
ZESZYTY NAUKOWE
SKN GP UE W POZNANIU

Zagadnienia rozwoju lokalnego
i regionalnego varia

Redakcja Waldemar W. Budner

Poznań 2010



Recenzent numeru:
dr hab. Józef Komorowski prof. Nadzw. UEP 

Redaktor tomu:
Waldemar W. Budner 

ISBN 978-83-61026-15-0

© Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nakład: 100 egzemplarzy

Adres Redakcji:
Studenckie Koło Naukowe 
Gospodarki Przestrzennej 

przy Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu

Korekta, skład, projekt okładki i druk:
Wydawnictwo AT Group

ul. Łokietka 48
31-334 Kraków



SPIS TREŚCI

Wprowadzenie........................................................................................5
Jan SMUTEK..........................................................................................7
Agata KUŚWIK....................................................................................19
Angelika JURKOWSKA.......................................................................27
Anita PERSKA......................................................................................37
Maria RUDNICKA...............................................................................49
Elżbieta TOMASZYK...........................................................................57
Agnieszka GOLIŃSKA.........................................................................67
Justyna ORŁOWSKA...........................................................................75
Marta KIN.............................................................................................85





WPROWADZENIE

Oddajemy do rąk Czytelnika pierwszy - inauguracyjny, Zeszyt Naukowy
Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej (SKNGP) dzia-
łającego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP). SKNGP po-
wstało w grudniu 2002 r. z inicjatywy studentów ówczesnej Akademii
Ekonomicznej. Ich pomysł został poparty przez pracowników Katedry
Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, przy której Koło zostało afi-
liowane. Katedra ta w grupie uniwersytetów ekonomicznych stanowi
jeden z głównych ośrodków myśli przestrzenno-ekonomicznej w Polsce.
Katedra koordynuje kierunek studiów Gospodarka przestrzenna, cieszą-
cy się obecnie rosnącym zainteresowaniem, również w innych uczel-
niach - nie tylko ekonomicznych, w Polsce, a także w Europie.

Członkowie SKNGP od początku istnienia Koła aktywnie uczestniczyli
w życiu naukowym swojej  Uczelni. Organizowali  m.in. konferencje i
obozy naukowe, wyjazdy studyjne, konkursy ekonomiczne, rozwijając
tym samym swoje zainteresowania w zakresie gospodarki przestrzennej
i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z
rozwojem lokalnym i regionalnym, zarządzaniem miastami czy ekono-
micznymi  aspektami  ochrony środowiska.  Przejawem tej  aktywności
jest też prezentowany zeszyt. Jest on wynikiem prowadzonych badań
w ramach Koła przez jego członków, którzy reprezentują różne lata i
etapy  akademickiego  kształcenia,  tzn.  zarówno  studia  licencjackie
(1°), magisterskie (2°), jak i jednolite studia magisterskie. Dla więk-
szości z nich są to debiuty.

Wymogi redakcyjne spowodowały, że artykuły mają skromną obję-
tość, co ograniczało możliwości głębszej analizy podjętych tematów.
Mimo to należy uznać, że artykuły są obiecujące, znamionują potencjał
autorów i stanowią dla nich „dobre przetarcie” w ramach przygotowy-
wanych prac promocyjnych na tytuł zawodowy licencjata czy magistra.

Problematyka zeszytu jest mocno zróżnicowana.  Dlatego decydując
się na  tytuł  „Zagadnienia  rozwoju lokalnego  i  regionalnego  –  varia”
wzięto pod uwagę  fakt,  że trudno  będzie  przyjąć tytuł  precyzyjnie
określający zawartość zeszytu.  Wyłaniają  się  dwa wątki  tematyczne
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WPROWADZENIE

zeszytu:  społeczno-gospodarczy  i  przestrzenny  rozwój  miast/regionu
oraz rewitalizacja miast. Artykuły ułożone są według takiego właśnie
klucza. Pierwsze sześć artykułów - dotyczy szeroko rozumianego roz-
woju miast (i województwa wielkopolskiego) opartych na analizie stra-
tegicznej, konkurencyjności, czy wykorzystaniu środków w ramach Na-
rodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Uwagę zwraca pierwszy ar-
tykuł, w którym Autor podkreśla znaczenie kapitału intelektualnego w
rozwoju miasta czy regionu. Interesujące są również dwa opracowania
przedstawiające specyficzne uwarunkowania rozwojowe i urbanistycz-
no-przestrzenne Kijowa. Ostatnie trzy artykuły są poświęcone proceso-
wi rewitalizacji w obszarach zurbanizowanych, omówionej na wybra-
nych przykładach polskich miast.

Przekazując niniejszy zeszyt wyrażam, w imieniu autorów, nadzieję,
że zamieszczone prace zainteresują Czytelnika i staną się może inspi-
racją do rozwinięcia przedstawionych badań. W swoim imieniu ufam,
że publikacja wyników kolejnych prac Studenckiego Koła Naukowego
Gospodarki Przestrzennej UEP będzie kontynuowana cyklicznie.

Waldemar W. Budner, redaktor tomu
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Migracje absolwentów wybranych szkół średnich Szczecina i Wrocławia z lat 2000-2010...

Jan SMUTEK

MIGRACJE ABSOLWENTÓW WYBRANYCH SZKÓŁ ŚREDNICH
SZCZECINA I WROCŁAWIA Z LAT 2000-2010 A KSZTAŁTOWANIE

SIĘ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

Kapitał intelektualny wpływa na tempo rozwoju gospodarczego miast i
regionów. Do jego tworzenia przyczynia się zdolność obszarów do przy-
ciągania i utrzymywania istniejących zasobów ludzkich, w szczególno-
ści osób o wyższym wykształceniu oraz dużych ambicjach zawodowych.
Zdolność miast i regionów do przyciągania osób znajduje odzwiercie-
dlenie m.in. w migracjach. Kapitał intelektualny wpływa na podnosze-
nie  produktywności  innych  czynników  produkcji.  Przez  podniesienie
produktywności na danym obszarze wpływa on na wzrost gospodarczy.
Regiony będące w stanie przyciągać kapitał intelektualny z reguły roz-
wijają się szybciej niż obszary nie posiadające takich zdolności. Z tego
powodu badania odnoszące się do zdolności regionów do przyciągania
kapitału ludzkiego są ważne. 

Kapitał ludzki uznawany jest za ważny czynnik rozwoju regionalnego
i lokalnego, a odpowiednie jego ujęcie znacznie poprawia jakość ma-
kroekonomicznych modeli wzrostu gospodarczego (Barro 1997). Z tego
powodu badania odnoszące się do kapitału intelektualnego regionu i
największej jego składowej, czyli ośrodka metropolitalnego, mają duże
znaczenie  dla  przewidywania  rozwoju  gospodarczego (Herbst  2009).
Opinia  o  możliwościach  rozwoju  zawodowego  i  osobistego  w  danej
miejscowości oraz realizowania w niej celów życiowych wpływa na de-
cyzje migracyjne. Poprzez te decyzje wpływa ona także na wielkość
kapitału społecznego danego obszaru. 

Badania dotyczące migracji mogą objąć całą populację lub też jej
wybraną część. Niniejsze badanie ma na celu próbę oceny warunków
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kształtowania się kapitału intelektualnego Szczecina w porównaniu do
Wrocławia. W badaniu oparto się na wynikach analizy losów absolwen-
tów najlepszej szczecińskiej szkoły. Metodę badania zdolności miast i
regionów do tworzenia się kapitału ludzkiego na migracjach absolwen-
tów najlepszych liceów wg rankingu szkół średnich zaproponował  A.
Bajerski (2008). 

Celem artykułu jest określenie w ujęciu przestrzennym losów absol-
wentów wybranych szkół średnich Szczecina i  Wrocławia oraz ocena
trendów rozwoju kapitału intelektualnego tych miast. Analizę przepro-
wadzono dla dwóch szczecińskich szkół średnich i jednej wrocławskiej.
Dla wyboru tych szkół decydującym kryterium był wysoki wynik w ogól-
nopolskim  rankingu  szkół  gimnazjalnych  „Perspektywy”.  XIII  Liceum
Ogólnokształcące w Szczecinie w latach 2004-2010 było zwycięzcą tego
rankingu w Polsce, było w tym okresie także najlepszym liceum w mie-
ście.  W okresie poprzedzającym badanie szkoła nie była praktycznie
notowana w rankingu lub osiągała bardzo dalekie miejsca. V Liceum
Ogólnokształcące w Szczecinie jest szkołą także znajdującą się w ran-
kingu  szkół  ponadgimnazjalnych,  ale  na  dalszych miejscach.  XIV  Li-
ceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu było zwy-
cięzcą tego rankingu w latach 1999 i 2003. W pozostałym okresie za-
wsze znajdowało się wśród pierwszej dziesiątki. Dane uzyskano, wcho-
dząc na ogólnodostępne profile poszczególnych osób na portalu Nasza
Klasa w dniach 13-31 stycznia 2010 r. 

Wybór lat 2000-2010 jako okresu badań związany był z chęcią uzy-
skania informacji o długoterminowych i aktualnych trendach rozwoju
kapitału intelektualnego i społecznego regionów. Okres analizy był cza-
sem przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, w trak-
cie którego Polska przystąpiła do Unii Europejskiej oraz układu Schen-
gen. Zniosło to w znacznym stopniu bariery przemieszczania się i mi-
gracji Polaków do krajów Europy Zachodniej. Szczególnie mocno za-
znaczyło się to w decyzjach migracyjnych osób o największej mobilno-
ści, tj. w wieku 20-30 lat, a takimi właśnie są absolwenci liceów.

Pomysł wykorzystania danych z portalu Nasza Klasa do badania za-
sięgów  szkolnictwa  wyższego  i  kapitału  intelektualnego  wyższych
uczelni został zaproponowany przez A. Bajerskiego (2008). Dane z tego
portalu posłużyły także do opracowania typologii  polskich miast pod
względem korzyści odnoszonych przez nie z racji pełnienia funkcji aka-
demickich (Herbst 2009). Zastosowane do tej pory ujęcia odnosiły się
do określenia zasięgów oddziaływania szkolnictwa wyższego z punktu
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widzenia  uczelni  lub szkoły  wyższej.  W ramach portalu Nasza Klasa
umieszczone są informacje o kolejno ukończonych szkołach oraz nazwa
miejscowości,  w której  dana osoba przebywa.  Zaletą  portalu  Nasza
Klasa jest duża liczba jej użytkowników, która w lipcu 2008 wynosiła
ok. 11 mln (Bajerski 2008). Zaletą pozyskiwania danych w ten sposób
jest ich niewielki koszt, a także praktyczna niemożliwość pozyskania
takich samych danych w tradycyjny sposób, chociażby ze względu na
barierę geograficzną (Batorski, Olcoń-Kubicka 2006). W ramach artyku-
łu podjęto próbę określenia reprezentatywności danych uzyskanych z
portalu społecznościowego Nasza Klasa w badaniach migracji młodych
ludzi. Tabela 1 przedstawia liczby absolwentów, którzy ukończyli szko-
łę średnią w danym roku i posiadają swój profil na portalu. Uzyskane
dane można uznać za reprezentatywne dla badanych społeczności. Po-
zwala to na przeprowadzenie analiz losów absolwentów. 

Tab. 1. Liczba absolwentów, o których uzyskano informacje z portalu Nasza
Klasa.

Rok ukończe-
nia szkoły

XIII LO
Szczecin

V LO Szcze-
cin

XIV LO 
Wrocław

Razem

2000 65 87 96 248

2001 39 99 107 245

2002 63 115 97 275

2003 63 119 115 297

2004 62 115 123 300

2005 77 124 111 312

2006 84 80 124 288

2007 72 64 123 259

2008 77 89 149 315

2009 101 111 147 359

Razem: 703 1003 1192 2898

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z portalu Nasza Klasa oraz
informacji uzyskanej od dyrektorów szkół.

W niniejszej pracy skupiono się na szansach rozwoju kapitału inte-
lektualnego miast, a w szczególności Szczecina. Z tego powodu anali-
zowano  obecne  prawdopodobne  miejsce  przebywania  absolwentów,
wynikające z informacji  o miejscowości zamieszkania i  studiowanym
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kierunku1. Porównanie danych dotyczących miejsca przebywania oraz
studiowania daje informację o atrakcyjności miasta w przyciąganiu ka-
pitału ludzkiego. Tabela 2 przedstawia najpopularniejsze kierunki mi-
gracji absolwentów analizowanych szkół.

Tab. 2. Najbardziej popularne kierunki migracji absolwentów analizowanych
liceów z okresu 2000-2010. 

XIII LO V LO XIV LO

Miasto % Miasto % Miasto %

1. Szczecin 45,7% Szczecin 63,9% Wrocław 74,7%

2. Warszawa 17,6% Warszawa 7,9% Warszawa 6,2%

3. Poznań 10,0% Poznań 7,5% Kraków 1,2%

4. Wrocław 6,6% Wrocław 3,5% Londyn 1,1%

5. Kraków 3,7% Kraków 2,4% Poznań 0,5%

6. Berlin 1,8% Dublin 1,1% Oleśnica 0,4%

7. Londyn 1,5% Berlin 1,0% Glasgow 0,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z portalu Nasza
Klasa.

Najczęstszym miejscem pobytu w każdym z analizowanych przypad-
ków jest miasto ukończenia szkoły średniej. Występują jednak znaczne
różnice, jeśli chodzi o odsetek osób pozostających w rodzinnym mie-
ście. Z analizowanych szkół odsetek osób pozostających w tym samym
mieście najniższy jest dla XIII LO w Szczecinie. Drugim pod względem
atrakcyjności  miastem dla  młodych  zdolnych ludzi  z  obu  miast jest
Warszawa. Dla dalszych kierunków zaczynają się pojawiać różnice re-
gionalne pomiędzy Szczecinem a Wrocławiem. Zauważalna jest większa
atrakcyjność Krakowa jako miejsca osiedlania dla młodych osób z Wro-
cławia, co podyktowane jest mniejszą odległością. Zastanawiający jest
niewielki udział osób migrujących z Wrocławia do Poznania. Może to
być spowodowane konkurowaniem obu miast,  podobieństwem oferty

1 W przypadku różnicy miejscowości zamieszkania i miejsca studiów jako decydują-
ce wybierano miejsce zamieszkania. U niektórych osób podana była informacja o kilku
miejscach zamieszkania, wybierana wtedy była ostatnia odpowiedź. Wyjątkiem od tego
była sytuacja, gdy ostania z nazw miejscowości była taka sama jak szkoły podstawo-
wej, a miejsce studiów wskazywało na inną miejscowość. W niektórych profilach znaki
„=>” lub inne oznaczenia wskazywały na obecne miejsce przebywania. Zabiegi te za-
stosowano, mając na celu możliwie zgodne z sytuacją faktyczną określenie miejsca
przebywania absolwentów.
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edukacyjnej i  sytuacji  gospodarczej. Relatywnie jest też także duży
odpływ absolwentów szczecińskich szkół średnich do Berlina, co zwią-
zane jest z niewielką odległością (2 godziny pociągiem, 1,5 godziny sa-
mochodem) pomiędzy tymi ośrodkami.

Na podstawie zebranych danych możliwe jest także ocenienie wiel-
kości  odpływu  młodych  osób  z  obszaru  Polski.  Tab.  3  przedstawia
udział  absolwentów analizowanych  szkół  przebywających  i  studiują-
cych w Polsce oraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Znacznie większy
udział Niemiec jako kierunku migracji i studiów dla Szczecina można
tłumaczyć bliskością granicy polsko-niemieckiej i Berlina. Wśród stu-
diujących w Niemczech absolwentów analizowanych dwóch szczeciń-
skich szkół zdecydowana większość uczy się w tym mieście. Znaczny
jest także udział osób osiedlających się w przygranicznych powiatach
niemieckich, co spowodowane jest niskimi cenami nieruchomości w po-
równaniu do strefy podmiejskiej Szczecina. Osoby te prawdopodobnie
pracują w Polsce. Zjawisko to pojawiło się po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej w 2004 roku, a w szczególności po zniesieniu kontroli na
granicach po wejściu Polski do strefy Schengen 21 grudnia 2007 r. Dru-
gim ośrodkiem niemieckim, z którym szczecinianie są związani, jest
Greifswald. Miasto to jednak, ze względu na niewielkie rozmiary i nie-
wielką odległość, w przeciwieństwie do Berlina nie stanowi jednak ob-
szaru migracji. 

Tab. 3. Absolwenci  liceów ogólnokształcących wg miejsca przebywania  oraz
miejsca studiowania. 

XIII LO w Szczecinie miejsce 
przebywania

miejsce 
studiowania

Niemcy 3,4% 1,8%

Wielka Brytania 5,0% 1,2%

Polska 87,1% 97,1%

 w tym obszar województwa 46,5% 50,7%

V LO w Szczecinie miejsce 
przebywania

miejsce 
studiowania

Niemcy 3,2% 1,4%

Wielka Brytania 3,0% 0,0%

Polska 89,7% 98,5%

 w tym obszar województwa 65,5% 74,5%
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XIV LO we Wrocławiu miejsce 
przebywania

miejsce 
studiowania

Niemcy 1,9% 0,3%

Wielka Brytania 3,8% 1,4%

Polska 88,7% 98,0%

 w tym obszar województwa 78,9% 87,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z portalu Nasza Klasa.

Kierunki  migracji  oraz  studiowania  absolwentów  szkół  średnich
zmieniały się w ciągu całego analizowanego okresu. Udział absolwen-
tów, którzy ostatecznie związali swoje losy z miastem uczęszczania do
szkoły średniej, we wszystkich liceach na początku okresu badawczego
był podobny. Później następowało wyraźne zróżnicowanie wśród anali-
zowanych szkół. Szkołą różniącą się od dwóch analizowanych jest XIII
Liceum  Ogólnokształcące.  Udział  osób,  które  ostatecznie  zostały  w
mieście, spadł z ok. 60% dla absolwentów rocznika 2001 do poniżej 40%
w 2005 roku. Okres 2003-2004 to dla tej szkoły moment bardzo szyb-
kiego wspinania się na szczyt rankingu perspektyw, wzrostu liczby lau-
reatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz ambicji  edukacyj-
nych uczniów. Jest to także okres rozpoczynającej się zapaści gospo-
darczej miasta2. Sytuacja gospodarcza miasta nie pozostała zapewne
bez wpływu na wizerunek regionu i uczelni oraz decyzje młodych ludzi
o kontynuacji nauki poza regionem. W późniejszych rocznikach udział
absolwentów XIII LO przebywających obecnie poza Szczecinem pozo-
stawał na podobnym poziomie. Dalsze utrzymywanie się tej tendencji
wpłynie negatywnie na perspektywy rozwoju kapitału intelektualnego
miasta, a więc także na tempo rozwoju gospodarczego. Inne tendencje
zaobserwowano dla drugiego szczecińskiego liceum oraz dla XIV Liceum
Ogólnokształcącego we Wrocławiu, o podobnych aspiracjach i osiągnię-
ciach co wielokrotny zwycięzca rankingu „Perspektyw”.  Udział  osób
przebywających  poza  miastem  dla  poszczególnych  roczników  absol-
wentów wykazywał tendencje rosnącą, a różnica pomiędzy najlepszym
liceum w Polsce a pozostałymi szkołami wynosiła około 20-40%. Udział

2 Rok 2001 to rok pierwszego upadku Stoczni Szczecińskiej, największego zakładu
przemysłowego regionu, stanowiącego podstawę gospodarki Szczecina. Wg danych GUS
Podregion miasta Szczecina (NUTS3) był najwolniej rozwijającym się regionem Polski
od tego okresu i jako jedyny z polskich zwiększał dystans rozwojowy względem prze-
ciętnej dla Unii Europejskiej. 
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absolwentów, którzy przebywają obecnie na obszarze miasta ukończe-
nia szkoły średniej, przedstawia rycina 1.
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Ryc. 1. Udział absolwentów przebywających w mieście ukończenia liceum we-
dług roku ukończenia szkoły.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z portalu Nasza
Klasa.

W zakresie atrakcyjności miast dla absolwentów z różnych lat wy-
stępują różnice. Przez cały okres najbardziej atrakcyjne było miasto
ukończenia szkoły średniej. Ośrodkiem, do którego kierowała się naj-
większa liczba migrujących absolwentów, była Warszawa. Jedynie dla
V liceum ogólnokształcącego w Szczecinie w latach 2005-2009 została
ona wyprzedzona przez Poznań oraz Wrocław. W tym okresie obserwo-
wany jest wzrost atrakcyjności Wrocławia. Wzrost ten częściowo moż-
na tłumaczyć przesunięciem preferencji absolwentów w wyborze stu-
diów w stronę kierunków technicznych. Nie wyjaśnia to jednak więk-
szego niż w przypadku Poznania wzrostu atrakcyjności miasta. Ryciny
2, 3 i 4 przedstawiają atrakcyjność miast dla absolwentów analizowa-
nych liceów w latach.
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Ryc. 2. Prawdopodobne miejsce pobytu absolwentów XIII LO w Szczecinie we-
dług rocznika ukończenia szkoły (tylko Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z portalu Nasza
Klasa.
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Ryc. 3. Prawdopodobne miejsce pobytu absolwentów V LO w Szczecinie we-
dług rocznika ukończenia szkoły (tylko Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z portalu Nasza
Klasa.
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Ryc. 4. Prawdopodobne miejsce pobytu absolwentów XIV LO we Wrocławiu
według  rocznika  ukończenia  szkoły  (tylko  Warszawa,  Kraków,  Londyn,
Poznań).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z portalu Nasza
Klasa.

Porównując wyniki przeprowadzonej analizy z badaniami odnoszący-
mi się do oczekiwań młodzieży województwa zachodniopomorskiego,
na podstawie decyzji migracyjnych młodzieży wybranych szkół średnich
można stwierdzić, że ich opinia jest podobna do zdania ich rówieśni-
ków w pozostałej części województwa (por. Czubara 2008, s. 69). W
porównaniu do reszty województwa mniejsza liczba osób swoją przy-
szłość związała z Trójmiastem, co może być motywowane rywalizacją i
pewnymi  antagonizmami  obu  ośrodków konkurujących  o miano  naj-
większego polskiego portu na Bałtyku.  Absolwenci  obu szczecińskich
szkół w większym stopniu niż z pozostałego obszaru województwa swo-
ją obecną sytuację związali z Niemcami.

Opracowanie pozwoliło ocenić perspektywy rozwoju kapitału inte-
lektualnego w Szczecinie oraz odnieść się do wpływu sukcesów szcze-
cińskich szkół średnich na kształtowanie się tego kapitału. Obserwacja
bieżących trendów migracji uzdolnionej młodzieży nie pozwala na kre-
owanie pozytywnych prognoz rozwoju tego kapitału. Fakt opuszczania
miasta przez ponad połowę absolwentów najlepszego liceum w mieście
świadczy raczej o negatywnej opinii młodych jego mieszkańców o szan-
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sach rozwoju zawodowego i edukacyjnego w Szczecinie. O tym, że ta
opinia jest co najmniej częściowo niesłuszna, może świadczyć sam fakt
funkcjonowania  w mieście najlepszego liceum ogólnokształcącego w
Polsce,  które  znajduje  się  pod  patronatem  i  opieką  Uniwersytetu
Szczecińskiego. Prawdopodobnie jeszcze wyraźniejszy obraz zostałby
uzyskany, gdyby uwzględnić losy laureatów i finalistów olimpiad przed-
miotowych,  gdyż te  sukcesy  decydują  o  pozycji  szkoły  w rankingu.
Zmieniająca się różnica w liczbie pozostających w mieście młodych lu-
dzi pomiędzy XIII LO a V LO może być wytłumaczona różnicami w odno-
szeniu sukcesów przez te szkoły, co także świadczy o odpływie z miasta
najzdolniejszej młodzieży. 

Odwrotnie do Szczecina sytuacja wygląda we Wrocławiu. Liczba ab-
solwentów najlepszego wrocławskiego liceum związanych z miastem
wzrasta z roku na rok. Częściowo wynika to z ogólnego wzrostu atrak-
cyjności Wrocławia, o czym świadczy także wzrost udziału absolwen-
tów szczecińskich szkół średnich studiujących w tym mieście. Pozosta-
nie jednak wszystkich absolwentów w mieście paradoksalnie może być
także zagrożeniem dla rozwoju kapitału ludzkiego. Obecnie w rozwoju
miast, a w szczególności metropolii, do której miana oba miasta pre-
tendują,  coraz większego znaczenia nabierają związki  pomiędzy po-
dobnymi ośrodkami.  Wśród tych relacji bardzo duże znaczenie mają
osobiste powiązania mieszkańców. Byli młodzi mieszkańcy, którzy od-
nieśli sukces  poza swoim miastem i zachowują z  nim związki,  mogą
przyczynić się do zwiększania siły i skali powiązań z innymi ośrodkami.
Osoby te mogą także po zdobyciu doświadczenia i osiągnięciu sukcesu
wracać do miejsc, w których się wychowali, i zdobytym doświadcze-
niem i  wiedzą przyczyniać  się do poprawy funkcjonowania  ważnych
sfer życia miasta i regionu. Kluczowe dla tego procesu jest utrzymywa-
nie więzi pomiędzy osobami pozostałymi w mieście a byłymi mieszkań-
cami miasta. W tym kontekście migracje młodych zdolnych osób należy
ostrożnie traktować także jako potencjalną szansę dla przyszłego roz-
woju miasta. 

Bibliografia:
Bajerski A., Możliwości wykorzystania serwisów społecznościowych w badaniu

zasięgów oddziaływania przestrzennego szkolnictwa wyższego (na przy-
kładzie  portalu  Nasza  Klasa),  „Geopolis  —  Elektroniczne  Czasopismo
Geograficzne” 2006, s. 81-89
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Bieżące problemy rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Agata KUŚWIK

BIEŻĄCE PROBLEMY ROZWOJU
AGLOMERACJI KALISKO – OSTROWSKIEJ

Wstęp

Celem  artykułu  jest  przedstawienie  Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej
wraz z jej aktualnymi problemami rozwoju.

Aglomeracja jest słowem pochodzenia łacińskiego, gdzie agglomera-
tio oznacza nagromadzenie. Jest to obszar, który cechuje intensywna
zabudowa oraz duże zagęszczenie ludności przebywającej na danym
terenie.  Aglomeracje charakteryzują się również dużym przepływem
osób i towarów, a także znaczną wymianą usług. Bardziej  potocznie
o aglomeracji można powiedzieć, że jest ona skupiskiem sąsiadujących
miast i wsi, stanowiących jeden organizm dzięki wspólnej infrastruktu-
rze tych  miejscowości,  a  także  poprzez wykorzystywanie  wspólnego
potencjału. Rozróżniamy dwa rodzaje aglomeracji, a mianowicie mo-
nocentryczną i policentryczną. Monocentryczna to taka, która posiada
jedno miasto główne, policentryczna natomiast posiada kilka ważniej-
szych ośrodków miejskich. Omawiana w opracowaniu aglomeracja na-
leży do aglomeracji policentrycznych. 

Powołanie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (patrz ryc.1) położona jest w południo-
wo-wschodniej Wielkopolsce. Centrum aglomeracji stanowią dwa mia-
sta: Kalisz i Ostrów, dlatego też zaliczana jest do aglomeracji policen-
trycznych.  Oddalona  o  125  km  od  Poznania,  zajmuje  powierzchnię
2100 km2, co stanowi 7% powierzchni województwa wielkopolskiego.
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Obecnie jej obszar zamieszkuje ponad 350 tys. mieszkańców. W skład
aglomeracji wchodzi 20 gmin, które wokół miast centralnych tworzą
dwa pierścienie. Są to dwie gminy miejskie (Kalisz i Ostrów Wielkopol-
ski),  cztery  gminy  miejsko-wiejskie  (Nowe Skalmierzyce,  Odolanów,
Raszków, Stawiszyn) oraz 14 gmin wiejskich (Blizanów, Brzeziny, Ce-
ków  Kolonia,  Godziesze,  Koźminek,  Lisków,  Mycielin,  Opatówek,
Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie, Szczytniki, Że-
lazków). 

Z dniem 19 lutego 2008 roku zostało podpisane przez prezydentów
miast, burmistrzów i wójtów gmin, a także przez starostów kaliskiego i
ostrowskiego  „Porozumienie  o  Współpracy  pomiędzy  samorządami
aglomeracji kalisko-ostrowskiej”. „Kierując się troską o trwały i zrów-
noważony rozwój aglomeracji kalisko-ostrowskiej, pragnąc wykorzystać
możliwości,  jakie stwarza  Unia Europejska dla rozwoju regionów, w
przekonaniu, że tylko współdziałanie i wszechstronna współpraca mogą
przynieść  korzyści  każdemu miastu  i  każdej  gminie  wchodzącym  w
skład aglomeracji, postanawiamy zawrzeć porozumienie, które będzie
służyło osiągnięciu tych celów”1. W myśl porozumienia współpraca ta
polegać  ma na  działaniach  nastawionych  na  następujące  dziedziny:
promocję gospodarczą i turystyczną, kulturę i dziedzictwo narodowe,
warunki inwestowania, aktywność zawodową mieszkańców, zagospoda-
rowanie  przestrzenne,  transport  zbiorowy,  gospodarkę  komunalną,
edukację publiczną, ochronę zdrowia oraz ochronę środowiska. Stwo-
rzono również pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego oraz Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego Stałą Radę Współpracy Prezyden-
tów, Starostów, Wójtów aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Rada w dniu
6  maja  2008  roku  podpisała  deklarację  w sprawie  przystąpienia  do
opracowania  strategii  rozwoju  Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej.  Na
mocy deklaracji wyznaczono miasto Kalisz jako zleceniodawcę prac do-
tyczących sporządzenia strategii. Kosztami opracowania strategii  ob-
ciążone  zostaną  jednostki  samorządu  terytorialnego  proporcjonalnie
według liczby mieszkańców. Jako jednostka urbanistyczna widnieje w
wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego od 2001 roku.

Przy tworzeniu projektu strategii dla aglomeracji zostały pozyskane
przez spółkę HOLDICOM środki unijne. Projekt pod nazwą „Aglomeracja
Kalisko-Ostrowska na rzecz zmian gospodarczych. Strategia.  Partner-
stwo. Współpraca” realizowany na terenie aglomeracji kalisko-ostrow-

1 Porozumienie o Współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji kalisko-ostrow-
skiej, http://www.kalisz.eu.
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skiej oraz powiatu pleszewskiego pozyskał ze środków unijnych kwotę
pół miliona złotych. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Działanie  8.1.  „Rozwój  pracowników  i
przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2. „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Ryc. 1. Obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zaznaczona kolorem żółtym.
Źródło: http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl.

Działalność usługowa

Aglomeracja dysponuje dużym potencjałem gospodarczym. Na terenie
aglomeracji występuje dominacja przemysłu przetwórczego, a miano-
wicie elektrotechnicznego, elektronicznego precyzyjnego, maszynowe-
go, metalowego, spożywczego, chemicznego, włókienniczo-odzieżowe-
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go oraz materiałów budowlanych. Najistotniejsze z nich przedstawiono
w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie firm działających w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w
2009 r.

FIRMA BRANŻA

BIG STAR odzieżowa

ENERGA — ENERGETYKA KALISKA przemysł energetyczny

KALISZANKA spożywcza

OKRĘGOWA  SPÓŁDZIELNIA  MLECZR-
SKA KALISZ 

spożywcza

PRATT & WHITNEY maszynowa

WINIARY — NESTLE spożywcza

ZPS Ostrowin spożywcza

DELPHI Automotive Systems Poland maszynowa

LITEX meblowa

HAFT włókiennicza

COMFORT meblowa

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto średnia zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na te-
renie aglomeracji na 10 tys. mieszkańców wynosi 879,6.  Średnia dla
województwa wielkopolskiego jest równa 1040 podmiotów gospodar-
czych na 10 tys. mieszkańców. Obecnie na terenie aglomeracji znajdu-
je się 255 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. 

Wybrane problemy

Aglomeracja nie posiada obecnie żadnej formy administracyjno-praw-
nej, co w dużym stopniu ogranicza jej możliwości w pozyskiwaniu środ-
ków na realizację większych projektów. W ciągu dwóch lat istnienia
aglomeracji podejmowane były przez organy samorządowe aglomeracji
dyskusje na temat wyboru formuły, jednak w chwili obecnej taka decy-
zja nie została podjęta. Aglomeracja stawia przed sobą śmiałe zadania,
a brak budżetu znacznie ogranicza jej możliwości. Rada Stałej Współ-
pracy przedstawiła swoje stanowisko odnośnie do najważniejszych in-
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westycji, które mają miejsce na terenie aglomeracji. Dotyczy to mię-
dzy innymi: budowy zbiornika  retencyjnego Wielowieś  Klasztorna  na
rzece Prośnie, rozbudowy i modernizacji drogi krajowej nr 25 łączącej
Kalisz z Ostrowem, stanowisko w sprawie kolei szybkich prędkości oraz
rozbudowy Lotniska Południowej Wielkopolski w Michałkowie.

I tak zgodnie ze stanowiskiem Rady odnośnie do budowy zbiornika
retencyjnego2 władze  stwierdziły,  że  inwestycja  ta  jest  niezbędna,
gdyż dalsze odwlekanie prac może być szkodliwe w skutkach dla gospo-
darki kraju. Zbiornik o powierzchni prawie 2000 ha zajmuje obszar na-
leżący do sfery gospodarczej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Jego lo-
kalizacja ma bardzo duże znaczenie dla rolnictwa na terenie pięciu
gmin  i  trzech powiatów,  na  którym ma się  znajdować.  Dlatego też
Rada  Stałej  Współpracy  swoje  stanowisko  przedstawiła  marszałkowi
Sejmu Rzeczpospolitej  Polskiej,  premierowi  rządu,  ministrowi  infra-
struktury, ministrowi finansów, ministrowi rolnictwa i ministrowi roz-
woju regionalnego,  wojewodzie wielkopolskiemu, marszałkowi woje-
wództwa wielkopolskiego i parlamentarzystom okręgu kalisko-leszczyń-
skiego.

Kolejnym stanowiskiem, jakie przedstawiła Rada Aglomeracji Kali-
sko-Ostrowskiej, była opinia dotycząca rozbudowy i modernizacji drogi
krajowej nr 253. Stwierdzono, że dla lepszego rozwoju terenów aglo-
meracji niezbędna jest rozbudowa drogi krajowej nr 25. Poprzez roz-
budowę rozumiemy budowę drugiego pasma ruchu na odcinku Kalisz –
Ostrów Wielkopolski, a także obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, No-
wych Skalmierzyc i Kalisza oraz dogodnego połączenia z drogami krajo-
wymi nr 11 i 12. Stwierdzono, że tylko ten sposób pozwoli na uniknię-
cie problemów logistycznych oraz ułatwi zespalanie organizmów gospo-
darczych Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Nowych Skalmierzyc i Opa-
tówka.Modernizacja drogi krajowej nr 25 poprzez połączenie jej z au-
tostradą A2 przybliży Aglomerację Kalisko-Ostrowską do sieci komuni-
kacyjnej Polski i Europy. Z dniem 26 listopada 2009 roku oddano do
użytku obwodnicę  Ostrowa Wielkopolskiego,  położoną  w ciągu  drogi
ekspresowej S-11. Rezultatem inwestycji jest licząca 6,1 km obwodni-
ca. Aktualnie ruszył II etap tego projektu. Na ryc. 2 przedstawiony zo-
stał fragment nowo oddanej obwodnicy.

2 Stanowisko Stałej Rady Współpracy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w sprawie bu-
dowy  zbiornika  retencyjnego  „Wielowieś  Klasztorna”  na  rzece  Prośnie,
http://www.kalisz.eu.

3 Stanowisko Stałej  Rady Współpracy Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej w sprawie
rozbudowy i modernizacji drogi krajowej nr 25, http://www.kalisz.eu.
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Ryc. 2. Fragment oddanej obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
Źródło: http://www.gddkia.gov.pl.

Następne  stanowisko  dotyczyło  sprawy  kolei  szybkich  prędkości4.
Stała Rada Współpracy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na posiedzeniu
6 maja 2008 roku zapoznała się z projektami dotyczącymi budowy kolei
dużych prędkości i z dotychczasowymi działaniami Samorządów teryto-
rialnych województwa Wielkopolskiego. Samorządy wchodzące w skład
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dla projektu, który ma być dla kraju i
Wielkopolski
impulsem rozwoju,  będą stwarzać w ramach swoich możliwości  nie-
zbędne warunki do przeprowadzenia procesów inwestycyjnych. Wybór
wariantu „Y” przebiegu kolei dużych prędkości jest najlepszym rozwią-
zaniem według Rady, ponieważ przyczyni się do rozwoju gospodarcze-
go i cywilizacyjnego Polski, a także wzmocni jej wewnętrzną integral-
ność dzięki połączeniu Wielkopolski i Dolnego Śląska ze stolicą kraju.
Stanowisko zostało przedstawione premierowi rządu, ministrowi infra-
struktury,  wojewodzie  wielkopolskiemu,  marszałkowi  województwa
wielkopolskiego, wojewodzie dolnośląskiemu, marszałkowi wojewódz-
twa dolnośląskiego i parlamentarzystom okręgu kalisko-leszczyńskiego.
I tak obecne plany przebiegu linii kolei szybkich prędkości uwzględnia-
ją tereny Aglomeracji, ale kwestia stacji jest nadal nierozstrzygnięta.

4 Stanowisko Stałej Rady Współpracy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w sprawie ko-
lei szybkich prędkości, http://www.kalisz.eu.
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Jeden z wariantów, który przewiduje stację na terenach aglomeracji,
przedstawia ryc. 3. 

Rys. 3. Planowany przebieg linii kolei dużych prędkości.Źródło: http://www.plk-inwestycje.pl/koleje-duzych-predkosci/.

Ostatnie ze stanowisk przedstawionych przez Radę Współpracy doty-
czy rozwoju Lotniska Południowej Wielkopolski w Michałkowie5. Samo-
rządowcy wchodzący w skład Rady zapoznali się z planami rozbudowy
lotniska Aeroklubu Ostrowskiego w Michałkowie, która ma na celu przy-
stosowanie go do małego ruchu pasażerskiego i towarowego. Wysoki

5 Stanowisko Stałej  Rady Współpracy Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej w sprawie
rozwoju Lotniska Południowej Wielkopolski w Michałkowie, http://www.kalisz.eu.
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poziom infrastruktury technicznej i  komunikacyjnej jest niezbędnym
elementem przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej.  Jej  umiejscowienie w odległości 100-120 km od
lotnisk regionalnych sprawia, że nie ma ona możliwości przyjmowania
małych samolotów pasażerskich i towarowych, co uniemożliwia bezpo-
średnie kontakty z dużymi ośrodkami w kraju i Europie. Rozwinięty na
terenie Aglomeracji przemysł mechaniczny, spożywczy, telekomunika-
cyjny, centra logistyczne i inne branże potrzebują alternatywny środ-
ków transportu dla samochodów i kolei. Rada stwierdziła, że Fundacja
Rozwoju Lotniska Południowej Wielkopolski w Michałkowie przygotowa-
ła odpowiednią koncepcje zmian w infrastrukturze lotniska, tworząc na
jego terenie pas startowy o długości 1200 metrów. Rada zobowiązała
się wspierać wszelkie starania samorządów i inwestorów w sprawie roz-
budowy lotniska w Michałkowie. 

Podsumowanie

Integracja wszystkich wymienionych w artykule gmin jest dobrym po-
czątkiem współpracy, która daje duże możliwości rozwoju regionu po-
łudniowej Wielkopolski. Jednak dopóki Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
nie będzie miała żadnej mocy prawnej, nie będzie też miała zbyt dużej
możliwości wpływania na zmiany i rozwój. Inicjatywa aglomeracji jest
młodym  pomysłem,  dlatego  z  czasem,  dzięki  działaniom  lokalnych
władz, ma szansę się rozwijać. 

Bibliografia:
http://www.plk-inwestycje.pl/koleje-duzych-predkosci
http://www.gddkia.gov.pl
http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl
http://www.kalisz.eu
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Szanse i bariery rozwoju Koszalina a jego konkurencyjna pozycja...

Angelika JURKOWSKA

SZANSE I BARIERY ROZWOJU KOSZALINA 
A JEGO KONKURENCYJNA POZYCJA 

NA TLE REGIONU POMORZA ŚRODKOWEGO

1. Wstęp

Miasta powstają  i  rozwijają  się dzięki  pełnionym przez siebie  funk-
cjom. Do funkcji miejskich należą działalności: handlowe, przemysło-
we, budowlane, transportowe, kulturalne, finansowe, administracyjne1

(Domański 2007, s. 21). Jednakże na rozwój miast wpływają nie tylko
pełnione przez nie funkcje. 

Dużą rolę w procesie rozwoju i wzrostu gospodarczego miast odgry-
wają szanse i bariery2 pojawiające się w ich otoczeniu. Polityka miej-
ska państwa nakierowana jest na stwarzanie korzystnych warunków dla
rozwoju miast i ich otoczenia, jak również — dla rozwoju regionalnego,
w tym na kontrolę procesów urbanizacji3.

Koszalin, liczący 107,1 tys. mieszkańców, leży w północnej-wschod-
niej części województwa zachodniopomorskiego, 11 km od Morza Bał-
tyckiego. Do 1998 roku miasto stanowiło stolicę byłego województwa
koszalińskiego, obecnie jest drugim co do wielkości ośrodkiem miej-

1 Niektóre miasta są ośrodkami górnictwa. Inne w swoich granicach mieszczą dzia-
łalność rolniczą i ogrodniczą. Są miasta, w których wśród wszystkich funkcji dominuje
jedna działalność lub jedna grupa działalności. Działalności te wyznaczają specjaliza-
cję miast (Domański 2007, s. 21).

2 „Barierą jest sytuacja, w której uzyskanie określonych efektów wymaga zaangażo-
wania środków inwestycyjnych, zaangażowania organizacyjnego lub  czasu, znacznie
przekraczających przeciętne w danych warunkach” (Bariery rozwoju 1996).

3 Ustawa o rozwoju miast i obszarach metropolitalnych, Rozdział I: Polityka miejska
państwa.
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skim Pomorza Zachodniego. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat liczba
mieszkańców miasta wzrastała, jednakże od 2000 roku następuje spa-
dek liczby ludności. 

Zjawisko to było spowodowane migracją ludności za granicę kraju
(głównie do Wielkiej Brytanii) w poszukiwaniu pracy zarobkowej4. 

Czy teraz Koszalin jest miastem, do którego warto wracać? Czy jest
to miasto, gdzie warto zainwestować swój kapitał?

Ryc. 4. Koszalin — widok centrum z lotu ptaka — przykład atrakcyjności komu-
nikacyjnej i turystycznej miasta.
Źródło: Oficjalny serwis internetowy miasta Koszalin.

2. Czynniki wpływające na rozwój miasta

Osiąganie wysokiej pozycji konkurencyjnej wiąże się ze sprawnym wy-
korzystywaniem zasobów i skutecznym zarządzaniem tymi zasobami, a
także wymaga zwiększenia atrakcyjności danego obszaru dla inwesto-
rów i przystosowania się do światowych standardów pod względem ja-
kości życia5. Możliwość osiągania takiego celu rozwojowego, jakim jest

4 Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie nr XXXII/367/2009.
5 Według A. Karwińskiej (Karwińska 2008, s. 120) ważne jest również zdefiniowanie

wyzwań, określenie, jakie problemy występujące w danym mieście mają charakter tak
zasadniczy, że ich rozwiązanie poprawi ogólną sytuację i stworzy perspektywy dalszego
rozwoju.
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budowanie przewagi konkurencyjnej, zależy od wielu różnych czynni-
ków (Karwińska 2008, s. 119).

Wśród czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną mia-
sta należy wymienić:

• jakość rynku pracy, mierzoną głównie poziomem wykształcenia
oraz obecnością i jakością instytucji naukowych, edukacyjnych i
badawczych; 

• klimat  społeczny,  powiązany  z aktywnością społeczną,  tworze-
niem się instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz ze stabil-
nością polityczną; 

• koszty prowadzenia działalności gospodarczej (ceny nieruchomo-
ści i zróżnicowanie kosztów pracy)

• infrastrukturę techniczną; 
• infrastrukturę otoczenia biznesu, a więc rozwój sieci bankowej,

instytucji ubezpieczeniowych i innych obsługujących życie gospo-
darcze; 

• dostępność komunikacyjną: położenie względem głównych dróg i
linii kolejowych, planowanych autostrad; 

• chłonność rynku lokalnego, powiązaną z wielkością rynku, zamoż-
nością społeczności lokalnej oraz poziomem aktywności gospodar-
czej; 

• skuteczność transformacji gospodarczej: postępy w rozwoju sek-
tora  prywatnego,  dotychczasowa aktywność  inwestorów zagra-
nicznych, zróżnicowanie branżowej struktury gospodarczej; 

• aktywność marketingową lokalnych władz samorządowych; 
• możliwości wypoczynkowe związane z bliskością terenów warto-

ściowych przyrodniczo (jak parki narodowe), obiektów zabytko-
wych, muzeów, a także z wielkością i jakością bazy noclegowej.

Odwołując się do powyżej wymienionych czynników i przekładając
je na możliwości Koszalina, stwierdzić można, iż miasto ma potencjał.

Pierwszą z szans rozwoju miasta stanowi atrakcyjne położenie geo-
graficzne — w pasie nadmorskim (6 km w linii prostej od Morza Bałtyc-
kiego), na przecięciu kilku szlaków komunikacyjnych (międzynarodo-
wej drogi E-28 Berlin – Kaliningrad, krajowej drogi nr 6, drogi krajowej
nr 11, linii kolejowej Szczecin – Gdańsk). Położenie to świadczy o dużej
dostępności  przestrzennej  miasta  i  jest  czynnikiem  warunkującym
przepływ ludności. 

Władze Koszalina wykorzystują obecnie ten atut jako silny bodziec
rozwoju turystyki napędzającej rozwój miasta. Szacuje się, że prze-
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ciętnie w trakcie trwania sezonu letniego do Koszalina i  okolicznych
miejscowości nadmorskich łącznie przybywa ponad 1 mln osób6.

Koszalin to nie tylko teren przyległy do Morza Bałtyckiego. To rów-
nież liczne parki miejskie, ścieżki rowerowe, skwery. Nie bez powodu
jego najnowsze hasło promocyjne brzmi: „Zielone miasto zaprasza...
Koszalin — pełnia życia!”.

Ryc. 5. Logo promujące miasto Koszalin.
Źródło: www.koszalin.pl

Aktywność marketingowa lokalnych władz samorządowych nie pozo-
staje w tyle za  największymi polskimi miastami,  takimi  jak  Kraków
(„Magiczny Kraków”), Poznań („Miasto know-how”) czy Wrocław („Mia-
sto spotkań”)7. W czasach kryzysu i nieustającej konkurencji o rynki
zbytu w rozwoju miast i regionów, uważanych za organizacje non-pro-
fit, konieczne jest zastosowanie marketingu, gdyż jednostki te konku-
rują między sobą o potencjalnych inwestorów, turystów, imigrantów
oraz  stałych  mieszkańców  regionu.  W  tym  miejskim  „wyścigu
szczurów” powstaje wiele inicjatyw promujących miasta. Dla Koszalina
utworzono specjalny film ukazujący największe atuty i możliwości roz-
wojowe: http://www.koszalin.pl/SPUTNIKfiles/Koszalin/film/film.html.

Rozwój inicjatyw promujących Koszalin wpływa na wzrost świado-
mości społeczeństwa o potencjale miasta, a przez to na wzrost zatrud-
nienia, rozszerzenie działalności w handlu, usługach i produkcji, oraz
wspiera budowanie relacji partnerskich pomiędzy przedsiębiorstwami,
zarówno w regionie, jak i zagranicznymi.

6 http://www.koszalin.pl/getdoc/0c05ffee-ec9f-4d29-a36c-c93b2d4d21a0/Korzy
%C5%9Bci.aspx

7 Raport serwisu MuratorPlus.pl: Atrakcyjność inwestycyjna dużych miast w Polsce.
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Kolejną szansą rozwoju miasta, związaną pośrednio z jego promo-
cją, jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. 

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  współczesnego  rynku  dóbr  i
usług, utworzono grupę MADE IN KOSZALIN (powstała z inicjatywy Cen-
trum Biznesu oraz Browaru w Koszalinie, producenta marki  Brok,  ze
wsparciem  Prezydenta  Miasta  Koszalina  Mirosława  Mikietyńskego).
„MADE IN KOSZALIN to pomysł na promowanie tego, co w Koszalinie
najlepsze, ale również integracja lokalnych środowisk gospodarczych,
kulturalnych, a nawet politycznych” (Miasto — Dziennik Koszaliński).Do
celów grupy należy wzmocnienie wizerunku firm, budowanie przywią-
zania klientów do lokalnych marek, zwiększenie atrakcyjności produk-
tów i usług na rynku lokalnym oraz wzbudzenie patriotyzmu lokalnego
u mieszkańców Koszalina i okolic.

Koszalin to miasto o powierzchni 83,20 km². Jak już wspomniano,
znaczną  część  miasta  stanowią  tereny  zielone  (patrz  tabela).  Taka
struktura użytkowania gruntów sprzyja uprawianiu sportów przez ko-
szalinian oraz jest kolejnym, oprócz nadmorskiego położenia miasta,
elementem przyciągającym aktywnych turystów.

Tab.1. Struktura użytkowania gruntów (2005).

Rodzaj gruntów Powierzchnia (ha)  %

Razem (Σ) 8 320 100

Lasy i grunty leśne 3393 40,78

Pozostałe grunty i nieużytki 2808 33,75

Użytki rolne 2119 25,47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych
Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednakże Koszalin to nie tylko miasto ciekawe turystycznie. Bardzo
dużą rolę w rozwoju miasta odgrywa atrakcyjność inwestycyjna jego
terenów. Spośród pozostałych gruntów i  nieużytków Koszalina o  po-
wierzchni 2808 ha znaczną  część stanowi ustanowiona Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 22.10.2003 roku Podstrefa „Koszalin” Słup-
skiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej. Teren Strefy  o pow. 90,93 ha
znajduje się w zachodniej części miasta, w obrębie międzynarodowej
trasy E-28 Berlin – Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Ko-
szalin z Poznaniem i południem kraju.
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Ryc. 6. Podstrefa „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Źródło: www.koszalin.pl

Jest to najatrakcyjniejszy obszar inwestycyjny pod budowę zakła-
dów  produkcyjnych  w  mieście,  gdyż  przedsiębiorcom  prowadzącym
działalność na terenie Podstrefy „Koszalin” przysługuje zwolnienie od
podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych
(m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych
miejsc pracy (Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku
od nieruchomości grunty, budynki i budowle na terenie Strefy w Kosza-
linie). Ze zwolnień wykluczono obiekty przeznaczone na handel, usługi
gastronomiczne i stacje paliw — bowiem były to sfery dobrze rozwija-
jące się w Koszalinie, niewymagające wsparcia ze strony miasta. 

Innym atutem miasta jest wysoka jakość rynku pracy. Koszalin ofe-
ruje dobrze wykształconą i tanią kadrę zawodową. W mieście działa
kilka uczelni wyższych, kształcących 17 000 studentów, wśród których
największą jest Politechnika Koszalińska (jedyna uczelnia techniczna
na Pomorzu Środkowym), co jest gwarantem  wykwalifikowanej przy-
szłej kadry zawodowej. 

Brak  ograniczeń  w dostępności  infrastruktury  technicznej  sprzyja
zainteresowaniu wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. 

Koszalin dysponuje znacznymi  rezerwami w dostawach  wszystkich
mediów, a koszalińska woda jest jedną z najczystszych w kraju. Inwe-
stycyjne środki miasta zaangażowane są w proces modernizacji układu
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komunikacyjnego  miasta  i  rozwoju transportu  publicznego,  poprawy
funkcjonowania infrastruktury w poszczególnych branżach oraz rozwo-
ju budownictwa mieszkaniowego.

Dodatkowo miasto oferuje przyjazny klimat inwestycyjny, a władze
miasta wspierają przedsiębiorców i oferują pomoc na każdym etapie
inwestycji.

Koszalin nie może również narzekać na zewnętrzne bodźce pobudza-
nia rozwoju. Miasto w 2009 roku otrzymało 12 264 589 złotych na okre-
ślone zadania inwestycyjne (m.in.:  E-learning —  nowa jakość,  nowe
możliwości, Leonardo Da Vinci — Praktyka uczniów technikum samo-
chodowego i mechanicznego w Niemczech szansą poznania rynku UE
(2007-2009), Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach
społecznych w Koszalinie „Razem Skuteczni, Razem Bezpieczni”).

Koszalin korzystać będzie również ze wsparcia w ramach realizowa-
nych  przez  województwo  zachodniopomorskie  programów  operacyj-
nych, stosownie do przypisanej mu roli drugiego bieguna wzrostu go-
spodarczego w województwie. Sukces realizacji  strategii upatrywany
jest  przede  wszystkim  w  przedsiębiorczości  mieszkańców  Koszalina.
Wszystkie  programy  i  środki  pomocowe  służyć  będą  dynamizowaniu
rozwoju miasta i uzyskaniu efektu synergii poprzez skrócenie procesów
inwestycyjnych i większą efektywność wykorzystania środków.

Globalny kryzys gospodarczy dotyka nie tylko największe jednostki
miejskie, ale właśnie przede wszystkim miasta średniej wielkości. Isto-
tą przetrwania jest zmniejszenie kosztów stałych i utrzymanie się na
rynku. Zabiegi te nie sprzyjają rozwojowi miast i regionów, lecz wręcz
przeciwnie — hamują postęp gospodarczo-inwestycyjny. 

Wśród barier rozwoju Koszalina należy wymienić przeciętne wyna-
grodzenie za pracę w mieście, które jest o około 30% niższe niż w in-
nych rejonach Polski8. Efektem tego jest odpływ ludności do miast ofe-
rujących lepsze warunki zatrudnienia, co z kolei powoduje luki w kapi-
tale pracy. Niski stan wynagrodzeń powoduje również odpływ poten-
cjału  intelektualnego Koszalina  do większych ośrodków uniwersytec-
kich, które gwarantują wykształcenie i wyższy poziom wynagrodzeń dla
absolwentów uczelni wyższych.

Nawiązując do powyższego, należy zauważyć, że młoda i wykształ-
cona kadra zawodowa poszukuje stanowisk, na których może nie tylko
wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów, lecz również „rozwinąć
skrzydła”. Ludzie szukają szans na rozwój i ciągłe samodoskonalenie, a

8 www.fitchratings.com
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w Koszalinie nadal brak wielkich przedsiębiorstw będących swoistego
rodzaju magnesem przyciągającym młodych i ambitnych absolwentów
uczelni wyższych.

Inną przeszkodą rozwojową jest zwiększone natężenie ruchu samo-
chodowego w godzinach szczytu w mieście, powodujące problemy w
komunikacji śródmiejskiej i utrudniające wyjazd poza granice admini-
stracyjne miasta. Co prawda podjęto już liczne działania zmierzające
do minimalizacji tego zjawiska (obwodnica miejska, skrzyżowania o ru-
chu okrężnym), jednakże ciągle ma ono miejsce. Jednym z rozważa-
nych w ostatnim czasie rozwiązań jest zmiana zachowań transporto-
wych mieszkańców Koszalina w poruszaniu się po centrum miasta. Stra-
tegia rozwoju miasta zakłada popularyzację komunikacji rowerowej i
korzystania z środków transportu miejskiego. 

Stawiając Koszalin na tle innych miast Pomorza Środkowego, takich
jak Słupsk czy Kołobrzeg, można by spekulować na temat jego przewa-
gi  konkurencyjnej.  Zauważalna  jest  silna  rywalizacja  wymienionych
miast pod względem atrakcyjności, zarówno dla inwestorów, jak i dla
samych mieszkańców. Ważnym i najbardziej podkreślanym czynnikiem
rozwoju miast stają się budowane w ostatnich kilku latach centra han-
dlowe. W Słupsku istnieją 3 centra handlowe: Jantar o powierzchni 22
tys. m2  (+20 tys. m2  planowane na drugi etap budowy)9, Galeria Słupsk
(20 tys. m2) i Arena (45 tys. m2). 

Koszalińska Galeria Emka (22 tys. m2), CH Forum (86 tys. m2) czy też
zbudowana najpóźniej Galeria Kosmos (8,1 tys. m2) to najczęstsze po-
wody dumy mieszkańców Koszalina. Kołobrzeg może się poszczycić Ga-
lerią HOSSO, CH Minimal czy też CH Sukces.

Jednakże pomimo licznych w Kołobrzegu oraz Słupsku galerii han-
dlowych — Koszalin nadal w opinii mieszkańców regionu dominuje. 

3. Zakończenie

Podsumowując: w lokalnej gospodarce Miasta Koszalina dominuje sek-
tor usług, którego udział w tworzeniu wartości dodanej brutto oraz w
zatrudnieniu wynosi 70%.

Według Fitch Ratings — Londyn/Warszawa — 14 grudnia 2007 per-
spektywa ratingu dla Koszalina, który uplasował się na pozycji BBB –

9 Opracowanie  własne  na  podstawie  strony:  http://forum.koszalin24.info/in-
dex.php?topic=7885.10
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(pol) [wzrost z pozycji BB + (pol)], jest stabilna (patrz: www.fitchra-
tings.com). 

Walory  turystyczne Koszalina,  dbałość władz miasta o  środowisko
naturalne oraz dostępność infrastruktury to tylko nieliczne z szans mia-
sta na rozwój gospodarczy. 

Należy podkreślić, że Koszalin jest w idealnej pozycji do stania się
motorem napędowym Pomorza Środkowego, gdyż pomimo barier roz-
wojowych posiada optymalny klimat inwestycyjny. Gęsta sieć instytucji
otoczenia biznesu oraz aktywność miasta w kontaktach międzynarodo-
wych (ponad 10 miast partnerskich) połączone z miejskim wspieraniem
rozwoju przedsiębiorczości powinny w najbliższym czasie przynieść po-
zytywne efekty. Koszalin jako jedno z niewielu miast Pomorza Zachod-
niego ma szansę stać się prężnym centrum gospodarczym Północy.
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Anita PERSKA

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
JAKO STRATEGICZNY DOKUMENT ROZWOJU REGIONU

Wprowadzenie

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) to jeden z Regio-
nalnych  Programów Operacyjnych  w ramach Narodowych Strategicz-
nych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Celem artykułu jest przesta-
wienie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jako jed-
nego z Regionalnych Programów Operacyjnych, które mają być strate-
gicznymi dokumentami rozwoju regionów i podstawowym narzędziem
służącym zmniejszeniu dysproporcji gospodarczych, społecznych i tery-
torialnych pomiędzy regionami Polski i pozostałymi regionami Unii Eu-
ropejskiej. Dodatkowymi celami artykułu są: przedstawienie zgodności
działań realizowanych na szczeblu krajowym i regionalnym oraz zgod-
ności z założeniami i celami zapisanymi w strategicznych dokumentach
Unii Europejskiej, a także  zaprezentowanie podziału środków pomię-
dzy Regionalne Programy Operacyjne.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013

Wielkopolski  Regionalny Program Operacyjny (WRPO) służy realizacji
celów zapisanych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na
lata 2007-2013 (NSRO). NSRO określają kierunki wsparcia ze środków fi-
nansowych dostępnych z budżetu UE w okresie siedmiu lat w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS). NSRO są in-
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strumentem odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych,
uwzględniając  jednocześnie  zapisy  Strategii  Rozwoju  Kraju  na  lata
2007-2015 (SRK)1 oraz Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008
(KPR)2, odpowiadającego na wyzwania zawarte w Strategii Lizbońskiej.

Art. 158 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że „głównym celem
wspólnej polityki regionalnej jest rozwój gospodarczy i społeczny re-
gionów, prowadzący do podwyższania ich konkurencyjności” (Bielecka
2006, s. 229). Ze względu na niską konkurencyjność polskiej gospodar-
ki, której wyrazem jest m.in. niski poziom PKB na mieszkańca w sto-
sunku do średniego poziomu w UE, wszystkie województwa w Polsce w
latach 2007-2013 kwalifikują się do obszarów Celu „Konwergencja” w
ramach polityki spójności UE. Głównym celem Narodowych Strategicz-
nych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjności  gospodarki  opartej  na wiedzy i  przedsiębiorczości,
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności spo-
łecznej, gospodarczej i przestrzennej (NSRO 2007, s. 40).  Cel strate-
giczny  zostanie  osiągnięty  poprzez  realizację  horyzontalnych  celów
szczegółowych. Celami horyzontalnymi zapisanymi w NSRO są:

1. poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz roz-
budowa mechanizmów partnerstwa,

2. poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności spo-
łecznej,

3. budowa i  modernizacja  infrastruktury technicznej  i  społecznej
mającej  podstawowe  znaczenie  dla  wzrostu  konkurencyjności
Polski,

4. podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości do-
danej oraz rozwój sektora usług,

5. wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,

6. wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian struktu-
ralnych na obszarach wiejskich.

Struktura wydatkowania w ramach NSRO jest zróżnicowana (ryc. 1).
Najwięcej  środków do wydatkowania przewiduje  się przeznaczyć na

1 Strategia Rozwoju Kraju, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 czerwca 2006
r., jest podstawowym dokumentem określającym cele polityki rozwoju w Polsce w la-
tach 2007-2015.

2 Krajowy Program Reform, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 grudnia 2005
r., wyznacza krótkookresowe cele i  środki realizacji polityki wzrostu i zatrudnienia,
sformułowane w ramach odnowionej Strategii Lizbońskiej.
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 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT),
 Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO

EWT).
Od kilkunastu lat wydatki na politykę regionalną stanowią ok. 1/3

budżetu Unii Europejskiej3 i przeznaczone są dla regionów słabiej roz-
winiętych (Rudolf 2007, s. 9). Z budżetu europejskiej polityki gospo-
darczej współfinansowane są: restrukturyzacja regionów poprzemysło-
wych, wspieranie przemian strukturalnych na obszarach wiejskich i bu-
dowa infrastruktury technicznej, a także wsparcie w rozwijaniu przed-
siębiorczości.

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO 2007-2013
wyniesie około 85,6 mld €. Z tytułu realizacji NSRO średniorocznie (do
2015 r.) będzie wydatkowe około 9,5 mld €, co odpowiada około 5%
produktu krajowego brutto. Z tej sumy (NSRO 2007, s. 115):

 67,3 mld € będzie pochodziło z budżetu UE,
 11,9 mld € z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,9 mld

€ z budżetu państwa),
 ok. 6,4 mld € zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów pry-

watnych.
Struktura alokacji środków w ramach Programów Operacyjnych jest

zróżnicowana (tab. 1). Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na
Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko — 27,9 mld  €,  czyli
41,9% całości środków; 16,6 mld €, czyli 24,9% całości środków, podzie-
lone zostało pomiędzy szesnaście Regionalnych Programów Operacyj-
nych. RPO finansowane są w pełni z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, a przykładem takiego programu jest Wielkopolski Regio-
nalny Program Operacyjny. Pozostałe środki finansowe w ramach EFRR
i EFS oraz Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na utworzenie kra-
jowej rezerwy wykonania — 2% wartości alokacji, czyli 1,3 mld € (NSRO
2007, s. 116).

3 Europejska polityka regionalna zwana jest polityką solidarności, ponieważ w za-
sadniczej części finansowana jest przez te państwa, które w niewielkim stopniu są jej
bezpośrednimi beneficjentami.

40



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny jako strategiczny dokument rozwoju regionu

Tab.  1.  Udział  poszczególnych Programów Operacyjnych w całości  alokacji
środków polityki spójności dla Polski wraz ze źródłem ich finansowania w la-
tach 2007-2013.

Program Operacyjny Udział programu w całkowitej 
alokacji środków

Źródło 
finansowania

Infrastruktura i Środo-
wisko

41,9% całości środków (27,9 mld €) EFRR, FS

Regionalne Programy
Operacyjne

24,9% całości środków (16,6 mld €) EFRR

Kapitał Ludzki 14,6% całości środków (9,7 mld €) EFS

Innowacyjna Gospo-
darka

12,4% całości środków (8,3 mld €) EFRR

Rozwój Polski
Wschodniej

3,4% całości środków (2,3 mld €) EFRR4 

Pomoc Techniczna 0,8% całości środków (0,5 mld €) EFRR

Źródło: NSRO 2007, s. 11.

Regionalne Programy Operacyjne

Prawie wszystkie wymienione Programy Operacyjne są zarządzane na
poziomie kraju, a wyjątek stanowią Regionalne Programy Operacyjne,
które są zarządzane na poziomie szesnastu województw. Głównym uza-
sadnieniem dla przygotowania i realizacji RPO jest decentralizacja pro-
gramowania rozwoju regionów, zwiększenie stopnia efektywności pro-
wadzenia działań rozwojowych przez administrację publiczną, wzmoc-
nienie  wymiaru  obywatelsko-samorządowego, jak  również  efektywne
wykorzystanie  środków strukturalnych na okres  2004-2006 w ramach
ZPORR (NSRO 2007, s. 100). Cele RPO wpisane są w cele NSRO, jak i
wynikają ze przyjętych celów zapisanych w strategiach rozwoju po-
szczególnych województw.

Podział  środków pomiędzy Regionalne Programy Operacyjne został
dokonany w oparciu o kryteria: ludnościowe, poziomu zamożności oraz
poziomu bezrobocia w danym województwie. Algorytm został zbudo-
wany w oparciu o trzy kryteria (tab. 2).

4 W tym dodatkowe 992 mln € przyznane przez Radę Europejską.

41



Anita PERSKA

Tab. 2. Kryteria użyte w algorytmie do podziału środków pomiędzy Regionalne
Programy Operacyjne

I Kryterium II Kryterium III Kryterium

80%  środków podzielo-
ne  proporcjonalnie  do
liczby  mieszkańców  w
poszczególnych  woje-
wództwach

10%  środków podzielo-
ne  proporcjonalnie  do
liczby  mieszkańców  w
województwach,  w
których  średni  poziom
PKB  na  mieszkańca  w
latach  2001-2003  był
niższy od 80% średniego
poziomu na mieszkańca
w kraju

10%  środków  wsparcia
przeznaczone  dla  tych
powiatów,  w  których
średnia  stopa bezrobo-
cia w latach 2003-2005
przekraczała  150%
średniej krajowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NSRO, 2007, s. 118

Na podstawie algorytmu uwzględniającego wyżej wymienione kryte-
ria zostało oszacowane, że na realizację Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwo Wielkopolskie otrzyma 7,07% środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na finanso-
wanie szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych, tj. 1 130 264
097 € i dodatkowo 142 528 547 € ze środków EFRR w ramach mechani-
zmu kompensacyjnego5. Łącznie Województwo Wielkopolskie otrzyma z
EFRR na współfinansowanie WRPO 2007-2013 kwotę 1 272 792 644 €
(tab. 3). 

Tab. 3. Wartość alokacji środków wspólnotowych w ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych z EFRR w latach 2007-2013.

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa

Wartość alokacji (€) Udział (%)

Opolskiego 427 144 813 2,58

Lubuskiego 439 173 096 2,65

Podlaskiego 636 207 883 3,84

Świętokrzyskiego 725 807 266 4,38

Zachodniopomorskiego 835 437 299 5,05

Pomorskiego 885 065 762 5,35

Kujawsko-pomorskiego 951 003 820 5,74

5 Mechanizm kompensacyjny — dla czterech województw, które uzyskały najmniej
środków na 1 mieszkańca według wymienionego algorytmu.
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Łódzkiego 1 006 380 910 6,08

Warmińsko-mazurskiego 1 036 542 041 6,26

Podkarpackiego 1 136 307 823 6,86

Lubelskiego 1 155 854 549 6,98

Dolnośląskiego 1 213 144 879 7,33

Wielkopolskiego 1 272 792 644 7,69

Małopolskiego 1 290 274 402 7,79

Śląskiego 1 712 980 303 10,35

Mazowieckiego 1 831 496 698 11,06

Ogółem 16 555 614 188 € 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NSRO 2007, s. 122.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Możliwa wartość dofinansowania z EFRR dla województwa wielkopol-
skiego (1 272 792 644 euro) została podzielona na siedem lat i stanowi
w każdym roku 7,69% możliwej wartości dofinansowania szesnastu Re-
gionalnych Programów Operacyjnych (tab. 4). 

Tab. 4. Indykatywna średnioroczna alokacja środków wspólnotowych z EFRR w
Polsce i Województwie Wielkopolskim (mln €, w cenach bieżących) w latach
2007-2013.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PL 2320,88 2375,23 2429,22 2397,53 2352,76 2309,42 2370,59

WLKP 178,43 182,61 186,76 184,33 180,88 177,55 182,25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NSRO 2007, s.122.

Instytucją  zarządzającą  Wielkopolskim  Regionalnym  Programem
Operacyjnym jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Głównym ce-
lem realizacji WRPO jest „wzmocnienie potencjału rozwojowego Wiel-
kopolski  na rzecz wzrostu konkurencyjności i  zatrudnienia”.  Cel ten
jest połączony z celem generalnym Strategii  Rozwoju Województwa.
Zakłada się, iż wzmocnienie potencjału rozwojowego, szczególnie na
rzecz wzrost konkurencyjności i zatrudnienia, tworzy podstawę dla po-
prawy jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pra-
cy, gospodarki oraz sfery społecznej, skutkujących wzrostem poziomu
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życia mieszkańców. Podstawowym wskaźnikiem określającym osiąganie
celu generalnego WRPO jest PKB per capita. Tworzy on podstawę oce-
ny pozycji konkurencyjnej Wielkopolski we Wspólnocie, a zarazem oce-
ny efektów realizacji polityki spójności na tym poziomie (WRPO 2008,
s. 89).

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzro-
stu konkurencyjności i zatrudniania jest realizowane za pomocą trzech
celów szczegółowych: 

 I poprawa warunków inwestowania,
 II wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, 
 III wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu. 
Cele szczegółowe są realizowane za pomocą siedmiu następujących

priorytetów:
 konkurencyjność przedsiębiorstw,
 infrastruktura komunikacyjna, 
 środowisko przyrodnicze, 
 rewitalizacja obszarów problemowych, 
 infrastruktura dla kapitału ludzkiego, 
 turystyka i środowisko kulturowe, 
 pomoc techniczna. 
Podział środków wspólnotowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach poszczególnych priorytetów jest zróżnicowany
(ryc.  2).  Najwięcej  środków wspólnotowych  jest  przeznaczonych  na
priorytet drugi — infrastrukturę komunikacyjną, na który zostanie prze-
znaczone 493,362 mln €, czyli 38% wszystkich środków. Wysoka war-
tość nakładów wynika z dużej kapitałochłonności realizacji działań w
obszarze infrastruktury komunikacyjnej. 

W Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym przedstawio-
no nie tylko podział środków wspólnotowych dla poszczególnych priory-
tetów. W opracowaniu finansowym uwzględniono również podział wg
kategorii interwencji, np. priorytet pierwszy — konkurencyjność przed-
siębiorstw, kategoria interwencji — badania i rozwój technologiczny,
innowacje i przedsiębiorczość — infrastruktura B+RT (w tym wyposaże-
nie w sprzęt,  oprzyrządowanie i  szybkie sieci  informatyczne łączące
ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technolo-
gicznych. Według kategorii interwencji została określona wartość na-
kładu EFRR i jego udział procentowy nakładu w nakładach ogółem w
danym priorytecie.  Dodatkowo  wskazano,  czy  kategoria  interwencji
spełnia kategorię „lizbońska” (tak/nie), a następnie zapisano szacun-
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wiedzy (Gaczek 2005, s. 11). Struktura nakładów „lizbońskich” wg ka-
tegorii  interwencji  jest zróżnicowana (ryc.  3).  Największą wartością
nakładów (292 717 800 €) charakteryzuje się kategoria „Badania i roz-
wój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”. Możemy przypusz-
czać zatem, że Wielkopolska dąży do rozwoju opartego na wiedzy.

Podsumowanie

Wielkopolski  Regionalny  Program Operacyjny  wynika  bezpośrednio  z
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, stąd
też rozwój Wielkopolski jest uwarunkowany założeniami rozwoju całej
Polski. 

Założenia rozwoju Polski dotyczą głównie podziału środków pocho-
dzących z Unii Europejskiej. Środki te są impulsem do podjęcia działań
przyczyniających się nie tylko do podniesienia  poziomu życia społe-
czeństw, ale i do rozwoju gospodarczego miast i regionów. 

To, czy nastąpi dobra alokacja i efektywne wykorzystanie środków
wspólnotowych, zależy przede wszystkim od potencjalnych beneficjen-
tów i ich zdolności do absorpcji tych środków.

Beneficjenci powinni być wspierani przez instytucje zajmujące się
zarządzaniem i wdrażaniem WRPO. 

Cieszyć mogą coraz większa świadomość i coraz większe zaintereso-
wanie  pozyskaniem  dofinansowania  z  UE  w  ramach  realizowanych
przedsięwzięć, zarówno z sektora publicznego, jak i ze strony przedsię-
biorstw. 

Pozytywnym elementem jest realizacja celów „lizbońskich”, na któ-
re  w  województwie  wielkopolskim  przeznaczono  ok.  40%  nakładów
ogółem i w ok. 62% przypadają one na priorytet pierwszy, tj. „Konku-
rencyjność przedsiębiorstw”. 

Bibliografia:
Bielecka D., Możliwości oraz wykorzystanie środków pomocowych UE dla po-

prawy zdolności  konkurencyjnej regionów, [w:]  Runiewicz  M. (red.),
Konkurencyjność regionów, rola technologii informacyjno-telekomuni-
kacyjnych,  Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i  Zarządzania  im.
Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006
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Maria RUDNICKA

UWARUNKOWANIA TWORZENIA I REALIZACJI STRATEGII
ROZWOJU KIJOWA DO 2025 ROKU

Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie specyficznych uwarunkowań i pro-
blemów związanych z tworzeniem i wdrażaniem długofalowej strategii
rozwoju Kijowa, tzw. genplanu. 

Genplan (ros.  Генплан [ГП]) to generalny plan rozwoju pokazujący
istniejące i zaplanowane rozmieszczenie obiektów budowlanych i infra-
strukturalnych. Jest planem rozwoju miasta i jednym z głównych doku-
mentów planowania przestrzennego na Ukrainie i w Rosji. Genplan ma
charakter ogólny, ukazuje główne kierunki rozwoju, a także strukturę i
kompozycję planistyczną miasta. Można powiedzieć, że jest to doku-
ment będący równocześnie strategią rozwoju i koncepcją zagospodaro-
wania przestrzennego miasta. 

Podstawowym dążeniem tej strategii jest identyfikacja istniejących
barier rozwoju i określenie sposobów i kierunków koniecznych do ich li-
kwidowania. Nawarstwienie problemów może prowadzić do nieoczeki-
wanych i  niekorzystnych skutków i  dlatego konieczne jest działanie.
Ponieważ miasto jest tworem dynamicznym, działania twórców strate-
gii rozwoju powinny z jednej strony charakteryzować się elastyczno-
ścią, by były dopasowane do zmieniającej się sytuacji miasta, a z dru-
giej strony konsekwentne, by realizować wcześniej ustalone prioryte-
ty.

Panorama stolicy Ukrainy jest pełna nieregularnych kształtów. Po-
mnik Lenina, pomnik Niepodległości na Majdanie Niezależności czy po-
mnik Braterstwa Narodów Ukrainy i Rosji w jednym mieście. Ponadcza-
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sowy Dniepr, wzgórza, z których rozpościera się widok na przestrzenny
chaos i jedyną w swoim rodzaju architekturę, charakterystyczną dla
byłych republik ZSRR. Tylko tutaj obok siebie stoją cerkwie z lśniącymi
kopułami i monumentalne budynki administracji państwowej, pamięta-
jące czasy stalinizmu. Pojęcie „blokowisko” nabiera tu nowego znacze-
nia — szare i nieocieplane bloki z zabudowanymi na własną rękę balko-
nami. Specyfikę miejsca podkreślają śmieci, krzywe chodniki pełne ka-
łuż z brudną wodą, bezdomne psy i koty. Pomimo to władze próbują
okiełznać  ten  chaos  i  nadać  miastu  odpowiednią  formę,  pogodzić
aspekty ekonomiczne, historyczne, kulturalne i demograficzne.

Od początku 2009 roku w Kijowie trwają prace nad stworzeniem ko-
lejnego  genplanu  stolicy  —  „Generalnego  Planu  Rozwoju  Kijowa  do
2025 roku”. Obecnie funkcjonujący genplan obowiązuje od 28 marca
2002 roku, a jego horyzont czasowy sięga 2020 roku. Od początku jego
funkcjonowania wprowadzono już ponad 150 poprawek. Dokument ten
zawiera błędne dane dotyczące rzeczywistej liczby mieszkańców Kijo-
wa, a co się z tym wiąże, błędne szacunki liczby samochodów, natęże-
nia ruchu, kongestii w godzinach szczytu, a także niepoprawne dane
związane z zapotrzebowaniem na budowę szkół, przedszkoli czy placó-
wek służby zdrowia. Należy dodać, że w 2004 roku zniesiono na Ukra-
inie obowiązek meldunkowy, zastąpiono go rejestracją, a jej brak nie
pociąga za sobą skutków prawnych. W związku z tym na zlecenie twór-
ców „Generalnego Planu Rozwoju Kijowa do 2025 roku” dokładną licz-
bę mieszkańców Kijowa ustaliła grupa specjalistów z Instytutu Demo-
grafii Państwowej Akademii Nauk Ukrainy (НАНУ)1. Liczba mieszkańców
została określona na 4 różne sposoby, a następnie obliczona jako śred-
nia arytmetyczna uzyskanych wyników (tab.1). 

Pierwszą z metod wyznaczania liczby ludności określono jako „wró-
żenie z soli” — specjaliści z Instytutu Demografii skorzystali z danych
dotyczących ilości sprzedawanej w stolicy soli i norm jej spożycia. Dru-
ga metoda uwzględniała rzeczywistą liczbę dzieci uczących się w szko-
łach — ta metoda dała wynik najbardziej zbliżony do szacunków staty-
stycznych z 2001 roku. Dwie pozostałe metody bazowały na danych do-
tyczących siły roboczej.

Po raz pierwszy władzom stolicy udało się doliczyć, ilu mieszkańców
żyje na stałe w Kijowie. Do tej pory obliczenia dotyczyły tylko osób za-
rejestrowanych w Kijowie i pomijały osoby pracujące i studiujące w
stolicy, a zarejestrowane poza nią. Wszystkie wskaźniki rozwoju Kijo-

1 Національна академія наук України. 
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wa uwzględniały tylko oficjalnie zarejestrowanych mieszkańców, czyli
niewiele powyżej 2,7 mln ludności. Różnica pomiędzy realną a oficjal-
ną liczbą mieszkańców wyniosła w przybliżeniu 800 tys. ludzi. Stąd też
wynikały problemy utrudniające życie przeciętnego kijowianina. We-
dług błędnych danych władz miejskich w Kijowie funkcjonuje za dużo
przedszkoli i szkół w stosunku do liczby dzieci, w rzeczywistości jednak
miejsc w przedszkolach i szkołach brakuje. 

Tab. 1 Liczba mieszkańców Kijowa

Dane z 2001 roku 2,567 mln 

Dane z 2009 roku 3,144 mln

Wynik otrzymany za pomocą metody „wróżenia z soli” 3,001 mln

Wynik otrzymany za pomocą uwzględnienia rzeczywistej
liczby przedszkolaków i uczniów

2,872 mln 

Wynik otrzymany przy uwzględnieniu siły roboczej zareje-
strowanej poza Kijowem

3,220 mln

Wynik uwzględniający przyjezdnych i siłę roboczą zareje-
strowaną w Kijowie a pracująca poza nim i za granicą

3,504 mln

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.interesnyjkiev.ua.

W Kijowie przebywa dziennie od 3,3 do 3,5 mln ludzi, wliczając lud-
ność pracującą w Kijowie, a mieszkającą poza stolicą Ukrainy. Taka
liczba figuruje w „Kompleksowej analizie i prognozie rozwoju Kijowa
do 2025 roku”2. Według szacunków specjalistów z НАНУ za 15 lat w
mieście będzie żyło 741 tys. mieszkańców więcej, czyli 4,2 mln. 

Zmiany Kijowa w perspektywie 15 lat

Podziemne tunele, trzypoziomowe drogi i lustrzane drapacze chmur —
tak  widzą ukraińską stolicę w 2025 roku główni  architekci  odpowie-
dzialni  za  stworzenie  „Generalnego  Planu  Rozwoju  Kijowa  do  2025
roku”. Przez kolejne 15 lat architekci, urbaniści i planiści Kijowa za-
mienią  stolicę  Ukrainy  w  miasto  na  poziomie  Londynu,  Berlina  czy
Wiednia. Takie są plany. Misją władz miasta Kijowa jest stworzenie wy-
sokiej jakości środowiska życia mieszkańców dzięki stałemu rozwojowi
stolicy w nowych socjalno-ekonomicznych warunkach oraz wykonywa-

2 Комплексный анализ и прогноз демографического развития Киева до 2025
года. 
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nie przez Kijów wszelkich stołecznych funkcji. Za stały rozwój Kijowa
uważa się zrównoważone funkcjonowanie miasta, zapewnienie wzrostu
ekonomicznego z równoczesnym polepszeniem środowiska ekologiczne-
go  miasta,  a  także  racjonalne  wykorzystywanie  zasobów przyrodni-
czych, technologicznych i restrukturyzację przedsiębiorstw, udoskona-
lenie socjalnej, produkcyjnej, transportowej infrastruktury miasta, po-
lepszenie warunków życia, wypoczynku i zdrowia, ochronę krajobrazu i
dziedzictwa kulturowego. 

W  ostatecznej  formie  dokument  zostanie  zaprezentowany  przez
mera  Kijowa,  Leonida  Czarnoweckiego,  pod  koniec 2010  roku,  a  w
kwietniu 2010 roku zatwierdziła go rada miasta. Pod koniec listopada
2009 roku urzędnicy opracowujący „Generalny Plan Rozwoju Kijowa do
2025 roku” zajmowali się ostatecznym kompletowaniem danych, które
będą figurowały w dokumencie. Projekt genplanu został przesłany do
stolic państw członkowskich UE oraz do Moskwy, tam analizowali go i
zagraniczni eksperci. Na początku 2010 roku trafił on do urbanistów,
architektów i planistów zajmujących się planowaniem przestrzennym
Wiednia. Dodatkowo kijowscy urzędnicy zorganizowali w drugiej poło-
wie listopada 2009 roku sympozjum poświęcone tworzeniu „Generalne-
go Planu Rozwoju Kijowa do 2025 roku”. Do dyskusji zaproszono ukra-
ińskich i zachodnich ekspertów. Specjaliści wskazali wiele wad planu,
między innymi brak spójności przestrzennej i ekonomicznej pomiędzy
historycznym centrum a lewobrzeżną  częścią  Kijowa.  Pociąga to za
sobą wiele problemów, na przykład nierozwiniętą sieć infrastruktury
miejskiej. Ze wzrostem liczby ludności w stolicy ściśle związany jest
także problem dysproporcji w rozwoju prawego i lewego brzegu Dnie-
pru. W lewobrzeżnej części stolicy żyje 40 procent kijowian, natomiast
znajduje się tam tylko 14% wszystkich miejsc pracy. Ogromna liczba lu-
dzi dwa razy dziennie przeprawia się przez Dniepr, by dotrzeć do pracy
lub z niej wrócić. Na rzece funkcjonuje 6 mostów, w tym dwa są mo-
stami kolejowymi, a jeden funkcjonuje jako naziemna część metra. W
2002 roku rozpoczęto budowę mostu Podolskiego.

Austriaccy,  niemieccy i  ukraińscy urbaniści  doszli  jednogłośnie do
wniosku, że budowa mieszkań na lewym brzegu Dniepru przy tak słabo
rozwiniętej sieci transportowej może prowadzić do negatywnych skut-
ków. Pomimo tych opinii budowa mieszkań na lewym brzegu będzie
kontynuowana. Planuje się także przesunięcie strefy  przemysłowej i
przeniesienie przedsiębiorstw przemysłowych poza obecne granice te-
rytorialne miasta. Uzyskano by w ten sposób 5-7 mln metrów kwadra-
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towych powierzchni, którą można by wykorzystać na potrzeby miesz-
kalnictwa. Główny architekt miasta, Siergiej Broniewicki, podkreśla ko-
nieczność rekonstrukcji  i  odnowy tzw. chruszczowek3. W ten sposób
można by uzyskać w Kijowie prawie 10 mln metrów kwadratowych po-
wierzchni mieszkaniowej. 

Stolicy Ukrainy, podobnie jak wielu innym miastom Europy, szkodzi
funkcjonalna centralizacja. Tak wypowiada się o Kijowie John Seifert,
londyński architekt i urbanista. Jako negatywny przykład wskazuje Mo-
skwę, w której wszystkie biura znajdują się w centrum, wszystkie linie
metra prowadzą do centrum, a dzielnice poza nim nie rozwijają się.
Zwraca także uwagę na różne podejścia do tworzenia genplanu. Pierw-
sze jest charakterystyczne dla biurokratów, którzy skupiają się na da-
nych statystycznych, rekomendacjach i opiniach zagranicznych eksper-
tów. Drugie podejście ma na celu określenie wspólnej strategii rozwo-
ju, jednolitego wzoru, a następnie znalezienie drogi do realizacji tej
strategii. 

Zgodnie z założeniami nowego genplanu w granice Kijowa do 2025
roku wejdą nowe terytoria, szczególnie wzdłuż trasy łączącej port lot-
niczy Boryspol4 z Kijowem. W związku z rozrastaniem się stolicy i roz-
budową  szlaków  komunikacyjnych  planuje  się  stworzenie  na  lewym
brzegu Dniepru centrum biznesu oraz zwiększenie powierzchni biuro-
wej.

W nowym genplanie cała stolica będzie podzielona na strefy, a dla
każdej z nich będą ustalone zasady zabudowy, wysokość i liczba kondy-
gnacji budynków, gęstość zabudowy. Wytyczono także obszary ochrony
zabytków, dla których określony zostanie odrębny system zabudowy.

Poza koniecznością budowy mieszkań w stolicy architekci i urbaniści
proponują, by przedłużyć metro do przedmieść Kijowa. W planach jest
także uruchomienie pociągu podmiejskiego wokół stolicy, doprowadza-
jącego do portu lotniczego Boryspol (trasa zaznaczona jest na ryc. 1) i
budowa 40 milionów metrów kwadratowych powierzchni mieszkanio-
wej w miastach satelickich: Białej Cerkwi, Boryspolu, Browarach, Sła-
wutyczu, Perejesławiu Chmielnickim, Berezaniu i Fastowie. Stacje po-
ciągu podmiejskiego mają być zintegrowane ze stacjami metra.

3 Chruszczowki to wielorodzinne budynki mieszkalne, 3-6-piętrowe, budowane ma-
sowo w czasach ZSRR. Nazwa tego typu budownictwa pochodzi od nazwiska Pierwszego
Sekretarza KPZR Nikity Chruszczowa.

4 Boryspol to największe międzynarodowy i krajowy port lotniczy Ukrainy. Położony
jest w miejscowości Boryspol, 29 km na wschód od centrum Kijowa.
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Ryc. 1. Schemat rozwoju linii kolei podmiejskiej i dróg dojazdowych do Kijo-
wa.
Źródło: euro2012highway.blogspot.com

Oprócz tego nowy Generalny Plan Rozwoju Kijowa przewiduje od-
tworzenie 49 parków, 84 skwerów i ożywienie niewielkich rzek Kijowa,
a przede wszystkim zanieczyszczonej rzeki Łybid. Rada stolicy podjęła
także  decyzję dotyczącą programu rozwoju zielonej strefy  Kijowa i
koncepcji  nasadzeń  w centralnej  części  miasta.  Decyzje  zawarte  w
genplanie związane są również ze zwiększeniem długości dróg, budową
estakad, a także tuneli w centrum miasta i pod Dnieprem. Architekci i
urbaniści opracowali także plany zabudowy historycznej części miasta
z zachowaniem dziedzictwa architektonicznego. 

Konkretne  pomysły  dotyczące  architektury  budynków  nie  zostały
uwzględnione w „Generalnym Planie Rozwoju Kijowa do 2025 roku”,
będą  analizowane  po  zatwierdzeniu  tego  planu  przez  radę  miasta.
Wcześniejsze pomysły były na tyle oryginalne, że zadziwiły samych ki-
jowian. 

Należy zauważyć, że Ukraińcy szczególnie w stolicy pragną podkre-
ślić swoją suwerenność, stąd w projektach architektonicznych wystę-
pują nawiązania do symboli narodowych. W 2003 roku został opracowa-
ny projekt budowy 67-piętrowego drapacza chmur na Majdanie Nieza-
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leżności, w miejscu, w którym znajduje się hotel Ukraina5. Wieżowiec
miał przypominać powiewającą flagę Ukrainy. Hotel został jednak wy-
kupiony przez Rosjan, którzy zdecydowali o rozszerzeniu budynku. 

Z kolei ukraiński architekt i wielbiciel gigantomanii, Siergiej Babusz-
kin, zaprojektował na potrzeby ТРЦ6 86-piętrowy budynek przypomina-
jący trójząb, który znajduje się w godle Ukrainy. 

Do Euro 2012 na wyspie Rybackiej miał powstać kompleks Kijów City
z czterema pięćdziesięciopiętrowymi budynkami ze szkła. Także tutaj
zaplanowano stację nowej linii metra. Z powodu kryzysu budowy na-
wet nie rozpoczęto. 

Zakończenie

Pomimo prac przygotowawczych do nowego genplanu jego realizacja
zależy od kilku aspektów. Po pierwsze, jest to kwestia pieniędzy i ra-
cjonalnej  gospodarki  budżetowej  władz  miejskich.  Po  drugie,  duży
wpływ na  wykonanie  założeń  genplanu  mają  władze  Kijowa. Leonid
Czarnowecki, obecny mer Kijowa, znany chociażby z pomysłu wprowa-
dzenia  tymczasowej  linii  tramwajowej,  wciąż  podejmuje  decyzje
utrudniające bądź wykluczające realizację genplanu. Stolica wymaga
stabilizacji  ekonomicznej,  ładu  przestrzennego,  a  przede  wszystkim
konsekwentnej polityki przestrzennej. Bez tych czynników stolica na-
dal będzie się rozrastać w niekontrolowany sposób, a nieprzemyślane
decyzje spowodują nawarstwienie społecznych, ekonomicznych, a na-
wet środowiskowych problemów. Lewobrzeżny obszar miasta powinien
stać się nie tylko sypialnią stolicy, ale na równi rozwiniętą częścią mia-
sta. Stworzenie tam kolejnych osiedli mieszkaniowych spowoduje dys-
harmonię rozwojową i zwiększy problem nadmiernej centralizacji funk-
cji. Dla prawidłowego funkcjonowania miasta potrzebna jest także bu-
dowa nowych stacji i linii metra, poza centrum i śródmieściem. Twórcy
nowego genplanu marzą o zmianie stolicy w miasto na poziomie Londy-
nu  czy  Berlina  —  z  nowoczesnymi  rozwiązaniami  komunikacyjnymi,
współczesną architekturą  i  pozytywnym wizerunkiem.  Nowy genplan
ma to umożliwić. Marzenia mieszkańców Kijowa są mniej utopijne —
pragną oni miasta, w którym łatwiej jest żyć, i tego oczekują, nie tyle
od nowego genplanu, co raczej od skutków realizacji jego założeń.

5 Hotel Ukraina znajduje się na Majdanie Niezależności w centrum Kijowa.
6 ТРЦ — centrum handlowo-rozrywkowe.
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STRUKTURA URBANISTYCZNA I PRZESTRZENNA KIJOWA

Wstęp

Celem artykułu  jest przedstawienie  struktury  urbanistycznej  i  prze-
strzennej stolicy Ukrainy — Kijowa, wskazanie błędów i zaniedbań w
planowaniu przestrzennym, wynikających m.in. z uwarunkowań histo-
rycznych i  politycznych. W artykule opisane zostały  bariery  rozwoju
struktury urbanistycznej, a także pojawiające się na linii władze mia-
sta – lokalne społeczeństwo konflikty związane z obecną polityką zago-
spodarowania przestrzennego miasta i kierunków jego rozwoju.

Uwarunkowania historyczne rozwoju Kijowa

W ostatnich latach pojawiało się wiele konfliktów na tle planów zabu-
dowy Kijowa, jednakże wszystkie te spory to  nie tylko konfrontacja
przeszłości z przyszłością, lecz przede wszystkim różnice interesów po-
szczególnych  osób,  sił  politycznych  oraz  grup  ekonomiczno-finanso-
wych. Eksperci w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego,
którzy publicznie wyrażają swoje oburzenie co do praktyki budowlanej
ostatnich lat w stolicy Ukrainy, przedstawiają Kijów jako miasto, które
zatrzymało się w swym rozwoju urbanistycznym kilka wieków temu. 

Kijów został uznany przez ONZ za jedno z miast historycznych świa-
ta, ponadto jest nazywany „matką miast rosyjskich”1. Kijów to żywe
miasto, stale przeobrażające się i zmieniające swój wygląd — zmienia
się nie tylko jego skala. Kijów, który widzimy obecnie, powstał głównie

1 Kijów był pierwszą stolicą Księstwa Ruskiego.
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w latach 70. i 80. ubiegłego wieku i nie ma prawie nic wspólnego z za-
mierzchłą przeszłością miasta. W rzeczywistości wszystko, co jest uwa-
żane za stare miasto, liczy sobie nie więcej niż 200 lat.

Kijów jeszcze w połowie XIX wieku był prowincjonalnym miastem,
jednym z wielu miast rosyjskiego imperium, a jego znaczenie, nawet
na Ukrainie, było niewielkie. Duże projekty mogły być realizowane w
mieście tylko za zgodą cara, czego przykładem jest budowa cerkwi św.
Andrzeja, soboru św. Włodzimierza czy Instytutu dla Panien Szlachet-
nie Urodzonych. 

Miasto  doświadczyło  kilku  okresów  intensywnego  rozwoju:  1.  od
końca XVIII do połowy XIX  wieku; 2.  na początku XX wieku; 3.  lata
1934-1940; 4. lata 1960-1990.  Każdemu z tych okresów odpowiadała
zmiana statusu miasta i poważne przełomy w gospodarce państwa. W
wyniku tzw. „boomu budowlanego” na koniec 1914 roku w mieście po-
jawiły się różnej wysokości i budowane w różnych stylach domy z ce-
gły, o wątpliwej wartości architektonicznej. Niewiele budynków z tego
okresu zasługuje na miano arcydzieła architektury. Obecnie Kijów jest
na etapie transformacji tkanki miejskiej, co spowodowane zostało pod-
niesieniem Kijowa do rangi  europejskiej  stolicy.  Przełom nastąpił  w
roku 1991, po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Na skutek tego
historycznego wydarzenia całe kompleksy budowlane przeszły z zaso-
bów państwowych do zasobów prywatnych, przynoszących dochód bu-
dżetowi miasta, a stolica zaczyna coraz częściej szukać wzorców wśród
miast Europy Środkowej i Zachodniej. Zmiany następowały powoli: Ki-
jów końca XX wieku to nadal prowincjonalno-kolonialne centrum tota-
litarnego rosyjskiego państwa. Zabudowa miasta składa się głównie z
konglomeratu pompatycznych budynków instytucji  państwowych, do-
mów o architekturze bez wyrazu i masowego budownictwa okresu po-
wojennego,  charakterystycznego  dla  dzielnic  przemysłowych  wszyst-
kich krajów Układu Warszawskiego (Pinczuk 2009).

Struktura urbanistyczna Kijowa i problemy jej rozwoju

Kijów nie posiada szczególnego uroku stolicy — zespołów pałacowych
(obowiązkowy atrybut wszystkich stolic  europejskich),  przestronnych
alei i placów z wyeksponowaną panoramą i jasnym systemem ewaku-
acji. Kijowskie place, z wyjątkiem Placu Kontraktowego i zeszpecone-
go ostatnią przebudową Majdanu Niepodległości, spełniają zadania wę-
złów komunikacyjnych. Majdan Niepodległości został przebudowany z
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okazji 10-lecia odzyskania niepodległości przez Ukrainę (1991 r.): usu-
nięto monumentalny pomnik Lenina, szyld górującego nad placem ho-
telu Moskwa (w stylu warszawskiego Pałacu Kultury) zmieniono na „Ho-
tel Ukraina”, uruchomiono kilka fontann, postawiono kilka mniejszych
pomników  i  rzeźb  oraz  ogromną  kolumnę  ku  czci  wolności  Ukrainy
(patrz ryc. 1 i 2).

Ryc. 1. Majdan Niezależności — hotel
Ukraina. 

Ryc. 2. Majdan Niezależności i kolum-
na ku czci wolności Ukrainy — widok z
góry.

Źródło: http://praktycznyprzewodnik.blogspot.com/2009/06/ukraina-kijow.html

Niepowtarzalności i uroku dodaje miastu jego środowisko naturalne
oraz pagórkowaty teren, dzięki czemu można obserwować zmieniającą
się panoramę. Kijów może poszczycić się dużą powierzchnią terenów
zielonych  i  wieloma  punktami  widokowymi,  co  powinno  zostać
uwzględnione przy sporządzaniu  kolejnych  planów zagospodarowania
przestrzennego miasta. W Kijowie nie tak ważny jest wygląd i stan bu-
dynku, jak jego lokalizacja i zdolność do wtopienia się w krajobraz na-
dający nowy koloryt.

W stolicy istnieje kilka historycznych zespołów (Ławra Kijowsko-Pe-
czerska2, sobór Sofijski, odtworzony sobór św. Michała Archanioła) oraz
szereg zabytków architektury i historii (pozostałości Złotych Wrót, cer-
kiew św. Andrzeja i sobór św. Włodzimierza, Teatr Opery i Baletu, Dom
z Chimerami, Zamek Ryszarda, kościół św. Mikołaja, most Patona). Wy-
mieniając główne zabytki Kijowa, należy pamiętać, że rzeczywiste oto-
czenie nawet takich zespołów, jak sobór Sofijski i św. Michała czy Ław-

2 Jest przede wszystkim wielkim ośrodkiem kultu religijnego. Zajmuje 27 ha, na
których stoi ponad 80 budynków. Dzieli się na dwie części: jedna stanowi muzeum,
druga pełni funkcje kultowe. Ławrę uważa się za duchową kolebkę Rusi,  „miejsce,
skąd zaczęła się ruska ziemia”. Łącznie w ławrze spoczywa 118 świętych mężów daw-
nej Rusi.
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ra Kijowsko-Peczerska, już od połowy wieku XIX nie miało nic wspólne-
go z historycznym wyglądem. Sobory te zostały zaprojektowane i wyko-
nane w chaotycznym środowisku jedno- lub dwupiętrowych budynków,
a Ławra połączona była pierwotnie z miastem wąską, leśną drogą. W
związku z tym mieszkańcy Kijowa powinni podjąć decyzję: czy walczyć
o zachowanie historycznego i mieszczańskiego Kijowa z końca XIX wie-
ku, czy też socjalistycznego z końca XX wieku.  Praktycznie wszystkie
działania kijowskich służb ochrony zabytków w ostatnich latach mają
na celu utrzymanie pseudohistorycznego środowiska z XIX i początku XX
wieku, które posiada wątpliwe walory architektoniczne. Odbywa się to
głównie poprzez minimalną restaurację fasad budynków na obszarze
centrum miasta, gdzie znajdują się najczęściej odwiedzane i użytko-
wane przestrzenie publiczne.

Próby rewitalizacji  podejmowane w ostatnich latach nie wpłynęły
na poprawę sytuacji Kijowa jako stolicy. Miasto wciąż potrzebuje kre-
atywnych urbanistów myślących wielkoskalowo — wzorem może  być
m.in. baron Haussmann, który dzięki swej energii i wizji potrafił nie-
mal całkowicie przebudować Paryż (1853-1870), zachowując wszystko,
co cenne i wartościowe (Montmartre, pałace, Dzielnicę Łacińską itp.),
brutalnie zburzył slumsy i wytyczył szerokie bulwary, przekształcając
Paryż w jednolite i stylowe miasto stołeczne. Kijów daleki jest od ta-
kiej pozycji, za to z pewnością wyprzedza inne europejskie stolice pod
względem takich parametrów, jak zniekształcenie fasad domów oszklo-
nymi lub zabudowanymi balkonami i wiszącymi klimatyzatorami, więk-
szą ilością korków ulicznych, śmieci na ulicach i w parkach. Sieć trans-
portowa w centralnej części Kijowa pozostała na poziomie z początku
XX wieku, kiedy to po mieście jeździły dorożki. W centrum miasta pra-
wie nie ma dwupasmowych tras. W latach powojennych w centrum wy-
tyczono zaledwie jedną nową uliczkę. Już teraz w weekendy i święta,
gdy  zamknięta  jest  główna  arteria  komunikacyjna  miasta  —  ulica
Chreszczatyk,  pojawiają  się  kilometrowe korki,  a w bardzo krótkim
czasie może nastąpić kompletne załamanie systemu transportu drogo-
wego w mieście.

Zabudowę miasta  można  podzielić  na  2  kategorie pod względem
wartości: zabytki architektury, czyli budynki i budowle cenne ze wzglę-
du na swą wartość architektoniczną, oraz zabytki (pomniki) historii —
mające przede wszystkim wartość historyczną. Rzadko zabytek archi-
tektury jest równocześnie pomnikiem historii. Wszystkie te budynki —
pomniki, ze względu na swój status, dzielą się na obiekty o znaczeniu
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światowym, krajowym i lokalnym. Wokół nich istnieje specjalna strefa
ochrony: architektoniczna, regulowanej zabudowy, krajobrazowa.

Zabytki architektury z kolei dzielą się na dwa rodzaje: budynki-po-
mniki, stworzone przez wielkiej sławy architektów (przykład — cerkiew
św. Andrzeja) oraz budynki z kolejnych etapów rozwoju społecznego
(zabytek  sowieckiej  epoki  —  hotel  Ukraina).  Zabytków architektury
światowego znaczenia w Kijowie jest niewiele; do tej kategorii można
zaliczyć cerkiew św. Andrzeja zaprojektowaną przez sławnego Rastrel-
lego z Włoch, ale bez jego bezpośredniego udziału i nadzoru. Kijów ma
tylko dwa zabytki historii o znaczeniu światowym — to sobór Sofijski i
Ławra Kijowsko-Peczerska. Inne budynki cechujące się ciekawą archi-
tekturą to m.in.: budynek Opery, pałac Maryjski, tkanka urbanistyczna
Chreszczatyku, sobór św. Włodzimierza, kościół św. Mikołaja czy Dom z
Chimerami architekta Horodeckiego. Pozostała zabudowa pochodząca z
XIX w. należy do  zabytków architektury o znaczeniu lokalnym, tzw.
„architektury ceglanej”.

Mimo że w rzeczywistości istnieje niewielka liczba cennych zabytko-
wych  budynków,  całe  obszary miasta  należą  do różnego  typu  stref
ochrony, nakładając znaczne ograniczenia na inwestorów.  W mieście
znajduje  się  strefa  pradawnego  Kijowa  (rezerwat  Pradawny  Kijów),
strefa centrum i szersza strefa obszaru centralnego. Często wynikają
absurdalne sytuacje, np. wzdłuż Prospektu Zwycięstwa położonego w
centrum miasta można stawiać budynki dowolnej wysokości (takie 40-
45-kondygnacyjne budynki zostały już zaprojektowane), a z kolei na in-
nej ulicy, położonej dalej od centrum, na każdy budynek powyżej 27
metrów należy mieć pozwolenie służb ochrony zabytków miasta i Mini-
sterstwa Kultury. Nieuzasadnionych ograniczeń w Kijowie jest znacznie
więcej. Winą za niszczenie historycznego centrum miasta obarcza się
architektów, członków kijowskiej organizacji architektów, którzy ule-
gają naciskom deweloperów, przyjmując nawet wątpliwe projekty, idą
na kompromis i  uzasadniają nawet  najbardziej  krytykowane decyzje
architektoniczne ostatnich lat. Wśród niewątpliwych błędów wymienia
się niedawną reorganizację Majdanu Niepodległości, budowę Metrogra-
du — centrum handlowego pod placem Besarabskim, zakłócenie pro-
porcji  nowego budynku centrum biznesowego Parus,  niedostatecznie
wysoką dzwonnicę soboru św. Michała (przykład tego, że nie można
ślepo rekonstruować starego, podczas gdy otoczenie się zmieniło: teraz
ta dzwonnica wyraźnie traci w stosunku do położonej niedaleko sofij-
skiej), niewystarczająco elegancki — szklany równoległościan komplek-
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su biznesowego Leonardo (dawny hotel  Teatralny),  obcięta sylwetka
hotelu Salut, bardzo gęsta zabudowa jednej strony placu Lesy Ukrainki
czy dom mieszkalny Botanic Tower. Nieprzyjemne odczucia wzbudzają
niektóre fasady stylizowane na XIX wiek, bezskutecznie próbujące pod-
rabiać przeszłość. Pokolenie współczesnych architektów nie stworzyło
niczego, co mogłoby zostać wliczone do specjalnych zbiorów nowocze-
snej architektury. Trzeba jednak przyznać, że pośród tych wielu archi-
tektonicznych pomyłek w mieście można znaleźć również liczne udane
budynki, a miasto jako całość staje się coraz ładniejsze i bardziej no-
woczesne.

Problemy zagospodarowywania przestrzeni Kijowa

W Kijowie cały czas zmienia się nie tylko wygląd budynków, ale rów-
nież ich wysokość. W przedwojennym Kijowie za wieżowiec uznawano
12-kondygnacyjny dom Ginzburga3. Po zakończeniu odbudowy zniszczo-
nych przez wojnę budowli rozpoczął się etap masowej budowy pięcio- i
sześciopiętrowych budynków. Typowymi przykładami tego typu domów
są tak zwane chruszczowki4, które „ozdabiają” sobą m.in. Czokołowkę,
Syrec, Darnycje i Niwki.

Na początku lat 70. w mieście rozpoczęło się budowanie dziewięcio-
piętrowych, murowanych, a następnie wielkopłytowych bloków (Rusa-
nowka, bulwar Lesy Ukrainki, Lewobrzeżna, Leśna, Obolon). Pod ko-
niec lat 70. miasto zaczęły opanowywać 16-piętrowe wieżowce. Z re-
guły były one stawianie jako akcenty pośród dziewięciopiętrowych sza-
rych i monotonnych bloków. Podjęto próbę stworzenia całego kwartału
szesnastopiętrowych podobnych wieżowców na ulicy Sołomenskiej, ale
rezultatem była taka sama bezbarwność, tylko znacznie wyższa.

Zmiana wysokości budynków w Kijowie, jak we wszystkich central-
nych miastach ZSRR, nie zachodziła samoistnie, lecz na skutek zmian i
postępu w budownictwie, nowoczesnych konstrukcji, nowych technolo-
gii. Dla radzieckich budowniczych nieosiągalne były rozwiązania tech-
niczne i  technologiczne opanowane przez zachodnioeuropejskie pań-
stwa kapitalistyczne — wznoszenie 50-100-piętrowych budynków. Do-
piero po upadku Związku Radzieckiego i przejściu na nowe międzynaro-

3 Dom Ginzburga (Дом Гинзбурга) — 12-piętrowy modernistyczny blok mieszkalny
wybudowany w 1912 roku, wyburzony w czasie II wojny światowej.

4 Wielorodzinne budynki mieszkalne, 3-6-piętrowe, budowane masowo w czasach
ZSRR.  Nazwa  tego typu budownictwa pochodzi  od  nazwiska  Pierwszego Sekretarza
KPZR Nikity Chruszczowa.
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dowe technologie w Kijowie pojawiła się możliwość budowy żelbetono-
wych konstrukcji  wysokości do 35-40 pięter, a metalowych — nawet
wyższych. Jednakże zostało to oprotestowane przez straż pożarną mia-
sta, której wysuwane drabiny mogły zapewnić ewakuację poszkodowa-
nych z wysokości nie większej niż 50 metrów. Kompromis osiągnięto,
ustalając, że bez dodatkowych warunków mogą być budowane budyn-
ki, których wysokość ostatniego piętra, na którym znajdują się ludzie,
nie przekracza 73,5 metra (22-23 piętra). Miasto zakupiło już drabiny
do ewakuacji ludzi z wysokości 90 m, co pozwoli w przyszłości na pod-
niesienie dopuszczalnej wysokości budynków do 32-33 pięter. 

We wszystkich historycznych stolicach wysokie budynki (50-100 m)
stawia się na specjalnie wybranych miejscach, w sposób uporządkowa-
ny, oddzielając w pewien sposób od tzw. starówki. W Paryżu jest to
dzielnica La Défense i  mały zabudowany obszar wzdłuż Sekwany, w
Wiedniu — nowy kwartał za Dunajem, w Londynie — nabrzeże Tamizy.
Świadczy to o wysokiej kulturze urbanistycznej tych miast. W Kijowie
natomiast postawienie tzw. „wysotek” było omawiane przez minister-
stwo budownictwa jeszcze pod koniec lat 70. XX wieku, kiedy to podję-
to  decyzję  o  ich  budowie  u  stóp  wzgórza  peczerskiego,  na  którym
obecnie stoi Ławra. Zgodnie z nowym planem wysokie budynki można
lokalizować na prawym brzegu Dniepru, na granicy strefy centralnej i
przy drogach wjazdowych do miasta. Na lewym brzegu rzeki nie ma
ograniczeń w budowie wieżowców. W rzeczywistości wysokie budynki
(75-80 m) stawiane są we wszystkich kwartałach miasta. Dwa takie bu-
dynki zbudowano nawet za zgodą Służby Bezpieczeństwa Ukrainy5 i są
częścią panoramy z dzwonnicy soboru Sofijskiego. Przyczyną takiego
zdarzenia był brak jasnych zasad określających wysokość budynków,
tzn. co jest, a co nie jest wysokim budynkiem. Dlatego zalecane jest
dokładne wyznaczanie obszarów, których nie należy zabudowywać, a
także terenów przeznaczonych pod wysokie budownictwo.

Przykładem niewłaściwego zagospodarowywania  cennych  i znaczą-
cych dla miasta terenów jest fragment Padołu6. Ten elitarny mikrore-
jon dzielnicy w samym centrum miasta otoczony jest z trzech stron
stokami  wzgórz.  Nie  bez  powodu  to  osiedle  różnokolorowych  willi
mieszkalnych nazywane jest „sypialnią dla milionerów” — 3-piętrowa
willa kosztuje tutaj  ponad 4 miliony dolarów (Werenyj, Kazmyrenko

5 Służba bezopasnosti Ukrainy (Служба Безопасности Украины).
6 Padoł (Падол) — dawniej rzemieślniczo-handlowe serce miasta, nazwa dzielnicy

wiąże się z jej położeniem względem sąsiedniego Górnego Miasta, znajduje się na pra-
wym brzegu Dniepru.
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2009). Jeszcze w latach 80. stały w tym miejscu jedno- i dwupiętrowe
domy, ale ówczesny mer stolicy zadecydował o ich rozbiórce, a miesz-
kańców przesiedlono na obrzeża miasta. Kiedy siedem lat temu rozpo-
częto zagospodarowywanie trzech ulic na Padole, kijowianie przekona-
ni byli, że odbudowuje się historyczny wygląd tej części miasta. Jed-
nakże nowe wille przypominają raczej styl holenderski: przestronne,
kolorowe, z miejscem na basen w piwnicach i zimowy ogród na podda-
szu.  Zagospodarowując  ten  niewielki  teren,  zapomniano  o zieleni  i
obiektach usługowych. Chodniki są zbyt wąskie, a domy ulokowane za
blisko siebie. Otoczenie wzgórz doskonale za to tłumi hałasy dochodzą-
ce z miasta, zapewniając ciszę i spokój mieszkańcom dzielnicy.

Na skutek silnie odczuwanego na Ukrainie kryzysu ekonomicznego
budowa i wykańczanie budynków zostały spowolnione. Często zmienia-
jący się właściciele oferują lokale znajdujące w nowej dzielnicy Padołu
na wynajem lub dzierżawę. Po spadku cen nieruchomości o 25% (jesie-
nią 2009 roku) metr kwadratowy mieszkania wyceniano na ok. 5 tysięcy
dolarów, czyli 300-metrowy dom powinno się nabyć za 1,5 miliona do-
larów, jednak w ogłoszeniach prasowych za taką sumę wystawia się na
sprzedaż co najwyżej mieszkanie. 

W  ostatnich  latach  Kijów  znacznie  się  powiększył,  zarówno  pod
względem powierzchni, jak i ludności. Problemem są zwłaszcza tzw.
dzielnice-sypialnie wybudowane w latach 1960-1995, gdzie nastąpiła
koncentracja mniej zamożnej ludności oraz migrantów. Charakteryzują
się  one  większą  przestępczością  i  bezrobociem.  Przykładem  takiej
dzielnicy jest Trojeszczina7, która stała się miejscem przesiedlenia kil-
kudziesięciu tysięcy ludzi po katastrofie w Czarnobylu z miasteczka po-
łożonego najbliżej elektrowni. Obecnie na Trojeszczinie mieszka ok.
200 tys. mieszkańców, którzy muszą dojeżdżać do swych miejsc pracy
położonych w innych częściach Kijowa, a nadal nie została doprowa-
dzona do tej dzielnicy linia metra.

Obecnie Kijów przygotowuje się do kolejnego etapu „rozlewania się
miasta” — do granic projektowanej obwodnicy włączone zostaną: Bory-
spol, Browary, Wyszgorod, Buczu, Irpień i Obuchow (patrz ryc. 3).

Stworzenie w przeszłości wielu obszarów mieszkalnych (tzw. sypial-
ni)  spowodowało niepotrzebne zwiększenie powierzchni miasta,  two-
rząc trójstrefową strukturę (centrum, strefa przemysłowa, obszary sy-
pialne) i wielokrotnie zwiększając odległość dojazdu, co spowodowało

7 Trojeszczina (Троещина) — najliczniejsza dzielnica Kijowa, znajdująca się na le-
wym brzegu Dniepru.
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ogromne problemy komunikacyjne w mieście, szczególnie na mostach i
w  metrze.  Jednocześnie  nie  wykorzystano  możliwości  zagęszczenia
centrum miasta poprzez rozbiórki i wymianę zniszczonej tkanki miej-
skiej i przestarzałych zasobów mieszkaniowych. W centrum i na brze-
gach zbiorników wodnych nadal znajdują się zakłady i firmy, które po-
winny być zlokalizowane na obrzeżach miasta.

Ryc. 3. Plan Kijowa i okolic.
Źródło: http://maps.google.com

Zakończenie

Mimo że Kijów zmaga się z wieloma problemami, to jednocześnie tkwi
w nim ogromny, wciąż niewykorzystany potencjał. Dopiero po odzyska-
niu przez Ukrainę niepodległości pojawiły się nowe możliwości rozwo-
ju, a miasto powoli zaczęło się przeobrażać w stolicę europejską. Or-
ganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 jest dodatko-
wym impulsem do przyspieszenia tych zmian. Gospodarka Ukrainy nie
jest jeszcze na tyle dojrzała, aby móc korzystać z wzorców Europy Za-
chodniej. Nie ma też możliwości skorzystania z funduszy unijnych na
rozwój obszarów miejskich.  Społeczeństwo ukraińskie charakteryzuje
się słabo ukształtowaną świadomością ekologiczną. Ślady przeszłości z
epoki  radzieckiej  widoczne  są  na  każdym  kroku.  Kijów  to  miasto
ogromne, dlatego potrzeba czasu i działań na wielką skalę, aby efekty
zaczęły być widoczne. Władze miasta skupiają się na obszarze centrum
i tam można dostrzec przemiany — ulice są czystsze, bardziej zadbane.
Mimo to popełnianych jest wiele błędów w zagospodarowywaniu prze-
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strzeni, co jest jawnym dowodem na to, że miasto potrzebuje przemy-
ślanych planów zagospodarowania przestrzennego i prawa zapewniają-
cego skuteczną ich egzekucję. Pierwszym krokiem ku temu może być
właśnie nowy „Generalny Plan Rozwoju Kijowa do 2025 roku”.
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Agnieszka GOLIŃSKA

REWITALIZACJA OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH
JAKO NOWY TREND ROZWOJU MIAST

Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie procesu rewitalizacji obiektów po-
przemysłowych na przykładzie Starego Browaru w Poznaniu. Drugim ce-
lem jest opis problemów, jakie pojawiają się na opuszczonych tere-
nach, i podanie sugestii, jak przeciwdziałać tym problemom.

Według S. Kaczmarek (2001, s. 16-17) rewitalizacja to proces na-
prawczy dotyczący przestrzeni miejskiej, polegający przede wszystkim
na wprowadzeniu do zniszczonego, „martwego” obszaru miasta rów-
nież innych funkcji, z jednoczesnym przekształceniem istniejącej for-
my przestrzennej poprzez wznoszenie nowej zabudowy oraz moderni-
zację i adaptację części obiektów na potrzeby nowego sposobu użytko-
wania.  Przy zastosowaniu oryginalnych rozwiązań kompozycji urbani-
stycznej  uzyskuje  się  nowy,  odmienny  obraz  estetyczny  przestrzeni
miejskiej, a przede wszystkim nowy sposób jej organizacji i funkcjono-
wania. O potrzebie rozpoczęcia działań związanych z procesem rewita-
lizacji terenów poprzemysłowych mówimy wówczas, kiedy niekorzystne
zmiany  w  strukturze  gospodarczej  fragmentu  miasta  związane  są
przede wszystkim z dużą, dramatyczną wręcz utratą istniejących tam
poprzednio miejsc pracy i  koniecznością stworzenia nowego podłoża
ekonomicznego dla danego regionu. Tak więc zadaniem rewitalizacji
jest  nie  tylko  przemiana  struktury  terenów  miejskich,  ale  przede
wszystkim ożywienie tej przestrzeni, wniesienie wartości pozytywnej
zmiany. Istotą wprowadzania tego typu procesów na konkretnym ob-
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szarze  są  zatem przemiany  jakościowe,  czyli  podniesienie  statusu  i
zmiana roli, jaką pełni on w przestrzeni miejskiej.

Rewitalizacja jest procesem trudnym, czasochłonnym i kosztownym,
który wymaga głębokich przemyśleń i pracy wielu specjalistów. Nie wy-
starczy stworzyć nowy plany przekształcenia terenu, przede wszystkim
trzeba go dostosować do przestrzeni miejskiej, w której ma przebiegać
rewitalizacja. Całość powinna tworzyć spójny, estetyczny i harmonijny
kompleks urbanistyczny. Pamiętać również należy o zachowania wcze-
śniejszych walorów, m.in. kulturowych, danego obiektu. 

W wielu miastach na świecie pojawia się problem patologii społecz-
nych i zaniku więzi międzyludzkich, a przede wszystkim pojawiania się
zjawiska wyludnionych dzielnic. Konsekwencją tej  sytuacji  są opusz-
czone budynki i zespoły poprzemysłowe, a także brak spójności i ładu
w układzie przestrzennym miast.

Już pod koniec XX wieku w wyniku rozwoju technologii i transportu
oraz transformacji społeczno-gospodarczych zaczęto likwidować fabry-
ki, kopalnie, stare magazyny, browary i stacje kolejowe. Świadomość
konieczności ich ratowania najszybciej obudziła się w Anglii. To tam
najwcześniej rodził się przemysł i tam zachowały się najstarsze efekty
rewolucji  technicznej  —  liczne  obiekty  przemysłowe zasługujące  na
miano dziedzictwa kultury technicznej o europejskim znaczeniu (Smok-
tunowicz 1994, s. 55) Dlatego też od lat 80. XX wieku rozpoczęto na
szeroką skalę ratowanie brytyjskich zabytków techniki i upowszechnia-
nie idei ich rewitalizacji. 

Rewitalizacja w Polsce

Niestety Polska, kraj bogaty w zabytki techniki, nie może się pochwalić
zbyt wieloma osiągnięciami w dziedzinie rewitalizacji. W Polsce jest
wiele zrujnowanych zabytków, m.in. w samym centrum Wrocławia zbu-
rzono zabytkowy zespół cukrowni Klecina (ryc. 1) i zespół tzw. Nowej
Rzeźni. Dziesiątkami można wymieniać opuszczone obiekty techniczne
i  przemysłowe.  Niszczeją  nieczynne  młyny  w  całym  kraju,  znikają
ostatnie wiatraki w Wielkopolsce, a także liczne cegielnie, gorzelnie,
gazownie czy wieże ciśnień. Tymczasem takie obiekty dobrze przysto-
sowują się do wielu funkcji usługowych, handlowych, naukowych, kul-
turowych,  biurowych,  a  nawet  mieszkalnych  (Baliński  2006,  s.  195-
196). Dlatego tak bardzo potrzebne są świadome strategie rewitaliza-
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cji, zorientowane na ochronę starych struktur w planach zagospodaro-
wania przestrzennego.

Ryc. 1. Zabytkowy zespół cukrowni Klecina we Wrocławiu wyburzony w 1999
roku.
Źródło: wroclaw.hydral.com.pl

Obszary  poprzemysłowe  są  więc  niewątpliwie  problemem  prze-
strzennym, społecznym i gospodarczym w wielu miastach Polski. Po-
dejmowane działania zaradcze, których celem jest naprawa i przywró-
cenie wartości upadającym obszarom, są na razie bardzo skromne. Do-
tyczą one pojedynczych obiektów, najczęściej  usługowych. Na  razie
działania te prowadzone są miejscowo i  odnoszą się do niewielkiego
fragmentu miasta, toteż jeszcze nie w pełni mają charakter procesu
rewitalizacyjnego,  stanowią  raczej  jego  namiastkę.  Przekształcają
funkcję obiektu, który kiedyś użytkowany był przez przemysł, ale zmia-
ny te działają w dość ograniczonej przestrzennie skali, dlatego też w
niewielkim stopniu zmieniają organizację przestrzeni miejskiej. Dopie-
ro w końcu lat dziewięćdziesiątych XX w. pojawiły się w miastach pol-
skich projekty działań, które mają cechy procesu rewitalizacji (Kacz-
marek 2001, s. 108). Tereny poprzemysłowe w ostatnich latach bardzo
zyskały na atrakcyjności. Przyciągają uwagę dobrą lokalizacją, uzbro-
jeniem terenu i korzystnymi warunkami zagospodarowania. Ich zaletą
jest  wkomponowanie  w istniejącą  tkankę  urbanistyczną.  Renowacja
obiektów poprzemysłowych obecnie przynosi prestiż i wymierne zyski.
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Stary Browar jako przykład wzorowego procesu rewitalizacji obiek-
tu poprzemysłowego

Stare obiekty przemysłowe w całej Polsce przyciągają również licznych
turystów. Dzięki temu kopalnie, huty, browary i papiernie przynoszą
duże zyski i tworzą nowe miejsca pracy. Przykładem dobrze zrealizo-
wanego procesu rewitalizacji w kraju może być Stary Browar w Pozna-
niu (ryc. 2). Powstał on na bazie Browaru Huggera — ponadstuletniej
nieruchomości, której  początki  sięgają  1844 roku, położonej w cen-
trum  Poznania.  Proces  rewitalizacji  rozpoczął  się  pod  koniec  1998
roku, od zakupu nieruchomości przez Spółkę Fortis  sp. z  o.o. Przed
przystąpieniem do realizacji projektu wykonano analizę sytuacji wyj-
ściowej pod kątem społecznym (obecni lokatorzy, niski standard życia),
ekonomicznym (rozdrobnienie  własnościowe terenów przylegających,
zły stan techniczny przyległych zabudowań, zamierająca rola ulicy Pół-
wiejskiej jako deptaku), prawnym (współpraca z konserwatorem zabyt-
ków, współistnienie zabytkowych budynków z późniejszymi zabudowa-
niami, plany zagospodarowania) oraz wizerunkowym (niewykorzystana
przestrzeń w centrum miasta, naruszona estetyka krajobrazu, nieko-
rzystne konotacje tej części miasta)(Bibro 2008). 

Ryc. 2. Stary Browar w Poznaniu — dawniej i dziś — Atrium.
Źródło: Stary Browar i ul. Półwiejska jako wspólne działanie Miasta i inwesto-
ra  na rzecz  przestrzeni publicznej —  materiały z  konferencji,  17.04.2008,
Grzegorz Bibro sp. z o.o.
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Głównym celem tego projektu było kreowanie nowej jakości archi-
tektonicznej i przestrzennej (poprzez: wkomponowanie nowych zabu-
dowań ceglanych w istniejące budynki, tworzenie nowych zabudowań i
ciągów komunikacyjnych, łączących zabytkowe i nowe budynki, zacho-
wanie oryginalnej architektury wnętrz oraz autentycznych nazw budyn-
ków — ryc. 3, stworzenie niezwykłej przestrzeni Dziedzińca Sztuki jako
miejsca o wielu przeznaczeniach, przeobrażenie zwartego kompleksu
w otwartą przestrzeń, projektowanie w nowych przestrzeniach archi-
tektury wnętrz), funkcjonalnej (zintegrowany handel, nowe marki, ad-
aptacja budynków postindustrialnych do nowych funkcji, synergia funk-
cji) oraz techniczno-technologicznej (najnowsze rozwiązania technicz-
ne i konstrukcyjne, mariaż tradycji z nowoczesnością, stanowiący uni-
kalną architekturę, niezwykła atmosfera obiektu rodem z teatru, no-
woczesny system zarządzania bezpieczeństwem, zintegrowany system
zarządzania Centrum) (Bibro 2008). 

Ryc. 3. Stary Browar w Poznaniu — dawniej i dziś — Słodownia od strony Dzie-
dzińca Sztuki.
Źródło: Stary Browar i ul. Półwiejska jako wspólne działanie Miasta i inwesto-
ra  na rzecz  przestrzeni  publicznej —  materiały  z  konferencji,  17.04.2008,
Grzegorz Bibro sp. z o.o.

Pierwszy etap budowy Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar został
ukończony w listopadzie 2003 roku, w kwietniu 2004 roku otwarty zo-
stał Dziedziniec Sztuki, zaś w marcu 2007 roku otwarto 2 skrzydło Sta-
rego Browaru (ryc. 4). Całość projektu to przykład jednego z najlepiej
przeprowadzonych procesów rewitalizacji w kraju. Dzięki rewitalizacji
Stary Browar umiejętnie łączy stare z nowym, historię z nowoczesnym
wyglądem; co najważniejsze jednak, poprzez prezentację stałej kolek-
cji sztuki tworzy nową jakość miejsca — miejsca, w którym biznes roz-
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wija sztukę, a sztuka rozwija biznes. Stary Browar jako Centrum Han-
dlu, Sztuki i Biznesu w sercu Poznania to:

1. miasto w mieście łączące dwa pozornie antagonizujące się byty:
komercję ze sztuką, historię ze współczesnością;

2. ponad 200 sklepów, 15 restauracji, 13 kawiarni, teatr, sala kon-
certowa, kilkanaście wnętrz wystawienniczych, 8 sal kinowych,
hotel Blow Up Hall 50 50, 3 kluby muzyczne i zabytkowy park;

3. promocja współczesnej kultury i sztuki;
4. unikatowe w skali kraju wydarzenia artystyczne;
5. Dziedziniec Sztuki jako „kulturalne serce” kompleksu.
Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar jest zdobywcą wielu prestiżo-

wych nagród i wyróżnień przyznanych przez instytucje Polskie i mię-
dzynarodowe, m.in. tytułu Modne Miejsce 2009. W konkursie nagradza-
ne  są  piękne  wnętrza,  oryginalny  design,  profesjonalna  obsługa  i,
przede wszystkim, niepowtarzalna atmosfera miejsc, w których warto
bywać.  Pasaż  Starego  Browaru  został  uznany  przez  Międzynarodową
Radę  Centrów  Handlowych  (ICSC)  za  najlepszy  na  świecie  obiekt  o
zróżnicowanej użyteczności w kategorii „Rozbudowa”.

Ryc. 4. Stary Browar w Poznaniu — fasada Pasażu. 
Źródło: Stary Browar i ul. Półwiejska jako wspólne działanie Miasta i inwesto-
ra  na rzecz  przestrzeni publicznej —  materiały z  konferencji,  17.04.2008,
Grzegorz Bibro sp. z o.o.

Podsumowanie

W Polsce znajduje się ponad 16 tysięcy obiektów poprzemysłowych, z
czego około 2 tysiące umieszczone są na liście zabytków. Stare fabryki
przekształcane są w muzea lub centra handlowo-rozrywkowe. Mają one
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specyficzny klimat i dzięki temu cieszą się bardzo dużą popularnością.
W starych, zabytkowych obiektach zarabia się na biletach wstępu, fol-
derach i pamiątkach. W kopalniach i fabrykach powstają centra han-
dlowe i kulturalne, w których zatrudniane są setki osób. Podejmując
się procesu rewitalizacji, pamiętać należy przede wszystkim o tym, że
jej celem jest:

• zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej
generujących miejsca pracy; 

• oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności, dostoso-
wanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw;

• równoczesna troska o ochronę stanu środowiska naturalnego wa-
runkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny. 

Do realizacji tych celów powinny służyć działania wspierające oży-
wienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększające potencjał tury-
styczny i kulturalny, w tym umożliwienie obiektom i terenom zdegra-
dowanym pełnienia nowych funkcji społeczno-gospodarczych. 

Na zakończenie warto przytoczyć słowa jednego z brytyjskich dzia-
łaczy, który przyczynił się do rozwoju i rozprzestrzeniania idei rewitali-
zacji, Dawida Flechtera (1994, s. 54): „ Jeden odrestaurowany budynek
przynosi nową funkcję, nową wiarę i przyciąga uwagę”.
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Stare budynki fabryk w nowej rzeczywistości, ich odnowa i rewitalizacja...

Justyna ORŁOWSKA

STARE BUDYNKI FABRYK W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI,
ICH ODNOWA I REWITALIZACJA,

(WYBRANE PRZYKŁADY STAREJ ZABUDOWY
FABRYCZNEJ POZNANIA)

Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie problemu związanego z pozosta-
wionymi pofabrycznymi budynkami oraz sposobu na ich rewitalizację.
Wielkie budynki i fabryczne kominy byłych zakładów przemysłowych,
niegdyś tętniących życiem i będących symbolem gospodarki opartej na
mechanizacji, dziś nie urzekają nas swoim wyglądem. 

Obecnie ludzie z jednej strony pragną pozbyć się ich ze swego oto-
czenia, ze względu na szpecący widok zniszczonych już ruin i szcząt-
ków tego,  co niegdyś  było  symbolem industrializacji,  z  drugiej  zaś,
zwłaszcza ludzie przedsiębiorczy, dostrzegają w nich, po ich moderni-
zacji i adaptacji, możliwość zmiany dotychczasowych funkcji dla po-
trzeb współczesnej kultury czy też szeroko rozumianego zagospodaro-
wania przestrzennego, życia gospodarczego (handlu, usług, mieszkal-
nictwa), a wszystko to traktują jako bazę do robienia dobrego intere-
su.

Wielkie okna, ceglane mury z XIX wieku tworzą niesamowity klimat,
w którym artyści i architekci odkryli drzemiący potencjał.  Pragną oni
ożywić te miejsca i nadać im niepowtarzalny charakter. Na zachodzie
lofty są znane i popularne już od wielu lat. Natomiast w polskich mia-
stach ten trend pojawił się stosunkowo niedawno. Zaczęło się od Łodzi,
następne w kolejności były Warszawa, Kraków i Poznań. Lofty, a także
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centra usługowo-handlowe czy hotele, tworzone w dawnych fabrykach,
stają się coraz bardziej popularne.

Ze względu na to, iż przywrócenie dawnej świetności obiektom jest
niestety niewystarczające, należy je poddać nie tylko odnowieniu, ale
także rewitalizacji1. Jest ona działaniem kompleksowym, mającym na
celu „przywrócenie życia” oraz dostosowanie się do współczesnych wy-
mogów społecznych, funkcjonalnych, kulturowych, technicznych i eko-
nomicznych. Celem wszystkich rewitalizacji jest uzyskanie równowagi
pomiędzy zachowaniem wartościowego zabytku w zgodzie z zasadami
konserwacji a ekonomicznie opłacalną koncepcją zagospodarowania.

Jeżeli działania rewitalizacyjne w takim samym stopniu odnoszą się
do wymogów ekonomicznych, społecznych i technicznych, to możemy
mówić o zasadzie zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z tą zasadą, ma-
jącą na na celu ponowne wykorzystanie terenów, które utraciły pełnio-
ne przez siebie funkcje gospodarcze, ograniczone jest tym samym za-
potrzebowanie na nowe tereny niezbędne do rozwoju przemysłu. Dzię-
ki temu powstała możliwość przekształcenia tych terenów w kierunku
dalszego rozwoju usług i mieszkalnictwa.

Rewitalizacja jest często sposobem na ożywienie pewnych fragmen-
tów zabudowy, które  często  szpeciły  miasto  swoim wyglądem i  nie
przynosiły pozytywnych wrażeń. Organ ochrony zabytków, zwierzchnik
służby konserwatorskiej  (miejski  lub wojewódzki  konserwator zabyt-
ków) w Polsce działa zgodnie z ustawą o ochronie i opiece nad zabyt-
kami i jest odpowiedzialny za konserwację wartościowych architekto-
nicznie i historycznie budynków. Ochrona istniejącej architektury jest
ważna ze względu na historię i przeszłość, jakie są w niej ukryte. Jest
naszym dziedzictwem, które sprawia, że miasta stają się wyjątkowe i
bardziej charakterystyczne.

Cykl życia rewitalizowanego projektu — inicjacja, rozwój, realiza-
cja, użytkowanie

Aby projekt został należycie wykonany, wymagane jest przestrzeganie
pewnych etapów jego powstawania. Pierwsza faza to inicjacja, w któ-
rej prezentowana jest koncepcja adaptacji  wybranego budynku oraz
jego przyszłe przeznaczenie. W fazie przygotowawczej uwzględnia się

1 H.B. Buszko, Modernizacja zasobów mieszkaniowych, Szczecin 2001, s.11.
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koncepcje partnerów, możliwe dofinansowania z UE czy wykonalność
zadania oraz możliwy profil projektu2.

W fazie rozwoju następuje oficjalne rozpoczęcie projektu. Wówczas
zakłada się grupę roboczą oraz zatrudnia ekspertów i opiniodawców.
Ich celem jest ustalenie planów urbanistycznych, koncepcji zarządza-
nia, finansowania projektu i określenie jego ram czasowych. Ma to na
celu dokładne ustalenie programu przestrzennego, potrzeb budowla-
nych i kosztorysu powstającego projektu.

Kolejnym etapem jest realizacja3. Etap ten jest związany z działa-
niami mającymi na celu zarządzanie wykonaniem takich przedsięwzięć,
jak: komunikowanie i uzgodnienia realizacji zadań, identyfikacja poja-
wiających się problemów i ryzyka w projekcie oraz  zespole projekto-
wym; kontrola realizacji  zadań zgodnie z  zakresem i  zaplanowanym
czasem wykonania; komunikacja ze sponsorem projektu i uczestnikami
projektu dla wymiany informacji o postrzegane jakości realizacji za-
dań;  planowanie  działań  korygujących  dla  zadań  wykonanych  przez
uczestników projektu niezgodnie z zakresem wykonania lub nadmiernie
przedłużających się; reorganizacja harmonogramu i przekazywanie in-
formacji  o  jego  zmianach;  komunikacja  ze  sponsorem  projektu dla
przekazywania informacji na temat bieżących  ryzyk,  problemów oraz
postępu projektu; motywowanie zespołu i wskazywanie bieżących prio-
rytetów.

Użytkowanie projektu jest ostatnim etapem, mającym na celu do-
mknięcie, wdrożenia,  zmiany,  rozliczenia projektu oraz wyciągnięcie
wniosków ze zdobytych w trakcie projektu doświadczeń. 

Etapy udanego projektu rewitalizacji

W celu wykonania udanego projektu rewitalizacji powinno się zwrócić
uwagę na strategiczne zagospodarowanie obiektu przemysłowego. Po-
zwoli to określić rentowność podejmowanych inwestycji. Realizacja re-
witalizacji stanowi proces, w którym można wyróżnić szereg etapów
(faz)4.

Faza pierwsza — analizy, w której bierzemy pod uwagę opis stanu
technicznego obiektu, lokalizację oraz walory historyczne. Ważne jest
również poszukiwanie środków finansowania projektu, jak i zestawie-

2 Obiekty industrialne jako zasoby, [2] Realizacja, (Forst 2007).
3 http://www.fraktal.wmp.uksw.edu.pl/~kamil/uksw/Semestr%203/Zarzadzanie/za-

rzadzanie.doc
4 Praca zbiorowa, Obiekty industrialne jako zasoby, [1] Planowanie (Forst 2007, s. 21).
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nie inwestorów ważnych dla projektu, uwzględniając ich motywacje i
interesy.

Kolejna to faza oceny, w której ustalane są warunki ramowe projek-
tu. Następuje dokładne zbadanie i udokumentowanie oraz ocena pozy-
skanych wyników. Na tym etapie przedstawiane są możliwości adapta-
cji oraz ocena uzyskanych wyników analizy. Faza oceny nadaje kieru-
nek dalszych działań projektowych.

Ostatnia to faza strategii,  która kształtuje ogólne cele oraz kroki
podejmowane w procesie rewitalizacji budynku bądź terenu poprzemy-
słowego. Strategia jest kształtowana przez otoczenie oraz czynniki we-
wnętrzne. W ramach strategii podejmuje się próby zmniejszenia ryzyka
inwestycji oraz określa elastyczny horyzont planowania, w celu szyb-
kiego  znalezienia  rozwiązań  przeciwdziałających  ryzyku.  Poza  tym
strategia zawiera  kosztorysowanie projektu, podlega również ocenie,
przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności, modeli zarzą-
dzania i organizacji.

Trudności we wdrażaniu projektu

Nazywane inaczej „barierami rewitalizacji”. Możemy wyróżnić cztery
czynniki, które powodują wstrzymanie etapów wdrażania procesu rewi-
talizacji: 

 legislacyjny (prawny),
 finansowy,
 organizacyjny,
 mentalny.
W Polsce zdecydowanie najwięcej kłopotów sprawia bariera legisla-

cyjna, która wiąże się z brakiem prawnego umocowania. Bariera praw-
na na szczeblu centralnym to głównie brak odpowiednich ustaw o pro-
gramach rewitalizacji, przez co miasta i gminy muszą korzystać z praw
lokalnych. W polskiej praktyce oznacza to niestety długotrwałe i trud-
ne do przeforsowania projekty, a brak pożądanych efektów nie sprzyja
sprawnym wdrożeniom procesu rewitalizacji.

Z drugiej strony natykamy się na barierę finansową — czyli trudności
w pozyskiwaniu środków niezbędnych do przeprowadzenia rewitaliza-
cji. Możemy również napotkać problem w pozyskiwaniu środków unij-
nych wśród poszczególnych właścicieli nieruchomości będących w ob-
szarze objętym rewitalizacją. 

78



Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych jako nowy trend rozwoju miast

Bariera organizacyjna wiąże się głównie z brakiem wykwalifikowa-
nej kadry specjalistów zajmujących się rewitalizacją oraz dobrej kadry
zarządzającej programem.

Mentalne problemy pojawiają się wśród społeczności lokalnej — jest
ona  niechętna  do jakichkolwiek zmian.  Tę barierę możemy określić
jako „syndrom NIMBY”, tzn.  not in my back yard („nie na moim po-
dwórku”).  Jest  to  bariera  związana  z  niepewnością  i  lękiem  przed
zmianami w naszym otoczeniu. Jednakże bariera mentalna w Polsce
występuje  stosunkowo  rzadko.  Dzięki  temu  do  tematu  rewitalizacji
podchodzimy z entuzjazmem i nadzieją5.

Przykłady adaptacji starej fabryki na centrum usługowo-handlowe

Zakłady produkcyjne, które straciły swoją dawną funkcję, stare fabry-
ki, nieużywane browary często bywają polem do licznych eksperymen-
tów, dzięki czemu powstają doskonałe i innowacyjne projekty. Przykła-
dem  adaptacji  niewykorzystywanych  budynków  przekształconych  na
centra handlowe jest Stary Browar.

Rys historyczny6

Browar został założony przez Amorosiusa Huggera, który przybył do Po-
znania w 1844 roku. Był on piwowarem pochodzącym z Wirtembergii.
Jego synowie Julius i Alfons rozpoczęli rozwój browaru w 1876 roku.
Około 1890 nastąpiła rozbudowa browaru, natomiast najlepszym okre-
sem jego prosperowania były lata od 1895 do 1921. Firma w 1921 roku
stała się spółką akcyjną.  Od 1926 roku właścicielem browaru stał się
Roman May, który był m.in. właścicielem zakładów w Luboniu. W 1937
roku firma zmieniła nazwę na Browar Związkowy Związku Restaurato-
rów. W czasie II  Wojny Światowej Browar Huggerów został  przejęty
przez rząd niemiecki. Natomiast po wojnie działały tam Zakłady Piwo-
warskie w Poznaniu. Zamknięcie browarni  nastąpiło w 1980 roku. W
grudniu 1998 roku Fortis „Nowy Stary Browar” — dawniej Spółka Fortis
sp. z o.o., wykupiła nieruchomość. Opustoszałym budynkiem zajęła się
firma projektowa Studio ADS. Uroczyste otwarcie Starego Browaru na-
stąpiło w listopadzie 2003 roku, natomiast Dziedziniec otworzono nieco
później, tj. w maju 2004 roku.  W grudniu 2005 Stary  Browar został

5 http://www.prorevita.pl/artykuly/trudnosci-we-wdrazaniu-projektow-rewitalizacji
6 http://starybrowar5050.com/miejsce/starybrowar/historia
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uznany  przez  Międzynarodową  Radę  Centrów  Handlowych  (ICSC)  za
najlepsze centrum handlowe świata w kategorii centrów średniej wiel-
kości. Drugie skrzydło handlowe Starego Browaru uruchomiono w mar-
cu 2007 roku.  

Wnętrze i lokalizacja

Wnętrze Starego Browaru zostało zaprojektowane przez znanego arty-
stę,  grafika i  malarza,  Ryszarda Kaję,  natomiast projekt architekto-
niczny powstał dzięki Piotrowi Z. Barełkowskiemu oraz Przemysławowi
Borkowiczowi.  Centrum handlowe zlokalizowane jest w ścisłym cen-
trum Poznania. Posiada dwa główne wejścia, jedno od strony ulicy Pół-
wiejskiej, która jest traktem handlowym Poznania, łączącym Stary Ry-
nek ze Starym Browarem. Kolejne mieści się przy ulicy Franciszka Ra-
tajczaka. Centrum handlowe zlokalizowane jest w bardzo korzystnym
miejscu, w pobliżu występuje gęsta sieć dróg publicznych oraz przy-
stanki tramwajowe i autobusowe. 

Stary Browar obecnie

Stary Browar jest bezpośrednią strefą, która oddziałuje na 40% ogółu
mieszkańców Poznania.  Istnieje  27  firm zaangażowanych w projekt,
natomiast 400 osób pracowało nad projektem. Zatrudniono 600 osób do
pracy na budowie. Łączny koszt inwestycji sięgał 66 mln dolarów. In-
westycja trwała od maja 2002 do 1 listopada 2003.

Łączna powierzchnia budynku sięga 64 628 m2. Budynek centralny
zajmuje 47 991 m2, natomiast sklepy 20 533 m2. Powierzchnia całkowi-
ta  biur  wynosi  3 680  m2,  a  parkingów —  13 326  m2.  Pozostałe  po-
wierzchnie to 10 461 m2. Budynek Starego Browaru przy ulicy Półwiej-
skiej 32 posiada powierzchnię całkowitą wynoszącą 3 852 m2. Sklepy i
biura zajmują po 1 900 m2, pozostała powierzchnia budynku to zaled-
wie 658 m2. Dziedziniec Sztuki zajmuje powierzchnię 12 785 m2, gdzie
plac to 3 256 m2. Budynki takie jak Galeria, Willa, Słodownia zajmują
9 528 m2.

Powierzchnia wynajmowana to 22 500 m2. Podlega pod nią 94 na-
jemców wykorzystujących ją pod sklepy, punkty usługowe oraz pasaż
kulinarny.  Na  potrzeby  klientów  powstało  400  miejsc  parkingowych
znajdujących się na trzypoziomowym parkingu, który jest płatny.
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Rekordowa liczba klientów odwiedzających Stary Browar wyniosła
55 000. W ciągu dnia centrum odwiedza około 30 000 klientów. Bezpo-
średnia strefa oddziaływania na ogół mieszkańców w promieniu 10 mi-
nut jazdy od Starego Browaru wynosi 500 000 osób, 20 minut — 600 000
osób, 30 minut — 800 000 osób.

Ryc. 2. Wejście od ul. Ratajczaka.
Źródło: http://poznanskie-nieruchomosci.pl/media/7/Stary_Browar_II_etap.JPG

Idea 50 50

Idea 50 50 jest bazą wszystkich projektów Grażyny Kulczyk. Każdy z jej
projektów jest wyznaczany w 50% przez sztukę i 50% przez inny pier-
wiastek,  zależnie  od specyfiki  przedsięwzięcia  (np.  handel,  biznes),
dzięki czemu oba pierwiastki pozwalają na doświadczenie sztuki w co-
dziennych sytuacjach.  W Starym Browarze 50 50 elementem komple-
mentarnym sztuki jest biznes, który jest celem rozwoju sztuki, a sztu-
ka jest celem rozwoju biznesu7. 

Należy  również  wspomnieć  o  kolejnym niezwykłym przedsięwzię-
ciem, którym jest Blow Up Hall 50 50. Jego wystrój powstał w oparciu
o inspirację filmem Blow Up. Mieści się na dziedzińcu. Jest interaktyw-
nym dziełem sztuki, które zawiera luksusowy 22-pokojowy Blow Up 50
50 oaz bar i restaurację. Oferta jest doskonałym połączeniem sztuki i
innowacyjnej technologii. Goście mają możliwość nie tylko doświad-
czenia sztuki, ale również mogą uczestniczyć w jej tworzeniu. Blow Up
Hall zawiera bogatą ofertę dzieł sztuki. W jego wnętrzach znajduje się
wielkoformatowa fotografia VB 52.100 Vanessy Beecroft, fotografia in-
stalacji Spencera Tunicka z San Sebastian, zdjęcia Królewskiej Bibliote-
ki  w Rio de Janeiro wykonane przez Caio Reisewitza oraz fotografie
wnętrz paryskiego Archiwum Narodowego autorstwa Patricka Tourne-

7 http://starybrowar5050.com/miejsce/idea
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boeuf. Umieszczona w holu instalacja Irrlichter Sebastiana Hempela,
obracając się, oświetla przestrzenie Blow Up Hall 50 50 po zmierzchu.
W przypadku Blow Up Hall 50 50 elementem komplementarnym sztuki
jest przyjemność. Blow Up Hall 50 50 należy — jako jedyny poznański
obiekt i jeden z nielicznych w Polsce — do dwóch organizacji zrzesza-
jących najbardziej prestiżowe hotele na świecie: Small Luxury Hotels
of The World oraz Tablet Hotels8.

 

Rys. 7. Blow Up 50 50.
Źródło: http://www.starybrowar5050.com/upload/image/teksty/blowup01.jpg

Podsumowanie

1. Odnowienie i  rewitalizacja niefunkcjonujących już  fabrycznych
budynków (z reguły mocno zniszczonych i zrujnowanych) minio-
nego okresu historycznego przywraca im życie,  a jednocześnie
„uwspółcześnia” te fragmenty miasta, na których stoją te budyn-
ki, dostosowując je do obecnych wymogów cywilizacyjnych oraz
wprowadzając ład przestrzenny.

2. Finalny produkt procesu rewitalizacji i odnowienia musi spełniać
współczesne wymogi społeczne, funkcjonalne, kulturowe, tech-
niczne i ekonomiczne, co jest jednocześnie głównym celem tego
procesu. 

3. Tylko zgodność z aktualną koncepcją zagospodarowania i właści-
wa kolejność etapów realizacji odnowy i rewitalizacji umożliwi
nam osiągniecie wytyczonego celu oraz rentowność inwestycji.

4. Oczywiste jest również kryterium estetyki wykonania tego „sta-
rego-nowego obiektu”. Tylko wówczas bowiem możemy mieć do
czynienia z „przywróceniem życia” historycznej budowli i wkom-

8 http://www.blowuphall5050.com/
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ponowaniem jej we współczesne życie. Wzorem godnym naślado-
wania jest Stary Browar. 

5. Dzięki Idei 50 50, a co za tym idzie — połączeniu sztuki i biznesu,
Stary Browar stał się miejscem nie tylko odrestaurowanym, ale i
zrewitalizowanym,  tętniącym  życiem  projektem  odwiedzanym
przez wiele osób.
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Metodyka wyboru obszaru do rewitalizacji na przykładzie Leszna

Marta KIN

METODYKA WYBORU OBSZARU DO REWITALIZACJI
NA PRZYKŁADZIE LESZNA

Wstęp

Jednym z siedmiu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 jest rewitalizacja obszarów problemo-
wych, to znaczy terenów miejskich oraz terenów powojskowych i po-
przemysłowych. Działania podejmowane w ramach priorytetu stanowią
wsparcie  dla  określonych  dziedzin,  obszarów,  sektorów  oraz  grup
mieszkańców. Jest to na przykład rewitalizacja obszarów o niewłaści-
wym potencjale lub wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju, wykorzystu-
jących lokalny potencjał.

Wyjaśnienia wymaga pojęcie „rewitalizacja”, które jest bardzo zło-
żone i  doczekało się wielu  definicji.  Według  definicji  K.  Skalskiego
(2004) rewitalizacja to ,,kompleksowy program remontów, moderniza-
cji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wy-
branym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z
rozwojem  gospodarczym  i  społecznym.  Rewitalizacja  to  połączenie
działań technicznych — jak np. remonty — z programami ożywienia go-
spodarczego i działania na rzecz rozwiązania problemów społecznych,
występujących  na  tych  obszarach:  bezrobocie,  przestępczość,  brak
równowagi demograficznej”.

Obszary problemowe stanowią część dużych i  średnich miast. Po-
dobnie jest w przypadku miasta Leszna. Obszar wskazany do rewitali-
zacji to Stare Miasto wraz z częścią przylegających starszych osiedli
bloków  wielorodzinnych.  W  celu  wdrożenia  wspomnianych  działań
przygotowano Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2008-2015.
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W ramach tworzenia tego programu dokonano licznych analiz  staty-
stycznych uzasadniających wybór tego obszaru do rewitalizacji.

Celem  artykułu  jest  przedstawienie  kryteriów  wskazania  Starego
Miasta w Lesznie jako obszaru do rewitalizacji, zarówno w sposób opi-
sowy, jak i graficzny.

Sposób wskazania obszaru rewitalizacji

W ramach wytyczania  zasięgu terytorialnego wymagającego określo-
nych działań z zakresu gospodarowania przestrzenią stworzono indeks
zbiorczy, będący sumą standaryzowanych wybranych wskaźników. Sta-
re Miasto zostało wskazane do rewitalizacji, ponieważ wskaźnik suma-
ryczny dla tej części Leszna jest najwyższy.

Odnowa zdegradowanego obszaru Starego Miasta została uznana za
konieczną również dlatego, że jest to obszar obsługujący ruch tury-
styczny, stanowi centrum administracyjne i finansowe miasta o charak-
terze ponadlokalnym, obsługującym gminy ościenne.

Istnienie  byłych  zakładów przemysłowych  na  omawianym  terenie
także odegrało ważną rolę w wyborze obszaru do rewitalizacji.

Obszary wyróżnione na podstawie scalonych obwodów spisowych

Tab. 1. Obszary wyróżnione na podstawie scalonych obwodów spisowych i ich
charakterystyka.

1. Zatorze Dzielnica położona na zachód od linii kolejowej
Poznań – Wrocław. Charakteryzuje się niską za-
budową jednorodzinną, stanowi  sypialnię  mia-
sta.

2. południowe 
Zatorze

3. Gronowo Dzielnica położona w północno-wschodniej czę-
ści miasta, podzielona na dwie części drogą kra-
jową nr 5 oraz oddzielona od Zatorza linią kole-
jową Poznań – Wrocław. Gronowo zamieszkuje
około 6 500 osób.

4. Podwale, część
Os. Prochownia
(od ul. Jagielloń-
skiej)

Dzielnica położona na wschód od linii kolejowej
Poznań – Wrocław. Występują tu osiedla wielo-
rodzinne. 
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5. Os. Armii Krajo-
wej, Os. Przyjaźni

Osiedla  mieszkaniowe  typu  wielkie  zespoły
mieszkaniowe  położone  we  wschodniej  części
powiatu Leszno. Osiedla powstało na przełomie
lat 70. i 80. XX w., gdy miasto silnie rozrastało
się jako stolica nowego województwa.

6. Grzybowo, Os.
Ogrody, Os. Wie-
niawa

Grzybowo jest  słabo  zurbanizowaną  dzielnicą
Leszna.  Od  około  5  lat  trwa  tam  rozbudowa
osiedla  prywatnych  domków  jednorodzinnych.
Os. Ogrody i Os. Wieniawa to osiedla wieloro-
dzinne powstałe na przełomie lat 80. i 90. XX w.

7. Stare Miasto

8. Stare Miasto,
część Os. Pro-
chownia i część
Os. Grunwald (do
ul. Jagiellońskiej)

9. Os. Grunwald, Os.
Sułkowskiego

Osiedla wielorodzinne położone na południowy
wschód od Starego Miasta.

10. Nowe Miasto Obszar na południowy wschód od Starego Mia-
sta, w większości zabudowany niewysokimi osie-
dlami wielorodzinnymi.

11. Przylesie, Os. Na
Skarpie

Położone we wschodniej części miasta, stosun-
kowo nowe osiedla  niskiej  zabudowy jednoro-
dzinnej.

12. Os. Zamenhofa,
Os. Rejtana, Os.
Osada Leśna

Osiedla wielorodzinne położone przy południo-
wo- wschodniej granicy miasta

13. Leszczynko, Zabo-
rowo

Leszczynko  to zabytkowa dzielnica,  która  swą
nazwę  wzięła, podobnie  jak Leszno,  od krze-
wów leszczyny, które bogato porastały te tere-
ny.  Zaborowo położone  w  południowej  części
Leszna to dawne miasto, w 1977 roku włączone
wraz z Gronowem do Leszna.

Źródło: Opracowanie własne.
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Kryteria wskazania obszaru rewitalizacji

Poziom ubóstwa i wykluczenia (W1):
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej, które w rodzinach

osiągają na tyle niskie dochody, aby być uprawnionym do zasiłków pie-
niężnych.

Obliczenie wskaźnika: określenie  udziału liczby osób uprawnionych
do korzystania z pomocy społecznej w liczbie 100 mieszkańców.

Stopa długotrwałego bezrobocia (W2):
Długotrwałe bezrobocie prowadzące do wykluczenia zawodowego i

społecznego, a w konsekwencji do patologii społecznych.
Obliczenie  wskaźnika:  określenie  udziału  liczby  osób  długotrwale

bezrobotnych w liczbie 100 osób w wieku produkcyjnym.
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Ryc. 1.  Liczba mieszkańców Leszna korzystających z pomocy społecznej we-
dług  obszarów  wyróżnionych  na  podstawie  scalonych  obwodów  spisowych
(stan na 2008 r.).
Ryc. 2. Liczba długotrwale bezrobotnych mieszkańców Leszna według obszarów
wyróżnionych na podstawie scalonych obwodów spisowych (stan na 2007 r.).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Leszna.

Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej (W3):
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100  miesz-

kańców. Dane statystyczne dowodzą, że obszar Starego Miasta nie jest
traktowany jako atrakcyjne miejsce do zamieszkania.

Obliczenie  wskaźnika:  określenie  udziału  liczby  zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w liczbie 100 mieszkańców.
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Tab. 2. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Lesznie według
obszarów wyróżnionych na podstawie scalonych obwodów spisowych (stan na
2008 r.).

Oznacze-
nie 

obszaru
Tereny osiedlowe wchodzące w obręb obszaru

Liczba 
podmiotów
gospodar-

czych

1 Zatorze 681

2 południowe Zatorze 700

3 Gronowo 588

4 Podwale, część Os. Prochownia (od ul. Jagielloń-
skiej) 516

5 Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni 604

6 Grzybowo, Os. Ogrody, Os. Wieniawa 560

7 Stare Miasto 429

8 Stare Miasto, część Os. Prochownia i część Oś.
Grunwald (do ul. Jagiellońskiej) 397

9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego 456

10 Nowe Miasto 493

11 Przylesie, Os. Na Skarpie 632

12 Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Osada Leśna 512

13 Leszczynko, Zaborowo 573

SUMA 7141

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Leszna.

Poziom wartości zasobu mieszkaniowego (W4):
Wiek budynków mieszkalnych. Poszczególnym kategoriom wieku bu-

dynków przypisano wagi  według kolejności. Im budynki  starsze,  tym
wyższa waga przy obliczaniu wskaźnika.

Obliczenie wskaźnika:  określenie udziału  liczby budynków według
wieku wybudowania oraz osobno wybudowanych przed 1989 r. w ogól-
nej liczbie budynków.
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Ryc. 3. Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1945 rokiem w
ogólnej liczbie budynków mieszkalnych danego obszaru.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Leszna.

Poziom liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (W5):
Liczba  osób  starszych,  nieczynnych  zawodowo, korzystających  ze

świadczeń emerytalnych.
Obliczenie wskaźnika: określenie udziału liczby osób w wieku popro-

dukcyjnym w liczbie 100 mieszkańców.
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Rycina 4. Procentowy udział ludności w wieku poprodukcyjnym danego obsza-
ru w stosunku do liczby ludności w wieku poprodukcyjnym całego miasta.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Leszna.
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Poziom obciążenia ekonomicznego ludności (W6):
Liczba osób według wieku zdolnych generować dochody z pracy za-

robkowej w stosunku do osób nie utrzymujących się z pracy własnej.
Wskaźnik obciążenia ekonomicznego obliczany jest na 100 mieszkań-
ców.

Obliczenie wskaźnika:  przeliczenie  stosunku  liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produk-
cyjnym na 100 mieszkańców w wieku aktywności ekonomicznej (15 lat i
więcej).
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Ryc. 5. Wskaźnik obciążenia ekonomicznego ludności w Lesznie według obszarów
wyróżnionych na podstawie scalonych obwodów spisowych (stan na 2002 r.).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Leszna.

Poziom migracji (W7):
Saldo ludności w roku 2008 i 2002. Generalna tendencja zaludnienia

poszczególnych obszarów miasta.
Obliczenie wskaźnika: obliczenie salda liczby zameldowanych miesz-

kańców w 2008 i 2002 r. w stosunku do liczby mieszkańców w 2008 r.
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Tab. 3. Liczba ludności w Lesznie według obszarów wyróżnionych na podsta-
wie scalonych obwodów spisowych (stan na 2002 r. i 2008 r.).

Oznacze-
nie 

obszaru

Tereny  osiedlowe  wchodzące
w obręb obszaru

Liczba

miesz-
kańców

2002

Liczba

miesz-
kańców

2008

Saldo

2008-
2002

1 Zatorze 4296 4518 222

2 południowe Zatorze 4737 4907 170

3 Gronowo 3616 4050 434

4
Podwale, część Os. Prochownia
(od ul. Jagiellońskiej)

5479 4719 -760

5
Os.  Armii  Krajowej,  Os.  Przy-
jaźni

4754 5022 268

6
Grzybowo,  Os.  Ogrody,  Os.
Wieniawa

4882 4869 -13

7 Stare Miasto 4856 4556 -300

8
Stare  Miasto,  część  Os.  Pro-
chownia  i  część  Oś.  Grunwald
(do ul. Jagiellońskiej)

5034 4774 -260

9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego 5363 4974 -389

10 Nowe Miasto 5359 5015 -344

11 Przylesie, Os. Na Skarpie 5127 5023 -104

12
Os.  Zamenhofa,  Os.  Rejtana,
Os. Osada Leśna

5129 5037 -92

13 Leszczynko, Zaborowo 5028 5178 150

RAZEM 63 660 62 642 -1018

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Leszna.

Poziom liczby osób bezrobotnych (W8):
Obliczenie wskaźnika: określenie udziału liczby osób bezrobotnych

w liczbie 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym.
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Tab. 4. Procent ludności bezrobotnej w strukturze ludności danego obsza-
ru (stan na 31.12.2007 r.).

Oznacze-
nie 

obszaru

Tereny osiedlowe wchodzące w obręb ob-
szaru

Procentowy
udział ludności
bezrobotnej w
liczbie wszyst-
kich mieszkań-
ców danego ob-

szaru 

1 Zatorze 2,3%

2 południowe Zatorze 2,3%

3 Gronowo 2,2%

4
Podwale, część Os. Prochownia (od ul. Ja-

giellońskiej)
2,0%

5 Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni 2,5%

6 Grzybowo, Os. Ogrody, Os. Wieniawa 2,3%

7 Stare Miasto 4,1%

8
Stare Miasto, część Os. Prochownia i część

Oś. Grunwald (do ul. Jagiellońskiej)
4,1%

9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego 2,0%

10 Nowe Miasto 2,5%

11 Przylesie, Os. Na Skarpie 1,8%

12
Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Osada Le-

śna
2,9%

13 Leszczynko, Zaborowo 2,8%

OGÓŁEM DLA MIASTA 2,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Leszna.

Poziom spadku liczby osób bezrobotnych (W9):
Saldo liczby osób bezrobotnych w roku 2007 i 2002.
Obliczenie wskaźnika: określenie salda poziomu liczby osób bezro-

botnych w 2007 r. i 2002 r. w stosunku do poziomu liczby osób bezro-
botnych w 2007 r.
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Tab. 5. Liczba bezrobotnych w Lesznie według obszarów wyróżnionych na
podstawie scalonych obwodów spisowych (stan na 2002 r. i 2007 r.).

Oznacze-
nie 

obszaru

Tereny  osiedlowe  wchodzące
w obręb obszaru

Liczba

bezro-
bot-
nych

2002

Liczba

bezro-
bot-
nych

2007

Saldo

2007-
2002

1 Zatorze 301 103 -198

2 południowe Zatorze 379 112 -267

3 Gronowo 244 91 -153

4
Podwale, część Os. Prochownia
(od ul. Jagiellońskiej)

415 95 -320

5
Os.  Armii  Krajowej,  Os.  Przy-
jaźni

392 126 -266

6
Grzybowo,  Os.  Ogrody,  Os.
Wieniawa

441 111 -330

7 Stare Miasto 518 185 -333

8
Stare  Miasto,  część  Os.  Pro-
chownia  i  część  Oś.  Grunwald
(do ul. Jagiellońskiej)

501 195 -306

9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego 373 97 -276

10 Nowe Miasto 482 124 -358

11 Przylesie, Os. Na Skarpie 332 90 -242

12
Os.  Zamenhofa,  Os.  Rejtana,
Os. Osada Leśna

431 144 -287

13 Leszczyno, Zaborowo 460 146 -314

RAZEM 5269 1619 -3650

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Leszna.

Poziom liczby osób biernych zawodowo (W10):
Liczba osób w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowa-

ne jako pracujące lub bezrobotne.
Obliczenie wskaźnika: określenie udziału liczby osób biernych zawo-

dowo (niepracujących i nieposzukujących pracy) w liczbie 100 miesz-
kańców w wieku aktywności ekonomicznej (15 lat i więcej).
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Poziom liczby osób pracujących (W11):
Osoby pracujące zliczono na podstawie miejsca pracy, a nie miejsca

zamieszkania.
Obliczenie wskaźnika:  określenie  udziału  liczby  osób pracujących

(według miejsca pracy) w liczbie 100 mieszkańców w wieku aktywności
ekonomicznej (15 lat i więcej).

Ryc. 6. Ryc. 7.
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Rycina 5. Liczba osób biernych zawodowo w Lesznie według obszarów wyróż-
nionych na podstawie scalonych obwodów spisowych (stan na 2002 r.).
Rycina 6.  Liczba osób pracujących w Lesznie według obszarów wyróżnionych
na podstawie scalonych obwodów spisowych (stan na 2002 r.).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Leszna.

Poziom liczby osób o niskim wykształceniu (W12):
Liczba osób z wykształceniem poniżej zawodowego.
Obliczenie wskaźnika: określenie udziału liczby osób o wykształce-

niu podstawowym ukończonym, nieukończonym i bez wykształcenia w
liczbie 100 mieszkańców w wieku 13 lat i więcej.

Poziom liczby osób z wyższym wykształceniem (W13):
Liczba osób z wykształceniem powyżej średniego.
Obliczenie wskaźnika: określenie udziału liczby osób o wykształce-

niu wyższym w liczbie 100 mieszkańców w wieku 13 lat i więcej.
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Tab. 6. Procent ludności o niskim wykształceniu w strukturze ludności danego
obszaru.

Nr  ob-
wodu
spiso-
wego

Liczba osób z wyż-
szym  wykształce-
niem

Liczba  ludności
(stan na 2008 rok)

Procent  ludności  z
wyższym  wykształ-
ceniem w strukturze
ludności  danego  ob-
szaru

1. 434 4518 9,6%

2. 514 4907 10,5%

3. 519 4050 12,8%

4. 718 4719 15,2%

5. 650 5022 12,9%

6. 601 4869 12,3%

7. 286 4556 6,3%

8. 321 4774 6,7%

9. 595 4974 12%

10. 562 5015 11,2%

11. 801 5023 15,9%

12. 579 5037 11,5%

13. 423 5178 8,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Leszna.

Wyliczenie wskaźnika sumarycznego:
Wskazanie obszaru do rewitalizacji następuje poprzez wyliczenie po-
szczególnych wskaźników dla każdego z wymienionych kryteriów, a na-
stępnie wyliczenie indeksu zbiorczego przez dodanie do siebie kolej-
nych wskaźników. Wskaźniki W3, W7, W9, W11 i W13 zapisuje się ze
znakiem minus. Obszar o najwyższym indeksie zbiorczym dla danego
obszaru może zostać wskazany do rewitalizacji. Tak też jest w przy-
padku Starego Miasta w Lesznie.

Przedstawiony sposób wyboru obszaru do rewitalizacji  jest miaro-
dajny i jasny dzięki analizie czynników — każdego z osobna, a zarazem
całościowo (wyznaczenie wskaźnika sumarycznego). Indeks sumaryczny
jednoznacznie wskazuje, który obszar badanej jednostki administracyj-
nej  jest  priorytetowy  przy podejmowaniu działań  rewitalizacyjnych.
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Poszczególne  wskaźniki  pozwalają natomiast  racjonalnie  zaplanować
sposób rewitalizacji oraz kolejność działań na terenie do tego wskaza-
nym. Liczbę wyliczanych wskaźników można uznać za optymalną. Po-
zwala ona na ocenę sytuacji dzięki analizie podstawowych danych sta-
tystycznych, jednocześnie dostatecznie rozpatrując problem degrada-
cji społeczno-gospodarczej.

Zakończenie

Obszar Starego Miasta w Lesznie został wskazany do rewitalizacji, po-
nieważ:

• dotknięty jest problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego —
ponad 10% mieszkańców Starego Miasta  ubiega się o przyznanie
świadczenia pieniężnego; 

• występuje tam wysoki poziom długotrwałego bezrobocia — pra-
wie ¼ długotrwale bezrobotnych w Lesznie to ludność zamieszku-
jąca Stare Miasto; w konsekwencji mieszkańcy tego obszaru do-
świadczają wykluczenia społecznego oraz patologii społecznych;

• obserwujemy na nim niski wskaźnik prowadzenia działalności go-
spodarczej — wynik omawianego obszaru nie jest najgorszy na tle
całego miasta, jednak Stare Miasto jako centrum, które zazwy-
czaj charakteryzuje się dużą atrakcyjnością inwestycyjną w mia-
stach, przyciąga w przypadku Leszna względnie mało osób fizycz-
nych prowadzących działalność gospodarczą;

• jest tam niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego — zdecy-
dowana większość budynków mieszkalnych na Starym Mieście w
Lesznie to budynki wybudowane przed 1945 rokiem; 

• zamieszkuje go stosunkowo dużo osób w wieku poprodukcyjnym,
czego wynikiem jest wysokie obciążenie ekonomiczne ludności —
konieczna jest aktywizacja społeczna tych osób oraz większe na-
kłady z tytułu opieki zdrowotnej; 

• jest na nim wysoki wskaźnik obciążenia ekonomicznego;
• obserwujemy tam wysokie saldo migracji o wartości ujemnej —

dotyczy to w szczególności osób młodych, dlatego odsetek ludno-
ści poprodukcyjnej na terenie Starego Miasta jest tak duży;

• obszar ten  jest zamieszkany przez dużą liczbę osób bezrobot-
nych, a dynamika spadku tej liczby jest bardzo mała — na 100
osób zamieszkujących obszar starego Miasta ponad 7 osób jest
bezrobotnych;

97



Marta KIN

• występuje na nim wysoki poziom bierności zawodowej ludności
oraz niski poziom liczby pracujących — osoby niepracujące stano-
wią ok. 40% ludności tego obszaru;

• mieszka tam najwięcej osób z niskim wykształceniem — prawie
co 5 mieszkaniec Leszna z niskim wykształceniem to mieszkaniec
Starego Miasta.
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