji trolejbusowej, która nastąpiła w latach 1998-2013, czyli od wydzielenia 
spółki trolejbusowej do ostatniego, przeprowadzonego i opublikowanego badania 
preferencji przez ZkM w Gdyni. każdorazowo próba badawcza stanowiła 1% 
mieszkańców miasta w wieku 16-75 lat. dobór próby jest losowy i warstwowy. 
sposób doboru respondentów pozwala na uznanie badań za reprezentatywne. 
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tab. 7.2. Preferencje komunikacyjne mieszkańców Gdyni w latach 1996-2013

Opinia
Odpowiedzi (w %)

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013

należy zastępować 
linie trolejbusowe 
autobusowymi

22,63 30,48 27,79 27,79 16,80 15,95 12,00 8,56 9,00

należy zastępować 
linie autobusowe 
trolejbusowymi

– 9,43 10,79 10,79 7,90 10,76 9,00 8,51 9,00

należy utrzymywać 
obecne proporcje 
linii trolejbusowych 
i autobusowych

38,74 43,03 43,38 43,38 42,50 41,87 52,00 50,68 55,00

należy tworzyć nowe 
linie trolejbusowe 23,29 8,25 7,15 7,15 13,20 16,69 9,00 10,33 15,00

nie mam zdania 15,34 8,81 10,89 10,89 19,60 14,73 18,00 21,92 11,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie: k. Hebel, 2012; Preferencje i zachowania komunikacyjne miesz-
kańców Gdyni. Raport z badań marketingowych, 2013; www.zkmgdynia.pl.

ryc. 7.11. Zmiana ocen komunikacji trolejbusowej w Gdyni w latach 1998-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie: k. Hebel, 2012; Preferencje i zachowania komunikacyjne miesz-
kańców Gdyni Raport z badań marketingowych, 2013; www.zkmgdynia.pl.
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Z przedstawionych danych wynika, że polityka transportowa Gdyni prowadzo-
na w głównej mierze przez Zarząd komunikacji Miejskiej, promujący komunikację 
przyjazną środowisku, znacząco zmienia preferencje pasażerów na korzyść  
trolejbusów. 

7.4. Inwestycje w transporcie miejskim 

Po okresie stagnacji trwającym przez większość lat 80. i 90., także w Polsce 
podjęto działania zmierzające do modernizacji i rozbudowy sieci tramwajowych 
i trolejbusowych oraz wyposażenia ich w nowy tabor. spowodowany tymi działa-
niami wzrost atrakcyjności transportu publicznego w wypadku większości miast 
zaowocował znaczną poprawą jego wizerunku. Przemiana ta nie byłaby jednak 
możliwa bez sprzyjającej temu rodzajowi transportu polityki Unii europejskiej, 
której członkiem Polska stała się w 2004 r. współfinansowanie środkami pocho-
dzącymi z funduszy strukturalnych Ue pozwoliło w wielu polskich miastach na 
modernizację infrastruktury i taboru trolejbusowego, pozostających w sferze planów 
od dziesięcioleci. szansę otrzymania dotacji miały w szczególności projekty, które 
dotyczą transportu przyjaznego środowisku (t. dyr, 2006). 

w latach 2004-2015 gdyński samorząd odpowiedzialny za funkcjonowanie 
systemu transportu trolejbusowego efektywnie wykorzystywał możliwość współ-
finansowania inwestycji ze środków pomocowych Unii europejskiej. Pierwsze  
doświadczenia były związane z projektem realizowanym w latach 2004-2006. 
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z europejskiego Funduszu rozwoju re-
gionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju regio-
nalnego. efektem realizacji tej inwestycji był zakup 10 niskopodłogowych trolej-
busów, budowa zajezdni trolejbusowej oraz rozwój przestrzenny sieci trakcyjnej 
(J. Bogusławski 2006; M. Jarzmik, 2008; M. Połom, M. Bartłomiejczyk, 2011a). 
w ramach programów przewidzianych na lata 2007-2013 wykonano kolejny  
projekt, który w odróżnieniu od pierwszego zakładał modernizację istniejącej  
infrastruktury i wymianę znacznej części taboru (M. Połom, 2011). 

władze Gdyni we współpracy z Przedsiębiorstwem komunikacji trolejbusowej 
przygotowały w 2004 r. projekt pt. Rozwój proekologicznego transportu publicz-
nego w Gdyni, który otrzymał dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego rozwoju regionalnego89 w wysokości 50% kosztów kwalifiko-
wanych. Przedmiotem projektu rozpisanego na lata 2005-2006 były:

89 Zintegrowany Program Operacyjny rozwoju regionalnego to część europejskiego Fun-
duszu rozwoju regionalnego. Funkcjonował w latach 2004-2006 i miał na celu umoż-
liwienie uzyskania przez beneficjentów, którymi były polskie miasta, subwencji na cele  
zapisane w programie. Gdynia otrzymała dofinansowanie do projektu komunikacyjnego  
w ramach i Priorytetu: rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu kon-
kurencyjności regionów, a bardziej szczegółowo, w ramach działania 1.6: rozwój trans-
portu publicznego w aglomeracjach (Zintegrowany Plan…, 2004). 
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–  budowa nowej zajezdni trolejbusowej w dzielnicy Grabówek w zamian 
za zajezdnię zlokalizowaną w dzielnicy redłowo przeznaczoną w planach 
miejskich na inne cele;

–  budowa dwóch nowych tras trolejbusowych o łącznej długości 10,6 km 
do pętli przy ul. Miętowej w dąbrowie i przy ul. starochwaszczyńskiej  
w dzielnicy kacze Buki; 

–  budowa nowej pętli autobusowo-trolejbusowej w dzielnicy kacze Buki;
–  zakup 10 niskopodłogowych trolejbusów.
Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 53 mln zł, a dotacja opiewała na ponad  

25 mln zł. realizacja projektu trwała od 10 marca 2005 r. (podpisanie umowy  
z generalnym wykonawcą) do 27 kwietnia 2007 r., gdy oddano do eksploatacji ostat-
ni element przedsięwzięcia – zajezdnię trolejbusową. Pierwszą nową trasę urucho-
miono 19 grudnia 2005 r. (do pętli dąbrowa Miętowa). do jej obsługi skierowano 
linię nr 24 (M. Połom, t. Palmowski, 2009). Była to dziesiąta linia trolejbusowa 
w gdyńskim podsystemie trolejbusowym. druga z budowanych tras została odda-
na do eksploatacji 7 sierpnia 2006 r. sieć trakcyjną zbudowano na ulicach rdesto-
wej, Chwaszczyńskiej i starochwaszczyńskiej. w ramach tego etapu uruchomio-
no także nową pętlę w dzielnicy kacze Buki. na uruchomioną trasę skierowano 
trolejbusy linii 23 i 27 oraz nową linię nr 31, która zastąpiła autobusową nr 121  
(M. Połom, t. Palmowski, 2009). Obie nowe trasy pozwoliły wydłużyć przebieg 
linii utrwalony na przełomie lat 80. i 90. XX w. wraz z otwarciem trasy trolejbuso-
wej do pętli w dzielnicy karwiny przy ul. nowowiczlińskiej. Od tego czasu był to 
obszar miasta o bardzo silnym procesie urbanizacyjnym. Przedłużenie tras umoż-
liwiło obsługę komunikacyjną dzielnicy o bardzo dużej liczbie mieszkańców. Po-
nadto obie trasy usytuowane są w bliskości trójmiejskiego Parku krajobrazowe-
go i nie bez znaczenia pozostawała dbałość o stan środowiska przyrodniczego.  
realizacja projektu Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni była 
pierwszym etapem wykonania planów zapisanych w Zintegrowanym Planie roz-
woju transportu Publicznego. 

Przed rozpoczęciem drugiego projektu współfinansowanego ze środków unijnych, 
gdyński system trolejbusowy obejmował 44 km tras, w tym 40,3 km w granicach 
administracyjnych Gdyni i 3,7 km w sopocie. Pkt jako operator świadczyło obsługę  
12 linii trolejbusowych dziennych o łącznej długości 152 km, w tym 144,3 km 
w Gdyni oraz 7,7 km w sopocie. Obsługę zapewniało 69 zadań przewozowych 
w dni powszednie i nieco mniej w soboty, niedziele i święta. dwie linie łączyły 
Gdynię z sopotem, a pozostałych 10 obsługiwało trasy wewnątrzmiejskie Gdyni. 
według danych z 2007 r., transport trolejbusowy posiadał 26% udziału w rynku 
transportu publicznego i wykonywał blisko 5 mln wozokilometrów.  

wśród zadań określonych do realizacji w drugim projekcie gdyńskim wpisano:
–  wzmocnienie układu zasilania transportu trolejbusowego przez budowę 

czterech nowych podstacji, w tym dwóch na wymianę starej podstacji zlo-
kalizowanej przy dworcu kolejowym Gdynia Główna oraz dwóch nowych;
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–  remont pozostałych czterech podstacji trakcyjnych;
–  budowę centrum zdalnego sterowania podstacjami i siecią trakcyjną zloka-

lizowanego przy podstacji w redłowie;
–  modernizację sieci trakcyjnej na głównym ciągu transportowym Gdyni i so-

potu, odpowiednio w al. Zwycięstwa w Gdyni i al. niepodległości w sopocie;
–  zakup 25 niskopodłogowych trolejbusów wyposażonych dodatkowo w napęd 

pomocniczy bateryjny (M. Połom, 2011).
szczególnie istotna była realizacja zadania związanego z budową centrum 

zdalnego sterowania, które eliminowało konieczność stałej obsługi pozostałych 
podstacji i umożliwiało szybką reakcję w przypadku awarii lub braku zasilania na 
którymkolwiek odcinku. 

Projekt pt. Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Me-
tropolitalnym Trójmiasta przewidywał także modernizację wyeksploatowanej 
sieci trakcyjnej na odcinku od Urzędu Miasta w Gdyni do pętli w sopocie przy  
ul. M. reja wraz z pętlą. Zakres określono jako kompleksową odbudowę infra-
struktury, którą zaplanowano wykonać przez wymianę słupów trakcyjnych, prze-
wodów jezdnych i podwieszeń. nową sieć trakcyjną planowano zamontować na 
mniejszej liczbie słupów trakcyjnych, które jednocześnie pełniłyby rolę oświetle-
niową. Cała trasa przeznaczona do modernizacji liczyła 11 km długości. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach regionalnego Programu Operacyj-
nego dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowę w sprawie finan-
sowania podpisano pomiędzy Pkt (beneficjentem), a Urzędem Marszałkowskim 
(podmiotem finansującym) 26 stycznia 2010 r. Całkowity koszt projektu osza-
cowano na poziomie blisko 99 mln zł, z czego wydatki kwalifikowane to prawie  
78,5 mln zł. 70% kosztów kwalifikowanych stanowiło dofinansowanie z programu 
europejskiego. Pierwotna data zakończenia rzeczowego projektu to 31 październi-
ka 2011 r., a finansowego do końca tego samego roku. w związku z przedłużają-
cymi się pracami projektowymi w zakresie przebudowy sieci trakcyjnej okres re-
alizacji przedłużono do czerwca 2012 r.

Poza opisanym zakresem projektu, w ramach jego budżetu sfinansowano także 
nadzór inwestorski, promocję projektu, dokumentację projektową, studium wy-
konalności, ale przede wszystkim kampanię edukacyjno-informacyjną promującą 
zrównoważony transport zbiorowy wśród dzieci i młodzieży. 

Oprócz znaczących kapitałowo i przedmiotowo projektów trolejbusowych 
gdyński samorząd starał się także wykorzystać szansę na modernizację taboru au-
tobusowego i infrastruktury przystankowej. Zakres tych inwestycji był ograniczo-
ny rzeczowo i czasowo. 

na przełomie lat 2014 i 2015 wykonano projekt pt. Zwiększenie konkurencyj-
ności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie komunikacji zbiorowej 
oraz zakupowi nowoczesnego taboru. Była to inicjatywa realizowana przez Gmi-
nę Miasta Gdyni wraz z Przedsiębiorstwem komunikacji autobusowej i Przed-
siębiorstwem komunikacji Miejskiej w ramach regionalnego Programu Opera-
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cyjnego dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa 3, 
Funkcje miejskie i metropolitalne, działanie 3.1. rozwój i integracja systemów 
transportu zbiorowego. w ramach tego projektu obie miejskie spółki autobusowe 
zakupiły po 15 niskopodłogowych 12-metrowych autobusów. Poza zakupem no-
wych pojazdów w ramach tego samego projektu przebudowano zatoki przystan-
kowe, plac postojowy i wydzielono pierwsze w Gdyni buspasy90. 

Gdynia planuje ponadto nabyć dla jednego z przewoźników (PkM) autobusy 
hybrydowe w ramach projektu GaZeLa. Jest to program zarządzany przez naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. w ramach tej inicjaty-
wy stworzono budżet o wartości ponad 80 mln zł uzyskanych ze sprzedaży praw 
do emisji CO2. Przeznaczono go na transport ekologiczny w miastach. O środ-
ki z projektu GaZeLa ubiegało się wiele ośrodków. dofinansowanie przyznano 
dwóm – Częstochowie i Gdyni. w pierwszym z nich za uzyskane środki zakupio-
no 40 autobusów hybrydowych (elektryczno-gazowych). w Gdyni planowano za-
kupić dla Przedsiębiorstwa komunikacji Miejskiej dziesięć podobnych pojazdów, 
lecz dwie próby wyłonienia wykonawcy przetargów w 2015 r. nie powiodły się. 
Planuje się zakończenie projektu w ramach dialogu technicznego z wykonawca-
mi w 2016 r. z dostawą pojazdów w 2017 r. (J. dybalski, 2016). 

Poza transportem autobusowym i trolejbusowym Gmina Miasta Gdyni party-
cypowała w inwestycjach PkP szybkiej kolei Miejskiej w trójmieście w zakresie 
modernizacji przystanków kolejowych na stacjach Gdynia Główna, Gdynia wzgó-
rze Św. Maksymiliana i Gdynia Cisowa. Planuje się dalsze inwestycje remontowe 
przystanków skM przy współudziale samorządu gdyńskiego. 

7.5. Projekty promujące transport miejski

Poza dużymi projektami inwestycyjnymi współfinansowanymi ze środków 
unijnych gdyński samorząd wspólnie z ZkM w Gdyni i Pkt wyspecjalizował 
się w wykonaniu niewielkich kapitałowo projektów miękkich promujących różne 
aspekty funkcjonowania transportu trolejbusowego. są to działania wspierające 
wykorzystanie nowej infrastruktury komunikacyjnej, które wpisują się w kom-
pleksową politykę transportową. Małe projekty marketingowe mają pomóc wpły-
nąć na zmianę niekorzystnych preferencji mieszkańców w zakresie odbywania 
podróży miejskich transportem indywidualnym, zamiast korzystania z transportu 
zbiorowego (M. Połom, 2014). dążenie do ograniczenia negatywnych skutków 
podróży indywidualnych wymaga zastosowania nowych środków wspierających 
zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców (s. kauf, 2013). Świadome tego 

90 Zmodernizowano 20 zatok przystankowych w różnych dzielnicach Gdyni, a także plac po-
stojowy u zbiegu ul. Powstania styczniowego i ul. Huzarskiej. w ciągu ul. Morskiej wy-
dzielono 1300-metrowy buspas, a w ciągu ul. władysława iV liczący 350 m.
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znaczenia władze Gdyni od wielu lat sięgały po tzw. „miękkie” projekty unijne, 
zazwyczaj realizowane w międzynarodowych konsorcjach, które mają pomóc 
w kreowaniu zrównoważonego transportu (M. Połom, 2014, tab. 7.3). szczególnie 
interesujące były projekty edukacyjne wykonywane przez Zarząd komunikacji 
Miejskiej, a skierowane do najmłodszych dzieci i uczniów. 

tab. 7.3. inicjatywy edukacyjne, promocyjne i rozwojowe podjęte w zakresie miejskiego 
transportu elektrycznego w trójmieście, finansowane ze środków europejskich  
w latach 2004-2013

Nazwa projektu Zakres

BUstriP stworzenie Planu Zrównoważonego rozwoju transportu Miejskiego  
na lata 2008-2015

CH4LLenGe wspieranie miast partnerskich w działaniach związanych z planowaniem 
zrównoważonego transportu miejskiego

CiVitas tellus transformacja centrum miasta związanego z „czystym” transportem zbiorowym 

CiVitas ii Plus
„dynamic citizens @
ctive for sustanaible 
MObility”

Uszczegółowienie sUMP (Plan Zrównoważonego rozwoju transportu) 
z zatwierdzeniem przez radę Miasta i umieszczeniem w wieloletnim Planie 
inwestycyjnym. stworzenie portalu internetowego „Mobilna Gdynia” 
skierowanego do mieszkańców w celu promowania zrównoważonego transportu 
i mobilności proekologicznej

enter.HUB
Promocja węzłów kolejowych o znaczeniu regionalnym jako siły napędowej dla 
zrównoważonego, ekonomicznego, kulturowego i społecznego rozwoju miast 
średniej wielkości

Mamo, tato, wybieram 
ekotransport

kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca ekologicznego podróżowania 
w mieście ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji trolejbusowej, 
skierowana do uczniów przedszkoli i szkół w wieku 5-9 lat

seGMent
sprawdzenie wpływu marketingowej segmentacji rynku na przekonywanie 
ludzi do zmiany zachowań oraz zmotywowania ich do korzystania z mniej 
energochłonnych środków transportu

trOLLey Promocja trolejbusów jako najczystszego i najbardziej ekonomicznego środka 
transportu na obszarze zrównoważonych miast i regionów europy Środkowej

wychowanie 
komunikacyjne

Projekt Zarządu komunikacji Miejskiej skierowany do dzieci oraz uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Związany m.in. z ekologicznym 
podróżowaniem w miastach

yOUtH Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży promujący transport miejski w Gdyni

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Połom, M. Bartłomiejczyk, 2011b; Mamo, tato, wybieram eko-
transport; www.zkmgdynia.pl.
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na osobne potraktowanie zasługuje projekt „Promoting electric Public transport 
trOLLey”, który został zrealizowany przez dziewięciu partnerów, w tym Urząd Miasta  
w Gdyni (reprezentowany częściowo przez Pkt Gdyni) i katedrę rynku trans-
portowego z wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, którą kieruje 
od wielu lat dyrektor ZkM w Gdyni prof. dr hab. Olgierd wyszomirski. wśród 
pozostałych beneficjentów znalazł się magistrat z Brna (Czechy) oraz przewoź-
nicy z segedynu (węgry), eberswalde i Lipska (niemcy), Parmy (włochy), sal-
zburga (austria), a także organizacja promująca transport trolejbusowy – trolley-
Motion (Promoting…).

Podstawowe cele projektu zostały określone w zakresie (M. Połom, M. Bar-
tłomiejczyk, 2011b):

–  wymiany doświadczenia na poziomie międzynarodowym pomiędzy miastami 
posiadającymi komunikację trolejbusową oraz innymi podmiotami związanymi  
z branżą transportu miejskiego;

–  transferu wiedzy do miast planujących uruchomienie komunikacji trolejbu-
sowej i instytucji odpowiedzialnych za ich wsparcie;

–  stworzenia produktów mających charakter użytkowy, takich jak centrum 
wiedzy, baza danych, know-how w zakresie promocji trolejbusów.

Projekt przygotowano w oparciu o trzy główne filary. Pierwszy jest związany  
z „energią”: konwersja autobusów na trolejbusy (Gdynia, szeged), gromadze-
nie, wykorzystanie i zaopatrzenie w energię elektryczną – oszczędność zużycia 
(eberswalde, Parma). drugi dotyczył „eksploatacji”: integracja różnych środków 
transportu – intermodalność, planowanie linii (Brno, Lipsk, szeged); zaawansowane 
systemy sterowania ruchem, systemy biletowe i informacja pasażerska (Brno, Parma, 
salzburg). trzecia grupa, nazwana „Marketing”, związana była z promowaniem 
pojazdów o zerowej emisji w miejscu eksploatacji, kształtowaniem świadomości 
użytkowników i lokalnych władz, pozyskiwaniem nowych pasażerów, strategią 
reintrodukcji komunikacji trolejbusowej (salzburg, trolleyMotion, Brno, eber-
swalde, Lipsk, Uniwersytet Gdański).

Łączny budżet projektu wyniósł ok. 4,2 mln euro, z czego wysokość dofi-
nansowania wynosiła 3,3 mln euro. Jego liderem był operator sieci trolejbuso-
wej w salzburgu – przedsiębiorstwo salzburg aG, który zlecił koordynowanie 
projektu zewnętrznej firmie rupprecht Consult GmbH z kolonii w niemczech. 
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Unii europejskiej – Cen-
traL eUrOPe, skierowanego do krajów europy Środkowej w celu wzmocnienia 
współpracy między nimi w zakresie poprawy innowacyjności, dostępności i sta-
nu środowiska oraz wzmocnienia konkurencyjności i atrakcyjności ich miast i re-
gionów. Program przewidziany na okres 2007-2013 uzyskał budżet w wysokości  
231 mln euro, a możliwość finansowania przedsięwzięć otrzymały austria, Czechy, 
Polska, słowacja, słowenia, węgry, północna część włoch, południowe i wschod-
nie niemcy. Program finansowany był ze środków europejskiego Funduszu roz-
woju regionalnego.
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na szczególne znaczenie projektu trOLLey w grupie innych tego typu 
przedsięwzięć wpłynęło pionierskie podejście w zakresie promocji transportu tro-
lejbusowego. Jest to pierwszy projekt, dodatkowo integrujący wielu znaczących 
przewoźników i instytucji, który zajął się promocją trolejbusów. Lider projektu, 
przewoźnik trolejbusowy z salzburga, podjął starania w celu wypromowania 
transportu trolejbusowego jako najtańszego proekologicznego środka komunikacji 
zbiorowej. wśród działań szczegółowych znalazły się:

–  przygotowanie podręczników (handbooków) traktujących o planowaniu 
transportu trolejbusowego, innowacyjnych technologiach związanych z in-
frastrukturą i taborem;

–  zadanie związane z próbą zmiany wizerunku „przestarzałego” środka trans-
portu i szerzenia wiedzy na temat zalet trolejbusów;

–  stworzenie koncepcji integracji (infrastrukturalnej i organizacyjnej) trans-
portu trolejbusowego z pozostałymi środkami transportu zbiorowego;

–  prace badawcze związane z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej przez 
zastosowanie superkondensatorów w trolejbusach.

wśród „produktów” projektu trOLLey można szczególnie wyróżnić pod-
ręczniki know-how (Handbook on diesel bus to trolleybus conversion) traktujące 
o niskokosztowym pozyskaniu trolejbusów niskopodłogowych poprzez konwersję 
autobusów pochodzących z rynku wtórnego, przygotowane w języku angielskim 
i polskim przez zespół autorski w ramach zadań Urzędu Miasta w Gdyni (M. Bar-
tłomiejczyk i inni, 2012a, 2012b).

Projekt trOLLey był ważną inicjatywą w zakresie promowania komunikacji 
przyjaznej środowisku naturalnemu. stał się platformą współpracy środowisk nauko-
wych i gospodarczych (M. wołek, 2012). elementami aplikacyjnymi projektu były 
opracowania i analizy oparte na pracach studyjnych i własnych doświadczeniach, 
przygotowane przez wszystkich partnerów uczestniczących w przedsięwzięciu. Firmy 
i organizacje związane z projektem trOLLey mają za zadanie wypromowanie 
komunikacji trolejbusowej jako formy transportu najmniej emisyjnej i ingerują-
cej w środowisko, a jednocześnie najłatwiejszej do implementacji, ze wszystkich 
środków transportu zasilanych energią elektryczną. Jednym z najciekawszych 
działań adresowanych do szerokiego grona odbiorców są obchody europejskiego 
dnia trolejbusowego, który od 2010 r. obchodzony jest przez coraz większą liczbę 
miast, również tych, które nie były parterami projektu trOLLey (M. wołek, 2012).

Poza wymienionymi miękkimi projektami Przedsiębiorstwo komunikacji  
trolejbusowej uczestniczyło w kilku innych inicjatywach, takich jak Civitas  
dyn@amo, eliptic i actuate, które nawiązywały głównie do poprawy efektywno-
ści funkcjonowania transportu trolejbusowego. 
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7.6. Podsumowanie

Codzienne przemieszczanie się osób z miejsca zamieszkania do zakładów pracy, 
szkół, czy miejsc rozrywki kształtuje rytm miasta. ważne jest zatem, aby w sposób 
zrównoważony zarówno rozbudowywać sieć drogową, rozwijać ścieżki rowerowe, 
czy projektować transport publiczny. w Gdyni przez ostatnie lata, przypadające 
na obecność w Unii europejskiej, udawało się w znacznym stopniu kształtować 
mobilność spełniając powyższe założenia. do istotnych inwestycji infrastruktural-
nych należy zaliczyć budowę i modernizację ważnych lokalnie, ale także ponadre-
gionalnie dróg wokół portu morskiego w Gdyni, w szczególności doprowadzenie 
trasy kwiatkowskiego do Obwodnicy trójmiasta, która wyprowadza ciężki ruch 
samochodowy ze śródmieścia. 

władze samorządowe realizowały politykę rozwoju tras rowerowych, jednak nie 
wykonano wielu istotnych fragmentów, które scaliłyby dość rozczłonkowaną sieć. 
Brakuje także roweru miejskiego, który być może pojawi się w nowej perspekty-
wie unijnej, przy współpracy z pozostałymi gminami obszaru metropolitalnego. 
należy także zwrócić uwagę na większą integrację tras rowerowych z transportem 
publicznym, co częściowo w ostatnich latach się powiodło. 

transport publiczny w Gdyni od początku lat 90. należał do wzorcowych. 
Przeprowadzane od 1992 r. procesy reorganizacji komunikacji miejskiej w Gdyni 
znalazły naśladowców w innych miastach. efektem podjętych starań jest dobrze 
zarządzana sieć połączeń realizująca potrzeby mieszkańców i w miarę nowoczesny 
tabor ze szczególnym uwzględnieniem trolejbusów jako gdyńskiego wyróżnika. 
ta proekologiczna forma transportu zyskała najwięcej dzięki wykonaniu kilku 
projektów współfinansowanych ze środków Unii europejskiej.

w najbliższych latach najważniejszym wyzwaniem w zakresie kształtowa-
nia transportu stojącym przed władzami Gdyni będzie odpowiedź na wzrost licz-
by samochodów osobowych i rosnącą z tego powodu kongestię. ważnym pozo-
stanie priorytetowanie transportu publicznego poprzez różne zachęty skierowane 
do mieszkańców i być może częściowe wydzielanie buspasów na głównych arte-
riach miejskich. nie mniej istotna stanie się integracja transportu autobusowego 
i trolejbusowego z koleją miejską (PkM i skM), a także siecią tras rowerowych.
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    przestrzenne

8.1. Planowanie przestrzenne

     
8.1.1. Uwarunkowania historyczne

istotnym warunkiem pomyślnego rozwoju miasta, dobrobytu jego mieszkańców 
oraz wygodnego miejskiego życia jest uporządkowanie zagospodarowania – 
budynków mieszkalnych, obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, 
służących sprawowaniu władzy i kultowi religijnemu a także łączących je ulic 
i placów oraz ogrodów, parków i cmentarzy. niezależnie od zmieniających się 
funkcji i dynamiki rozwoju miast były one raczej budowane, niż powstawały 
spontanicznie, co wymagało uprzedniego planowania, a następnie nadzoru nad 
ich wykonaniem. Planowanie przestrzenne jest składnikiem zarządzania miastami 
od początku ich istnienia. w obecnych czasach nasilonej urbanizacji, globalizacji 
oraz wyzwań klimatycznych, energetycznych i demograficznych planowanie 
miast staje się procesem coraz bardziej złożonym. dotyczy coraz większej liczby 
mieszkańców oraz działalności gospodarczych, zwłaszcza tych przynoszących 
największe dochody. wymaga koordynacji działań strategicznych w aspekcie 
strukturalnym i przestrzennym. Planowanie rozwoju miast ma istotny wpływ 
na ich funkcjonowanie i jakość życia mieszkańców, co z kolei decyduje o ich 
konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej, 
a w konsekwencji o trwałości i zrównoważeniu rozwoju oraz odporności na 
zagrożenia i kryzysy. wolny rynek, ani w czasach budowy starożytnych miast 
Mezopotamii, ani współcześnie nie zapewnia odpowiedniego kształtowania miast. 
niezbędne jest planowanie, niezależnie od jego formy prawnej, stosowanych technik 
i dominujących poglądów na temat właściwej formy miasta.

Zasadniczą przesłanką powstania miasta Gdynia był dekret naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego z 4 grudnia 1918 r. nakazujący utworzenie marynarki 
wojennej. Był to strategiczny zamysł wynikający z przesłanek geopolitycznych. 
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Odrodzona Polska potrzebowała dostępu do morza, narodowego portu, marynarki 
wojennej i floty handlowej. dwa lata później rząd rzeczpospolitej podjął decyzję 
o budowie handlowego portu morskiego. w ciągu kilkunastu lat Gdynia stała się 
największym portem nad Bałtykiem i szybko rozwijającym się miastem. wbrew 
rozpowszechnionym przekonaniom zarówno port, jak i miasto Gdynia stanowiły 
od początku przedmiot starannego i kompetentnego planowania przestrzennego. 
Przedwojenna Gdynia była miastem nowoczesnym, dobrze zaplanowanym i ładnym 
(M. sołtysik, 1993). spontanicznie powstające osiedla budownictwa prowizorycz-
nego poddawano stopniowej regulacji i rewaloryzacji. autorami planów i koncep-
cji przestrzennych byli najwybitniejsi polscy urbaniści. Przewidywano m.in. bu-
dowę nadmorskiej dzielnicy reprezentacyjnej z ratuszem, wielką bazyliką i forum, 
czyli w dzisiejszych kategoriach waterfrontu, oraz rozległego Uniwersytetu Mor-
skiego (B. Malisz, 1976). wykonanie tych ambitnych, lecz realnych planów prze-
rwała agresja niemiec i Związku radzieckiego na Polskę, a następnie okupacja.

Już jesienią 1939 r. Gdynia wraz z całym Pomorzem Gdańskim włączona zosta-
ła do rzeszy niemieckiej i przemianowana na Gotenhafen. Znaczną część miesz-
kańców wysiedlono91. władze okupacyjne, zgodnie ze starannie opracowanym 
planem, przekształciły Gdynię w wielką bazę floty wojennej, wybudowały osie-
dle mieszkaniowe na obecnym wzgórzu Św. Maksymiliana, elektrownię w porcie 
oraz wprowadziły komunikację trolejbusową. Prace planistyczne przewidywały 
funkcję wojennomorską również po zakończeniu zwycięskiej wojny. Gotenhafen 
miał stać się ważnym portem wojennym tysiącletniej rzeszy. rozwój portu han-
dlowego, przemysłu, usług i administracji przewidywano w Gdańsku. w rzeczy-
wistości stał się on na początku 1945 r. wielkim portem ewakuacyjnym, z którego 
wypłynął w swój ostatni, tragiczny rejs MS Wilhelm Gustloff (r. wapiński, 1980).

Po wojnie całe późniejsze trójmiasto znalazło się na terytorium rzeczpospo-
litej Polskiej. Podejmując odbudowę spalonego Gdańska i zdewastowanego portu 
w Gdyni, rozpoczęto tworzenie planistycznych podstaw zespołu miejskiego Gdańsk 
– Gdynia. Od tego czasu, mimo mniejszej lub większej odrębności i samodzielności 
władz miejskich Gdyni, w planowaniu przestrzennym miasta trzeba uwzględniać 
sąsiedztwo sopotu i Gdańska, a także miast położonych na północy – rumi, redy 
i wejherowa (w. Gruszkowski, 1976).

narzucony Polsce ustrój centralnie planowanej gospodarki generalnie sprzyjał 
również planowaniu przestrzennemu. w całej Polsce znaczną część gruntów miej-
skich i budynków upaństwowiono lub poważnie ograniczono prawa właścicieli, 
co umożliwiło szybką odbudowę i modernizację struktur przestrzennych miast 
oraz prowadzenie niezbędnych programów budowy mieszkań. Zniesiono również 
działanie tzw. renty gruntowej, regulującej wartość nieruchomości w zależności od 
popytu, podaży, dostępności i zagospodarowania. w Gdyni, wskutek zbiegu różnych 

91 Ze 120 tys. mieszkańców przedwojennej Gdyni kilkadziesiąt tys. zostało wysiedlonych na 
początku ii wojny światowej.
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szczęśliwych okoliczności, upaństwowienie nieruchomości było bardzo ograniczone 
i miasto pozostało w znacznym stopniu „prywatne”. Jednak w całym okresie PrL 
wpływ właścicieli na sposób zagospodarowania swoich nieruchomości oraz należne 
im dochody był ograniczony. skutki działań ówczesnych władz i wynikająca z nich 
niejasna sytuacja prawna gruntów w kilku ważnych dla rozwoju Gdyni miejscach, 
mimo upływu wielu lat od zmiany ustroju, nadal utrudnia planowanie i zakłóca 
prawidłowe zagospodarowanie przestrzenne miasta.

socjalistyczny system planowania przestrzennego był zgodny z ówczesnymi 
standardami międzynarodowymi. aby mógł prawidłowo służyć społeczeństwu 
brakowało jednak rynku i własności prywatnej nieruchomości oraz prywatnego 
kapitału. system ten przewidywał sporządzanie planów ogólnych, w których 
przesądzano sposób zagospodarowania osiedli, kwartałów ulic, dzielnic przemy-
słowo-składowych, parków i terenów otwartych, przebieg ważniejszych dróg i ulic 
oraz pozostałej infrastruktury technicznej. dla mniejszych obszarów wykonywano 
plany szczegółowe z dokładnością do działki, na podstawie których udzielane były 
pozwolenia na budowę. Mimo prymatu ideologii i polityki nad gospodarką oraz 
ustroju PrL, realny wpływ służb planistycznych na struktury urbanistyczne i rozwój 
przestrzenny miast był znaczny. Główną przeszkodę w realizacji ambitnych planów, 
zwłaszcza w śródmieściach polskich miast, stanowił brak środków na ich realizację.

Zasadniczym politycznym zadaniem planowania miast było wyznaczanie te-
renów pod obiekty przemysłowe oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. 
rozpoczęta po wojnie forsowna industrializacja spowodowała napływ do miast  
milionów osób z przeludnionych terenów wiejskich. na wybrzeże, zawsze atrak-
cyjne dla osób z głębi Polski, napływali młodzi ludzie92 poszukujący pracy w stocz-
niach, porcie, żegludze i rybołówstwie. 

Polityka mieszkaniowa prowadzona konsekwentnie w okresie PrL prowadzi-
ła do celowego mieszania grup zawodowych i społecznych w poszczególnych  
budynkach i osiedlach93. w rezultacie powstały społeczności miejskie złożone 
głównie z ludności wiejskiej, co dotyczyło również Gdyni. ten ogólnopolski trend 
nałożył się na przedwojenną tradycję. Gdynia zawsze była miastem przybyszów 
szukających miejsca spełnienia swoich marzeń. 

Potrzeby mieszkaniowe odsuwały wszelkie inne zadania na przyszłość. szyb-
kiemu rozwojowi budownictwa mieszkaniowego nie zawsze towarzyszyła budowa 
szkół, przedszkoli, pawilonów handlowo-usługowych, przychodni lekarskich, 
a także tereny zieleni i place zabaw. w planach zagospodarowania przestrzennego 

92 w latach 50. ludność Gdyni wzrosła ze 103 do 148 tys. osób, w latach 60. do 192 tys. osób, 
a w kolejnej dekadzie do 226 tys. osób. Oznaczało to konieczność wybudowania mieszkań 
dla ok. 120 tys. osób, czyli praktycznie budowę nowego dużego miasta. w trzydziestoleciu 
1945-75 zbudowano w Gdyni ponad 37 tys. mieszkań, co stanowiło 2/3 ówczesnych zaso-
bów mieszkaniowych (w. Gruszkowski, 1976).

93 Przerysowaną, ale trafną ilustrację tego stanowi serial telewizyjny pt. alternatywy 4.
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obszarów śródmiejskich, zgodnie z zasadami sztuki rezerwowano znaczne tereny na 
potrzeby funkcji usługowych, które miały pojawić się w niekreślonej przyszłości. 
w centrum Gdyni planowano np. budowę nowego ratusza oraz domu towarowego. 
Powstał jednak hotel Gdynia oraz teatr Muzyczny. 

Budowany przemocą po 1945 r. nowy ustrój wpłynął też na urbanistykę i wy-
gląd miast. w latach 50. obowiązywał monumentalny i ozdobny tzw. realizm  
socjalistyczny w stylu Marszałkowskiej dzielnicy Mieszkaniowej i Pałacu kul-
tury i nauki w warszawie. w Gdyni pozostawił niewiele i raczej udanych reali-
zacji, głównie dzięki talentom urbanistów i architektów, np. dworzec Główny,  
budynek dowództwa Marynarki wojennej, zespół mieszkaniowy przy ul. L. szen-
walda (obecnie ul. Biskupa dominika), zespół mieszkaniowy przy ul. Czołgi-
stów (obecnie al. Marszałka J. Piłsudskiego), osiedle na kamiennej Górze przy  
ul. i. krasickiego, osiedle Bosmańskie na Oksywiu. 

Po październikowym przełomie 1956 r. do polskiej urbanistyki powrócił mo-
dernizm i funkcjonalizm, naczelne wartości zawarte w karcie ateńskiej z 1933 r. 
– manifeście postępowych urbanistów, w tym również Polaków, którzy po wojnie 
aktywnie włączyli się w odbudowę i rozbudowę polskich miast. w śródmieściu 
Gdyni podejście to zaowocowało modernistyczną zabudową osiedla Śródmieście 
i na wolnych terenach wzdłuż ul. władysława iV, zespołami mieszkaniowymi przy 
ul. Partyzantów, ul. M. Migały (obecnie ul. wójta radtkego), ale przede wszystkim 
dużymi osiedlami mieszkaniowymi, zaplanowanymi zgodnie z zasadami funkcjo-
nalizmu, zwanymi czasem blokowiskami: osiedla w redłowie, Chyloni, Cisowej 
i na Obłużu oraz położoną na rozległej śródleśnej polanie nową dzielnicę miesz-
kaniową witomino. wtedy też pojawiły się po raz pierwszy w Gdyni tzw. wie-
żowce, czyli 11-kondygnacyjne budynki mieszkalne, zaopatrzone w windy i zsy-
py na śmieci. ekspansji zabudowy miejskiej sprzyjały przeprowadzone w 1953 r.  
przyłączenie wielkiego kacka oraz poszerzenie w 1975 r. granic administracyj-
nych Gdyni o obszary wsi położone poza zalesioną strefą krawędziową wyso-
czyzny: Chwarzno, wiczlino, karwiny, dąbrowa, które nazwano łącznie Gdynią  
Zachód (w. Gruszkowski, 1976). Obszar ten objęty został częściowo intensyw-
ną zabudową mieszkaniową, wykonywaną od początku lat 90. do chwili obecnej, 
początkowo przez spółdzielnie mieszkaniowe, a po 1989 r. głównie przez dewe-
loperów, ale także indywidualnych inwestorów. 

największe znaczenie dla rozwoju i obecnej sytuacji planistycznej Gdyni ma 
zmiana ustroju w 1989 r. i będąca jej efektem transformacja. Przywrócono wolny 
rynek, prawo własności gruntów i budynków oraz samorząd terytorialny. kwestie 
ładu przestrzennego powierzono demokratycznie wybranym władzom miast i gmin. 
w Gdyni przeprowadzona została wielka prywatyzacja mieszkań, co uruchomiło 
rynek nieruchomości. Pojawili się nowi gracze o przestrzeń, inwestorzy prywat-
ni, a następnie deweloperzy. Powstało wiele mieszkań oraz obiektów produkcyj-
nych, biurowych i usługowych. do najbardziej spektakularnych realizacji należy 
niewątpliwie obszar waterfrontu po obu stronach al. Jana Pawła ii z symbolicznymi 
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Sea Towers i powstającymi obok hotelami, zmodernizowanym teatrem Muzycz-
nym, Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki wojennej oraz Gdyńską szkołą 
Filmową, a także nowa dzielnica redłowo Przemysłowe z położonym w sąsiedz-
twie wielkim zespołem mieszkaniowym, halą sportową, Pomorskim Parkiem na-
ukowo-technologicznym, centrum handlowym Riviera, Łużycka Office Center, 
oraz licznymi mniejszymi obiektami produkcyjnymi i biurowymi. 

Zmiana ustroju w Polsce zasadniczo zmieniła system planowania przestrzennego. 
Już ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r., a następnie 
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(zmieniana w latach 2012 i 2015), ale przede wszystkim przywrócenie własności 
prywatnej, rynku i ustanowienie lokalnego samorządu terytorialnego praktycznie 
zniosły socjalistyczne planowanie przestrzenne. Ustawa uprawomocniła i utrwaliła 
rynkowo-samorządowy model planowania przestrzennego, uformowany w atmos-
ferze skrajnego neoliberalizmu jako podstawowego wzorca dla polskiej transfor-
mującej się gospodarki. Znaczenie samorządu jako kreatora i realizatora polityki 
przestrzennej w mieście uległo stopniowemu osłabieniu. 

8.1.2. Aktualne uwarunkowania i problemy polityki przestrzennej

Zgodnie z wymienioną ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym94 oraz odpowiednim rozporządzeniem właściwego 
ministra z dnia 28 kwietnia 2004 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania (dalej studium) jest podstawowym dokumentem określającym politykę 
przestrzenną dla całego obszaru gminy w granicach administracyjnych, uwzględ-
niając zasady określone w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, usta-
lenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa  
oraz strategii rozwoju gminy95. studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gdyni, na mocy uchwały nr XLi/846/14 rady Miasta  
Gdyni z dnia 26 marca 2014 r., znajduje się w trakcie zmian96. dotyczą one m.in. 
kierunków polityki przestrzennej na zielonych terenach otwartych i ogrodów dział-

94 dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 art. 4.
95 studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pla-
ny miejscowe, które są aktami prawa miejscowego i ustalają przeznaczenie terenów 
oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, nie mogą naruszać ustaleń studium.

96 aktualnie obowiązuje w Gdyni studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta, uchwalone uchwałą nr XVii/400/08 rady Miasta Gdyni z dnia 
27 lutego 2008 r. zmienione uchwałą nr XXXViii/799/14 rady Miasta Gdyni z dnia 
15 stycznia 2014 r. wprowadzone w 2014 r. zmiany dostosowały studium do nowych 
przepisów i dotyczyły: obszarów lokalizacji dużych urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł, aktualizacji kierunków rozwoju systemów transportu i infra-
struktury technicznej, rozmieszczenia wielkich obiektów handlowych, ochrony przed 
powodzią i ruchami masowymi ziemi.
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kowych. są to obszary przestrzeni publicznych, co może prowadzić do sporów co 
do ich przyszłego wykorzystania. 

studium zawiera dwie podstawowe części: (1) uwarunkowania oraz (2) kierunki 
zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania to opis, prezentacja tabela-
ryczna, graficzna i kartograficzna położenia miasta, uwarunkowań przyrodniczych, 
kulturowych, demograficznych, gospodarczych, prawnych oraz wynikających 
z istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego. kierunki mają charakter 
ustaleń wiążących przy sporządzaniu planów miejscowych. Część ustaleń okre-
ślająca ogólne cele polityki przestrzennej gminy ukierunkowujących dalsze prace 
planistyczne, w tym prace polegające na sporządzaniu planów miejscowych. 

w sytuacji braku planu miejscowego sposób zagospodarowania i warunków za-
budowy terenu ustala się poprzez indywidualną decyzję administracyjną, najczęściej 
na wniosek i zgodnie z zamiarami dysponenta terenu. wydanie decyzji o warun-
kach zabudowy jest możliwe, gdy spełnione są warunki gwarantujące możliwość 
kontynuacji zabudowy na zasadzie „dobrego sąsiedztwa”. w praktyce występuje 
znaczna dowolność co do tych zasad, dochodzi do długotrwałych i kosztownych 
sporów pomiędzy zainteresowanymi stronami, a liczne, lecz sprzeczne lub nieja-
sne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych nie dają wiarygodnych przesłanek 
do ustalenia takich zasad. Prawidłowa, zgodna z intencjami ustawodawcy, czyli 
zapewnieniem ładu przestrzennego i dobrych warunków życia mieszkańców, zależy 
od kwalifikacji, dobrej woli, rzetelności, a niejednokrotnie także odwagi cywilnej 
osób odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiednich decyzji administracyjnych. 

szczególnie niefortunne i szkodliwe dla kształtowania ładu przestrzennego 
było ustanowienie procedury ustalania warunków zabudowy. Zwolniło to liczne 
samorządy lokalne z obowiązku sporządzania miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego jako jedynej wiążącej prawnie państwo i właściciela działki 
podstawy udzielenia pozwolenia budowlanego. Plan miejscowy stał się wyjątkiem, 
a warunki zabudowy, tzw. wuzetka, regułą. a powinno być odwrotnie. 

w następstwie regulacji prawnych97 od początku transformacji ustrojowej, 
a zwłaszcza w ciągu ostatnich 10 lat, nowe zagospodarowanie przestrzenne pojawia 
się w Gdyni, podobnie jak w innych miastach, praktycznie na wszystkich obsza-
rach, które są wystarczająco atrakcyjne dla inwestorów. na wielu obszarach peryfe-
ryjnych dominuje jednak rozproszona zabudowa jednorodzinna, małe obiekty pro-
dukcyjne i usługowe, typowe dla stref podmiejskich (suburbiów) polskich miast98.

97 sytuację prawną planowania przestrzennego w Polsce utrudnia ustawa z dnia 9 maja 2014 r. 
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów, zmieniająca wymagania  
wobec osób uprawnionych do wykonywania studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy lub planu miejscowego. Obecnie nie jest wymagana 
przynależność do izby zawodowej urbanistów, czyli zniesiono obowiązującą w wielu kra-
jach wewnętrzną kontrolę i weryfikację osób zajmujących się planowaniem przestrzennym.

98 takie negatywne zjawisko, będące dowodem słabości planowania przestrzennego, nazywane 
jest urban sprawl, czyli rozlewaniem się miast; inaczej chaotyczną, spontaniczną urbanizacją.
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Ze względu na istniejące uwarunkowania rozwój Gdyni będzie postępował 
w dwóch podstawowych formach (Studium…, 2008): 

– intensyfikacji, racjonalizacji i restrukturyzacji istniejącego zagospodarowania, 
– ekspansji zagospodarowania w każdym z potencjalnych kierunków. 
Uwarunkowania przestrzenne, techniczne i ekonomiczne, jak również zaobser-

wowane tendencje rozwoju przestrzennego wskazały już w latach 90. zasadność 
rozważenia ekspansji zagospodarowania Gdyni w następujących kierunkach: kie-
runek Chwarzno-wiczlino, kierunek Chwaszczyno, rejon kaczych Buków, rejon 
dąbrowy, kierunek kosakowo. kierunki te nadal traktowane są jako strategiczne 
obszary polityki przestrzennej Gdyni. 

do głównych problemów polityki przestrzennej miasta należą (Studium…, 2008): 
−	 zahamowanie chaotycznego, ekstensywnego, nieracjonalnego z punktu wi-

dzenia miasta, zagospodarowania na obszarze Gdyni Zachód. Objęcie tych 
terenów planami miejscowymi uznane zostało za jeden z priorytetów poli-
tyki przestrzennej Gdyni; 

−	 dokonanie rozstrzygnięć w zakresie rozwoju układu drogowego w powią-
zaniu z określeniem zasad polityki transportowej miasta;

−	 konieczność zapewnienia atrakcyjnej oferty kompleksowo zagospodarowy-
wanych terenów mieszkaniowych;

−	 wskazanie obszarów kluczowych, na których winna się skupiać uwaga mia-
sta w kategoriach ochrony najistotniejszych wartości tworzących tożsamość 
miasta;

−	 wskazanie obszarów szczególnych szans rozwojowych. Obszary te winny 
być chronione przed zagospodarowaniem przypadkowym lub możliwym 
w innej lokalizacji;

−	 stworzenie przesłanek dla racjonalnej współpracy i współdziałania gmin 
i miast trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie planowania 
przestrzennego. 

Zagadnieniem problemowym pozostaje stan zachowania gdyńskiej przyrody 
oraz urządzonych terenów zieleni miejskiej, który według M. Pacuk i innych (2016) 
oceniać należy jako wymagający większego zaangażowania ze strony władz mia-
sta w poprawę i utrzymanie tych terenów, powstrzymania trendu redukcji terenów 
czynnych biologicznie, zwłaszcza jego dzielnic centralnych.

Utrata z końcem 2003 r. ważności planów miejscowych uchwalonych przed 1995 r. 
spowodowała, że tylko niewielka część terytorium miasta (440 ha na 13 599 ha, 
czyli 3,2%) pokryta była obowiązującymi planami miejscowymi. w celu ograni-
czenia negatywnych skutków stopniowego ustawowego odstępowania władz pu-
blicznych od konstytucyjnego obowiązku kreowania ładu przestrzennego rada 
Miasta Gdyni od 2003 r. uchwalała rocznie przeciętnie siedem miejscowych pla-
nów miejscowych o łącznej powierzchni od ok. 100 ha do przeszło 500 ha. Plany 
miejscowe obejmują zróżnicowane obszary od kilku do kilkuset hektarów. 
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w rezultacie tych systematycznych i konsekwentnych, choć uciążliwych i kosz-
townych działań, do 31 grudnia 2014 r. pokrycie terytorium Gdyni uchwalony-
mi planami miejscowymi99 wyniosło ok. 3700 ha, co stanowi 27,4% powierzchni 
miasta. w pełni objęte jest nimi Śródmieście, w tym tereny północno-zachodniej 
części gdyńskiej dzielnicy-portowo przemysłowej, ponadto Pogórze, Babie doły 
i południowa część Obłuża, a także dąbrowa. na przełomie 2015 i 2016 r. obo-
wiązywało w Gdyni ok. 100 planów miejscowych, cztery plany wyłożone były do  
wglądu, siedem planów oczekiwało na uchwalenie oraz przystąpiono do spo-
rządzenia ok. 20 kolejnych planów. Przystąpiono do sporządzenia miejscowych  
planów w dzielnicach: Obłuże i Oksywie, Grabówek, witomino radiostacja, w nad-
morskiej części redłowa i Orłowa oraz w wielkim kacku. w dzielnicach Chwarz-
no-wiczlino i wielki kack (na południe od karwin) sytuacja jest zróżnicowana, 
ale dla większości tych obszarów rozwojowych miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego albo obowiązują, albo są przygotowywane. Po 2018 r. przewi-
duje się objęcie planami miejscowymi terenów intensywnie zagospodarowanych, 
zwłaszcza w północno-zachodniej części miasta: Pustki Cisowskie-demptowo, 
Cisowa, Chylonia, a także redłowo oraz południowa część dzielnicy Chwarz-
no-wiczlino. Prawidłowe pokrycie obszaru miasta planami powinno obejmować 
wszystkie tereny zabudowane i częściowo zabudowane, a także przyległe do nich 
tereny niezurbanizowane, które z różnych względów nie powinny podlegać zabu-
dowie lub zagospodarowaniu. Celem jest ich ochrona przed przypadkową, cha-
otyczną zabudową realizowaną na zasadzie tzw. „dobrego sąsiedztwa” na podsta-
wie decyzji o warunkach zabudowy. 

w ostatnich latach Urząd Miasta Gdyni wydawał rocznie 900-1000 decyzji 
o warunkach zabudowy, w tym ok. 30 decyzji odmownych (Analiza zmian…, 
2015). najwięcej, bo prawie połowę, decyzji wydano na obszarze dzielnic cen-
tralnych, obejmujących działki Leśne, Śródmieście, kamienną Górę, wzgórze 
Św. Maksymiliana, redłowo, Orłowo, witomino. decyzje te dotyczyły budynków 
jednorodzinnych (25%), wielorodzinnych (21%), a także usługowych (22%) i in-
nych, w tym zabudowy uzupełniającej (25%). na obszarze dzielnic północnych 
(Babie doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Cisowa, Pustki Cisowskie-demptowo, 
Chylonia, Leszczynki, Grabówek) przeważały decyzje dla budynków usługowych 
(31%) i jednorodzinnych (23%). Z kolei w dzielnicach południowo-zachodnich 
(Chwarzno-wiczlino, dąbrowa, karwiny, Mały i wielki kack) przeważały decyzje 
dla budynków jednorodzinnych (34%) oraz usługowych (23%). 

99 Celem planu miejscowego jest kształtowanie ładu przestrzennego przy uwzględnieniu 
istniejących uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, środo-
wiskowych i kulturowych. Plan miejscowy usprawnia proces inwestycyjny, ułatwia loka-
lizację nowych inwestycji, może być wykorzystany w promocji terenów inwestycyjnych 
miasta (Analiza zmian…, 2015). interesujące porównania z systemami planowania zago-
spodarowania przestrzennego niemieckim i angielskim zawarto w opracowaniu: H. izdeb-
ski, a. nelicki, i. Zachariasz, 2007.
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w ciągu roku Urząd Miasta Gdyni wydaje także ok. 15 decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, głównie (80%) na budowę, rozbudowę lub moder-
nizację sieci wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej. naj-
więcej takich decyzji wydano na obszarze dzielnic centralnych oraz północnych, 
a stosunkowo niewiele dla Gdyni Zachód. Obrazuje to kierunki zaangażowania 
inwestorów publicznych, ciągle jeszcze na obszarze „starej Gdyni”. 

Pozwolenie budowlane to ostatni etap planowania przestrzennego, umożliwia-
jący inwestorowi realizację budynku lub budowli. w ostatnich latach Urząd Miasta 
Gdyni wydawał rocznie 900-1000 pozwoleń budowlanych, w tym ok. 35 odmow-
nych (Analiza zmian…, 2015). rozkład przestrzenny pozwoleń jest analogiczny 
do rozkładu decyzji o warunkach zabudowy. Oznacza to, że istnienie licznych 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma niewielki wpływ na 
realne procesy inwestycyjne. najwięcej pozwoleń na budowę wydano na obszarze 
dzielnic centralnych, głównie dla inwestycji infrastrukturalnych. Podobnie było 
w dzielnicach południowo-zachodnich. natomiast na obszarze dzielnic północnych 
przeważały decyzje dla budynków wielorodzinnych.

8.2. Zagospodarowanie przestrzenne

dokumentem określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego 
Gdyni w kilkunastoletniej perspektywie jest strategia rozwoju Gdyni. Cele strate-
giczne, dotyczące rozwoju przestrzeni i krajobrazu miejskiego, obejmują (Studium 
uwarunkowań…, 2015):

–  wykreowanie Śródmieścia Gdyni jako reprezentacyjnej części miasta i regionu 
(rewitalizacja historycznego centrum zapewniająca ład przestrzenny oraz 
wysokie walory estetyczne i funkcjonalne Śródmieścia, budowa w strefie 
rozwoju Centrum Miasta dzielnicy usługowej wspomagającej rozwój usług 
morskich, utworzenie Forum Morskiego, jako spójnie zagospodarowanych 
terenów wokół Basenu Prezydenta, utworzenie Parku Centralnego Gdyni, 
obejmującego Park rady europy i niezabudowaną część kamiennej Góry);

–  rozwój dzielnic – uporządkowanie i zagospodarowanie stref mieszkanio-
wych miasta (wspieranie budownictwa mieszkaniowego odpowiadającego 
zróżnicowanym potrzebom mieszkańców, rewitalizacja blokowisk i obsza-
rów zabudowy substandardowej, tworzenie osiedlowych centrów obsługi 
mieszkańców);

–  zapewnienie sprawnego i przyjaznego środowisku miejskiego systemu komu-
nikacyjnego (m.in. rozwój i modernizacja sieci dróg publicznych, integracja 
różnych form komunikacji publicznej w ramach aglomeracji, rozwijanie 
komunikacji trolejbusowej);

–  rewitalizację i ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta 
(organizacja ogrodu botanicznego i parku rekreacyjnego w kolibkach 
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oraz parku wodnego w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Kępa Redłowska, 
zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego, organizacja parków rekreacyjnych na terenie każdej dzielnicy, 
zagospodarowanie Zatoki Gdańskiej służące rozwojowi funkcji rekreacyjnych 
i turystycznych miasta);

–  efektywne zarządzanie terenami w mieście (m.in. uchwalenie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów decydujących o roz-
woju miasta i przygotowanie geodezyjne, prawne oraz techniczne terenów).

Największą część obszaru administracyjnego Gdyni zajmują lasy (45%), tereny 
zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej i komunikacyjnej stanowią ok. 24%, tereny 
zamknięte – ok. 10%, a 5-15% grunty rolne i tereny zielone, nieprzewidywane do 
urbanizacji w perspektywie 10-15 lat. Za główne obszary rozwojowe miasta uznaje 
się (Plan zrównoważonego rozwoju…, 2014): 

–  Strefę Rozwoju Centrum Miasta – planowane funkcje usługowe i obsługi 
biznesu z uzupełniającą funkcją mieszkaniową (m.in. tereny Dalmoru i stoczni 
Nauta);

–  Międzytorze – rezerwa strategiczna dla rozwoju portu;
–  Rejon Basenu Prezydenta – planowane funkcje reprezentacyjne, kultury, 

rozrywki, obsługi turystyki, biurowe i mieszkaniowa jako funkcja uzupeł-
niająca;

–  Chwarzno-Wiczlino – planowana zabudowa mieszkaniowa z szerokim zakre-
sem usług podstawowych; obszar wskazany dla kampusu uniwersyteckiego;

–  Rejon ogródków działkowych w Małym Kacku – teren pod rozwój cmentarza 
lub funkcji mieszkaniowej o wysokim standardzie;

–  Park Kolibki – dominująca funkcja rekreacyjna;
–  Park Donas – dominująca funkcja rekreacyjna;
–  Rejon Parku Naukowo-Technologicznego – funkcja nowoczesnych tech-

nologii.

8.2.1. Struktura przestrzeni publicznych

Dla rozwoju życia publicznego ważne jest zaoferowanie mieszkańcom miast 
odpowiednio ukształtowanych przestrzeni publicznych, których jakość powinna 
zapewnić alternatywę dla prywatności i izolacji. Ostatnie lata przynoszą znaczny 
rozwój przestrzeni publicznych w miastach, co osiągane jest poprzez rewitalizację 
przestrzeni istniejących lub kreowanie nowych. Głównym zadaniem przestrzeni 
publicznej jest możliwość wyrażania przez nią obywatelskich, estetycznych, 
funkcjonalnych i społecznych znaczeń i brak akceptacji dla rozwiązań, które nie 
respektują specyfiki danego miejsca (K. Pluta, 2012). Współczesna przestrzeń 
publiczna zapewnia możliwość realizacji wielu potrzeb mieszkańców.

Pojęcie przestrzeni publicznej jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania 
ze względu na zróżnicowany charakter oraz wielość i różnorodność pełnionych  
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funkcji100. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. 
zapisano, że jest to „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzen-
ne”101. W Karcie przestrzeni publicznej, dokumencie przyjętym na III Kongre-
sie Urbanistyki Polskiej w 2009 r., pojęcie to definiuje się w kategoriach społecz-
no-ekonomicznych jako: „dobro wspólnie użytkowane, celowo kształtowane przez 
człowieka, zgodnie ze społecznymi zasadami i wartościami – służące zaspokoje-
niu potrzeb społeczności lokalnych i ponadlokalnych. O publicznym charakterze 
przestrzeni decyduje zbiorowy sposób jej użytkowania” (www.tup.org.pl). W wy-
niku nieuregulowanej konkurencji między jednostkami terytorialnymi przestrzeń 
publiczna podlega silnej presji rozwojowej i zawłaszczaniu – w sensie dosłow-
nym, poprzez wydzielanie w jej obrębie przestrzeni prywatnych, oraz symbolicz-
nym (np. poprzez umieszczanie reklam na budynkach publicznych).

Przestrzenią publiczną miasta można zatem określić obszar, który jest otwarty, 
dostępny dla wszystkich, uważany za wspólne dobro mieszkańców, zbiorowo 
użytkowany i utrzymywany w takim stanie, aby był miejscem gromadzenia się 
ludności i spędzania czasu. Przestrzeniami semi- lub półpublicznymi nazywane są 
natomiast tereny i obiekty, które funkcjonują jako przestrzeń publiczna, choć nie 
spełniają wszystkich jej kryteriów. Są one dostępne na warunkach, które określa 
ich zarządca – w określonym czasie lub dla określonej kategorii osób (J. Parysek, 
L. Mierzejewska, 2014). 

Na przestrzenie publiczne i semipubliczne składają się przede wszystkim ta-
kie elementy jak: drogi, ulice, skwery, place, parki i tereny leśne, ogródki działko-
we, obiekty i tereny sportowe oraz rekreacyjne, nowe przestrzenie komercyjne –  
tereny podstawowych lokalnych usług, komunikacji publicznej itd. Na obszarze 
miasta funkcjonują przestrzenie publiczne dzielnicowe102 oraz przestrzeń ogólno-
miejska i metropolitalna, często o priorytetowym charakterze. Wysoka ranga prze-
strzeni publicznej wynika z atrakcyjnego sąsiedztwa (krajobraz, bliskość morza) 

100 Brak zgodności m.in. w kwestii zaliczenia do przestrzeni publicznej obiektów kubatu-
rowych (np. budynki użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi ogólno-
dostępne). Szerzej na temat przestrzeni publicznych J. Parysek, L. Mierzejewska, 2014;  
M. Kochanowski (red.), 2005, P. Lorens i J. Martyniuk-Pęczek (red.), 2010.

101 Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 art. 2.
102 Stosunkowo często mieszkańcy dzielnic położonych peryferyjnie zadowalają się lokalny-

mi przestrzeniami publicznymi, rzadko odwiedzając centrum miasta i jego przestrzenie  
publiczne i semipubliczne. Z drugiej strony, niewystarczająca oferta usługowa w poszcze-
gólnych dzielnicach, niedostosowana do potrzeb mieszkańców (np. w przestrzeniach pu-
blicznych Gdyni zachodniej występuje niewielka liczba punktów gastronomicznych, mniej 
jest czytelni czy bibliotek, brak kin) powoduje, że mieszkańcy preferują formy spędzania 
wolnego czasu w innych rejonach miasta, głównie w Śródmieściu, niż we własnej dzielni-
cy (M. Graban, 2011).
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lub obiektów przyciągających użytkowników (usługi). Znaczenie przestrzeni pu-
blicznej wzmacnia bogata, zróżnicowana oferta usługowa, skierowana do możli-
wie największej grupy osób (Poradnik o przestrzeniach…, 2014). w odniesieniu 
do przestrzeni publicznych konieczne jest sporządzenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na podstawie odrębnych przepisów.

Pierwsze inwestycje dotyczące przestrzeni publicznej w Polsce, przede wszyst-
kim remonty zabudowy historycznych śródmieść, zainicjowano w latach 90. XX w.  
działania rewitalizacyjne i służące poprawie jakości przestrzeni publicznych przy-
śpieszyła akcesja do Unii europejskiej i dostęp do funduszy unijnych. 

na terenie Gdyni znaleźć można wiele przykładów udanych przedsięwzięć 
miejskich: kształtowanie przestrzeni publicznej na styku lądu i morza, tworzenie 
przestrzeni publicznej reprezentacyjnej – wielkomiejskiej, kameralne przestrzenie 
w tkance miejskiej z uszanowaniem klimatu podwórek z lat 30., aktywizacja nowych 
przestrzeni poza obszarem ścisłego centrum – kompleksowo zaprojektowane tereny 
sportowo-rekreacyjno-publiczne i biznesowe (k. Pokrzywnicka, k. Juchnevic, 2013). 
Podejmowane przez samorząd miasta projekty społeczne dotyczące kształtowania 
przestrzeni publicznej w dialogu z mieszkańcami, zostały wysoko ocenione przez 
kapitułę „nagrody obywatelskiej prezydenta rP”, którą przyznano Gdyni w 2013 r. 

Śródmieście Gdyni, głównie ulica Świętojańska i skwer kościuszki, powszech-
nie uważane jest przez mieszkańców za najładniejszą i najbardziej reprezentacyjną 
część miasta, ze względu na jego nowoczesność, wielofunkcyjność, rozmach, 
wielobarwność (i. sagan, 1998). Ciąg komunikacyjny skweru kościuszki i al. Jana 
Pawła ii oraz Bulwar nadmorski im. F. nowowiejskiego to najchętniej odwiedzany 
przez mieszkańców Gdyni system przestrzeni publicznych. 

aby lepiej chronić zabytkową architekturę Gdyni, w 2007 r. historyczne śród-
mieście, stanowiące wyjątkowy w skali europejskiej, zrealizowany w czasie kil-
kunastu lat (1926-1939) przykład modernistycznej zabudowy miejskiej, zostało 
wpisane do rejestru zabytków103. właściciele śródmiejskich nieruchomości mogą 
korzystać z dotacji miasta na renowację zabytkowych kamienic. w 2015 r. decy-
zją prezydenta rP układ urbanistyczny Śródmieścia został uznany za pomnik hi-
storii, co jest najwyższym krajowym wyróżnieniem nadawanym zabytkom Polski. 
Ochroną objęto nie tylko zabudowę, ale również historyczne nawierzchnie ulic. 
Obszar pomnika historii jest prawie w całości pokryty miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego (www.gdynia.pl).

do najważniejszych działań, mających na celu jakościową poprawę zago-
spodarowania Śródmieścia Gdyni i jego funkcjonowania, należy zaliczyć kształ-

103 Poza gdyńskimi budynkami i zespołami budynków do rejestru zabytków wpisano ponadto: 
osadę rzemieślniczą Mały kack, zespół dworsko-krajobrazowy kolibki, zespół ruralistycz-
no-kuracyjny Orłowo, zespół urbanistyczny kamiennej Góry, zespoły ruralistyczne daw-
nych wsi Oksywie i wielki kack.
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towanie strefy prestiżu miasta poprzez inwestycje w strefie waterfrontu104 oraz 
wprowadzenie nowych funkcji centrotwórczych. w ten sposób osiągnięta zosta-
nie poprawa oferty usług publicznych i zwiększenie atrakcyjności centrum miasta  
(Analiza zmian…, 2015). 

w Śródmieściu Gdyni podjęto liczne inwestycje służące rozbudowie funkcji kul-
tury, w celu wzmocnienia aktywności miejskiej w prestiżowej strefie nadmorskiej 
– rozbudowę Muzeum Marynarki wojennej (ukończoną w 2012 r.) w sąsiedztwie 
nowej siedziby Muzeum Miasta Gdyni, oddanej do użytku w 2007 r., przebudowę 
i modernizację teatru Muzycznego im. danuty Baduszkowej (w latach 2010-2013), 
uruchomienie w 2015 r. Gdyńskiego Centrum Filmowego105, wielofunkcyjnego 
ośrodka kultury i edukacji filmowej wraz z przebudową Placu Grunwaldzkiego.  
Modernizacja placu podniosła jego rangę w hierarchii gdyńskich przestrzeni  
publicznych także dzięki wyjątkowej w skali kraju inwestycji w postaci nowocze-
snej kolejki szynowej pokonującej 39-metrową różnicę poziomów na szczyt ka-
miennej Góry.

w proces kształtowania wysokiej jakości przestrzeni publicznej wpisuje się 
koncepcja nowego placu miejskiego z 2008 r. Forum kultury na skwerze ko-
ściuszki w miejscu Parku rady europy zakłada powstanie kompleksu budynków: 
teatru Miejskiego, Mediateki106 i Galerii sztuki nowoczesnej w powiązaniu z już 
działającymi instytucjami kultury oraz przebudowę układu drogowego w tym re-
jonie w sposób nie kolidujący ze strefą pieszą. Założeniem projektu jest wzmoc-
nienie funkcji metropolitalnych i miejskich Gdyni i zwiększenie jej atrakcyjności 
dla mieszkańców i turystów, aktywizacja społeczności lokalnej oraz intensyfikacja 
komunikacji społecznej i kontaktów społecznych (www.forumkultury.gdynia.pl).

Molo Południowe i skwer kościuszki są przestrzenią publiczną o charakterze 
reprezentacyjnym i symbolicznym. do dominujących funkcji należą: gospodarczo-

104 Pojęcie waterfrontu związane jest z procesem rewitalizacji, polegającym na przekształ-
ceniach struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów miasta, które utraciły swą  
pierwotną funkcję (np. przemysłową czy portową). tereny portowe w fazie wykorzystania 
przeładunkowo-przemysłowego były niedostępne dla mieszkańców. Obecnie, przywrócone 
miastu, są atrakcyjnym miejscem lokalizacji różnorodnych funkcji miejskich. waterfronty, 
tereny z bezpośrednim dostępem do płytkich akwenów portowych, są najcenniejszym frag-
mentem rewitalizowanych struktur. Pożądanym kierunkiem ich przekształceń jest kreowa-
nie wysokiej jakości przestrzeni publicznych.

105 Projekt autorstwa gdyńskiego biura architektonicznego arch-deco zdobył główną nagrodę 
eurobuild awards 2015 w kategorii Projekt architektoniczny roku.

106 realizacja Forum kultury napotkała poważne problemy, które spowodowały przesunięcie 
w czasie planowanych inwestycji. Grunty, na których zaplanowano Forum (prawie cały ob-
szar Parku rady europy), prawdopodobnie wrócą do prywatnych spadkobierców przedwo-
jennych właścicieli. rozstrzygnięcia prawne nie są ostateczne (styczeń 2016 r.), niemniej 
władze miasta podjęły decyzję o częściowej zmianie koncepcji w odniesieniu do jednego 
z obiektów. nowym miejscem lokalizacji Mediateki będzie lokal przy ul. starowiejskiej 
(gdynia.naszemiasto.pl).



149

8. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

administracyjna, transportowa i kulturalno-rekreacyjna. najbardziej spektakularne 
zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych Gdyni w ostatnich latach 
dokonały się w otoczeniu tego obszaru. 

Bulwar nadmorski, plaża i nabrzeża pirsów należą do obszarów najsilniej 
aktywizujących życie miejskie. w ostatnich kilkunastu latach strefa nadmorska 
podlegała największym przekształceniom, począwszy od 2000 r., kiedy przy 
skwerze kościuszki oddano do użytku Centrum Gemini, kompleks rozrywkowy 
z rozbudowaną ofertą gastronomiczną, w którym zaprojektowano pierwsze w trój-
mieście kino wielosalowe.

Pierwszym wielkim przedsięwzięciem na obszarach sąsiadujących z Molo Po-
łudniowym był ogłoszony w 2002 r. konkurs architektoniczno-urbanistyczny na 
koncepcję zabudowy na dawnych terenach firmy dalmor107 przy nabrzeżu Prezy-
denta i ul. waszyngtona. Z atrakcyjnej koncepcji budowy centrum kongresowego 
i żeglarskiego oraz dwóch wież mieszkalnych o wysokości ponad 100 m wybra-
no do realizacji jedynie dwa wysokie apartamentowce o nazwie sea towers (in-
westor invest komfort), zlokalizowane bardzo blisko linii nabrzeża. Projekt od 
początku budził wiele obaw i kontrowersji, związanych z usytuowaniem i wyso-
kością obiektów. „dwie ogromne, smutno-szare wieże, w niewielkim stopniu za-
mieszkałe, odwróciły swą kondygnację parterową od miasta i stały się raczej za-
mkniętą, niedostępną twierdzą, która odebrała mieszkańcom część projektowanej 
nadmorskiej promenady” (M. sołtysik, 2012 s. 149). inwestycja ta może ilustro-
wać obserwowane w ostatnich latach zjawisko, iż wysokiej jakości i standardom 
funkcjonalnym czy też architektonicznym w nowych zespołach zabudowy nie 
zawsze towarzyszy dobrze urządzona przestrzeń publiczna108. Budynki sea to-
wers109, oficjalnie oddane do użytku w 2009 r., są główną dominantą w krajobrazie 
miasta. 

107 działający od 1946 r. jako przedsiębiorstwo połowów, przetwórstwa i handlu, od 2011 r. 
w składzie grupy kapitałowej Polskiego Holdingu nieruchomości, dalmor swoją działal-
ność gospodarczą opiera obecnie przede wszystkim na lądowym majątku i infrastrukturze.

108 więcej na ten temat G. a. Buczek, 2011. Z kolei pozytywnym przykładem kształtowania 
nowych przestrzeni publicznych w zespołach śródmiejskiej zabudowy jest inwestycja Bal-
tiq Plaza przy ul. Świętojańskiej 43-45. Budowa pięciokondygnacyjnego kompleksu z do-
minującą funkcją mieszkalną i dodatkową handlowo-usługowo-biurową została zakończona 
na początku drugiego kwartału 2016 r. w ramach zabudowy zaplanowano pierwszy w mie-
ście plac pozbawiony ruchu kołowego, z lokalami gastronomicznymi oraz małą architek-
turą. Projekt otworzył ul. Świętojańską na Plac Grunwaldzki i jego najważniejsze obiekty 
(gdyniainfobox.pl).

109 aby rozpocząć budowę tak wysokiego obiektu, władze miasta podjęły w 2004 r. decyzję 
o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia, w którym nie przewidy-
wano budynków przekraczających 100 m wysokości. Budowa kompleksu była przedsię-
wzięciem nowatorskim w skali kraju, ze względu na oryginalne, niespotykane wcześniej  
rozwiązania techniczne, których wymagało posadowienie tak wysokiego obiektu w tak ma-
łej odległości od brzegu. 
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Prestiżowa lokalizacja przy nabrzeżu Prezydenta w sąsiedztwie sea towers 
wzbogacona została w kolejnych latach o nowe inwestycje. w 2012 r. rozstrzy-
gnięto konkurs na budowę dwóch obiektów – biurowego i hotelowego110, wcho-
dzących w skład większego wielofunkcyjnego kompleksu (budynki mieszkalne, 
obiekty handlowe, usługowe i kulturalne, powierzchnie biurowe i hotel z centrum 
konferencyjnym oraz przestrzeń publiczna z pasażami i placami). największym 
atutem zwycięskiego projektu jest aranżacja części parterowej zespołu budynków, 
zaprojektowanej jako ogólnie dostępna przestrzeń publiczna, z ofertą usługową, 
głównie gastronomiczną (M. sołtysik, 2012). Pierwszy etap inwestycji, zespół bu-
dynków Gdynia waterfront111, oddanych do użytku w 2015 r. (inwestor Vastint Po-
land należący do Property division Grupy inter ikea), jest przykładem zabudo-
wy otwierającej miasto na morze. niewielka niezabudowana przestrzeń między 
budynkami pełni rolę placu miejskiego. w budynku biurowym znajduje się sie-
dziba banku PkO BP, hotel funkcjonuje w ramach kompleksu Marriott Courtyard 
(gdyniawaterfront.pl). 

w 2012 r. stocznia remontowa nauta s.a. przeniosła większość zaplecza  
produkcyjnego na tereny należące wcześniej do stoczni Gdynia, a uwolnione te-
reny o powierzchni 8,5 ha przy ul. waszyngtona zostały przeznaczone na inwe-
stycje miejskie. Proces rewitalizacji terenów portowo-przemysłowych zakłada 
przekształcenie kwartału rozciągającego się od Basenu Prezydenta przez obszar 
spółki dalmor do terenów stoczni nauta w nowoczesną, prestiżową tkankę miej-
ską – centrum mieszkaniowo-usługowo-biurowe z częścią rekreacyjną i spacero-
wą dla mieszkańców i turystów wraz z rozbudowaną infrastrukturą drogową i po-
łączeń komunikacyjnych. koncepcja zagospodarowania terenów postoczniowych, 
jednych z najbardziej atrakcyjnych ze względu na lokalizację, przyszłościowych 
obszarów inwestycyjnych w Gdyni, jest kontynuacją założeń zagospodarowania 
Gdyńskiego waterfrontu (www.waterfrontgdynia.pl).

na Molo rybackim, należącym do spółki dalmor s.a., przewidziana jest ko-
lejna faza procesu przekształceń funkcjonalno-przestrzennych terenów portowych. 
Planowana inwestycja yacht Park na pirsie należącym do dalmoru obejmuje sześć 
czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych z funkcją usługową w części par-
terowej, nad zlokalizowaną wzdłuż nabrzeża kutrowego mariną, której budowa 
podkreślić ma klimat, wyjątkowość i potencjał tego miejsca i przyciągnąć kolej-
nych inwestorów112. 

reprezentacyjny charakter Molo Południowego powinien zostać wzmocniony 
m.in. dzięki podniesieniu standardu i funkcjonalności istniejącej zabudowy. Przy 

110 w 2010 r. uchwalona została zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części dzielnicy Śródmieście (rejon ulic Hryniewieckiego, waszyngtona i al. Jana Paw-
ła ii), a zwycięski projekt był początkiem realizacji nowego planu miejscowego.

111 Obiekt otrzymał nagrodę „Czas Gdyni 2015” w kategorii inwestycja.
112 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenach dalmo-

ru powstać mogą inwestycje komercyjne o powierzchni ok. 70 tys. m2 i mieszkaniowe 
o powierzchni ok. 120 tys. m2.
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nabrzeżu Beniowskiego w miejscu dotychczasowej zabudowy mariny planowane 
jest utworzenie profesjonalnego zaplecza dla uprawiania żeglarstwa i sportów wod-
nych. w nowoczesnym kompleksie wzdłuż al. Jana Pawła ii zaplanowano hotel 
i zabudowę z przeznaczeniem na biura, handel i usługi, w tym gastronomię. Łącz-
na powierzchnia obiektów o wysokości 18 m wyniesie 9,2 tys. m2. 

wymienione inwestycje, już zakończone i planowane, zajmują tereny waterfron-
tu, kluczowe z punktu widzenia rozwoju Śródmieścia, dopełniające jego strukturę. 
systematyczne uwalnianie terenów portowo-przemysłowych w bezpośrednim 
sąsiedztwie centrum miasta pozwoli na rozwój funkcji miejskich z zachowaniem 
ciągłości kompozycyjnej Śródmieścia (Analiza zmian…, 2015).

ważnym przykładem metamorfozy przestrzeni publicznej o atrakcyjnej lokalizacji, 
ale niewykorzystanym wcześniej potencjale jest infoBox – Obserwatorium Zmian, 
centrum informacyjno-ekspozycyjne o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 
miasta, powstałe przy skwerze Żeromskiego, placu u zbiegu ulic Świętojańskiej 
i 10 Lutego. Budynek złożony z 65 przeszklonych kontenerów i 22-metrowa wieża 
widokowa nawiązują stylistyką do portowego charakteru miasta. walory obiektu 
i jego otoczenia, zaprojektowaną zieleń i małą architekturę, szybko docenili 
mieszkańcy i turyści, uznając tę przestrzeń publiczną za szczególnie atrakcyjne 
miejsce spotkań (www.forumkultury.gdynia.pl). 

istotnym elementem przestrzeni współczesnego miasta stały się centra handlowe 
kolejnych generacji, przejmujące funkcje przestrzeni publicznych. Choć nowoczesne 
centra handlowe nie są przestrzeniami publicznymi sensu stricto, to funkcjonują jako 
takie przestrzenie, ponieważ spełniają wiele ich cech – są bezpieczne, przyciągają 
atrakcyjną ofertą spędzania wolnego czasu, pozwalają zrealizować wiele potrzeb. 
Lokalizacja centrum handlowego na obszarach zurbanizowanych, zwłaszcza 
w śródmieściu, jest poważną ingerencją deformującą tradycyjną sieć usługową 
miasta. Centrum handlowe jest dziś nie tylko miejscem dokonywania zakupów,  
ale także spędzania wolnego czasu, a dla niektórych mieszkańców najatrakcyj-
niejszym miejscem w mieście. 

Gdyńskie centra handlowe, należące do największych i najnowocześniejszych 
trójmiejskich obiektów (Centrum riviera, CH klif)113, stały się atrakcyjną alter-
natywą dla tradycyjnych przestrzeni publicznych; ich oddziaływanie wykracza 
poza obszar miasta. Otwarcie dużych nowoczesnych obiektów handlowych wy-
piera handel z centrum miasta, stanowią one konkurencję w sferze ekonomicznej 
dla tradycyjnych ulic handlowych. trend ten nie ominął Śródmieścia Gdyni –  
ul. Świętojańska, handlowy salon trójmiasta, oraz pozostałe ulice handlowe czę-
ściowo straciły swój dotychczasowy charakter. w uchwalonym w 2011 r. planie 
miejscowym wskazuje się, iż pożądanym typem usług wzdłuż ul. Świętojańskiej 
i na styku z najważniejszymi przestrzeniami publicznymi Śródmieścia są usługi 
dospołeczne, które tworzą przestrzeń atrakcyjną dla mieszkańców i zachęcają do 

113 szerzej na ten temat M. Pacuk i inni, 2016.
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spędzania tu wolnego czasu. Centra handlowe oferują szczególnie interesującą for-
mę przestrzeni miejskiej o znaczeniu komercyjnym, ale nie stanowią bezpośredniej 
konkurencji dla wysokiej jakości miejskich przestrzeni publicznych. Z badań in-
stytutu arC rynek i Opinia (marzec 2014 r.) dotyczących preferencji zakupowych 
mieszkańców trójmiasta wynika, że trójmiejskie centra handlowe pełnią przede 
wszystkim swoją podstawową, handlową rolę. niewielki odsetek badanych od-
wiedza centrum handlowe wyłącznie w celu innym niż zakupy (www.arc.com.pl).

8.2.2. Estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zdefiniowano 
ład przestrzenny jako: „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną 
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania 
i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe i kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne”114. w Karcie przestrzeni publicznej wskazano 
m.in. na konieczność kompleksowego planowania miejscowego i projektowania 
urbanistycznego wysokiej jakości przestrzeni publicznych, na podstawie wyników 
konkursów architektonicznych i urbanistycznych, z aktywnym udziałem lokalnych 
społeczności w procesie sporządzania dokumentów planistycznych. tworzenie/
kształtowanie przestrzeni miejskiej o wysokich walorach funkcjonalnych 
i estetycznych, stanowiących o tożsamości i wyjątkowości miasta, jest jednym 
z najważniejszych zagadnień wymagających współdziałania władz miejskich, 
projektantów, inwestorów i mieszkańców.

Mieszkańcy Gdyni oceniają wysoko jakość przestrzeni publicznej miasta. na 
wysokie oceny wpływają m.in. takie czynniki, jak: występowanie terenów zieleni 
w poszczególnych dzielnicach, sprawnie funkcjonująca komunikacja, niewielkie 
obszary zdegradowanej, przedwojennej zabudowy mieszkaniowej oraz zarządzanie 
miastem, przyczyniające się do wzmacniania więzi społecznych (G. Masik, 2006).

Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, wdraża standardy dostępności oparte 
na zasadach projektowania uniwersalnego (projektowania dla wszystkich, w tym 
osób o ograniczonej mobilności), oznaczającego bezpośredni dostęp do środowi-
ska zabudowanego, usług i informacji. wszystkie nowe inwestycje w przestrzeni 
publicznej na terenach należących do miasta mają być prowadzone według przy-
jętych standardów. władze miasta mają prawo określić minimalne lub zalecane 
wymagania dotyczące dostępności nowych inwestycji w przestrzeni publicznej115.

114 dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 art. 2. Poz. 1.
115 wprowadzone na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 17 maja 2013 r. 

Standardy Dostępności dla Miasta Gdyni w wielu przypadkach stawiają wyższe wymaga-
nia niż wynika to z ustawodawstwa, czy też są bardziej precyzyjne niż wytyczne zawarte 
w obowiązujących przepisach budowlanych (www.zdiz.gdynia.pl).
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w ramach prac nad poprawą funkcjonalności i estetyki miasta, w latach 2002-
2006 wykonano i etap przebudowy ul. Świętojańskiej, współfinansowany z fun-
duszy unijnych. Metamorfozę ulicy wysoko oceniono już w 2005 r. – w Viii edy-
cji konkursu „na najlepiej oświetloną gminę i miasto” Gdynia otrzymała główną 
nagrodę w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za moderni-
zację ul. Świętojańskiej, a dwa lata później ii miejsce w kategorii „kompleksowe 
inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic” za oświetlenie ul. Świętojańskiej 
wraz z Placem kaszubskim (tab. 8.1). Ocenie poddano nowoczesność i energoosz-
czędność zastosowanych rozwiązań, pozytywny wpływ inwestycji oświetleniowych 
na działalność gospodarczą, kulturalną i sportową oraz na zwiększenie bezpieczeń-
stwa publicznego i drogowego na terenie objętym inwestycją (www.gdynia.pl).

tab. 8.1. wybrane nagrody przyznane Gdyni za działania na rzecz poprawy funkcjonalności 
i estetyki przestrzeni publicznych w latach 2005-2015

Lata Nagroda

2005 nagroda główna w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub 
obiektu” w konkursie „na najlepiej oświetloną gminę i miasto”

2007
ii miejsce w kategorii „kompleksowe inwestycje i modernizacje 
oświetlenia dróg i ulic” w konkursie „na najlepiej oświetloną gminę 
i miasto”

2008 nagroda główna w konkursie „Bramy kraju”

2009 nagroda główna w konkursie na „najlepszą przestrzeń publiczną 
województwa pomorskiego”

2009 nagroda główna w konkursie „Polska bez barier”

2012, 2013, 2015 nagroda za najpiękniejszą iluminację świąteczną w województwie 
pomorskim w ogólnopolskim plebiscycie „Świeć się z energą”

2013 wyróżnienie specjalne w konkursie „samorząd przyjazny seniorom – 
przyjazna przestrzeń publiczna”

2013 tytuł „architektonicznej dominanty pomorskiej” przyznany przez klub 
sportowej Polski

2014 nagroda marszałka województwa w konkursie na „najlepszą przestrzeń 
publiczną województwa pomorskiego”

2014 ii miejsce w kategorii „nowa przestrzeń trójmiasta” w iV plebiscycie 
nagród niezależnych „skrzydła trójmiasta”

2015
nagroda specjalna aMs i towarzystwa Urbanistów Polskich w konkursie 
„najlepsze zmiany przestrzeni publicznej – przegląd nagrodzonych 
projektów z okazji 25-lecia transformacji”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gdynia.pl.
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w 2008 r. w konkursie „Bramy kraju” (kompleksowy program marketingu 
miejskiego) główną nagrodę za najlepszą zrealizowaną inwestycję w zakresie 
wyposażenia przestrzeni publicznej w meble miejskie otrzymał projekt zagospo-
darowania gdyńskiego Bulwaru nadmorskiego i przylegającego do niego placu 
zabaw na plaży Śródmieście. w tym samym konkursie jedno z trzech wyróżnień 
przyznano Gdyni za umeblowanie ul. Świętojańskiej i Placu kaszubskiego.

Główną nagrodę w konkursie na „najlepszą przestrzeń publiczną województwa 
pomorskiego 2009” przyznano Gdyni za przedsięwzięcie „Parasole z oświetleniem 
na Bulwarze nadmorskim im. Feliksa nowowiejskiego oraz plac zabaw i baza ra-
towników z zapleczem sanitarnym na Plaży Miejskiej”. Gdynia została doceniona 
za stworzenie przestrzeni doskonale wpisującej się w krajobraz i układ funkcjonalny 
nadmorskiej promenady, umiejętne nawiązanie do modernistycznych tradycji mia-
sta, wysoką estetykę elementów małej architektury oraz zastosowanie rozwiązań 
odpowiadających potrzebom różnych grup użytkowników (www.gdynia.pl).

Celem konkursu „Polska bez barier” jest promowanie obiektów najlepiej 
przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz nagradzanie miast 
najbardziej przyjaznych i dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnospraw-
nością. w 2009 r. nagrodę główną za działania na rzecz zapewnienia powszechnej 
dostępności przestrzeni architektonicznej otrzymała Gdynia, natomiast w kategorii 
najlepiej dostosowany obiekt sportowy – Hala sportowo-widowiskowa Gdynia 
(obecna nazwa Hala Gdynia arena).

nagrodę za najpiękniejszą iluminację świąteczną w województwie pomor-
skim przyznano Gdyni w latach 2012, 2013 i 2015 w ogólnopolskim plebiscycie 
organizowanym przez Grupę energa. Miasto zostało wysoko ocenione m.in. za 
kultywowanie polskiej tradycji i walory estetyczne przygotowanej dekoracji.

w senackim konkursie „samorząd przyjazny seniorom 2013 – przyjazna prze-
strzeń publiczna” Gdynia otrzymała wyróżnienie specjalne za program „Gdyński 
dialog z seniorami – mechanizm refleksyjnego kształtowania przestrzeni miasta 
w odpowiedzi na potrzeby osób starszych”. na program składa się szereg inicjatyw 
miejskich, których celem jest wprowadzanie zmian w przestrzeni miasta w taki 
sposób, aby była ona jak najbardziej przyjazna seniorom.

tytuł „architektonicznej dominanty pomorskiej” został przyznany przez klub 
sportowej Polski w 2013 r. siłowni zewnętrznej na Bulwarze nadmorskim, którą 
uznano za obiekt o dużych walorach architektonicznych i użytkowych.

Podczas regionalnych obchodów Światowego dnia turystyki w 2014 r. nagro-
dę marszałka województwa w konkursie „najlepsza przestrzeń publiczna woje-
wództwa pomorskiego” przyznano projektowi „infoBox – Obserwatorium Zmian”. 
Jako przykład przemyślanej integracji nowej przestrzeni miejskiej z obiektem 
użyteczności publicznej, inwestycja doceniona została za innowacyjną formę 
oraz znakomite rozwiązanie zagospodarowania przestrzeni publicznej spełniają-
ce oczekiwania użytkowników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.  
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w iV plebiscycie nagród niezależnych „skrzydła trójmiasta”, promujących wy-
darzenia, przedsięwzięcia i osoby, które powodują, że trójmiasto staje się miej-
scem, gdzie lepiej się żyje, pracuje i wypoczywa, projekt infoBox zajął ii miejsce 
w kategorii „nowa przestrzeń trójmiasta” w 2014 r. Przyznający nagrodę czytel-
nicy portalu trojmiasto.pl wysoko ocenili metamorfozę terenu i ciekawą aranża-
cję przestrzeni oraz stworzenie nowego punktu widokowego i kameralnego skwe-
ru, który szybko stał się popularnym miejscem wypoczynku (www.trojmiasto.pl).

nagrodę specjalną aMs i towarzystwa Urbanistów Polskich w konkursie 
„najlepsze zmiany przestrzeni publicznej – przegląd nagrodzonych projektów 
z okazji 25-lecia transformacji” przyznano Gdyni w 2015 r. za konsekwentne 
kształtowanie przestrzeni publicznej w duchu miasta otwartego na zmiany. idea 
konkursu polegała na ocenie, które z wcześniej wyróżnionych projektów zasługują 
na miano najlepszych przekształceń przestrzeni publicznych (www.gdynia.pl).

w kwietniu 2016 r. zapoczątkowano konsultacje społeczne mające na celu opra-
cowanie zasad komponowania reklam w przestrzeni miasta. inicjatywa ta jest ko-
lejnym etapem prac nad tzw. uchwałą krajobrazową, zainicjowaną w paździer-
niku 2015 r., która powinna trafić pod głosowanie gdyńskich radnych z końcem  
2016 r. Celem uchwały, określającej zasady reklamowania się przez przedsiębiorców 
na terenie miasta, jest radykalne ograniczenie wielkich reklam w mieście bądź ich eli-
minacja w przewidzianych strefach ciszy reklamowej (www.gdynia.naszemiasto.pl). 

Poprawie estetyki ulic i placów miasta służą działania stowarzyszenia traffic 
design, powstałego w 2011 r. Podczas rokrocznie organizowanych festiwali sztu-
ki miejskiej – jednych z największych w europie – upiększaniem miasta zajmują 
się polscy i zagraniczni twórcy murali. Osiągnięciem festiwali jest ożywienie ulic 
Gdyni, ale także zaangażowanie lokalnej społeczności w rozmowy na temat wy-
glądu miasta i jego historii (www.oohmagazine.pl).

8.3. Podsumowanie

Gdynia ma wizję rozwoju i konkretne plany. należy podkreślić, że władze 
samorządowe Gdyni w pełni wykorzystują istniejące, jakże ułomne i skromne, 
instrumenty planowania przestrzennego do kreowania ładu przestrzennego i zapew-
nienia mieszkańcom jak najlepszych warunków życia. sytuacja prawna planowania 
i urbanistyki w Polsce jest bardzo trudna, zainteresowanie klasy politycznej znikome, 
siły inwestorów potężne i bezwzględne, poczucie współodpowiedzialności miesz-
kańców za przestrzeń, w której mieszkają, pracują i wypoczywają – ciągle niskie, 
chociaż powoli rosnące. na tym tle na planistyczny sukces Gdyni składają się:

−	 kompetencja, sprawność, trwałość instytucjonalna i kadrowa Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni oraz dobra współpraca ze służbami nadzoru 
urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego; 



156

Gdynia w Unii europejskiej | spójność społeczna i terytorialna

−	 merytorycznie bardzo dobry, stale aktualizowany i wykorzystywany w prak-
tyce planistycznej dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gdyni; 

−	 zgodność studium z innymi dokumentami strategicznymi miasta, obszaru 
metropolitalnego oraz województwa; 

−	 konsekwentne, systematyczne poszerzanie obszaru objętego jedynym prawnie 
wiążącym inwestora i miasto dokumentem – planami miejscowymi zago-
spodarowania przestrzennego; 

−	 jasna deklaracja polityki miejskiej i konkretne kroki służące opanowaniu 
zjawiska urban sprawl na obszarze Gdyni Zachód oraz na kierunkach roz-
wojowych Chwaszczyno i kosakowo; 

−	 ambitne, nowoczesne i elastyczne kształtowanie zarysowanego u zarania 
miasta Gdyni obszaru Forum Morskiego (watefrontu); 

−	 przygotowanie planistyczne zagospodarowania tzw. Międzytorza oraz tere-
nów poportowych i postoczniowych, co otwiera nowe możliwości lokalizacji 
funkcji metropolitalnych i sektora kreatywnego.

Zagadnieniem problemowym pozostaje stan zachowania gdyńskiej przyrody 
oraz urządzonych terenów zieleni miejskiej.

atrakcyjna i przyjazna przestrzeń publiczna Gdyni należy do istotnych czyn-
ników wpływających na jakość życia. inwestycje kulturalne, turystyczne, otwar-
tej rekreacji i sportu zakończone i planowane, kształtują przestrzeń publiczną 
i sprzyjają aktywności mieszkańców. Od kilkunastu lat na terenie Gdyni zachodzą 
dynamiczne zmiany w przestrzeni miejskiej. rewitalizacja terenów portowo-prze-
mysłowych, nowe inwestycje w nadmorskiej strefie prestiżu pozwalają włączyć do 
systemu przestrzeni publicznych wcześniej niedostępne tereny. Molo Południowe 
i otaczające je tereny, najbardziej reprezentacyjna część miasta, silnie wiążąca je 
z morzem, od kilkunastu lat dzięki kolejnym inwestycjom uzyskuje nowy kształt 
przestrzenny. Funkcjonalno-przestrzenna metamorfoza tego obszaru powinna być 
rozpatrywana w sposób kontrolowany i kompleksowy, jako sekwencja połączonych 
ze sobą przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze (k. krośnicka, 2009). 
Miasto podejmuje liczne działania, często nowatorskie, służące poprawie jakości 
przestrzeni publicznych. wiele nagród otrzymanych w krajowych konkursach 
jest potwierdzeniem zaangażowania władz w proces kształtowania i aktywizacji 
przestrzeni publicznych Gdyni.
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Wnioski  

analiza spójności społecznej i terytorialnej Gdyni w okresie po wejściu Polski do 
Unii europejskiej dotyczyła kwestii najbliższych szeroko rozumianej jakości życia. 
Miasto powinno być środowiskiem stwarzającym możliwości kultywowania stylów 
życia preferowanych przez mieszkańców. niniejsza publikacja skupia się na warunkach 
i czynnikach opisujących niektóre aspekty życia w Gdyni. Zaprezentowano sytuację 
demograficzną, zdrowotną i wyznaniową, a także bezpieczeństwo powszechne, 
kapitał społeczny, aktywność polityczną i obywatelską. Cechy te wpływają na 
poziom spójności społecznej. Ponadto omówiono takie elementy usprawnień 
powiązań terytorialnych na rzecz obywateli, społeczności i przedsiębiorstw, jak: 
transport miejski i mobilność oraz poprawne zagospodarowanie przestrzenne. 
dokonana analiza wymienionych aspektów spójności społecznej i terytorialnej 
wskazuje – w zależności od dziedziny – na zadowalający (sytuacja ludnościowa 
i zdrowotna, mobilność) lub dobry (kapitał społeczny, bezpieczeństwo powszechne, 
jakość życia, życie religijne, transport miejski, planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne) stan Gdyni w tym zakresie.

trudno jednoznacznie ocenić Gdynię pod względem demograficznym. Z jednej 
strony miasto znajduje się w województwie o prawdopodobnie najlepszej sytuacji 
demograficznej w kraju – w okresie 2004-2014 liczba mieszkańców województwa 
pomorskiego wzrosła o prawie 5% (najwięcej w Polsce). Z drugiej strony Gdynia 
dotknięta jest, podobnie jak zdecydowana większość polskich miast, kryzysem 
demograficznym w większym stopniu niż pozostałe obszary kraju. w Gdyni 
występuje daleko bardziej zaawansowany proces starzenia ludności oraz niekorzystne 
tendencje zarówno w zakresie przyrostu naturalnego, jak i salda migracji. Mimo 
to na tle innych dużych miast w naszym kraju, sytuacja demograficzna Gdyni 
przedstawia się relatywnie korzystnie. Gdynia odznacza się dużą atrakcyjnością 
osiedleńczą. atut ten umiejętnie wykorzystany przez władze miasta powinien 
w znacznym stopniu przyczynić się do osłabienia negatywnych dla miasta skutków 
wzbierającego od 2009 r. w  kraju kryzysu demograficznego.



158

Gdynia w Unii europejskiej | spójność społeczna i terytorialna

Podobnie na zdrowie mieszkańców możemy spojrzeć dwojako. Biorąc pod uwa-
gę wskaźniki opisujące zachorowalność, chorobowość i umieralność itd. wtedy sy-
tuację zdrowotną mieszkańców Gdyni należałoby określić jako niedobrą. spowo-
dowane jest to wiekiem populacji miasta – w populacjach starych demograficznie 
nasilenie chorób jest dużo większe niż w populacjach młodych demograficznie, 
nawet przy lepszej dbałości o własne zdrowie, lepszym poziomie opieki medycz-
nej itp. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w Gdyni, dla której odsetek osób 
w wieku 70 i więcej lat w 2014 r. był wyższy niż w województwie i w kraju. Jed-
nakże biorąc pod uwagę poziom standaryzowanej wiekowo umieralności można 
sformułować wniosek o relatywnie dobrej dbałości o zdrowie zarówno w wymia-
rze instytucjonalnym, jak i osobniczym mieszkańców Gdyni.

kapitał społeczny Gdyni mierzony zaufaniem do różnych instytucji i grup spo-
łecznych jest wyższy niż w województwie pomorskim. Gdynianie dość powszechnie 
darzyli innych ludzi zaufaniem. Przekonanie to podzielało 69% ankietowanych. 
największym zaufaniem mieszkańcy Gdyni obdarzają członków własnej rodziny, 
straż pożarną, sąsiadów oraz prezydenta miasta, a z najmniejszym zaufaniem od-
noszą się do sejmu i rządu rP. Z jednej strony to naturalne, że najbardziej ufa się 
rodzinie, ale z drugiej strony niższy poziom zaufania do innych ludzi i instytucji 
nie pomaga w budowaniu pozytywnego kapitału społecznego, sprzyjającemu 
rozwojowi lokalnemu. 

Gdynia należy do tych gmin, które cechuje wysoki stopień rozwoju aktywności 
obywatelskiej mierzonej liczbą organizacji pozarządowych na tysiąc mieszkańców 
oraz wysoką frekwencją w różnego typu wyborach. w XXi w. mieszkańcy Gdy-
ni głosowali w wyborach na prezydenta rP albo na kandydata centrowego, repre-
zentującego ugrupowania liberalne i wolnorynkowe, albo na kandydata centropra-
wicy, przy stosunkowo niskim poparciu kandydatów z ugrupowań lewicowych,  
lewicowo socjalnych lub o charakterze populistycznym. w każdych kolejnych 
wyborach samorządowych w latach 1998-2014 w pierwszej turze wyborczej wy-
bierany na prezydenta Gdyni był wojciech szczurek, zdobywając zawsze zdecy-
dowaną większość głosów. ten gdyński fenomen nie ma sobie równych w skali  
kraju. wyniki wyborów prezydenckich mają w przypadku Gdyni bezpośredni zwią-
zek z wynikami do rady miasta, w których zwycięża komitet wyborczy „wojciecha 
szczurka” razem ze stworzonym przez niego komitetem „samorządność”. O ak-
tywności obywatelskiej gdynian świadczy także rosnące zaangażowanie i udział 
w głosowaniu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. 

Potrzeby religijne mieszkańcy Gdyni mogą zaspokajać w kilkudziesięciu bu-
dynkach sakralnych. w mieście mamy do czynienia z pluralizmem religijnym typu 
instytucjonalnego: wśród 12 instytucji religijnych posiadających miejsce kultu jed-
na – kościół rzymskokatolicki – dominuje pod względem odsetka wyznawców 
(ok. 90%) i miejsc kultu (30 kościołów parafialnych). wśród mniejszości religij-
nych najbardziej rozwiniętą strukturę organizacyjną mają Świadkowie Jehowy 
(osiem zborów spotykających się w dwóch salach królestwa). kościoły i związ-
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ki wyznaniowe w mieście należą do różnych wyznań religii chrześcijańskiej, co 
sprawia, że współczesny krajobraz religijny Gdyni należałoby określić mianem 
„chrześcijański”. Liczba miejsc kultu od 2004 r. jest stabilna. wśród mniejszości 
religijnych trzy nowe miejsca powstały, trzy zostały zlikwidowane. nie utworzo-
no żadnej nowej parafii rzymskokatolickiej. 

stan bezpieczeństwa powszechnego w mieście jest dobry i ulega stałej popra-
wie. w latach 2004-2014 liczba przestępstw kryminalnych systematycznie spadała 
(z ok. 7 tys. do ok. 3 tys.); połowę z nich stanowiły kradzieże cudzej rzeczy. naj-
bardziej zagrożone przestępczością są dzielnice objęte działaniem komisariatów 
Śródmieście i redłowo. dzielnice te (Śródmieście, kamienna Góra, wzgórze Św. 
Maksymiliana, działki Leśne, redłowo i Orłowo) stanowią tzw. starą Gdynię, obszar 
intensywnego zagospodarowania, najbardziej nasycony obiektami i wydarzeniami 
przyciągającymi przestępców. najmniej zagrożone przestępczością są stosunkowo 
nowe dzielnice mieszkaniowe (Mały i wielki kack, witomino, dąbrowa, karwiny, 
Chwarzno-wiczlino). najmniej bezpieczne są w Gdyni miesiące letnie.

Gdynię cechuje najwyższy (ponad 80%) w kraju, i rosnący od kilku lat, udział 
mieszkańców zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania. Podobnie zdecy-
dowana większość gdynian (85%) uważa, że jest zadowolona ze swojego życia. 
Za najważniejszy warunek udanego, szczęśliwego życia uznane zostało zdrowie,  
następnie udane małżeństwo, pieniądze i dzieci, a w dalszej kolejności praca. Za-
dowolenie z warunków życia również jest powszechne (76% respondentów). więk-
szy odsetek niezadowolonych ze swoich warunków życia odnotowano w przypad-
ku respondentów o niskich dochodach oraz mających na utrzymaniu więcej niż 
dwójkę dzieci. w badaniach na temat „zadowolenia z okolicy zamieszkania” naj-
bardziej zadowolonymi mieszkańcami województwa pomorskiego byli gdynianie, 
ponieważ co trzeci wyraził zdecydowanie pozytywną opinię (odpowiedzi „tak”). 
Zatem jakość życia gdynian, uwzględniająca kwestię zadowolenia ze swoich wa-
runków życia, zadowolenia ze swojego życia, satysfakcji z życia rodzinnego i  za-
ufania do innych ludzi, została oceniona przez mieszkańców pozytywnie.

w mieście wykonano inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, które 
umożliwiły znaczne ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w śródmieściu. 
rośnie odsetek przejazdów rowerem, ale sieć ścieżek rowerowych nie jest bardzo 
rozbudowana i największą jej wadą jest nieciągłość wielu relacji. Miasto finanso-
wało funkcjonowanie 14 linii trolejbusowych i 64 linii autobusowych. Ponieważ 
dla całego obszaru miasta średni czas podróży transportem zbiorowym od źródła do 
celu wynosi ok. 25 minut, w celu osiągania lepszych wyników należałoby zintensy-
fikować prace nad wydzielaniem buspasów dedykowanych komunikacji miejskiej. 

atrakcyjna i przyjazna przestrzeń publiczna Gdyni należy do istotnych czyn-
ników wpływających na jakość życia. inwestycje kulturalne, turystyczne, otwar-
tej rekreacji i sportu zakończone i planowane, kształtują przestrzeń publiczną 
i sprzyjają aktywności mieszkańców. Od kilkunastu lat na terenie Gdyni zachodzą 
dynamiczne zmiany w przestrzeni miejskiej. rewitalizacja terenów portowo-prze-
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mysłowych, nowe inwestycje w nadmorskiej strefie prestiżu pozwalają włączyć do 
systemu przestrzeni publicznych wcześniej niedostępne tereny. Molo Południowe 
i otaczające je tereny, najbardziej reprezentacyjna część miasta, silnie wiążąca je 
z morzem, od kilkunastu lat dzięki kolejnym inwestycjom uzyskuje nowy kształt 
przestrzenny.

władze samorządowe Gdyni w pełni wykorzystują istniejące, ułomne i skrom-
ne, instrumenty planowania przestrzennego do kreowania ładu przestrzennego 
i zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków życia. na planistyczny 
sukces Gdyni składają się m.in. jasna deklaracja polityki miejskiej, kompetencja 
oraz trwałość instytucjonalna i kadrowa Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
Gdyni, merytorycznie bardzo dobry dokument studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gdyni, systematyczne poszerzanie obszaru ob-
jętego jedynym prawnie wiążącym inwestora i miasto dokumentem, czyli planami 
miejscowymi zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, miasto podejmuje 
liczne działania, często nowatorskie, służące poprawie jakości przestrzeni publicz-
nych. wiele nagród otrzymanych w krajowych konkursach jest potwierdzeniem 
zaangażowania władz w proces kształtowania ładu przestrzennego w Gdyni, 
przyczyniającego się do spójności społecznej i terytorialnej miasta.

Zagadnienia spójności społecznej i przestrzennej traktowane są jako kluczo-
we wyzwania dla rozwoju miast. w pracach programowych postulat spójności 
społecznej formułowany jest wprost lub pośrednio poprzez wskazanie potrzeby 
integracji społeczności i wzmacniania tożsamości, zwalczania ubóstwa czy inte-
gracji migrantów i uchodźców. wydaje się, że w Gdyni przetrwał w dużej mie-
rze pionierski duch budowniczych miasta, który legł u podstaw tożsamości wielu 
mieszkańców i sprzyja do dzisiaj bardzo wysokiemu poziomowi zakorzenienia 
i utożsamiania się z miastem. Jest to olbrzymi kapitał, który jednak w toku trans-
formacji ustrojowej, która rynkową logikę funkcjonowania gospodarki przenio-
sła także na zarządzanie polskimi miastami, został częściowo roztrwoniony. Mia-
sta nie otrzymały ani same nie stworzyły narzędzi wzmacniania spójności spo-
łecznej. ranga przestrzeni publicznych, stanowiących o jakości tkanki miejskiej 
i zapewniających miastu spójność przestrzenną, a także stanowiących arenę ży-
cia społecznego uległa obniżeniu, co pociągnęło za sobą degradację niektórych 
z nich. Przywrócenie znaczenia przestrzeni publicznych i reinterpretacja ich funk-
cji wydaje się być kluczem dla wzmocnienia spójności społecznej i terytorialnej. 
Coraz żywsza dyskusja jaka toczy się na ten temat, także w Gdyni z udziałem jej 
władz, wskazuje, że wyzwanie to jest podejmowane. w świetle rosnącego napły-
wu imigrantów, którego skala raczej będzie rosła, aktualnym a zarazem trudnym 
wyzwaniem jest wypracowanie narzędzi ich integracji. dla polskich miast jest to 
zupełnie nowe zagadnienie. Gdańsk podjął próbę wypracowania modelu integra-
cji imigrantów. są więc pierwsze doświadczenia, z których może skorzystać Gdy-
nia. Mogą być one również kolejnym przedmiotem metropolitalnej współpracy. 
w zakresie wzmacniania spójności społecznej podkreślić należy również sukcesy 
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Gdyni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Znaczący spadek 
liczby przestępstw kryminalnych jest tego najlepszym dowodem.

ważną grupę wyzwań dla rozwoju miast stanowią kwestie mobilności miejskiej, 
zwartości przestrzennej i sprawiedliwego dostępu do ich zasobów. Choć w Gdyni, 
w zakresie mobilności nastąpiły pozytywne zmiany, głównie za sprawą rozwoju 
transportu publicznego, to nadal rola samochodów w codziennych podróżach jest 
zbyt wielka, a konsekwencje dużego natężenia ich ruchu zbyt dotkliwe. aktualne 
uwarunkowania prawne planowania przestrzennego ograniczają możliwość przezna-
czania nowych terenów pod zabudowę, co sprzyjać będzie rozwijaniu i wdrażaniu 
bardziej zwartej koncepcji zagospodarowania. koncepcja miasta zwartego, choć 
nie pozbawiona wad, ułatwia zapewnienie sprawiedliwego dostępu do wszelkich 
zasobów miasta.

w toku prac nad niniejszą publikacją zidentyfikowano zagadnienia wymagające 
pogłębionych badań. Zasadniczy deficyt dotyczy wiedzy na temat wewnątrzmiej-
skiego zróżnicowania procesów kształtujących spójność społeczną i przestrzenną 
miasta. dotyczy on zróżnicowania cech demograficznych ludności, w tym kierun-
ków i natężenia migracji, stanu zdrowia, w tym przyczyn zachorowań i zgonów, 
występowania „gorących punktów”, czyli miejsc koncentracji przestępstw krymi-
nalnych, a także preferencji i zachowań transportowych mieszkańców. w większo-
ści tych kwestii poznanie zróżnicowania przestrzennego, a w konsekwencji lepsze 
adresowanie polityki rozwoju miasta do obszarów problemowych wymaga wyko-
rzystania danych odnoszących się do obszarów znaczniej mniejszych niż dzielni-
ce a czasami wręcz o charakterze punktowym. stworzenie systemu monitoringu 
rozwoju miasta uwzględniającego ten postulat stanowi, mimo rozwoju technolo-
gii informacyjnych, poważne wyzwanie dla większości polskich miast, w tym dla 
Gdyni. Przyjmując, że miasta powinny oferować swoim mieszkańcom wysoką ja-
kość życia, trzeba mieć świadomość, że jest ona w znacznej mierze kształtowana 
w układach lokalnych – najbliższej okolicy miejsca zamieszkania. Jak pokazują 
wyniki Diagnozy Społecznej (2015) gdynianie wysoko oceniają swoje miasto jako 
miejsce do życia. Jednak nadal możliwości poprawy w tym zakresie są znaczne, 
co wydaje się być największym wyzwaniem przyszłości.
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