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 Raport o stanie miasta 

Raport o stanie miasta obejmuje kompleks diagnoz wykonanych w oparciu o metodę 

desk research, tj. analizę danych zastanych. Źródłem pozyskania danych są 

zasoby GUS, Bank Danych Lokalnych, portal „Polska w liczbach”, analizy portalu 

wspólnota.pl, portal Moja Polis, dane Komendy Głównej Policji, dane Komendy 

Straży Pożarnej oraz materiały analityczne UM Szczecinek. Dane zostały 

zaprezentowane na poziomie NTS 5 (w nielicznych kategoriach NTS 4), oraz 

porównanwczo w NTS 2 i w skali kraju. Podejście takie pozwala na zebranie 

obiektywnego, wielowarstwowego materiału analitycznego, stanowiącego podstawę 

do zraportowania stanu miasta w pięciu badanych perspektywach:  

I  - gospodarka i rynek pracy 

II  - infrastruktura miejska i usługi publiczne 

III  - społeczeństwo i jakość życia 

IV  - gospodarka przestrzenna i ekologiczna 

V  - polityka i finanse gminy 

 

Wszystkie pomiary zostały przedstawione w przekroju dynamik poszczególnych 

zmiennych w okresie 2008-2016, co pozwala na ocenę w kontekście poprzedniej 

perspektywy strategicznej (Strategia rozwoju miasta na lata 2008-2017) oraz w 

przekroju struktur poszczególnych zjawisk. Dodatkowo, w głównych kategoriach 

analitycznych dane statystyczne dla miasta Szczecinek zostały skomparowane z 

danymi dla woj. zachodniopomorskiego (NTS 2) oraz danymi średnimi dla Polski. 

Takie podejście pozwala na stosunkowo szybką detekcję głównych dywergnecji 

rozwojowych miasta Szczecinek.  

 



 Raport o stanie miasta 
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I  gospodarka i rynek pracy 

I.1. Potencjał 

gospodarki 

 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru  

 Struktura podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007 

 Podmioty wg klas wielkości  

 Podmioty gospodarki narodowej wg formy prawnej i struktury własności 

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

 Nowo zarejestrowane podmioty i podmioty wyrejestrowane 

 Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym 

 Instytucje otoczenia biznesu i polityka wsparcia biznesu 

I.2. Przemysł i 

budownictwo 

 Podmioty gospodarcze sekcji A-F  

 Struktura branżowa przemysłu 

I.3. Usługi 
 Podmioty gospodarcze sekcji G-S 

 Struktura branżowa sektora usług 

I.4. Turystyka 

 Produkty turystyczne miasta i okolic 

 Obiekty noclegowe i ich wykorzystanie 

 Ruch turystyczny 

 Miejska polityka rozwoju turystyki 

I.5. Innowacyjność 

gospodarki 

 Podmioty w sekcji M dział 72 i 74  - Badania naukowe i prace rozwojowe 

 Podmioty kwalifikowane do sekcji PKD, zgodnych z regionalnymi i 

inteligentnymi specjalizacjami 

 Inicjatywy powiązań klastrowych i ich potencjał 

 Firmy zlokalizowane w mieście i ich pozycje w rankingach  

 Projekty realizowane w ramach programów dotacyjnych wspierających 

innowacje i rozwój gospodarczy   

I.6. Tereny 

inwestycyjne 
 Przegląd oferty terenów inwestycyjnych z oceną ich atrakcyjności 

I.6. Rynek pracy 

 Liczba pracujących  

 Dynamika i struktury bezrobocia 

 Przeciętne wynagrodzenie brutto  
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.1. POTENCJAŁ GOSPODARKI 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku 

na tle Polski i województwa – 2016 r. 

5 526 5 524 

5 804 

5 528 

5 378 

5 247 5 216 5 203 
5 143 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba podmiotów gospodarczych w Szczecinku 

systematycznie maleje od 2010r. (choć te zmiany 

są na stosunkowo niewielką skalę - na poziomie 

0,25% - 0,5% rocznie).  

Co istotne ilość podmiotów gospodarczych na 10 

tys. ludności utrzymuje się na w miarę podobnym 

poziomie od 2013 r. i jest odzwierciedleniem 

stosunkowo wysokiego wskaźnika dla woj. 

zachodniopomorskiego.  

W 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 1281 podmiotów 

na 10 tys. mieszkańców (w woj. 

zachodniopomorskim wyniósł 1295). To poziom 

znacząco wyższy od wskaźnika dla Polski (1103). 

Jest to typowe dla woj. zachodniopomorskiego i 

jego miejscowości, które charakteryzują się 

ponadprzeciętną przedsiębiorczością, wyrażającą 

się bardzo wysoką populacją podmiotów 

gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. 

W rankingu Serwisu Samorządowego PAP 

najbardziej przedsiębiorczych gmin (wg. liczby 

podmiotów na 1000 mieszkańców), Szczecinek 

zajmuje 138 pozycję w Polsce (na 2487 gmin) i 

17 pozycję w województwie na (na 114 gmin).  

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Podmioty gospodarcze 

 wpisane do rejestru 

Źródło: GUS/BDL 
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woj. zachodniopomorskie 

Szczecinek 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#8 

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku wg 

sekcji PKD w 2016 r. Największy odsetek podmiotów gospodarczych 

jest zarejestrowany w związku z działalnością w 

obszarze sekcji G (handel) i sekcji H (transport i 

gospodarka magazynowa). Odsetek ten nie 

zmienia się od kilku lat. Za niedoborowy w 

perspektywie rozwoju miasta należy uznać udział 

podmiotów działających w przetwórstwie 

przemysłowym (sekcja C- 6% ). Ilość podmiotów 

związanych z przetwórstwem przemysłowym 

pozostaje na tym samym poziomie od kilku lat. 

Udział ten jest mniejszy niż dla średniej w woj. 

zachodniopomorskim - 8%. 

W kontekście dotychczasowej strategii rozwoju 

miasta – w dużej mierze opierającej się na 

turystyce – istotny jest też udział podmiotów 

związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem 

(sekcja I). W 2016 r. wyniósł on 3% - pozostaje on 

na niezmienionym poziomie od 3 lat. 

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Struktura podmiotów 

gospodarczych wg sekcji PKD 2007 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze w Szczecinku zatrudniające   0-9 

pracowników 

na tle Polski i województwa – 2016 r. 

5 325 

5 590 

5 322 

5 174 

5 040 5 011 5 017 
4 960 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba podmiotów gospodarczych o statusie 

mikroprzedsiębiorstw w Szczecinku systematycznie 

maleje od 2010 r. (zmiany są stosunkowo niewielkie 

na poziomie 1% rocznie).  

Jeśli chodzi o względne zmiany to ilość 

mikropodmiotów na 10 tys. ludności rośnie 

systematycznie od 2013r., tak jak ma to miejsce 

także dla całego woj. zachodniopomorskiego. W 

2016 r. wskaźnik ten wyniósł 2089,1 podmiotów na 

10 tys. mieszkańców (w woj. zachodniopomorskim 

wyniósł 2077,1). Wskaźnik ten jest znacząco wyższy 

od wskaźnika dla Polski (1783). Jest to typowe dla 

woj. zachodniopomorskiego i jego miejscowości, 

które w Polsce charakteryzują się największym 

odsetkiem osób fizycznych prowadzących 

działalność gosp. 

 

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Podmioty gospodarcze  

według klas wielkości 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze w Szczecinku zatrudniające   10-

49 pracowników 

na tle Polski i województwa – 2016 r. 

149 

160 

156 

152 

156 156 

154 

160 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba podmiotów gospodarczych o statusie małych 

przedsiębiorstw w Szczecinku utrzymuje się na 

mniej więcej podobnym poziomie od 2010 r. 

(zmiany są stosunkowo niewielkie na poziomie 2-4 

podmiotów rocznie). Z jednej strony brak zmian w 

ilości małych podmiotów informuje o pewnej 

stabilności prowadzonej działalności i jej trwałości. 

Z drugiej zaś o mniejszych możliwościach rozwoju 

dla istniejących małych firm.  

W 2016 r. wskaźnik małych podmiotów na 10 tys. 

ludności wyniósł 64,7 podmiotów na 10 tys. 

mieszkańców (w woj. zachodniopomorskim 

wyniósł 62,1). Wskaźnik ten jest wyższy od 

wskaźnika dla Polski (60,8).  

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Podmioty gospodarcze  

według klas wielkości 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze w Szczecinku zatrudniające 50-

249 pracowników 

na tle Polski i województwa – 2016 r. 
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Liczba podmiotów gospodarczych o statusie 

średnich przedsiębiorstw w Szczecinku maleje 

systematycznie od 2012 r. (rocznie znika 1 podmiot 

z rynku posiadający zatrudnienie na poziomie 

średnim).  

Jednak na tle województwa i Polski jest to udział 

wyższy niż średnia. W 2016 r. wskaźnik średnich 

podmiotów na 10 tys. ludności wyniósł 18,2 

podmiotów na 10 tys. mieszkańców (w woj. 

zachodniopomorskim wyniósł 11,8, a w Polsce 

12,3).  

Biorąc pod uwagę dane dotyczące ilości dużych 

podmiotów zarejestrowanych w Szczecinku – od 

2010 r w Szczecinku zarejestrowanych są tylko 4 

podmioty posiadające status dużej firmy, co daje 

wskaźnik ok. 1 na 10 tys. mieszkańców, zatem 

odpowiadający średniej w Polsce. 

 

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Podmioty gospodarcze  

według klas wielkości 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze w Szczecinku – struktura 

własności 

na tle Polski i województwa – 2016 r. (udział 

podmiotów publicznych) 
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3,26% 

2,91% 

Szczecinek 
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Podmioty prywatne ogółem Podmioty publiczne ogółem 

Dominującą formą własności podmiotów 

gospodarczych w Szczecinku są podmioty prywatne. 

Udział podmiotów prywatnych w podmiotach 

gospodarczych nieznacznie zmniejszał się na 

przestrzeni ostatnich 8 lat – z 96,18% w 2008 r. 

do 95,13% w 2016 r. W 2016 r. W Szczecinku 

działało 241 podmiotów publicznych, co stanowi 

4,69% w podmiotach ogółem.  

W porównaniu do średniej w regionie i w Polsce 

udział podmiotów publicznych w strukturze 

podmiotów gospodarczych w Szczecinku jest 

znacząco wyższy (dla regionu zachodnio-

pomorskiego wskaźnik ten wynosi 3,26%, dla Polski 

2,91%). Większy udział podmiotów publicznych to z 

jednej strony większa stabilność zatrudnienia dla 

pracowników (podmioty publiczne są mniej podatne 

na zmiany związane z koniunkturą gospodarczą). Z 

drugiej zaś to mniejszą elastyczność czy podatność 

na innowacje gospodarcze w obszarze 

produktowym i procesowym. 

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Podmioty gospodarki narodowej  

wg struktury własności 

Źródło: GUS/BDL 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#13 

Podmioty gospodarcze w Szczecinku – forma prawna 

podmiotów prywatnych - 2016 r. Łącznie w Szczecinku w 2016 r. zarejestrowanych 

było 4902 podmiotów gospodarczych będących 

podmiotami prywatnymi.  

Dominującą formą prawną prowadzenia 

działalności gospodarczej wśród podmiotów 

prywatnych jest prowadzenie działalności jako 

przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarcza). Aż 90% to 

mikroprzedsiębiorcy. Na 3741 osób fizycznych 

zarejestrowanych jako prowadzące działalność 

funkcjonowało 386 spółek cywilnych. 239 

wszystkich podmiotów prowadzi działalność w 

formie spółki handlowej (głównie spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością). Zaledwie 4 

podmioty funkcjonują jako spółki akcyjne. 

Pozytywną tendencją jest systematyczny wzrost 

udziału spółek handlowych w podmiotach 

prywatnych. W 2009 r. spółki handlowe stanowiły 

3,86% wszystkich podmiotów prywatnych w 

Szczecinku (205 podmiotów). W 2016 r. ich udział 

wzrósł do 4,88% (239 podmiotów). Jest to jednak 

nadal znacznie niższy odsetek niż średnia dla 

regionu zachodniopomorskiego (8,70%) czy dla 

Polski (11,24%).  

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Podmioty gospodarki narodowej  

wg formy prawnej  - podmioty prywatne 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze w Szczecinku – forma prawna 

podmiotów publicznych - 2016 r. Łącznie w Szczecinku w 2016 r. zarejestrowanych 

było 241 podmiotów gospodarczych będących 

podmiotami publicznymi. Dominującą formą 

prawną prowadzenia działalności gospodarczej 

wśród podmiotów publicznych są państwowe i 

samorządowe jednostki budżetowe. Stanowią 28% 

wszystkich podmiotów publicznych (68 podmiotów). 

Zaledwie 9 podmiotów publicznych prowadzi 

działalność w formie spółki handlowej (głównie 

spółki komunalne). 

W Szczecinku brak jest zarejestrowanych 

przedsiębiorstw państwowych czy publicznych 

spółek handlowych z kapitałem zagranicznym. 

W porównaniu do regionu i Polski udział 

państwowych i samorządowych jednostek jest 

niższy niż średnia dla regionu (w Szczecinku wynosi 

ona 28,22% a w woj. zachodniopomorskim 36,87%) i 

dla Polski (51,69%). 

Udział publicznych spółek handlowych wśród 

podmiotów publicznych w Szczecinku jest 

porównywalny z udziałem takich podmiotów w 

regionie i w Polsce. 

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Podmioty gospodarki narodowej  

wg formy prawnej  - podmioty publiczne 

Źródło: GUS/BDL 
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Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg 

sekcji PKD - 2016 r. Łącznie w Szczecinku w 2016 r. zarejestrowanych 

było 3741 podmiotów gospodarczych będących 

osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą. Ilość osób prowadzących działalność 

gospodarczą systematycznie maleje od 2008 r. 

(wówczas zarejestrowanych było 4376 podmiotów). 

W porównaniu do 2008 r. oznacza to spadek o 

14,5%. Jest to tendencja odwrotna niż w Polsce 

(ilość przedsiębiorców wzrosła w okresie 2008 – 

2016 o 4,34%). W woj. zachodniopomorskim 

natomiast trend jest podobny jak w Szczecinku 

choć na znacznie mniejszą skalę – w okresie 2008 – 

2016 ilość osób prowadzących działalność zmalała o 

3,3% 

29% wszystkich zarejestrowanych 

przedsiębiorców prowadzi działalność w ramach 

sekcji G (handel hurtowy i detaliczny), 12% w 

ramach sekcji F (budownictwo), a 10% w sekcji M 

(działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). 

To typowe sekcje, w których dominują małe 

podmioty gospodarcze. 

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą wg sekcji PKD 

Źródło: GUS/BDL 
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Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze w 

Szczecinku 

Wyrejestrowane podmioty gospodarcze w Szczecinku 
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Średniorocznie w Szczecinku rejestrowanych jest 

od 300 do 400 nowych podmiotów 

gospodarczych. Rok 2016 był pod tym względem 

znacząco gorszy. W Szczecinku zarejestrowano 

jedynie 295 podmiotów, w tym 260 podmiotów to 

osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Nie zarejestrowano żadnej spółki 

handlowej. 

Dane o nowo rejestrowanych podmiotach należy 

zestawić z danymi o wyrejestrowanych 

podmiotach. Średnio w Szczecinku rocznie 

wyrejestrowywanych jest od 300 do 400 

podmiotów. W 2016 r. wyrejestrowano ich 325, w 

tym 311 podmiotów wyrejestrowanych to osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 

2016 r. wyrejestrowano także 5 spółek handlowych. 

Bilans nowo zarejestrowanych vs. 

wyrejestrowanych podmiotów jest niekorzystny 

(więcej podmiotów jest wyrejestrowywanych niż 

nowo rejestrowanych). Co ważne, bilans ten ma 

tendencje odwrotną niż w przypadku woj. 

zachodniopomorskiego i Polski (w obu 

przypadkach mamy do czynienia z pozytywnym 

bilansem – więcej podmiotów było 

rejestrowanych niż wyrejestrowanych). 

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Nowo zarejestrowane podmioty  

i podmioty wyrejestrowane 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze z kapitałem zagranicznym w 

Szczecinku – spółki handlowe 

na tle Polski i województwa – 2016 r. (podmioty z 

udziałem kapitału zagranicznego) 
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W Szczecinku zarejestrowanych jest 40 

podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Ta 

ilość nie zmienia się od 2011 r. Wszystkie podmioty 

z udziałem kapitału zagranicznego działają w 

formie spółek handlowych, z czego 38 podmiotów 

to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 2 

podmioty to spółki akcyjne.  

Podmioty z kapitałem zagranicznym działają 

głównie w przetwórstwie przemysłowym i 

prowadzą swoją działalność w Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej w Szczecinku. Większość z nich 

związana jest z przetwórstwem meblowym i jest 

członkiem Szczecineckiego Klastra Meblowego 

(m.in. Kronospan sp. z o.o. – kapitał austriacki, 

Tvilum sp. z o.o. – kapitał amerykański). Podmioty 

zagraniczne funkcjonują także w branży 

elektrosprzętu (np. Elda - Schneider Electric – 

kapitał francuski), teleinformatycznej (np. Telzas – 

kapitał niemiecki czy Gdata Software – kapitał 

niemiecki). 

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Udział podmiotów  

z kapitałem zagranicznym 

Źródło: GUS/BDL, UM Szczecinek 
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Wśród instytucji otoczenia biznesu (IOB) można wskazać: 

W woj. zachodniopomorskim w 2014 r. działało 40 instytucji 

otoczenia biznesu. Wśród nich takie instytucje jak: 

- centra biznesu, instytucje 
szkoleniowo-doradcze, 
inkubatory, punkty 
konsultacyjne, itp. 

Ośrodki 
przedsię-
biorczości  - fundusze poręczeniowe, 

pożyczkowe, fundusze 
seed capital, itp. 

Instytucje 
finansowe  

- centra transferu 
technologii, parki 
technologiczne, parki 
naukowe, itp. 

Ośrodki 
innowacji 

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Instytucje otoczenia biznesu 

Źródło: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - Raport 2014, SOOIPP, Poznań/Warszawa 2015; Identyfikacja i 

analiza instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów województwa zachodniopomorskiego, EU-CONSULT Sp. z o.o. 

2 parki technologiczne - Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. i Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej – oba 

parki mocno skoncentrowane na branży ICT – ich działalność w zasadzie nie oddziałuje na obszar Szczecinka i powiatu szczecineckiego 

4 inkubatory – Białogardzki Inkubator Technologiczny, Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości ZSRGiS, Centrum Inkubacji Biznesu Technopark, 

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie - ich działalność w nikłym stopniu oddziałuje na obszar Szczecinka i powiatu 

szczecineckiego 

5 centrów innowacji, transferu technologii - Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Koszalin, RCTiT ZUT Szczecin, Centrum 

Transferu Wiedzy Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej, Centrum Transferu Technologii Morskich AM Szczecin, Centrum 

Transferu Technologii PUM Szczecin 

instytucje finansowe – szczecineccy przedsiębiorcy mogą korzystać z ofert poręczeniowych, pożyczkowych i kredytowych takich instytucji jak 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (bardzo aktywna w Szczecinku), Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie, 

Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, KARR S.A., ZARR S.A., Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o., 

Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., itp. 

centra biznesu i ośrodki szkoleniowo-doradcze – działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze realizowane są przez miejskie centrum 

wspierania biznesu, instytucje finansowe i firmy 
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POTENCJAŁ GOSPODARKI - Polityka wsparcia biznesu  

w Szczecinku 

Źródło: UM Szczecinek 

Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu to 

komórka działająca w ramach Wydziału Rozwoju UM 

Szczecinek. Wśród podejmowanych działań można 

wymienić: 

 bezpłatne działania informacyjne – związane z 

udzielaniem informacji o formach prowadzenia 

działalności gospodarczej, dostępnych funduszach, 

możliwościach rozwoju; 

 bezpłatne działania doradcze – zwłaszcza w 

kontekście wsparcia w zakresie rozwiązań 

administracyjno-organizacyjnych działalności 

gospodarczej, przygotowania dokumentów 

finansowych, np. biznes planów; 

 pośrednictwo w rejestrowaniu nowych i 

wprowadzaniu zmian w działalności zakładanych 

przez osoby fizyczne, w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 

 organizację bezpłatnych szkoleń dla 

przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych 

 współpracę z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi 

instytucjami otoczenia biznesu. 

Kompetencje w zakresie wsparcia biznesu na poziomie 

samorządu lokalnego w mieście Szczecinek przypisane są 

Wydziałowi Rozwoju. 

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem Rozwoju sprawuje 

Burmistrz Miasta. Do jego wyłącznej kompetencji należy: 

m.in.: pozyskiwanie środków zewnętrznych i inwestorów 

i promocja miasta. 

W zakresie kompetencji Wydziału Rozwoju  znajdują się: 

 zapewnienie i udzielanie informacji o warunkach 

inwestowania w mieście; 

 promocja ofert inwestycyjnych oraz potencjału 

gospodarczego Miasta; 

 obsługa organizacyjno-administracyjna działań 

związanych z procedurami formalno-prawnymi 

dotyczącymi specjalnych stref ekonomicznych; 

 współpraca z COIE przy UM Woj. Zachodniopomorskiego, 

PAIiZ, a także innymi podmiotami i organizacjami, w 

zakresie przedsięwzięć zmierzających do pozyskiwania 

inwestorów; 

 prowadzenie Szczecineckiego Centrum Wspierania 

Biznesu 
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- www.szczecinek.pl Jednym z przejawów istotnej roli polityki 

wspierania biznesu jest dedykowana zakładka na 

stronie Urzędu Miasta www.szczecinek.pl . „Strefa 

Inwestora” zawiera informacje przydatne 

podmiotom gospodarczym – zarówno lokalnym, jak i 

potencjalnym inwestorom. Podmioty gospodarcze 

mogą w niej znaleźć informacje o: 

 zamówieniach publicznych i ogłoszeniach 

samorządowych (np. związanych z 

zagospodarowaniem przestrzennym); 

 nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i do 

dzierżawy; 

 możliwościach inwestycyjnych Szczecinka 

 Specjalnej Strefie Ekonomicznej (wraz z 

dedykowaną dla niej stroną 

www.strefaekonomiczna.eu (w 4 językach – polski, 

angielski, niemiecki, rosyjski); 

 Szczecineckim Klastrze Meblowym (wraz z 

dedykowaną stroną www.furniturecluster.pl/ (w 2 

językach – polski i angielski) 

 Lokalnej bazie firm  

http://www.szczecinek.pl/pl/lokalna-baza-firm 

POTENCJAŁ GOSPODARKI - Polityka wsparcia biznesu  

w Szczecinku 

Źródło: UM Szczecinek 

http://www.szczecinek.pl/
http://www.strefaekonomiczna.eu/
http://www.furniturecluster.pl/
http://www.furniturecluster.pl/
http://www.szczecinek.pl/pl/lokalna-baza-firm
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.1. POTENCJAŁ GOSPODARKI 

Pozytywy Negatywy 

 W miarę stabilna liczba podmiotów 

gospodarczych 

 Spadająca liczba działających firm na 

terenie miasta  

 Wysokie wskaźniki przedsiębiorczości (liczba 

firm na 10 tys. mieszkańców) 

 Negatywny bilans firm nowo 

rejestrowanych a firm wyrejestrowanych 

 Stosunkowo duży udział podmiotów z 

udziałem kapitału zagranicznego 

(działających głównie  w SSE i w klastrze) 

 Znikomy udział podmiotów większych w 

strukturze firm (niewiele firm małych i 

średnich) 

 Kilka znaczących dużych podmiotów 

gwarantujących możliwości zatrudnienia 

mieszkańców Szczecinka i powiatu 

 Stosunkowo niewielki udział podmiotów 

reprezentujących sekcję C (przetwórstwo 

przemysłowe) 

 

 Wyodrębniona komórka w UM dedykowana 

wsparciu biznesu 
 

KONKLUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.2. PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku – 

sekcja A – F W Szczecinku w sekcjach A – F w 2006 r. było 

zarejestrowanych łącznie 972 podmioty. Większość 

z nich funkcjonuje w sekcji F (budownictwo), sekcji 

C (przetwórstwo przemysłowe) i sekcji A 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).  

Rodzaj podmiotów funkcjonujących w Szczecinku 

jest dostosowany do otoczenia społeczno-

gospodarczego i potencjału miasta.  

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO - Podmioty gospodarcze sekcji A-F 

Źródło: GUS/BDL 
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Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 
Sekcja F - Budownictwo 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku – 

sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo W Szczecinku w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo) w 2016 r. zarejestrowanych 

było 38 podmiotów. Większość z nich prowadziła 

działalność w obszarze uprawy rolne i chów 

zwierząt oraz leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

(dział 01 i 02).  

W kontekście rozwoju gospodarczego szczególnie 

istotny jest dział 02 – leśnictwo i pozyskiwania 

drewna. Silny przemysł drzewny i meblarski w 

Szczecinku jest jednym z głównych filarów rozwoju 

miasta, powiatu i najbliższego otoczenia 

Szczecinka. W 2016 r. w dziale 02 sekcji A 

zarejestrowanych było 20 podmiotów. Liczba 

zarejestrowanych podmiotów w tej dziedzinie w 

zasadzie jest stabilna od lat (19 – 20 podmiotów). 

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO - Podmioty gospodarcze sekcji A-F 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku – 

sekcja C – przetwórstwo przemysłowe W Szczecinku w sekcji C (przetwórstwo 

przemysłowe) w 2016 r. zarejestrowanych było 383 

podmiotów. Większość z nich prowadziła 

działalność w obszarze naprawa, konserwacja i 

instalowanie maszyn i urządzeń (dział 33) – w 

2016 r. zarejestrowanych  było 71 podmiotów.  

Kolejne mocno reprezentowane działy to: dział 25 

(produkcja metalowych wyrobów gotowych, z 

wyłączeniem maszyn i urządzeń) – 68 podmiotów, 

dział 31 (produkcja mebli) – 23 podmioty, dział 32 

(produkcja wyrobów gdzie indziej 

nieklasyfikowanych) – 23 podmioty. 

W kluczowych dla rozwoju miasta i powiatu 

obszarach zauważalna jest stabilność 

funkcjonujących podmiotów. (od 2013 ich liczba 

zmienia się zaledwie nieznacznie).  

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO - Podmioty gospodarcze sekcji A-F 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku – 

sekcja F – budownictwo W Szczecinku w sekcji F (budownictwo) w 2016 r. 

zarejestrowanych było 522 podmiotów. Większość z 

nich prowadziła działalność w obszarze roboty 

budowlane specjalistyczne(dział 43) – w 2016 r. 

zarejestrowanych  było 349 podmiotów.  

W ramach tego działu zaszły największe zmiany w 

ilości zarejestrowanych podmiotów. Od 2013 r. 

ilość podmiotów w tym dziale wzrosła o 20%. 

Kolejny mocno reprezentowany dział to: dział 41 

(roboty budowlane związane z wnoszeniem 

budynków) – 142 podmioty. W ramach tego działu 

można obserwować stabilność funkcjonowania 

podmiotów (od 2 lat), jednakże w porównaniu z 

rokiem 2009 ilość podmiotów spadła o 40%. 

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO - Podmioty gospodarcze sekcji A-F 

Źródło: GUS/BDL 
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Pozwolenia na budowę obiektów przemysłowych – 

powiat szczecinecki Istotnym dla oceny koniunktury gospodarczej jest 

także ilość wydanych pozwoleń na budowę 

obiektów o przeznaczeniu biznesowym i 

przemysłowych. 

Rok 2016 r. to znacząco większa ilość wydanych 

pozwoleń na budowę obiektów przemysłowych i 

magazynowych (wzrost o 100% w porównaniu do 

roku 2015). To głównie efekt zagospodarowania 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przekłada się to 

także na ilość planowanych do budowy obiektów (z 

14 obiektów w 2015 r. do 34 obiektów w 2016 r.) 

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO - Budownictwo przemysłowe 

Źródło: GUS/BDL 
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.2. PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 

Pozytywy Negatywy 

 Znaczny udział podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących w branżach istotnych dla 

potencjału i zasobów Szczecinka 

 Znikomy przyrost nowych podmiotów w 

istotnych dla rozwoju Szczecinka branżach 

 Duża stabilność podmiotów funkcjonujących 

w sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) 

 Niewielki odsetek firm funkcjonujący w 

obszarze generującym innowacyjne 

rozwiązania 

 Mocne zaplecze dla przemysłu w postaci 

stabilnej bazy podmiotów z obszaru 

leśnictwo i pozyskiwanie drewna (sekcja A) 

 

 Znaczna ilość pozwoleń na budowę 

obiektów przemysłowych i magazynowych 

wydana w 2016 r.  

 

KONKLUZJE 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#29 

 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.3. USŁUGI 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku – 

sekcja G – S 

USŁUGI - Podmioty gospodarcze sekcji G-S 
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Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny 
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
Sekcja J -  Informacja i komunikacja 
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa 
Sekcja P - Edukacja 

W Szczecinku w sekcjach G - S w 2006 r. było 

zarejestrowanych łącznie 4195 podmiotów. 

Większość z nich funkcjonuje w sekcji G (handel 

hurtowy i detaliczny), sekcji H (transport i 

gospodarka magazynowa), sekcji L (działalność 

związana z obsługą nieruchomości) i sekcji M 

(działalność profesjonalna, naukowa i techniczna).  

Rodzaj podmiotów funkcjonujących w Szczecinku 

jest dostosowany do otoczenia społeczno-

gospodarczego i potencjału miasta.  

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku – 

sekcja G– handel hurtowy i detaliczny W Szczecinku w sekcji G (handel hurtowy i 

detaliczny) w 2016 r. zarejestrowanych było 1324 

podmioty. Ilość podmiotów w tej sekcji 

systematycznie spada od roku 2010 – w 2016 r. 

podmiotów tych było o 24% mniej. Jest to efekt 

głównie procesów konsolidacyjnych w handlu 

widocznych także w mieście Szczecinek. Pojawienie 

się supermarketów takich jak Biedronka czy Lidl 

powoduje upadek małych, lokalnych punktów 

sprzedaży.  

Większość podmiotów prowadziła działalność w 

obszarze handlu detalicznego (dział 47) – 879 

podmiotów. Właśnie w ramach tego działu 

najbardziej widoczne są zmiany związane 

zamykaniem działalności.  

W ramach pozostałych działów (45 i 46) ilość 

podmiotów jest względnie stabilna. 

USŁUGI - Podmioty gospodarcze sekcji G - S 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku – 

sekcja M– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna W Szczecinku w sekcji M (działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna) w 2016 r. zarejestrowanych 

było 474 podmioty. Ilość podmiotów w tej sekcji 

spada od roku 2014 – w 2016 r. podmiotów tych 

było o 4% mniej.  

Sekcja ta jest szczególnie istotna dla rozwoju 

innowacyjnej gospodarki, regionalnych i 

inteligentnych specjalizacji. 

Większość podmiotów prowadziła działalność w 

obszarze architektury i inżynierii (dział 71) – 130 

podmiotów, w obszarze działalności prawniczej i 

rachunkowo-księgowej (dział 69)- 113 podmiotów 

oraz w obszarze projektowania, fotografowania i 

pozostałej profesjonalnej działalności (dział 74) – 

98 podmiotów. 

W ramach działu 72 (badania naukowe i prace 

rozwojowe) był zarejestrowany tylko 1 podmiot, 

a w ramach działu 70 (Działalność firm centralnych 

(head offices); doradztwo związane z 

zarządzaniem) działało 38 firm. 

USŁUGI - Podmioty gospodarcze sekcji G - S 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku – 

sekcja H – transport i gospodarka magazynowa W Szczecinku w sekcji H (transport i gospodarka 

magazynowa) w 2016 r. zarejestrowanych było 329 

podmiotów. Większość z nich prowadziła 

działalność w obszarze transportu drogowego 

(dział 49) – w 2016 r. zarejestrowanych  było 290 

podmiotów.  

Kolejne reprezentowane działy to: dział 52 

(magazynowanie) – 23 podmioty i dział 53 

(działalność pocztowa i kurierska) – 15 podmiotów. 

Od 2010 r. ilość podmiotów w tej sekcji 

systematycznie maleje. W 2016 r. było ich mniej 

o prawie 22%. Tak jak w przypadku przedsiębiorstw 

handlowych, także tutaj powodem jest 

konsolidacja branży i wejście dużych przewoźników 

do obsługi lokalnych podmiotów, co powoduje 

spadek liczby lokalnych przewoźników. 

USŁUGI - Podmioty gospodarcze sekcji G - S 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku – 

sekcja L (działalność związana z obsługą 

nieruchomości) i sekcja Q (opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna) 

Ostatnie dwie sekcje, które są znacząco 

reprezentowane w Szczecinku to działalność 

związana z obsługą nieruchomości (sekcja L) oraz z 

opieką zdrowotną i pomocą społeczną (sekcja Q). 

W sekcji L w 2016 r. zarejestrowanych było 448 

podmiotów. Jest to obszar o stabilnym wzroście 

liczby podmiotów – od 2009 r. ich liczba wzrosła o 

17%. 

W sekcji Q w 2016 r. zarejestrowanych było 437 

podmiotów. Tak jak w sekcji L, tak w obszarze 

opieki zdrowotnej rejestrowany jest stabilny wzrost 

ilości podmiotów (od 2009 r. ich liczba wzrosła o 

11%). 

Największa liczba podmiotów działa w obszarze 

opieki zdrowotnej (dział 86) – 407 podmiotów. Jest 

to głównie związane z prowadzeniem prywatnych 

praktyk lekarskich. Stąd mamy tu do czynienia 

najczęściej z jednoosobowymi działalnościami 

gospodarczymi wynikającymi z jednej strony z 

prowadzenia własnych gabinetów lekarskich, z 

drugiej zaś dominującego sposobu zatrudniania 

lekarzy w POZ – na zasadzie samozatrudnienia. 

USŁUGI - Podmioty gospodarcze sekcji G - S 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Szczecinku – 

sekcja I – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne W Szczecinku w sekcji I (zakwaterowanie i usługi 

gastronomiczne) w 2016 r. zarejestrowanych 

było 164 podmioty. Stanowi to zaledwie 3,17% 

wszystkich podmiotów gospodarczych i 3,91% 

wszystkich podmiotów usługowych. 

Biorąc pod uwagę oczekiwania związane z 

rozwojem turystyki jako strategicznej gałęzi 

gospodarki w Szczecinku obecny potencjał 

gospodarczy nie potwierdza strategicznej roli 

turystyki w Szczecinku. Co istotne brak jest także 

znaczącej tendencji przyrostowej związanej z 

tworzeniem nowych obiektów gastronomicznych i  

bazy zakwaterowania. 

W ramach działu 55 (zakwaterowanie) w 2016 r. 

zarejestrowanych było 36 podmiotów. Liczba ta nie 

zwiększyła się od 2012 r. 

W ramach działu 56 (usługi gastronomiczne) 

zarejestrowanych było w 2016 r. 128 podmiotów. 

Także w przypadku gastronomii brak jest 

znaczących zmian. 

USŁUGI - Podmioty gospodarcze sekcji G - S 
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.3. USŁUGI 

Pozytywy Negatywy 

 Stosunkowo duży udział podmiotów 

zajmujących się usługami profesjonalnymi, 

naukowymi i technicznymi (ponad 10% 

wszystkich podmiotów usługowych) 

 Tradycyjna struktura branżowa usług – 

handel, transport i opieka zdrowotna. 

Struktura typowa dla mniejszych 

miejscowości. 

 

 Zbyt niski udział podmiotów związanych z 

obsługą turystyki w kontekście potencjału 

miasta i oczekiwań związanych z rolą 

turystyki w rozwoju miasta 

  Brak podmiotów wspierających działalność 

innowacyjną 

KONKLUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.4. TURYSTYKA 
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Szlaki rowerowe Szlaki rowerowe – stanowią jedną z 

podstawowych atrakcji Szczecinka wpisując się w 

rozwijający się trend turystyki aktywnej.  

Zbudowane na bazie zcentralizowanej sieci 

(rozchodzą się w dużej mierze z centralnego 

punktu w Szczecinku na styku ul. Ks. Elżbiety z linią 

brzegową jeziora Trzesiecko), w tym m.in.: 

 Dookoła jeziora Trzesiecko (14,5 km) 

 Szczecineckie Jeziora (65,1 km) – szlak prowadzący 

w pobliżu 15 jezior i przecinający nurt Gwdy 

 Szlak „Dolina Parsęty” (51,1 km) – wzdłuż rzeki 

Parsęty 

 Szlak „Nizica” (42,2 km)- wzdłuż prawobrzeżnego 

dopływu Gwdy 

 Szlak ”Zaczarowane Pejzaże” (51,7 km)  

 

TURYSTYKA - Produkty turystyczne miasta i okolic 

Źródło: GUS/BDL 
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Szlaki kajakowe Szlaki kajakowe – wykorzystują naturalne położenie 

Szczecinka - w otoczeniu jezior i rzeki Gwda 

 Szlak kajakowy Gwda (ok. 145 km) – cały szlak 

zaplanowany jest na 7-8 dni  

TURYSTYKA - Produkty turystyczne miasta i okolic 

Źródło: UM Szczecinek 
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Obiekty zabytkowe Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Zamek” – 

centrum mieści się w odrestaurowanym Zamku 

Książąt Pomorskich z XIV w. W ofercie Zamku 

znajdują się: 

 Usługi konferencyjne – zamek to trzy w pełni 

wyposażone sale konferencyjne 

 13 miejsc noclegowych (5 pokojów, w tym 1 

apartament) 

 Usługi gastronomiczne – restauracja i Piano Bar 

 Galeria Sztuki Zamek – działalność wystawiennicza 

Art-Galerii oraz SAPiK 

 

Ponadto w Szczecinku znajdują się następujące 

obiekty zabytkowe, m. in.: 

 Park miejski 

 Ratusz z XVII w. 

 Spichlerz z XIX w. 

 Wieża kościoła św. Mikołaja  

TURYSTYKA - Produkty turystyczne miasta i okolic 

Źródło: UM Szczecinek 
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Jezioro Trzesiecko Jezioro Trzesiecko 

Zintegrowany produkt turystyczny składający się z 

połączonych ze sobą atrakcji turystycznych: 

 Jezioro Trzesiecko – centralne jezioro Szczecinka  

 wyciąg do nart wodnych 

 system tramwajów i taksówek wodnych, w tym 

tramwaj wodny „Bayern”(Produkt Turystyczny Roku 

2007) 

 Mysia Wyspa – zagospodarowana wyspa na jeziorze, 

na której znajduje się pomost, kąpielisko, plaża, 

punkty gastronomiczne 

 zestaw zrewitalizowanych pomostów  

 Stanica Wędkarska  

 

Wsparciem działań skoncentrowanych wokół jezior jest 

także Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji 

Jezior – placówka oświatowa. 

TURYSTYKA - Produkty turystyczne miasta i okolic 

Źródło: UM Szczecinek 
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Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Infrastruktura sportowo-rekreacyjna: 

 3 hale sportowe 

 wyciąg do nart wodnych i wakeboard’u (jeden z 

najdłuższych w Europie) 

 Regionalne Centrum Tenisowe (11 kortów, w tym 5 

krytych) 

 Zespół krytych basenów Aqua-Tur 

 Statki spacerowe i taksówki wodne 

 Sieć ścieżek rowerowych 

 Zabytkowy park miejski 

 Zrewitalizowany brzeg jeziora Trzesiecko „Mysia 

Wyspa” 

 2 boiska Orlik 

 Kompleks boisk piłkarskich 

 Lodowisko 

 Ścianka wspinaczkowa 

 Strzelnica 

 Kino 3 D 

 Plac koncertowy 

 System roweru miejskiego 

 „Zielone” siłownie 

TURYSTYKA - Baza turystyczna, rekreacyjna i sportowa 

Szczecinka 

Źródło: UM Szczecinek, SzLOT 
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Obiekty noclegowe w Szczecinku W 2016 r. w Szczecinku funkcjonowało 7 

turystycznych obiektów noclegowych, z czego 3 

to hotele (1 hotel *** i 2 hotele *), 1 pensjonat, 1 

schronisko młodzieżowe oraz 2 zarejestrowane 

pokoje gościnne/kwatery prywatne. 

Łącznie wszystkie obiekty oferują 298 miejsc 

noclegowych.  

Zarówno liczba obiektów, jak i liczba miejsc 

noclegowych zmniejszyła się znacząco w 

ostatnich 2 latach.  W latach 2012 – 2015 liczba 

miejsc noclegowych w Szczecinku kształtowała się 

na poziomie 316 – 363 miejsca. W 2016 r. zmalała 

do 298. 

TURYSTYKA - Obiekty noclegowe 

Źródło: GUS/BDL 
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Obiekty noclegowe w powiecie szczecineckim W 2016 r. w powiecie szczecineckim 

funkcjonowało 16 turystycznych obiektów 

noclegowych, w tym 7 obiektów w Szczecinku. 

Pozostałe obiekty (poza Szczecinkiem) to 1 

pensjonat, 1 schronisko młodzieżowe, 1 ośrodek 

wczasowy, 1 ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, 2 

zespoły domków turystycznych, 1 kemping oraz 1 

zarejestrowane pokoje gościnne/kwatery prywatne. 

Łącznie wszystkie obiekty oferują 1044 miejsc 

noclegowych (w tym 298 miejsc noclegowych w 

samym Szczecinku).  

Liczba obiektów, jak i liczba miejsc noclegowych w 

powiecie szczecineckim zwiększyła się nieznacznie 

w ostatnich 3 latach.  W latach 2012 – 2013 liczba 

miejsc noclegowych w powiecie szczecineckim 

kształtowała się na poziomie średnio 850 miejsc. W 

2016 r. wzrosła do 1044 (o 21%).  

TURYSTYKA - Obiekty noclegowe 

Źródło: GUS/BDL 
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Obiekty noclegowe w powiatach ościennych 

Miejsca noclegowe w powiatach ościennych - 2016 
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Istotnym dla analizy potencjału turystycznego 

Szczecinka i powiatu Szczecineckiego jest analiza 

potencjału powiatów ościennych. Dla przeciętnego 

turysty te 3 powiaty tworzą jeden produkt 

turystyczny – pojezierze. 

Powiat drawski jest znacznie lepiej wyposażony 

w bazę turystyczną (bazę noclegową). W 2016 r. 

dla turystów dostępnych było 36 obiektów 

noclegowych (w porównaniu do 16 w powiecie 

szczecineckim). Wszystkie obiekty dysponowały 

łącznie 2268 miejscami noclegowymi (ilość miejsc 

noclegowych spadła od 2012 r. o 18%). 

Powiat wałecki to znacznie mniejsza baza 

noclegowa. W 2016 r. turyści mogli skorzystać z 17 

obiektów noclegowych (podobna ilość jak w 

powiecie szczecineckim), które dysponowały 969 

miejscami noclegowymi. Także w przypadku 

powiatu wałeckiego mamy do czynienia ze 

spadającą liczbą miejsc noclegowych (od 2012 r. ich 

ilość spadła o 13%). 

 

 

TURYSTYKA - Obiekty noclegowe w powiatach ościennych 

Źródło: GUS/BDL 
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Turyści korzystających z noclegów w Szczecinku  
(2015, 2016 – b.d.) 

Turyści korzystających z noclegów na 1000 ludności w 

powiecie szczecineckim 
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Liczba turystów korzystających z noclegów w 

Szczecinku w 2014 r. wyniosła 14802 osoby. Liczba 

ta jest mniejsza od ilości osób korzystających z 

noclegów w 2013 r. (15669) o 5%.  

Dla powiatu szczecineckiego zaś można 

zaobserwować trend rosnący – w 2016 r. 26541 

turystów skorzystało z noclegów (w porównaniu do 

24814 w 2015 r.) 

W 2008 r. wskaźnik liczby turystów korzystających z 

noclegów na 1000 ludności wynosił 209,98, podczas 

gdy w 2016 r. wzrósł on do 338,46 czyli o 61%.  

Liczba udzielonych noclegów na 1000 ludności w 

2008 r. wynosiła 621,34 co oznacza iż średnio 

turysta odwiedzający powiat szczecinecki korzystał 

z 3 noclegów. W 2016 r. liczba udzielonych 

noclegów na 1000 ludności wyniosła 731,87 co 

oznacza, iż turyści zostawali średnio na 2 doby. 

Rośnie ruch turystyczny (ilość osób 

odwiedzających powiat szczecinecki) przy 

jednoczesnym skróceniu czasu pozostawiania w 

powiecie. 

Taki sam trend można zaobserwować dla powiatu 

wałeckiego (wzrost o 11% - 29891 turystów 

nocowało w powiecie wałeckim w 2016 r.). 

TURYSTYKA - Liczba korzystających z noclegów 

Źródło: GUS/BDL 
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Turyści korzystających z noclegów na 1000 ludności w 

powiecie szczecineckim W powiecie szczecineckim z roku na rok rośnie 

liczba turystów korzystających z noclegów. W 

2008r. wskaźnik liczby turystów korzystających z 

noclegów na 1000 ludności wynosił 209,98, podczas 

gdy w 2016r. wzrósł on do 338,46 czyli o 61%.  

Liczba udzielonych noclegów na 1000 ludności w 

2008 r. wynosiła 621,34 co oznacza iż średnio 

turysta odwiedzający powiat szczecinecki korzystał 

z 3 noclegów. W 2016 r. liczba udzielonych 

noclegów na 1000 ludności wyniosła 731,87 co 

oznacza, iż turyści zostawali średnio na 2 doby. 

Rośnie ruch turystyczny (ilość osób odwiedzających 

powiat szczecinecki) przy jednoczesnym skróceniu 

czasu pozostawiania w powiecie. 

TURYSTYKA - Liczba korzystających z noclegów 

Źródło: GUS/BDL 
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Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie 

szczecineckim (w %) 

na tle Polski i województwa – 2016 r. (w %) 
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Jednym ze wskaźników mówiących o sile i roli 

turystyki jest wskaźnik stopnia wykorzystania 

miejsc noclegowych. Im wyższy wskaźnik tym 

większe całoroczne obłożenie i tym samym 

ciekawszy obszar turystycznie. W powiecie 

szczecineckim w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 

24,5%. Jest on niższy niż wskaźnik notowany w 

poprzednich latach (znacząco niższy niż w roku 

2013), ale także znacząco niższy niż podobny 

wskaźnik dla regionu (który w 2016 r. wyniósł 

49,8%) czy średnia dla Polski (w 2016 r. wyniósł 

on 38,1%). 

Warto porównać wskaźnik obłożenia w powiatach 

ościennych i powiatach podobnych turystycznie do 

powiatu szczecineckiego. I tak, np. w 2016 r. : 

 Powiat wejherowski (Pojezierze Kaszubskie) – 34,1% 

 Powiat zawierciański (Jura Krakowsko-

Częstochowska) – 34,8% 

 Powiat sandomierski – 27,2% 

 Powiat drawski (Pojezierze Drawskie) – 23% 

 Powiat wałecki (Pojezierze Wałeckie) – 39,6% 

 Powiat kołobrzeski (pas nadmorski) – 65,2% 

We wszystkich wyżej wskazanych powiatach 

wskaźnik ten systematycznie rośnie. 

TURYSTYKA - Wykorzystanie obiektów noclegowych 

Źródło: GUS/BDL 
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Rozwój infrastruktury – zrealizowane projekty Turystyka stanowi jeden z głównych filarów rozwoju 

miasta wskazany w Strategii Rozwoju Miasta 

Szczecinek na lata 2008 – 2017 (II. Kierunek rozwoju 

– Turystyka, Rekreacja, Sport). W Szczecinku działa 

także Szczecinecka Lokalna Organizacja 

Turystyczna. 

Rozwój infrastruktury – zrealizowane projekty, 

m.in.: 

 Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinku na centrum 

kongresowo-szkoleniowe z zapleczem 

gastronomicznym i hotelowym 

 Rewitalizacja Parku od Mickiewicza do Lelewela 

 Rewitalizacja zagospodarowania Jeziora Trzesiecko 

i Mysiej Wyspy 

 System komunikacji wodnej 

 Budowa ścieżek rowerowych 

 System roweru miejskiego 

 Budowa sztucznego lodowiska, itp. 

TURYSTYKA - Miejska polityka rozwoju turystyki 

Źródło: UM Szczecinek 
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W Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2008 

– 2017 zapisano następującą deklarację wizji 

Szczecinka: 

„Szczecinek – miasto rozwoju gospodarczego, 

bezpieczne, przyjazne mieszkańcom, turystom i 

inwestorom”  

Szczecinek swoją wizję definiuje przez kotwicę 

marki widniejącą w logo miasta „Szczecinek – setki 

lat, tysiące możliwości” (oryginalnie hasło 

Jubileuszu 700-lecia szczecinka) 

Brak spójnej identyfikacji wizualnej miasta – 

poszczególne rodzaje materiałów wykorzystują 

różną stylistykę, różne logotypy (i/lub herb) i nie 

przenoszą kotwicy marki.  

Podmioty zajmujące się promocją i informacją nie 

posługują się ujednoliconą wizualizacją, logo czy 

hasłem przewodnim. 

W zasadzie brak jasno zdefiniowanej tożsamości 

marki miasta. 

TURYSTYKA - Marka miasta Szczecinek 

Źródło zdjęć: UM Szczecinek 
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.4. TURYSTYKA 

Pozytywy Negatywy 

 Zwiększająca się liczba turystów 

korzystających z noclegów w powiecie 

szczecineckim 

 Brak produktów turystycznych możliwych 

do wykorzystania w cyklu całorocznym 

 Unowocześniona i rozbudowana 

infrastruktura rekreacyjna, sportowa 

 Niski poziom obłożenia miejsc 

noclegowych, który z roku na rok 

systematycznie spada 

 Potencjał do uprawiania i rozwoju turystyki 

aktywnej indywidualnej i rodzinnej 

 Niejednoznacznie określona tożsamość 

marki miasta 

 Dobra lokalizacja – w obszarze 

pojeziernym, skomunikowanym z 

pozostałymi częściami Polski 

 Stosunkowo niewielka ilość obiektów 

turystycznych i ich jakość 

  Stosunkowo krótki (2-dniowy) średni pobyt 

turysty korzystającego z noclegów 

KONKLUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.5. INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI 
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W województwie zachodniopomorskim zidentyfikowano  

5 głównych obszarów – regionalnych specjalizacji: 

 biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego 

potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy) 

 działalność morska i logistyka (w tym technika morska, 

branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która 

musi odpowiadać na współczesne wyzwania) 

 przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa 

firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków 

przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne 

doświadczenie związane z przemysłem okrętowym) 

 usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża 

ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne) 

 turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych i dorobku kulturowego) 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: UMWZ 

Na bazie regionalnych specjalizacji w oparciu o 

dodatkowe kryteria efektywności działania i 

oddziaływania (potencjał sfery B+R, możliwość 

wykorzystania w produkcji, możliwość rozszerzenia 

zasięgu na rynku regionalnym i ponadregionalnym) 

zidentyfikowano inteligentne specjalizacje: 

 Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe  

 Zaawansowane wyroby metalowe  

 Produkty drzewno-meblarskie  

 Opakowania przyjazne środowisku  

 Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej  

 Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze  

 Multimodalny transport i logistyka  

 Produkty oparte na technologiach informacyjnych  
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Podmioty gospodarcze w mieście i powiecie 

a regionalne specjalizacje – 2016 r. W Szczecinku i w powiecie szczecineckim 

działają podmioty gospodarcze, które 

reprezentują wszystkie zdefiniowane przez 

Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego 

regionalne specjalizacje. 

Największy udział stanowią usługi dla przyszłości 

(ponad 2500 podmiotów w powiecie 

szczecinecki, z czego prawie 1900 w samym 

Szczecinku). Niestety stosunkowo znikoma część 

podmiotów to podmioty działające w obszarze ICT.  

Drugą pod względem wielkości specjalizacją jest 

biogospodarka. Tu szczególnie istotną rolę zajmują 

podmioty związane z przemysłem drzewnym i 

produkcją mebli. 

Kolejne dwie specjalizacje mocno reprezentowane 

przez podmioty gospodarcze to działalność morska i 

logistyka (w Szczecinku i powiecie dotyczy to 

głównie podmiotów działających w obszarze 

logistyki) oraz przemysł metalowo-maszynowy. 

Najmniejsze znaczenie w obecnej chwili dla 

rozwoju miasta ma specjalizacja związana z 

turystyką i zdrowiem. Szczecinek kreuje swoją 

politykę związaną z rozwojem turystyki na bazie 

turystyki aktywnej, a nie turystyki zdrowotnej. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i 

działach przypisanych do biogospodarki Regionalna specjalizacja – biogospodarka 

Specjalizację biogospodarka tworzą podmioty 

działające głównie w następujących działach PKD – 

01, 02, 03, 06, 08, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 31, 

46. 

Zarówno w samym Szczecinku, jak i w powiecie 

szczecineckim reprezentacja podmiotów w 

obszarze biogospodarki jest bardzo liczna. Łącznie 

w 2016 r. funkcjonowało 645 podmiotów 

działających w specjalizacji, co stanowi 8% 

wszystkich podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w powiecie i w mieście. 

Większość tych podmiotów reprezentowała działy 

związane z handlem hurtowym, produkcją art. 

spożywczych, a także produkcją wyrobów z drewna 

oraz korka. 

To co zauważalne to spadkowy trend związany z 

ilością podmiotów działających w badanych 

działach. W Szczecinku w 2016 r. działało o 8% 

podmiotów w wymienionych działach, a w całym 

powiecie o prawie 10% mniej. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI  - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i działach 

przypisanych do produktów drzewno-meblarskich Inteligentna specjalizacja – produkty drzewno-

meblarskie 

Specjalizację produkty drzewno-meblarskie tworzą 

podmioty działające głównie w następujących 

działach PKD – 02, 16, 31. 

Zarówno w samym Szczecinku, jak i w powiecie 

szczecineckim reprezentacja podmiotów w 

obszarze produktów drzewno-meblarskich jest 

stosunkowo liczna. Łącznie w 2016 r. funkcjonowało 

134 podmiotów działających w specjalizacji, co 

stanowi 2% wszystkich podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w powiecie i 1% w mieście. 

Większość tych podmiotów reprezentowała działy 

związane z produkcją mebli i produkcją wyrobów z 

drewna oraz korka. 

To właśnie w tej grupie dominują podmioty średnie 

i duże – główni inwestorzy w gminie. 

To co zauważalne to duża stabilizacja ilości 

podmiotów zajmujących się tą dziedziną 

przemysłu. Ważny aspektem jest także znaczne 

wsparcie w postaci działającego Szczecineckiego 

Klastra Meblowego.  

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i działach 
przypisanych do nowoczesnego przetwórstwa rolno-
spożywczego Inteligentna specjalizacja – nowoczesne 

przetwórstwo rolno-spożywcze 

Specjalizację nowoczesne przetwórstwo rolno-

spożywcze tworzą podmioty działające głównie w 

następujących działach PKD – 01, 03, 10, 11. 

Zarówno w samym Szczecinku, jak i w powiecie 

szczecineckim reprezentacja podmiotów w 

obszarze nowoczesnego przetwórstwa rolno-

spożywczego jest stosunkowo niewielka. Łącznie w 

2016 r. funkcjonowało 60 podmiotów działających 

w specjalizacji, co stanowi poniżej 1% wszystkich 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 

powiecie i w mieście. Większość tych podmiotów 

funkcjonuje w obrębie działu związanego z 

produkcją art. spożywczych. Ich ilość od lat się nie 

zmienia. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i działach 

przypisanych do opakowania przyjazne środowisku Inteligentna specjalizacja – opakowania 

przyjazne środowisku 

Specjalizację opakowania przyjazne środowisku 

tworzą podmioty działające głównie w 

następujących działach PKD – 16, 17, 22. 

Zarówno w samym Szczecinku, jak i w powiecie 

szczecineckim reprezentacja podmiotów w 

obszarze związanym z produkcją opakowań jest 

stosunkowo niewielka. Łącznie w 2016 r. 

funkcjonowało 124 podmiotów działających w 

specjalizacji, co stanowi około 1% wszystkich 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 

powiecie i w mieście. Większość tych podmiotów 

funkcjonuje w obrębie działu związanego z 

produkcją wyrobów z drewna i korka. Także ich 

ilość od lat się nie zmienia. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI  - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i działach 
przypisanych do wielkogabarytowych konstrukcji wodnych i 
lądowych Inteligentna specjalizacja – produkty inżynierii 

chemicznej i materiałowej 

Specjalizację produkty inżynierii chemicznej i 

materiałowej tworzą podmioty działające głównie 

w działach PKD – 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38. 

Zarówno w samym Szczecinku, jak i w powiecie 

szczecineckim reprezentacja podmiotów w 

obszarze produktów inżynierii chemicznej i 

materiałowej jest niewielka - działa 91 podmiotów, 

co stanowi 1% wszystkich podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w powiecie i w mieście. Głównie 

podmioty te funkcjonują w obrębie działu 

związanego z produkcją wyrobów z pozostałych 

mineralnych surowców niemetalicznych. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI  - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i działach 

przypisanych do działalności morskiej i logistyki Regionalna specjalizacja – działalność morska i 

logistyka 

 

Specjalizację działalność morska i logistyka tworzą 

podmioty działające głównie w następujących 

działach PKD – 3, 30, 33, 49, 50, 51,52. 

Zarówno w samym Szczecinku, jak i w powiecie 

szczecineckim reprezentacja podmiotów w 

obszarze działalności morskiej i logistyki jest 

bardzo liczna. Jest to związane głownie z 

działalnością logistyczno-spedycyjną. Łącznie w 

2016 r. funkcjonowało 546 podmiotów działających 

w specjalizacji, co stanowi 7% wszystkich 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 

powiecie i w mieście. Większość tych podmiotów 

reprezentowała działy związane z transportem 

drogowym i naprawą, konserwacją i instalowaniem 

maszyn i urządzeń. 

W Szczecinku w 2016 r. działało o 20% podmiotów 

mniej niż w 2009 r. w wymienionych działach, a w 

całym powiecie trend spadkowy oznacza spadek o 

prawie 16%. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i działach 

przypisanych do multimodalnego transportu i logistyki Inteligentna specjalizacja – multimodalny 

transport i logistyka 

Specjalizację multimodalny transport i logistyka 

tworzą podmioty działające głównie w 

następujących działach PKD – 49, 50, 51,52 

W przypadku Szczecinka i powiatu szczecineckiego 

podmioty reprezentujące regionalną specjalizację 

stanowią głownie podmioty transportowe i 

logistyczne stąd też w ramach inteligentnej 

specjalizacji mamy podobną reprezentację 

podmiotów. W 2016 r. 448 podmiotów działało w 

obrębie specjalizacji multimodalny transport i 

logistyka, z czego 314 to podmioty zarejestrowane 

w Szczecinku, co stanowi 5% wszystkich podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w powiecie i 6% w 

mieście. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i działach 
przypisanych do wielkogabarytowych konstrukcji wodnych i 
lądowych Inteligentna specjalizacja – wielkogabarytowe 

konstrukcje wodne i lądowe 

Specjalizację wielkogabarytowe konstrukcje wodne 

i lądowe tworzą podmioty działające głównie w 

dziele 30 PKD. 

Zarówno w samym Szczecinku, jak i w powiecie 

szczecineckim reprezentacja podmiotów w 

obszarze wielkogabarytowych konstrukcji wodnych i 

lądowych to 4 podmioty. Trudno w tym przypadku 

mówić o większym znaczeniu tej specjalizacji w 

mieście i w powiecie. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i działach 

przypisanych do przemysłu metalowo-maszynowego Regionalna specjalizacja – przemysł metalowo-

maszynowy 

Specjalizację przemysł metalowo-maszynowy 

tworzą podmioty działające głównie w 

następujących działach PKD – 22, 24, 25, 28, 29, 

30, 33, 46. 

Zarówno w samym Szczecinku, jak i w powiecie 

szczecineckim reprezentacja podmiotów w 

obszarze przemysłu metalowo-maszynowego jest 

stosunkowo duża. Łącznie w 2016 r. funkcjonowało 

252 podmiotów działających w specjalizacji, co 

stanowi 3% wszystkich podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w powiecie i w mieście. 

Większość tych podmiotów reprezentowała działy 

związane z produkcją metalowych wyrobów 

gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń oraz 

ich naprawą i konserwacją. W tej grupie pojawiają 

się także średnie i duże przedsiębiorstwa. 

Są to działy o dużej stabilności – ilość podmiotów w 

zasadzie jest stała od 2009 r. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i działach 

przypisanych do zaawansowanych wyrobów metalowych Inteligentna specjalizacja – zaawansowane 

wyroby metalowe 

Specjalizację zaawansowane wyroby metalowe 

tworzą podmioty działające głównie w 

następujących działach PKD –24, 25, 28, 29, 30, 33. 

W przypadku Szczecinka i powiatu szczecineckiego 

podmioty reprezentujących regionalną 

specjalizację stanowią głownie podmioty związane 

z produkcją i naprawą, stąd też w ramach 

inteligentnej specjalizacji mamy podobną 

reprezentację podmiotów. W 2016 r. 233 

podmiotów działało w obrębie specjalizacji 

zaawansowane wyroby metalowe, z czego 154 to 

podmioty zarejestrowane w Szczecinku. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i 

działach przypisanych do usługi przyszłości Regionalna specjalizacja – usługi przyszłości 

Specjalizację usługi przyszłości tworzą podmioty 

działające w następujących działach PKD – 50, 51, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 

93. 

Jest to najmocniej reprezentowana specjalizacja. Z 

jednej strony wynika to z wielości podmiotów 

funkcjonujących w usługach, z drugiej zaś jest ona 

także najszerzej zdefiniowana. Zarówno w samym 

Szczecinku, jak i w powiecie szczecineckim 

reprezentacja podmiotów w obszarze usług dla 

przyszłości jest bardzo liczna. Łącznie w 2016 r. 

funkcjonowało 2558 podmiotów działających w 

specjalizacji, co stanowi 32% wszystkich podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w powiecie i 37% 

w mieście. Większość tych podmiotów 

reprezentowała działy związane z edukacją, opieką 

zdrowotną, usługi w zakresie architektury i 

inżynierii oraz usługi finansowe. Ilość podmiotów 

funkcjonujących w ramach specjalizacji usługi dla 

przyszłości utrzymuje się na w miarę podobnym 

poziomie od 2009 r. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i działach 
przypisanych do produktów opartych na technologiach 
informacyjnych Inteligentna specjalizacja – produkty oparte na 

technologiach informacyjnych 

Specjalizację produkty oparte na technologiach 

informacyjnych tworzą podmioty działające 

głównie w następujących działach PKD –26, 58, 61, 

62, 63, 72, 95. 

W przypadku Szczecinka i powiatu szczecineckiego 

podmioty reprezentujących działalność związaną z 

produkcją wyrobów opartych na technologiach 

informacyjnych stanowią stosunkowo niewielką 

liczbę w porównaniu do dużych miast w regionie. W 

2016 r. zaledwie 170 podmiotów działało w obrębie 

specjalizacji, z czego 133 to podmioty 

zarejestrowane w Szczecinku. Taka liczba 

podmiotów stanowi zaledwie 2% wszystkich 

podmiotów w powiecie i 2,5% w mieście. Nie 

zauważalny jest także przyrost w tej branży co jest 

tendencją odwrotną niż tendencje regionalne czy 

ogólnopolskie. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 

1
3
5
 

1
4
6
 

1
4
3
 

1
3
8
 

1
4
0
 

1
3
8
 

1
4
2
 

1
3
3
 

167 

184 179 
173 177 174 

182 
170 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Szczecinek powiat szczecinecki 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#67 

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcjach i 

działach przypisanych do turystyki i zdrowia Regionalna specjalizacja – turystyka i zdrowie 

Specjalizację turystyka i zdrowie tworzą podmioty 

działające w następujących działach PKD – 55 i 79. 

Jest to stosunkowo niewielka grupa podmiotów w 

Szczecinku i powiecie szczecineckim. Łącznie w 

2016 r. funkcjonowało 78 podmiotów działających 

w specjalizacji, co stanowi zaledwie poniżej 1% 

wszystkich podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w powiecie i w mieście.  

Podmioty te reprezentują obiekty oferujące 

zakwaterowanie i działalność organizatorów 

turystyki, pośredników i agentów turystycznych. 

Brak zmian w ilości podmiotów funkcjonujących w 

ramach specjalizacji od 2009 r. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Szczecinek a jego potencjał  

w kontekście regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

Źródło: GUS/BDL 
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Szczecinecki Klaster Meblowy Szczecinecki Klaster Meblowy powstał w 2013 r.  

List intencyjny podpisał Urząd Miasta Szczecinek, 

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Pomorska 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Kronospan 

Szczecinek sp. z o.o. W 2015 r. sformalizowano 

zapisy listu intencyjnego i powstał Szczecinecki 

Klaster Meblowy. Klaster zrzesza firmy związane z 

przemysłem drzewno-meblarskim, instytucje 

otoczenia biznesu, jednostki naukowe i jednostki 

administracji. Wśród realizowanych przez Klaster 

projektów można wymienić: 

 Centrum szkoleniowo-wystawiennicze Kronospan 

Design Center 

 Powstanie zamiejscowego Wydziału Przemysłu 

Drzewnego Politechniki Koszalińskiej z kierunkiem 

studiów Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle 

Drzewnym 

 Klasa patronacka na kierunku o kierunku Technik 

Technologii Drewna w Zespole Szkół Technicznych 

nr 5 w Szczecinku 

Koordynatorem Klastra jest spółka Kronospan. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI  - Inicjatywy klastrowe  

i ich potencjał  

Źródło: furniturecluster.pl  
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Szczecinecki Klaster Meblowy Szczecinecki Klaster Meblowy jest stosunkowo 

nowym klastrem, ale o znacznym potencjale. 

Potencjał Szczecineckiego Klastra Meblowego 

bazuje na kilku aspektach: 

 Zrównoważony udział reprezentantów 

poszczególnych sfer aktywności (przedsiębiorstwa, 

w tym zarówno duże, średnie i małe firmy, 

instytucje otoczenia biznesowego, jednostki 

naukowe i przedstawiciele administracji) 

 Znaczący udział branży w generowaniu PKB miasta i 

powiatu 

 Potencjał branży do generowania nowoczesnych 

rozwiązań zarówno w sferze produktowej, jak i 

procesowej  

 

Klaster planuje ubiegać się o status Klastra 

Kluczowego. W 2017 r. status Klastra Kluczowego w 

woj. zachodniopomorskim uzyskał jedynie 

Zachodniopomorski Klaster „Zielona Chemia”.  

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI - Inicjatywy klastrowe  

i ich potencjał  

Źródło: furniturecluster.pl  
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Kronospan Szczecinek W Szczecinku zlokalizowane jest kilka firm 

plasujących się w wysoko w krajowych rankingach 

najlepszych firm, w tym m.in. : 
 Kronospan Szczecinek (przemysł drzewny) – poz. 1 w 

woj. zachodniopomorskim  - firmy duże (poz. 42  w 

Polsce) w Diamentach Forbsa 2017 – przychody ze 

sprzedaży – 532 mln zł; zysk netto – 126 mln zł; wzrost 

wart. 2013 – 2015 – 30,67% 

 Animus sp. z o.o. z Bornego Sulinowa (przemysł 

metalowy) – poz. 7 w woj. zachodniopomorskim  - 

firmy małe (poz. 232  w Polsce) w Diamentach Forbsa 

2017 – przychody ze sprzedaży – 5,7 mln zł; zysk netto 

– 3,3 mln zł; wzrost wart. 2013 – 2015 – 22,89% 

 Eko Invest sp. z o.o. (przemysł metalowy) – poz. 41 w 

woj. zachodniopomorskim  - firmy małe (poz. 1049 w 

Polsce) w Diamentach Forbsa 2017 – przychody ze 

sprzedaży – 10 mln zł; zysk netto – 389 tys. zł; wzrost 

wart. 2013 – 2015 – 52,90% 

 Liwia sp. z o.o. (handel) – poz. 23 w woj. 

zachodniopomorskim  - firmy małe (poz. 799  w 

Polsce) w Diamentach Forbsa 2016 – przychody ze 

sprzedaży – 11 mln zł; zysk netto – 443 tys. zł; wzrost 

wart. 2013 – 2015 – 23,64% 

 Terbau sp. z o.o. – poz. 270 w Rankingu firm 

budownictwa drogowego i kolejowego 2016 według 

wartości rynkowej przygotowanym przez Instytut 

Europejskiego Biznesu – wart. rynkowa w 2015 – 1,9 

mln zł; dynamika – 41,1% 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI  - Firmy zlokalizowane w 

mieście i ich pozycje rankingowe 
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Projekty wspierające rozwój gospodarczy miasta W latach 2008 – 2016 zrealizowano kilkanaście 

projektów wspierających innowacje i rozwój 

gospodarczy, w sposób bezpośredni, w tym m.in.: 

 Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu (2006 – 

2008) – fin. INTERREG, wart. 501 tys. zł 

 Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

w Szczecinku (2008 - 2012) – fin. RPO WZP 2007 – 

2013, wart. 8,4 mln zł 

 Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum 

Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i 

gastronomicznym (2010 - 2012) - fin. RPO WZP 2007 

– 2013, wart. 9,6 mln zł 

 Budowa kolektora deszczowego dla terenów 

inwestycyjnych w Szczecinku (2014 – 2015) - fin. 

RPO WZP 2007 – 2013, wart. 2,3 mln zł 

oraz w sposób pośredni - poprzez infrastrukturę 

drogową, transportową, czy środowiskową. 

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI  - Projekty wspierające  

rozwój gospodarczy miasta 

Źródło: UM Szczecinek 
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.5. INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI 

Pozytywy Negatywy 

 Rozwój gospodarczy i inicjatywy 

gospodarcze postawione jako priorytet 

miasta – nie tylko w formie zapisów, ale 

także realnych działań 

 Stosunkowo niewielka ilość podmiotów 

mających potencjał innowacyjny 

 Znaczący potencjał Szczecineckiego Klastra 

Meblowego ze względu na koordynatora i 

zrównoważony udział reprezentantów 

wszystkich stron 

 Znikoma ilość podmiotów prowadzących 

działalność badawczo-rozwojowych 

 Znaczący udział podmiotów 

reprezentujących inteligentne specjalizacje 

– głównie produkty drzewno-meblarskie 

 Niewielki odsetek firm funkcjonujących w 

obszarze ICT 

 Duża aktywność i skuteczność w 

pozyskiwaniu środków z programów 

regionalnych, krajowych i unijnych 

 

KONKLUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.6. TERENY INWESTYCYJNE 
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Potencjał regionu zachodniopomorskiego na tle kraju Wysoka ̨ atrakcyjnością ̨ inwestycyjna ̨ cechują ̨ się ̨ w 

Polsce województwa: małopolskie, wielkopolskie, 

oraz zachodniopomorskie. Te trzy regiony zajmują ̨ 

wysokie lub przeciętne pozycje w większości 

aspektów atrakcyjności inwestycyjnej. 

W Polsce region zachodniopomorski jest oceniany 

na 6. pozycji pod względem atrakcyjności 

wszystkich polskich regionów. Pod kątem 

lokalizacji dla firm przemysłowych i firm 

zaawansowanych technologicznie jego atrakcyjność 

jest oceniana jako wysoka, a pod kątem lokalizacji 

firm usługowych jego atrakcyjność jest oceniana 

jako niska. 

TERENY INWESTYCYJNE  - Atrakcyjność inwestycyjna 

województwa zachodniopomorskiego 

Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Gdańska 

2016, IBnGR 
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Atrakcyjności podregionów Podregion szczecinecko-pyrzycki jest w grupie 

obszarów o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej 

dla działalności przemysłowej. W skali Polski 

plasuje się na 22 pozycji.  

Konkurencyjność́ podregionu szczecinecko-

pyrzyckiego z punktu widzenia działalności 

przemysłowej opiera się głównie na dobrej 

dostępności transportowej oraz dużym areale 

wolnych terenów inwestycyjnych w SSE. W 

odróżnieniu od najbardziej atrakcyjnego podregionu 

w województwie (regionu szczecińskiego) 

dodatkowymi jego atutami są niskie poziomy 

wynagrodzeń́ oraz stosunkowo wysoka podaż̇ 

bezrobotnych, świadcząca o niedoborze miejsc pracy 

w podregionie.  

Z perspektywy lokalizowania działalności usługowej 

podregion szczecinecko-pyrzycki jest średnio 

atrakcyjny, głównie ze względu na słabą dostępność́ 

komunikacyjną (w szczególności do Warszawy oraz do 

stolicy regionu) oraz niską chłonność́ rynku 

instytucjonalnego. 

Z punktu widzenia inwestorów z branży high-tech 

podregion szczecinecko-pyrzycki jest obszarem o 

niskiej atrakcyjności. 

TERENY INWESTYCYJNE  - Atrakcyjność inwestycyjna 

podregionu szczecinecko-pyrzyckiego 

Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Gdańska 

2016, IBnGR 
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Atrakcyjnos ́ci powiatów w woj. zachodniopomorskim  

Powiat szczecinecki to w 2015 r. powiat oznaczony 

gwiazdą pomarańczową co oznacza, iż powiat 

osiąga oceny ponadprzeciętne dla wszystkich 

sekcji PKD istotnych z punktu widzenia 

lokowania inwestycji (sekcje C – przemysł 

przetwórczy , G – handel i naprawy, I – 

zakwaterowanie i gastronomia, M – działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna). 

W zakresie poszczególnych obszarów działań powiat 

szczecinecki w 2016 r. był oceniany na 

następujących poziomach: 

 Gospodarka narodowa – klasa C (przeciętna 

atrakcyjność inwestycyjna) 

 Przemysł –klasa C 

 Handel i naprawy – klasa C 

 Zakwaterowanie i gastronomia – klasa C 

 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 

klasa D (niska atrakcyjność inwestycyjna) 

TERENY INWESTYCYJNE  - Atrakcyjność inwestycyjna  

powiatu szczecineckiego 

Źródło: Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2015 Województwo Zachodniopomorskie, 

SGH, 2015, 2016 
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Atrakcyjnos ́ci gmin w woj. zachodniopomorskim Szczecinek jako gmina miejska został w 2015 i 

2016 r. oznaczony złotą gwiazdą. Złota gwiazda 

oznacza najwyższą ocenę wszystkich 

analizowanych sekcji gospodarczych w danym 

powiecie lub gminie (sekcji C, G, I, M). 

Oznacza to jednocześnie przyznanie klasy A 

 

W zakresie poszczególnych obszarów działań 

Szczecinek w 2016 r. był oceniany na następujących 

poziomach: 

 Gospodarka narodowa – klasa A (najwyższa 

atrakcyjność inwestycyjna) 

 Przemysł –klasa A  

 Handel i naprawy – klasa A 

 Zakwaterowanie i gastronomia – klasa A 

 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 

klasa A 

TERENY INWESTYCYJNE  - Atrakcyjność inwestycyjna  

miasta Szczecinek 

Źródło: Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2015 Województwo Zachodniopomorskie, 

SGH, 2015, 2016 
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SSSE w Szczecinku Szczecinecka Strefa Ekonomiczna jest częścią 

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszar 

Szczecinek składa się z 9 kompleksów o 

powierzchni 95 ha, z których 5 jest już 

zagospodarowanych (16 ha pozostaje wciąż do 

zagospodarowania). Taka wielkość obszaru do 

zagospodarowania stanowi nadal jeden z 

największych potencjałów w woj. 

zachodniopomorskim. 

Tereny SSSE są położone wzdłuż lub w bliskiej 

odległości od nowej obwodnicy Szczecinka. Mają w 

pełni uregulowany status prawny, są w pełni 

uzbrojone i/lub z infrastrukturą. 

Wśród aktualnych najemców SSSE znajdują się 

m.in. : 

 Kronospan Szczecinek – branża drzewna 

 Słowianka Szczecin – branża spożywcza 

 Emet Szczecinek– branża metalowo-maszynowa 

 InfoMac – branża ICT 

TERENY INWESTYCYJNE  - Słupska Specjalna  

Strefa Ekonomiczna (SSSE)  

Źródło: UM Szczecinek 
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.6. TERENY INWESTYCYJNE 

Pozytywy Negatywy 

 Funkcjonowanie Słupskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Szczecinku (wraz z 

dostępnością inwestycyjną) 

 Niski potencjał lokowania branż high-tech 

 Wysokie oceny atrakcyjności inwestycyjnej 

Szczecinka (klasa A) zwłaszcza w kontekście 

atrakcyjności dla przemysłu 

 Ograniczony dostęp inwestorów do kadry 

wysoko wykwalifikowanej 

 Uregulowany status prawny terenów 

inwestycyjnych 

 Ograniczona dostępność komunikacyjna ze 

stolicą regionu i kraju 

 Wysoka dostępność transportowa 

(stosunkowo niewielkie odległości do 

wszystkich rodzajów transportu) 

 

 Dedykowana jednostka miasta do obsługi 

inwestorów 

 

KONKLUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.7. RYNEK PRACY 
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Liczba pracujących w Szczecinku 

Udział kobiet w liczbie osób pracujących na tle Polski  

i województwa – 2016 r.  

Liczba osób pracujących w Szczecinku w 2016 r. 

sięgnęła 10 194 osób, z czego pracowało 5 356 

mężczyzn i 4 838 kobiet.  Systematycznie od 2012 r. 

rośnie liczba osób pracujących (wzrost o 11% od 

2009 r.). Ten wzrost jest związany głownie z 

rozwojem strategicznego partnera gospodarczego 

miasta – Kronospan Szczecinek. Z jednej strony mamy 

do czynienia ze zwiększaniem zatrudnienia w samym 

Kronospanie z drugiej zaś w podmiotach będących 

jego zapleczem kooperacyjnym i kolejnych 

inwestorach SSSE i Szczecineckiego Klastra 

Meblowego. 

Wzrost liczby osób pracujących to efekt wzrostu 

zatrudnienia wśród mężczyzn (o 9,5% w stosunku do 

roku 2012). Rośnie zatrudnienie także wśród kobiet (o 

12% w stosunku do roku 2012). 

Jednakże niepokojącym zjawiskiem jest nadal 

stosunkowo niższy udział zatrudnionych kobiet – 

zaledwie 47,46% ogółu pracujących stanowią panie. 

Odsetek pracujących kobiet jest niższy aż o 5 pkt. 

procentowych w porównaniu do zatrudnienia kobiet w 

woj. zachodniopomorskim i o 2 pkt. procentowe 

niższy w porównaniu do średniej w Polsce. Niestety 

udział pracujących kobiet wśród osób pracujących w 

Szczecinku systematycznie spada od 2013 r. (z 

48,33%) 

RYNEK PRACY - Liczba pracujących 

Źródło: GUS/BDL 
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Stopa bezrobocia w Szczecinku 

na tle Polski i województwa – 2016 r.  (w %) 

Wzrost liczby osób pracujących skutkuje 

systematycznie spadającą  (od 2010 r.) stopą 

bezrobocia w Szczecinku. W 2016 r. wynosiła ona 

8,30% i oznacza to spadek aż o 2,6 pkt. 

procentowych w porównaniu z 2010 r. 

W czerwcu 2017 r. spadła o kolejne punkty 

procentowe do poziomu 7,3%. 

W 2016 r. stopa bezrobocia w Szczecinku 

kształtowała się na podobnym poziomie jak stopa 

bezrobocia w Polsce i była o prawie 2 punkty 

procentowe niższa niż w woj. 

zachodniopomorskim. 

Szczecinek przy zachowaniu obecnej tendencji 

zbliży się bardzo blisko do granicy bezrobocia 

naturalnego.  

Jako zjawisko społeczno-ekonomiczne jest to 

bardzo pozytywna tendencja. Niemniej jednak 

paradoksalnie może się okazać niebezpieczna dla 

miasta – cała strategia przyciągania inwestorów jest 

oparta właśnie na dostępie do siły roboczej. 

Niezbędne tu wobec tego będą działania związane z 

zapewnieniem dostępności potencjalnych 

pracowników z powiatu szczecineckiego i powiatów 

ościennych. 

RYNEK PRACY - Stopa bezrobocia 

Źródło: GUS/BDL, WUP Szczecin 
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Liczba bezrobotnych w Szczecinku 

Udział kobiet w liczbie osób bezrobotnych na tle Polski 

i województwa – 2016 r.  

Liczba osób bezrobotnych w Szczecinku w 2016 r. 

wyniosła 2086 osób, z czego wśród 

zarejestrowanych bezrobotnych było 904 mężczyzn 

i 1182 kobiet.   

Zarówno liczba bezrobotnych mężczyzn, jak i 

kobiet systematycznie spada od 2012 r. Jest to 

konsekwencja rozwijania SSSE i podmiotów 

lokujących w jej granicach swoje inwestycje 

przemysłowe.  

Liczba bezrobotnych mężczyzn od 2012 r. spadła o 

28%, podczas gdy liczba bezrobotnych kobiet spadła 

aż o 35%. Szybciej malejące bezrobocie wśród 

kobiet jest bardzo pozytywna tendencją zwłaszcza, 

że udział kobiet w liczbie osób bezrobotnych jest 

nadal stosunkowo wysoki – 56,66% (przy 55,34% w 

woj. zachodniopomorskim i 53,34% w Polsce). 

RYNEK PRACY - Liczba osób bezrobotnych 

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba bezrobotnych wg wykształcenia w powiecie 

szczecineckim Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych w 

powiecie szczecineckim struktura bezrobocia wg 

poziomu wykształcenia kształtowała się w sposób 

następujący: 

 8,08% stanowią osoby z wykształceniem wyższym – 

od 2010 r. do 2015 r. systematycznie rósł ich udział 

wśród osób bezrobotnych; dopiero rok 2016 jest 

pierwszym rokiem ze spadającym udziałem; 

 20,39% stanowią osoby z wykształceniem średnim 

zawodowym – ich udział utrzymuje się niestety na 

stałym poziomie od 2009 r. 

 10% stanowią osoby z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym – tak jak w przypadku 

poprzedniej grupy ich udział utrzymuje się na tym 

samym poziomie; 

 25% stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym – od 2009 r. systematycznie maleje 

udział tej grupy osób wśród osób bezrobotnych; 

 35,5% stanowią osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym – od 2009 r. systematycznie 

rośnie udział tej grupy osób wśród osób 

bezrobotnych mimo malejącej liczby osób 

bezrobotnych. 

RYNEK PRACY - Liczba osób bezrobotnych 

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba bezrobotnych wg wieku w powiecie 

szczecineckim Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych w 

powiecie szczecineckim struktura bezrobocia wg 

wieku kształtowała się w sposób następujący: 

 14,14% stanowią osoby poniżej 25 lat – od 2011 r. 

systematycznie maleje ich udział wśród osób 

bezrobotnych; 

 26,59% stanowią osoby w wieku 25 – 34 lata – ich 

udział utrzymuje się niestety na stałym poziomie od 

2009 r. 

 20,82% stanowią osoby w wieku 35 – 44 lata – tak 

jak w przypadku poprzedniej grupy ich udział 

utrzymuje się na tym samym poziomie; 

 18,91% stanowią osoby w wieku 45 – 54 lata – od 

2009 r. systematycznie maleje udział tej grupy osób 

wśród osób bezrobotnych; 

 19,54% stanowią osoby w wieku powyżej 55 lat – od 

2015 r. zaczął powoli spadać ich udział i liczba w 

grupie osób bezrobotnych. 

RYNEK PRACY - Liczba osób bezrobotnych 

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy 

w powiecie szczecineckim Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych w 

powiecie szczecineckim struktura bezrobocia wg 

czasu pozostawania bez pracy kształtowała się w 

sposób następujący: 

 28,94% stanowią osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne krócej niż 3 m-ce – od 2014 r. 

systematycznie maleje ich udział wśród osób 

bezrobotnych; oznacza to także iż w 2016 r osoby, 

które stawały się bezrobotnymi bardzo szybko 

znajdowały nową pracę; 

 14,88% stanowią osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne od 3 do 6 m-cy – ich udział także maleje 

w grupie osób bezrobotnych 

 17,06% stanowią osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne od 6 do 12 m-cy –ich udział utrzymuje 

się niestety na tym samym poziomie; 

 39,13% stanowią osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne dłużej niż 24 m-ce – od 2013 r. 

systematycznie rośnie udział tej grupy osób wśród 

osób bezrobotnych. Jednocześnie jest to grupa 

najtrudniejsza do ponownej aktywizacji 

zawodowej. 

RYNEK PRACY - Liczba osób bezrobotnych 

Źródło: GUS/BDL 
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Przeciętne wynagrodzenie brutto w Szczecinku 

na tle Polski i województwa – 2015 r. (w %) 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Szczecinku 

w 2015 r. wyniosło 3575 zł. Było ono wyższe o 

29% w stosunku do wynagrodzenia w 2009 r. 

Można zauważyć systematyczny wzrost 

przeciętnego wynagrodzenia, jednak dynamika 

wzrostu systematycznie maleje. Podczas gdy w 

2010 r. Dynamika wzrostu wynagrodzenia wynosiła 

ponad 4% w porównaniu z rokiem 2009, w 2015 r. 

dynamika wzrostu wynagrodzenia wyniosła zaledwie 

1,74% w stosunku do roku 2014.  

Mimo rosnącego wynagrodzenia brutto koszty 

pracy są nadal znacząco niższe od średniej w 

regionie zachodniopomorskim i od średniej w 

Polsce. W 2015 r. średnie wynagrodzenie brutto w 

Szczecinku stanowiło zaledwie 86,13% średniego 

wynagrodzenia w Polsce. W tym samym roku 

średnie wynagrodzenie w regionie stanowiło 91,39% 

średniego wynagrodzenia w Polsce. 

Znacznie niższe koszty pracy stanowią jednej z 

istotnych aspektów atrakcyjności inwestycyjnej 

miasta, ale jednocześnie są jedną z przyczyn 

odpływu osób z miasta.  

RYNEK PRACY - Przeciętne wynagrodzenie brutto 

Źródło: GUS/BDL 
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 Raport o stanie miasta 

I  gospodarka i rynek pracy 

I.7. RYNEK PRACY 

Pozytywy Negatywy 

 Spadająca stopa bezrobocia w mieście i w 

powiecie szczecineckim 

 Mniejszy udział zatrudnienia wśród kobiet 

w porównaniu do województwa i do Polski 

 Niskie koszty pracy stanowiące jeden z 

głównych atutów atrakcyjności 

inwestycyjnej miasta 

 Niższe niż średnia dla regionu koszty pracy 

powodujące odpływ wykwalifikowanej 

kadry pracowniczej 

 Wysokie tempo spadku ilości bezrobotnych 

kobiet 

 Stosunkowo duży udział w grupie osób 

bezrobotnych osób o wykształceniu średnim 

i w wieku produkcyjnym (25 – 34 lata) oraz 

osób długotrwale bezrobotnych 

 Malejący udział osób bezrobotnych 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy (osoby 55+, z najniższym 

wykształceniem)  

 

KONKLUZJE 
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I  gospodarka i rynek pracy 

• Stosunkowo duży udział podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 

(działających głównie  w SSE i w klastrze)  
• Kilka znaczących dużych podmiotów gwarantujących możliwości zatrudnienia 

mieszkańców Szczecinka i powiatu 

• Mocne zaplecze dla przemysłu w postaci stabilnej bazy podmiotów z obszaru 

leśnictwo i pozyskiwanie drewna (sekcja A) 

• Znaczna ilość pozwoleń na budowę obiektów przemysłowych i magazynowych 

wydana w 2016 r.  

• Stosunkowo duży udział podmiotów zajmujących się usługami profesjonalnymi, 

naukowymi i technicznymi (ponad 10% wszystkich podmiotów usługowych) 

• Zwiększająca się liczba turystów korzystających z noclegów w powiecie 

szczecineckim 

• Unowocześniona i rozbudowana infrastruktura rekreacyjna, sportowa 

• Potencjał do uprawiania i rozwoju turystyki aktywnej indywidualnej i rodzinnej 

• Dobra lokalizacja – w obszarze pojeziernym, skomunikowanym z pozostałymi 

częściami Polski 

• Rozwój gospodarczy i inicjatywy gospodarcze jako priorytet miasta – nie tylko w 

formie zapisów, ale także realnych działań 

• Znaczący potencjał Szczecineckiego Klastra Meblowego ze względu na 

koordynatora i zrównoważony udział reprezentantów wszystkich stron 

Najważniejsze pozytywy 
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I  gospodarka i rynek pracy 

• Znaczący udział podmiotów reprezentujących inteligentne specjalizacje – głównie 

produkty drzewno-meblarskie 

• Duża aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu środków z programów 

regionalnych, krajowych i unijnych 

• Funkcjonowanie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku (wraz z 

dostępnością inwestycyjną) 

• Wysokie oceny atrakcyjności inwestycyjnej Szczecinka (klasa A) zwłaszcza w 

kontekście atrakcyjności dla przemysłu 

• Uregulowany status prawny terenów inwestycyjnych 

• Wysoka dostępność transportowa (stosunkowo niewielkie odległości do wszystkich 

rodzajów transportu) 

• Dedykowana jednostka miasta do obsługi inwestorów 

• Spadająca stopa bezrobocia w mieście i w powiecie szczecineckim 

• Niskie koszty pracy stanowiące jeden z głównych atutów atrakcyjności 

inwestycyjnej miasta 

• Wysokie tempo spadku ilości bezrobotnych kobiet 

• Malejący udział osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy (osoby 55+, z najniższym wykształceniem)  

Najważniejsze pozytywy 
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I  gospodarka i rynek pracy 

• Negatywny bilans firm nowo rejestrowanych a firm wyrejestrowanych 

• Znikomy udział podmiotów większych w strukturze firm (niewiele firm małych i średnich) 

• Znikomy poziom przyrostu nowych podmiotów w istotnych dla rozwoju Szczecinka 

branżach 

• Niewielki odsetek firm funkcjonujący w obszarze generującym innowacyjne rozwiązania 

• Stosunkowo duży udział stabilnych podmiotów reprezentujących sekcję C 

(przetwórstwo przemysłowe)  

• Zbyt niski udział podmiotów związanych z obsługą turystyki w kontekście potencjału 

miasta i oczekiwań związanych z rolą turystyki w rozwoju miasta 

• Brak podmiotów wspierających działalność innowacyjną 

• Brak produktów turystycznych możliwych do wykorzystania w cyklu całorocznym 

• Niski poziom obłożenia miejsc noclegowych, który z roku na rok systematycznie spada 

• Niejednoznacznie określona tożsamość marki miasta 

• Stosunkowo niewielka ilość obiektów turystycznych i ich jakość 

• Stosunkowo krótki (2-dniowy) średni pobyt turysty korzystającego z noclegów 

• Stosunkowo niewielka ilość podmiotów mających potencjał innowacyjny 

• Znikoma ilość podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojowych 

• Niewielki odsetek firm funkcjonujących w obszarze ICT 

• Niski potencjał lokowania branż hi-tech 

• Ograniczony dostęp inwestorów do kadry wysoko wykwalifikowanej 

• Stosunkowo duży udział w grupie osób bezrobotnych osób o wykształceniu średnim i w 

wieku produkcyjnym (25 – 34 lata) oraz osób długotrwale bezrobotnych 

Najważniejsze negatywy 
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II  infrastruktura miejska i usługi publiczne 

 Raport o stanie miasta 

II.1. Transport i 

komunikacja 

 Dostępność komunikacyjna miasta 

 Charakterystyka sieci dróg (wg podmiotu zarządcy)  

 Zarejestrowane pojazdy samochodowe 

 Nasycenie usługami komunikacji publicznej 

 Sieć i infrastruktura ścieżek rowerowych 

 Liczba miejsc parkingowych 

II.2. Gospodarka 

mieszkaniowa 

 Budynki mieszkalne i mieszkania  

 Liczba budynków  i mieszkań oddanych do użytkowania  

 Mieszkania komunalne i socjalne – zasoby i struktura 

 Ilość wniosków o najem lokali socjalnych i komunalnych  

 Zaległości w opłatach, zasiłki mieszkaniowe i eksmisje 

II.3. Infrastruktura 

techniczna i komunalna 

 Nasycenie instalacjami sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej; CO  

 Projekty infrastruktury komunalnej  w okresie ostatnich 10 lat 

 Plany rozbudowy i potrzeby inwestycyjne w zakresie 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, systemu ciepłowniczego. 

systemu gazowniczego 

 Inne projekty inwestycyjne w zakresie rozwoju mienia 

komunalnego 

 Wydatki budżetu gminy na infrastrukturę 
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II  infrastruktura miejska i usługi publiczne 

 Raport o stanie miasta 

II.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 
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II  infrastruktura miejska i usługi publiczne 

 Raport o stanie miasta 

Dostępność komunikacyjna 

Źródło: UM Szczecinek 

SZCZECINEK- cechy dostępności 

transportowej 

 utrwalona pozycja w sieci 

osadniczej i strukturze 

gospodarczej regionu 

 węzłowe położenie w strukturze 

infrastruktury transportowej 

 ważny węzeł w układzie 

komunikacyjnym 

 ośrodek o wzrastającej roli w 

krajowej strukturze obsługi ruchu 

turystycznego 
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II  infrastruktura miejska i usługi publiczne 

 Raport o stanie miasta 

Dostępność komunikacyjna 

Źródło: UM Szczecinek 
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Szczecinek – Szczecin 

Szczecinek – Koszalin 

Transport samochodowy: 

 69,4 km – 1 h 2 minuty (DK11)  

 

Transport kolejowy: 

 1 h 22 minuty (TLK-REG, przez Białogard)  

 1 h 17 minut (REG, przez Białogard)  

Transport samochodowy: 

 187 km – 2 h 30 minut (DK20, DK10)    

 174 km - 2 h 37 minut (DK 20)  

 

Transport kolejowy: 

 najszybsze: 3 h 07 minut (przez Białogard) 

 Przeciętnie ok. 4 h  )przez Białogard)  

 

Szczecinek jest zlokalizowany na wschodnich 

obrzeżach regionu zachodniopomorskiego (przed 

reformą samorządową był zlokalizowany w obszarze 

woj. koszalińskiego). Z tego powodu oraz z powodu 

bliskości Koszalina jest lepiej skomunikowany z 

Koszalinem niż ze stolicą regionu Szczecinem. 

Przeciętny czas dojazdu do stolicy regionu 

(zwłaszcza transportem kolejowym) powoduje, iż 

jest ona dla słabo dostępna dla mieszkańców 

Szczecinka (przedsiębiorców, młodzieży, władz 

samorządowych). 

Taka odległość i niewielka dostępność 

komunikacyjna może powodować wykluczenie 

mieszkańców miasta i powiatu. 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA  - Dostępność komunikacyjna 

miasta 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#97 

Drogi krajowe 

Drogi wojewódzkie 

 DW 172 Połczyn Zdrój- Szczecinek 

 DK 11 Kołobrzeg- Bytom 

 DK 20 Stargard Szczeciński- Gdynia 

Dużo lepiej niż ze stolicą województwa jest 

Szczecinek skomunikowany z resztą kraju. 

Szczecinek leży na przecięciu 2 dróg krajowych 

oraz 1 drogi wojewódzkiej. Znajduje się także na 

przecięciu szlaków komunikacyjnych (północ – 

południe oraz wschód – zachód). 

Niestety skomunikowanie ze stolicą kraju – 

Warszawą nadal jest mocno utrudnione (zwłaszcza 

w kontekście transportu kolejowego). To znacząco 

obniża postrzeganie Szczecinka jako atrakcyjnego 

inwestycyjnie w kontekście lokowanie firm 

usługowych czy firm z branży hi-tech. 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA  - Dostępność komunikacyjna 

miasta 

Źródło: Strategia transportowa Miasta Szczecinek na lata 2010-2020 

Szczecinek jako ważny węzeł drogowy kraju i 

regionu 

• Kołobrzeg – Poznań 

• Słupsk - Poznań 
Północ - Południe 

• Chojnice – Drawsko 
Pomorskie - Szczecin 

Wschód - Zachód 

DW 

DK 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#98 

Budowa obwodnicy Miasta Szczecinek 

 wyprowadzenie ruchu tranzytowego biegnącego drogą 

krajową nr 11 oraz drogami pozostałymi poza granice 

zabudowy miasta; 

 budowa odcinka drogi ekspresowej o klasie S  o przekroju 

dwujezdniowym, każdy o dwóch pasach ruchu 

 większa przepustowość w rejonie obwodnicy; 

 poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu pojazdów;  

 odciążenie śródmiejskiego ruchu ulicznego; 

 zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców Szczecinka;   

 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód na 

terenach znajdujących się obecnie w pobliżu istniejących 

dróg przelotowych. 

Budowa obwodnicy Szczecinka jest jednym z 

istotniejszych zadań inwestycyjnych dla Szczecinka 

realizowanych przez GDDKiA. 

Zwłaszcza w kontekście nowych inwestorów na 

terenie SSE jest ona niezbędna dla odciążenia 

śródmiejskiego ruchu (zwłaszcza w kontekście 

transportu ciężkiego). 

Na czerwiec 2017 r. Zostały zakończone prace 

projektowe, kontraktowe oraz prace 

przygotowawcze (wycinka drzew) i trwają prace 

związane z przygotowaniem infrastruktury 

wspomagającej (instalacje kanalizacyjne, gazowe, 

itp.). Zakończenie inwestycji planowane jest na 

czerwiec 2019r.  

 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA  - Dostępność komunikacyjna 

miasta 

Źródło: www.obwodnica-szczecinka.pl 

Drogi w granicach Miasta Szczecinek 

 krajowe (DK11, DK20):  15,385 km 

 wojewódzkie (172):  2,681 km 

 powiatowe:  20,256 km 

 gminne:  50,977 km  
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Długość ścieżek rowerowych w latach 2011- 2015 [km] Łączna długość ścieżek rowerowych w Szczecinku 

wzrosła w 2015 roku w stosunku do 2011 roku o 

ponad 50% i wynosi 22,5 km. W warunkach gminy 

miejskiej jest to dobry wynik. 

Ścieżki rowerowe  w Szczecinku stanowią element 

sieci szlaków rowerowych okolic, które rozchodzą 

się z centralnego punktu w Szczecinku na styku ul. 

Ks. Elżbiety z linią brzegową jeziora Trzesiecko.  

TRANSPORT I KOMUNIKACJA  - Sieć i infrastruktura  

ścieżek rowerowych 

Źródło: GUS/BDL 

14,9 14,9 

21,9 
22,5 22,5 

2011 2012 2013 2014 2015 
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Długość ścieżek rowerowych w mieście w km na 10 tys. 

ludności 

na tle Polski i województwa – 2015 r. 

Potwierdzeniem tezy o relatywnie bogatej sieci 

ścieżek rowerowych w Szczecinku jest wskaźnik 

długości ścieżek rowerowych w km na 10 tysięcy 

mieszkańców. W okresie od 2011 roku do 2015 roku 

wzrósł on z 3,7 km do 5,6 km. 

Gmina Szczecinek może się również pochwalić 

największą wartością tego wskaźnika w 

porównaniu do Polski ogółem, jak również do 

średniej dla województwa zachodniopomorskiego. 

W Polsce przeciętnie przypada 2,8 km ścieżek 

rowerowych na 10 tys. mieszkańców, w 

województwie zachodniopomorskim 4 km. 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA  - Sieć i infrastruktura  

ścieżek rowerowych 

Źródło: GUS/BDL 

3,7 3,7 

5,4 
5,6 5,6 

2011 2012 2013 2014 2015 

2,8 

4,0 

5,6 

Polska 

Zachodniopomorskie 

Szczecinek 
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Pojazdy samochodowe i ciągniki (powiat) 

Dynamika liczby samochodów osobowych i ciągników w 2015 roku 

w porównaniu do 2009 roku na tle województwa i Polski ogółem 

Wg danych GUS dla powiatu szczecineckiego w 

badanym okresie systematycznie rosła liczba 

pojazdów samochodowych i ciągników. W 2009 

roku liczba ta wynosiła ok. 31,6 tys., natomiast w 

2015 roku była już o 30% wyższa.  

Porównując dynamikę liczby samochodów 

osobowych i ciągników w powiecie szczecineckim, 

województwie zachodniopomorskim oraz w Polsce 

ogółem, można zauważyć, że była ona najwyższa 

właśnie w rejonie szczecineckim. W okresie od 

2009 roku do 2015 roku, w województwie 

zachodniopomorskim liczba samochodów 

osobowych i ciągników wzrosła o blisko 27%, w 

Polsce ogółem o ok. 24,4%.  

TRANSPORT I KOMUNIKACJA  - Zarejestrowane pojazdy 

samochodowe 

Źródło: GUS/BDL 

 31 692    
 33 589    

 35 525     36 830    
 38 404     39 771    

 41 268    

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

24,44% 

26,98% 

30,21% 

Polska 

Zachodniopomorskie 

Szczecinek (powiat) 
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Samochody osobowe (powiat) 

Dynamika liczby samochodów osobowych w 2015 roku w 

porównaniu do 2009 roku na tle województwa i Polski ogółem 

Biorąc pod uwagę tylko samochody osobowe, 

można zauważyć, że ich liczba w latach 2009- 2015 

w powiecie szczecineckim również systematycznie 

rosła. W 2015 roku liczba samochodów osobowych 

była wyższa od tej liczby w 2009 roku o 29,4% i 

wyniosła 32 897 aut.  

Wzrost liczby samochodów osobowych w latach 

2009- 2015 w powiecie szczecineckim kształtował 

się na poziomie zbliżonym do średniej dla 

województwa zachodniopomorskiego.  

W porównaniu jednak do średniej dla kraju, był on 

szybszy o blisko 4 pkt. proc. 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA  - Zarejestrowane pojazdy 

samochodowe 

Źródło: GUS/BDL 

25 417 
26 869 

28 406 29 525 
30 700 31 787 32 897 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

25,63% 

28,73% 

29,42% 

Polska 

Zachodniopomorskie 

Szczecinek (powiat) 
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II  infrastruktura miejska i usługi publiczne 

 Raport o stanie miasta 

II.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

Pozytywy Negatywy 

 Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu 

drogi  S11 
 Znaczne oddalenie od stolicy województwa 

 Relatywna bliskość Aglomeracji 

Koszalińskiej 

 Kłopotliwe połączenie kolejowe ze 

Szczecinem  

 Szczecinek jako ważny węzeł drogowy 

kraju i regionu zarówno w układzie Północ- 

Południe, jak i Wschód- Zachód  

 Brak drogi ekspresowej łączącej Szczecinek 

ze stolicą województwa 

 Bogata sieć ścieżek rowerowych 
 Uciążliwe połączenie ze stolicą kraju - 

Warszawą 

 Dostęp do wszystkich form transportu 

(drogowy, kolejowy, morski, samolotowy) 
 

KONKLUZJE 
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II  infrastruktura miejska i usługi publiczne 

 Raport o stanie miasta 

II.2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
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Budynki mieszkalne w gminie 

Porównanie dynamiki liczby budynków mieszkalnych 

2016 do 2008 

W okresie od 2008 do 2016 roku w gminie 

Szczecinek obserwowano systematyczny wzrost 

liczby budynków mieszkalnych. W 2016 roku 

wyniosła ona blisko 2800 budynków i była o ok. 23% 

wyższa w porównaniu do 2008 roku. 

Porównując dynamikę liczby budynków 

mieszkalnych w gminie Szczecinek do dynamiki w 

skali województwa oraz kraju, można zauważyć, że 

była ona znacząco wyższa – dynamika ponad 2,5 

krotnie wyższa niż przeciętna dla Polski. W 

Szczecinku wyniosła ona ok. 23,4%, podczas gdy w 

województwie i kraju odpowiednio 15,8% oraz 

9,68%. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Budynki mieszkalne  

i mieszkania 

Źródło: GUS/BDL 

2 266 2 356 
2 565 2 653 2 688 2 717 2 750 2 773 2 797 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

9,68% 

15,88% 

23,43% 
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Szczecinek 
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Zasoby mieszkaniowe ogółem 

Porównanie dynamiki liczby mieszkań 2015 do 2008 

roku 

W okresie od 2008 do 2015 roku o ok. 5% 

zwiększyły się w Szczecinku zasoby 

mieszkaniowe ogółem i wynosiły 15159 

mieszkań.  

Należy jednak zauważyć, że wskaźnik przyrostu 

liczby mieszkań w Szczecinku był nieznacznie 

niższy w porównaniu do średniej dla 

województwa i Polski. W Zachodniopomorskiem 

liczba mieszkań ogółem wzrosła w 2015 roku w 

porównaniu do 2008 roku  o blisko 8%, w Polsce o 

7,3%.  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Budynki mieszkalne  

i mieszkania 

Źródło: GUS/BDL 

14 373 

14 523 

14 848 
14 913 

14 983 15 035 
15 100 

15 159 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

7,37% 

7,92% 

5,46% 
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Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania [m2] 

na tle Polski i województwa w 2015 roku 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

wyrażona w m2 wzrosła w badanym okresie z 59m2 

w 2008 roku do 62 m2 w 2015 roku.  

Pomimo zanotowanego wzrostu, przeciętna 

powierzchnia mieszkań w Szczecinku pozostaje 

zdecydowanie niższa w porównaniu do średniej 

dla województwa zachodniopomorskiego oraz 

Polski ogółem. W 2015 roku średnia powierzchnia 

użytkowa mieszkania w województwie zachodnio-

pomorskim wyniosła 70,5 m2. W Polsce ten 

wskaźnik był jeszcze wyższy i wyniósł 73,6 m2. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Budynki mieszkalne  

i mieszkania 

Źródło: GUS/BDL 

59,0 59,0 

60,9 
61,2 

61,4 
61,6 

61,8 
62,0 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 

osobę [m2] 

na tle Polski i województwa w 2015 roku 

Na 1 osobę w 2008 roku przypadało 22,2 m2 

powierzchni użytkowej mieszkania. Do 2015 roku 

wskaźnik ten uległ poprawie i ostatecznie 

ukształtował się na poziomie 23,2 m2.  

Niestety również i pod względem tej kategorii 

gmina Szczecinek pozostaje w tyle zarówno za 

średnim jej poziomem w województwie 

zachodniopomorskim oraz w kraju.  

W 2015 roku w województwie zachodniopomorskim 

na 1 osobę przypadało 26,3 m2 powierzchni 

użytkowej mieszkania, w Polsce wartość ta 

wyniosła natomiast 27 m2. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Budynki mieszkalne  

i mieszkania 

Źródło: GUS/BDL 

22,2 

22,4 

22,1 

22,4 

22,6 

22,8 

23,0 

23,2 
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Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 

na tle Polski i województwa w 2015 roku 

Szczecinek wypada bardzo korzystnie w 

porównaniu z województwem oraz Polską ogółem 

pod względem liczby mieszkań przypadających 

na 1000 mieszkańców.  

W 2015 roku na 1000 mieszkańców Szczecinka 

przypadało blisko 375 mieszkań i choć wartość tego 

wskaźnika w kolejnych latach badanego okresu 

ulegała nieznacznym wahaniom, to ostatecznie 

ukształtowała się na poziomie z 2008 roku.  

W 2015 roku średnia dla województwa 

zachodniopomorskiego była nieznacznie mniejsza i 

wyniosła 373,5 mieszkań, w Polsce natomiast 

wskaźnik ten był niższy w porównaniu ze 

Szczecinkiem o blisko 8 pkt. proc. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Budynki mieszkalne  

i mieszkania 

Źródło: GUS/BDL 
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Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 

na tle Polski i województwa w 2015 roku 

Przeciętnie każde mieszkanie w Szczecinku w 2015 

roku miało 3,67 izb. To nieznacznie więcej w 

porównaniu do 2008 roku, jednakże mniej niż w 

województwie zachodniopomorskim oraz Polsce 

ogółem, gdzie liczby te wynosiły odpowiednio 3,85 

oraz 3,82. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Budynki mieszkalne 

 i mieszkania 

Źródło: GUS/BDL 
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Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie 

na tle Polski i województwa w 2015 roku 

Przeciętnie w 2015 roku na 1 mieszkanie w 

Szczecinku przypadało 2,67 osób i wskaźnik ten 

kształtował się na podobnym poziomie, jak na 

początku analizowanego okresu. Podobne wartości 

zanotowano w 2015 roku w województwie 

zachodniopomorskim, natomiast dane dla Polski 

wskazują, że w 2015 roku na 1 mieszkanie 

przypadały 2,72 osoby. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Budynki mieszkalne  

i mieszkania 

Źródło: GUS/BDL 
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Mieszkania oddane do użytkowania 

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do 

użytkowania [m2] 

W 2016 roku w Szczecinku oddano do użytkowania 

64 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 

wynoszącej 6255 m2.  

W porównaniu do 2008 roku był to wynik o blisko 

45% niższy, gdyż wówczas liczba mieszkań oddanych 

do użytkowania w gminie wyniosła 116, a ich 

powierzchnia użytkowa ogółem wyniosła ok. 9000 

m2.   

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Liczba budynków i mieszkań 

oddanych do użytkowania 

Źródło: GUS/BDL 
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Porównanie dynamiki liczby mieszkań oddanych do 

użytkowania  2016 do 2008 roku W 2016 w porównaniu do 2008 roku liczba mieszkań 

oddanych do użytkowania zarówno w województwie 

zachodniopomorskim, jak i w Polsce ogółem 

kształtowała się na relatywnie zbliżonym poziomie.  

W Szczecinku natomiast w tym okresie zanotowano 

spadek liczby mieszkań oddanych do 

użytkowania o blisko 45%. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Liczba budynków i mieszkań 

oddanych do użytkowania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL 
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Budynki nowe oddane do użytkowania 

Porównanie dynamiki liczby nowych budynków 

oddanych do użytkowania  2016 do 2008 roku 

W badanym okresie również szybciej niż w Polsce i 

regionie spadła w Szczecinku liczba nowych 

budynków oddanych do użytkowania.  

W Zachodniopomorskiem w zasadzie liczba ta 

pozostała niezmienna, w Polsce zmalała o ok. 6%, 

natomiast w Szczecinku była o ok. 34% mniejsza.  

W 2016 roku oddano do użytkowania 46 nowych 

budynków, podczas gry w 2008 roku liczba ta 

wyniosła 70.  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Liczba budynków i mieszkań 

oddanych do użytkowania 

Źródło: GUS/BDL 
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Odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg jako % 

ogólnej liczby mieszkań 

na tle Polski i województwa w 2015 roku 

Odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg 

kształtował się w Szczecinku w badanym okresie na 

stałym poziomie i wynosił ok. 99,7%. Tym samym 

był on zbliżony do średniej wartości tego wskaźnika 

w województwie zachodniopomorskim i nieznacznie 

wyższy w porównaniu do średniej dla całego kraju, 

podanej za 2015 rok. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Infrastruktura komunalna  

w zasobach mieszkaniowych 

Źródło: GUS/BDL 
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Odsetek mieszkań wyposażonych w łazienkę jako % 

ogólnej liczby mieszkań 

na tle Polski i województwa w 2015 roku 

Wyposażenie mieszkań w łazienkę w badanym 

okresie uległo poprawie. Wzrósł odsetek mieszkań 

wyposażonych w łazienkę z 94,10% w 2008 roku do 

96,8% w 2015 roku. W tym roku był on również 

wyższy w porównaniu do średniej dla województwa 

zachodniopomorskiego i Polski ogółem.  

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Infrastruktura komunalna  

w zasobach mieszkaniowych 

Źródło: GUS/BDL 
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Odsetek mieszkań wyposażonych w centralne 

ogrzewanie jako % ogólnej liczby mieszkań 

na tle Polski i województwa w 2015 roku 

Odsetek mieszkań wyposażonych w instalację 

centralnego ogrzewania był o blisko 10 pkt. proc. 

niższy niż miało to miejsce w przypadku 

wodociągów oraz łazienek. Mimo tego w badanym 

okresie zaobserwowano wzrost udziału mieszkań z 

centralnym ogrzewaniem z 87,2% w 2008 roku do 

blisko 90% w 2015 roku. Była to wartość wskaźnika 

niemal identyczna z danymi dla województwa 

zachodniopomorskiego i wyższa o blisko 2 pkt. 

proc. niż w Polsce ogółem.  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Infrastruktura komunalna  

w zasobach mieszkaniowych 

Źródło: GUS/BDL 
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Zasoby mieszkaniowe gminy (komunalne) 

Porównanie dynamiki liczby mieszkań komunalnych  

2015 do 2009 roku 

Analizując zasoby mieszkaniowe gminy 

(mieszkania komunalne) zanotowano spadek ich 

liczby zarówno w skali gminy Szczecinek, jak i w 

wymiarze regionalnym i krajowym.  

Wg stanu na wrzesień 2016r., w zasobach 

mieszkaniowych Miasta Szczecinek skatalogowano 

368 budynków z 2121 lokalami mieszkalnymi, o 

łącznej pow. 109 915 m. kw. Opisywane 

nieruchomości to substancja zdekapitalizowana, o 

bardzo długim okresie eksploatacji – 86% 

opisywanych budynków to obiekty sprzed 1960 

roku, w tym blisko 60% to budynki przedwojenne. 

W związku z tym, Miasto wyceni aktualnie wartość 

potrzeb remontowych tych zasobów na łączną 

kwotę blisko 74 mln zł. 

W zasobach gminy Szczecinek w 2015 roku było 

2161 mieszkań. Ich liczba w porównaniu do 2009 

roku spadła o 302, czyli o ok. 12,2%. W tym samym 

czasie w całym województwie zachodniopomorskim 

liczba mieszkań komunalnych w gminach spadła o 

ok. 14,2%, w Polsce natomiast o blisko 15,7%. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Mieszkania  

komunalne i socjalne 

Źródło: GUS/BDL; Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Miasta szczecinek na lata 2017 – 2021. 
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Zasoby mieszkaniowe gminy (socjalne) 

Porównanie dynamiki liczby mieszkań socjalnych  2015 

do 2009 roku 

Choć zasoby mieszkań komunalnych w badanym 

okresie w Szczecinku malały, to jednak udało się 

zwiększyć ofertę mieszkań socjalnych.  

W 2009 roku Gmina Szczecinek dysponowała 152 

mieszkaniami socjalnymi. Po 6 latach liczba tych 

mieszkań była większa o ok. 42%  i wynosiła 216.  

Mimo tego wzrostu, dynamika liczby mieszkań 

socjalnych w Szczecinku kształtowała się na 

poziomie o 7 pkt. proc. mniejszym w porównaniu 

do całego kraju i aż o ok. 30 pkt. proc. mniejszym 

w porównaniu z danymi dla województwa 

zachodniopomorskiego ogółem.  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Mieszkania  

komunalne i socjalne 

Źródło: GUS/BDL 
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Toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne 

Porównanie dynamiki liczby postępowań eksmisyjnych 

2015 do 2009 roku 

W badanym okresie w gminie Szczecinek znacznie 

zmalała liczba toczących się w sądzie 

postępowań eksmisyjnych.  

W 2009 roku przed sądem toczyło się 65 takich 

postępowań, w 2011 73 postępowania, natomiast w 

2015 roku ich liczba wyniosła jedynie 10.  

Zatem spadek liczby postępowań eksmisyjnych 

spadł w Szczecinku w 2015 w stosunku do 2009 roku 

o blisko 85%.  

Spadek ten był zdecydowanie wyższy w zarówno w 

stosunku do województwa zachodniopomorskiego, 

gdzie wyniósł ok. 36%, jak i w porównaniu do Polski 

ogółem, gdzie kształtował się na poziomie ok. 12%. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Zaległości w opłatach, zasiłki 

mieszkaniowe i eksmisje 

Źródło: GUS/BDL 
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Orzeczone przez sąd eksmisje 

Porównanie dynamiki liczby orzeczonych przez sądy 

2015 do 2009 roku 

Biorąc jednak pod uwagę liczbę orzeczonych przez 

sądy eksmisji, można zauważyć, że generalnie 

kształtowała się ona w badanym okresie na 

zbliżonym poziomie, wynoszącym około 20 rocznie. 

Wyjątkiem był rok 2011, kiedy w Szczecinku 

orzeczono 38 eksmisji.  

Badając dynamikę liczby orzeczonych przez sąd 

eksmisji w okresie od 2009 do 2015 roku, można 

zauważyć, że zarówno w województwie 

zachodniopomorskim ogółem, jak i w gminie 

Szczecinek, była ona ujemna. W regionie liczba 

orzeczonych przez sąd eksmisji spadła o ok. 16,6%, 

w Szczecinku o 5%. W Polsce ogółem dynamika 

orzeczonych eksmisji była jednak dodatnia i 

wyniosła 7,7%. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Zaległości w opłatach, zasiłki 

mieszkaniowe i eksmisje 

Źródło: GUS/BDL 
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Eksmisje wykonane 

Porównanie dynamiki liczby wykonanych eksmisji 2015 

do 2009 roku 

W 2009 roku w Szczecinku wykonano 43 eksmisje, 

natomiast w 2015 roku liczba ta była mniejsza o ok. 

46% i wyniosła 23.  

Tym samym gmina Szczecinek charakteryzowała się 

wyższą dynamiką spadku liczby wykonanych 

eksmisji w porównaniu do średniej dla całego 

województwa, gdzie wynosiła ona niespełna 35%.  

Należy zauważyć, że w tym samym czasie, wzrosła 

liczba wykonanych eksmisji w Polsce ogółem i to aż 

o 70%.  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Zaległości w opłatach, zasiłki 

mieszkaniowe i eksmisje 

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba mieszkań w zasobach gminnych z zaległościami 

w opłatach 

Porównanie dynamiki liczby mieszkań z zaległościami 

2015 do 2009 roku 

W badanym okresie odnotowano również spadek 

liczby mieszkań będących w zasobach gminnych, 

które charakteryzowały się zaległościami w 

opłatach za użytkowanie.  

W 2009 roku w Szczecinku w zasobach gminnych 

odnotowano 1129 mieszkania z zaległościami. W 

2015 roku liczba ta była zdecydowanie niższa i 

wyniosła 590. Świadczy to o blisko 50% spadku 

liczby mieszkań z zaległościami.  

Spadek liczby zadłużonych mieszkań w zasobach 

gmin był charakterystyczny również dla Polski 

ogółem, gdzie wynosił blisko 29%.  

Natomiast w skali województwa 

zachodniopomorskiego zaobserwowano wzrost 

liczby mieszkań komunalnych z zaległościami w 

opłatach o 6,2%. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Zaległości w opłatach, zasiłki 

mieszkaniowe i eksmisje 

Źródło: GUS/BDL 
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Wysokość zaległości w opłatach za mieszkanie ogółem 

[tys. zł] 

Porównanie dynamiki wysokości zaległości w opłatach 

2015 do 2009 roku 

Analizując wartość zaległości w opłatach za 

mieszkanie w gminie Szczecinek w latach 2009- 

2015 można zauważyć, że wynosiła ona 727 tysięcy 

złotych w 2009 roku i 795 tysięcy złotych w 2015 

roku. Rekordową wartość zadłużenie to osiągnęło w 

2011 roku, kiedy wyniosło w sumie ok. 1,7 mln 

złotych. 

Biorąc pod uwagę dynamikę wysokości zaległości, w 

Szczecinku wzrosła ona o 9,35%, natomiast w 

regionie oraz kraju obserwowano spadek ogólnego 

zadłużenia mieszkań komunalnych.  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Zaległości w opłatach, zasiłki 

mieszkaniowe i eksmisje 

Źródło: GUS/BDL 
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Średnia wysokość zaległości za mieszkanie Zarówno w 2009, jak i 2015 roku wartość średniego 

zadłużenia mieszkania komunalnego w Szczecinku 

była niższa w porównaniu do tej wartości dla 

województwa zachodniopomorskiego oraz kraju. 

Generalnie jednak wzrosła z ok. 644 zł w 2009 roku 

do 1348 zł w 2015 roku, czyli o ponad 100%. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - Zaległości w opłatach, zasiłki 

mieszkaniowe i eksmisje 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL 
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II  infrastruktura miejska i usługi publiczne 

 Raport o stanie miasta 

II.2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Pozytywy Negatywy 

 Duża dynamika liczby budynków mieszkalnych oraz mieszkań 
 Relatywnie mniejszy udział mieszkań wyposażonych w instalację 

centralnego ogrzewania (w porównaniu do wyposażenia w 
wodociąg, kanalizację) 

 Znaczny udział mieszkań wyposażonych w podstawowe media, 
takie jak wodociąg, łazienka, 

 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań mniejsza niż w 
Zachodniopomorskiem i Polsce ogółem 

 Systematyczny, choć nieco wolniejszy niż w Polsce i 
województwie wzrost liczby mieszkań 

 Niższa przeciętna liczba izb w mieszkaniu  

 Systematyczny, aczkolwiek wolniejszy niż w Polsce i 
województwie wzrost liczby mieszkań socjalnych 

 Spadek liczby mieszkań komunalnych w badanym okresie 

 Spadek liczby toczących się postępowań eksmisyjnych oraz 
wykonanych eksmisji (uwaga: przy zachowanym w Polsce 
ogółem trendzie wzrostowym) 

 Wzrost wartości zaległości w opłatach za mieszkania komunalne 
o ok. 10%, podczas gdy w regionie i kraju notowano ich spadki 

 Spadek liczby mieszkań z zadłużeniem w zasobach gminnych 
 Wzrost wartości średniego zadłużenia mieszkania komunalnego o 

ponad 100% 

 Zdecydowanie niższa w porównaniu do regionu wartość 
średniego zadłużenia mieszkań komunalnych 

 Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania w porównaniu 
do 2008 roku o 45%, podczas gdy w Polsce i regionie poziom ten 
nie uległ znaczącym zmianom 

  Spadek liczby nowych budynków oddanych do użytkowania o ok. 
34% (wyraźnie szybszy niż w Polsce i regionie) 

  Zdekapitalizowany, domagający się nakładów modernizacyjnych 
zasób mieszkań komunalnych 

KONKLUZJE 
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II  infrastruktura miejska i usługi publiczne 

 Raport o stanie miasta 

II.3. INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA I KOMUNALNA 
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Budynki mieszkalne w miastach podłączone do infrastruktury 

technicznej w % ogółu budynków mieszkalnych w 2015 roku W 2015 roku w Szczecinku 97,3% budynków 

mieszkalnych podłączonych było do infrastruktury 

kanalizacyjnej.  

W przypadku wodociągów odsetek ten kształtował 

się na poziomie 99,4%.  

Oba te wskaźniki były wyraźnie wyższe w 

porównaniu zarówno do średniej dla kraju, jak i 

województwa zachodniopomorskiego.  

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA  - Nasycenie 

instalacjami sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, C.O. 

Źródło: GUS/BDL 
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Długość sieci kanalizacyjnej w relacji do sieci 

wodociągowej  

na tle Polski i województwa w 2016 roku  

Wskaźnik pokrycia sieci wodociągowej siecią 

kanalizacyjną w Szczecinku w badanym okresie 

kształtował się na bardzo wysokim poziomie i w 

latach 2011-2012 przekraczał nawet 100.  

Ostatecznie ukształtował się on na poziomie ok. 91, 

co jest wynikiem o 20 pkt. proc. wyższym w 

porównaniu do regionu i aż o 40 pkt. proc. wyższym 

niż w Polsce ogółem.  

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA  - Nasycenie 

instalacjami sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, C.O. 

Źródło: GUS/BDL 
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Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 

Porównanie dynamiki długości czynnej sieci 

kanalizacyjnej 2016 do 2008 roku 

W latach 2008-2016 w Szczecinku 

systematycznie rosła długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej. Na początku analizowanego okresu 

czynna sieć kanalizacyjna miała długość 85,5 km, 

natomiast w 2016 roku była o ok. 30 km dłuższa.  

Przyrost długości czynnej sieci kanalizacyjnej w 

Szczecinku w porównaniu do regionu oraz kraju 

ogółem był jednakże mniejszy.  

W Polsce ogółem w latach 2008-2016 wyniósł on ok. 

62,5%, w województwie zachodniopomorskim o ok. 

57%, natomiast w Szczecinku o 36%. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA  - Nasycenie 

instalacjami sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, C.O. 

Źródło: GUS/BDL 
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Korzystający z infrastruktury  w % ogółu ludności 

Korzystający z infrastruktury w % ogółu ludności na tle 

Polski i województwa w 2015 roku 

Szczecinek charakteryzuje się wyższym w 

stosunku zarówno do regionu, jak i kraju, 

odsetkiem osób korzystających z infrastruktury 

technicznej do ogółu ludności.  

W badanym okresie odsetek osób korzystających z 

sieci wodociągowej w stosunku do ogółu wynosił ok. 

99%, a kanalizacyjnej ok. 96%. Najniższy udział 

osób korzystających z infrastruktury dotyczył sieci 

gazowej i wyniósł ok. 90%. 

W przypadku korzystających z wodociągów w 

Szczecinku stanowili on blisko 99% ogółu 

mieszkańców (w regionie 97,7%, natomiast w Polsce 

96,5%).  W analizie pod uwagę wzięto jedynie 

gminy miejskie.  

Korzystający z kanalizacji w Szczecinku stanowili 

96,6% ogółu mieszkańców, w województwie 91,6%, 

natomiast w Polsce  ok. 90%.  

Odsetek osób korzystających z instalacji gazowej w 

porównaniu do wodociągowej i kanalizacyjnej był 

najniższy. W 2015 roku w Szczecinku 90,2% ogółu 

ludności korzystało z instalacji gazowej. Należy 

jednak podkreślić, że wynik ten był lepszy, 

porównując gminę Szczecinek do województwa 

zachodniopomorskiego i kraju ogółem (71,6%).  

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA - Nasycenie 

instalacjami sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, C.O. 

Źródło: GUS/BDL 
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Wybrane projekty z zakresu infrastruktury komunalnej w ostatnich 10 latach 

 Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w Dorzeczu Parsęty (druga faza) 

 CIVITAS RENAISSANCE- Testing Innovative Strategies for Clean Urban Transport 

 Przebudowa ul. Wiatracznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 Przebudowa ul. Mierosławskiego 

 Przebudowa ul. 1-go Maja 

 Poprawa układu komunikacyjnego miasta 

 Przebudowa ul. Baczyńskiego 

 Przebudowa ul. Waryńskiego 

 Przebudowa targowiska miejskiego 

 Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Polnej 

 Przebudowa budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA 

Źródło: Materiały wewnętrzne UM Szczecinek 
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Wydatki majątkowe inwestycyjne w dziale 

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” [tys. zł] W badanym okresie wahaniom podlegała wartość 

majątkowych wydatków inwestycyjnych w dziale 

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. W 

2008 roku w tym zakresie poniesiono wydatki 

przekraczające 15 mln złotych. Najwyższy ich 

poziom został osiągnięty w 2011 roku i wyniósł 

ponad 16 mln złotych.  

W kolejnych latach notowano już generalnie spadek 

wartości wydatków inwestycyjnych w zakresie 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.  

W 2016 roku wyniosła ona 2,76 mln złotych i była 

nisza w porównaniu do roku 2008 o blisko 82%. 

Prawdopodobnie jest to efekt „przerwy” 

inwestycyjnej w okresie przejściowym między 

kolejnymi perspektywami finansowymi UE (2007-

2013; 2014-2020). 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA  - Wydatki 

budżetu gminy na infrastrukturę 

Źródło: GUS/BDL 
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II  infrastruktura miejska i usługi publiczne 

 Raport o stanie miasta 

II.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
    I KOMUNALNA 

Pozytywy Negatywy 

 Wysoki i zdecydowanie korzystniejszy w 

porównaniu do Polski i regionu odsetek 

mieszkań podłączonych do wodociągów i 

kanalizacji 

 Relatywnie mniejszy odsetek ludności 

korzystający z infrastruktury gazowej w 

porównaniu do wodociągowej i 

kanalizacyjnej 

 Bardzo wysoki wskaźnik pokrycia sieci 

wodociągowej siecią kanalizacyjną (40 pkt. 

proc. więcej niż w kraju) 

 Spadek majątkowych wydatków 

inwestycyjnych w zakresie gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska 

 Wyższy w porównaniu do regionu i Polski 

odsetek ludności korzystający z 

infrastruktury wodociągowej, 

kanalizacyjnej i gazowej 

 

KONKLUZJE 
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II  infrastruktura miejska i usługi publiczne 

 Raport o stanie miasta 

 Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi  S11 

 Relatywna bliskość Aglomeracji Koszalińskiej 

 Szczecinek jako ważny węzeł drogowy kraju i regionu zarówno w układzie Północ- 

Południe, jak i Wschód- Zachód  

 Bogata sieć ścieżek rowerowych 

 Dostęp do wszystkich form transportu (drogowy, kolejowy, morski, samolotowy) 

 Duża dynamika liczby budynków mieszkalnych oraz mieszkań 

 Spadek liczby mieszkań z zadłużeniem w zasobach gminnych 

 Bardzo wysoki wskaźnik pokrycia sieci wodociągowej siecią kanalizacyjną (40 pkt. 

proc. więcej niż w kraju) 

 Wyższy w porównaniu do regionu i Polski odsetek ludności korzystający z 

infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej 

Najważniejsze pozytywy 
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II  infrastruktura miejska i usługi publiczne 

 Raport o stanie miasta 

 Znaczne oddalenie od stolicy województwa  
 Kłopotliwe połączenie kolejowe ze Szczecinem 

 Brak drogi ekspresowej łączącej Szczecinek ze stolicą województwa 

 Uciążliwe połączenie ze stolicą kraju – Warszawą 

 Spadek liczby toczących się postępowań eksmisyjnych oraz wykonanych eksmisji 

(uwaga: przy zachowanym w Polsce ogółem trendzie wzrostowym) 

 Wzrost wartości zaległości w opłatach za mieszkania komunalne o ok. 10%, 

podczas gdy w regionie i kraju notowano ich spadki 

 Wzrost wartości średniego zadłużenia mieszkania komunalnego o ponad 100% 

Najważniejsze negatywy 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.1. Demografia 

 Liczba ludności i gęstość zaludnienia 

 Piramida wieku mieszkańców 

 Ludność według produkcyjnych grup wieku 

 Wskaźnik obciążenia demograficznego 

 Urodzenia i zgony - Przyrost naturalny  

 Współczynniki dzietności i reprodukcji 

 Wskaźniki migracji 

 Projekcja zmian stanu demografii miasta 

III.2. Bezpieczeństwo 

 Przestępstwa – dynamika i rodzaje 

 Wykrywalność przestępstw 

 Liczba ofiar i rannych w zdarzeniach drogowych 

 Zagrożenie pożarowe 

 Wydatki z budżetu miasta na bezpieczeństwo publiczne 

III.3. Ochrona zdrowia 

 Placówki opieki zdrowotnej 

 Apteki i punkty apteczne 

 Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

 Porady w ramach podstawowej  i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

 Gminny program ochrony zdrowia  

 Wydatki z budżetu miasta na ochronę zdrowia 

III.4. Edukacja i 

wychowanie 

 Opieka w żłobkach; liczba miejsc w żłobkach; odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką 

w żłobkach 

 Przedszkola; liczba miejsc w przedszkolach; odsetek dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

 Szkoły podstawowe; liczba uczniów oraz absolwentów szkół podstawowych 

 Gimnazja; liczba uczniów oraz absolwentów gimnazjów 

 Szkoły zawodowe; liczba uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych  

 Licea; liczba uczniów i absolwentów liceów ogólnokształcących 

 Technika; liczba uczniów i absolwentów techników 

 Zdawalność egzaminu maturalnego 

 Oddziały integracyjne w miejskich placówkach oświatowych 

 Wydatki z budżetu miasta na edukację 

III.5. Polityka społeczna 

 Placówki pomocy społecznej 

 Bezdomność, niepełnosprawność 

 Środowiskowa pomoc społeczna 

 Świadczenia rodzinne 

 Projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury pomocy społecznej 

 Wydatki budżetu gminy na politykę społeczną 

III.6. Społeczeństwo 

obywatelskie 

 Nasycenie NGO’s  

 Zadania publiczne i projekty objęte programem współpracy z NGO’s 

 Wskaźniki dot. frekwencji wyborczej 

III.6. Sport i kultura 

 Miejska infrastruktura sportowa 

 Kluby sportowe 

 Wydatki budżetu gminy skierowane na wsparcie sportu i rekreacji 

 Projekty rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

 Instytucje kultury w mieście  

 Charakterystyka imprez kulturalnych organizowanych w mieście (instytucje kultury, jednostki, 

NGO’s)  

 Biblioteki i księgozbiór bibliotek  

 Wydatki z budżetu miasta na sport i kulturę  
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.1. DEMOGRAFIA 
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Zmiany populacji – liczba ludności 

Dynamika zmian liczby ludności 

-0,17% -0,16% 

7,03% 

-0,14% -0,19% -0,25% -0,21% -0,23% -0,19% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

38 234 38 174 

40 856 40 799 40 723 40 620 40 535 40 440 40 362 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Długookresowym trendem zmian populacyjnych 

Szczecinka jest ujemna dynamika – w okresie 

obowiązywania Strategii rozwoju miasta 2008-2016 

następowała systematyczna redukcja liczby 

mieszkańców o ok.0,2% rocznie.  

W roku 2010 na skutek zmian administracyjnych, tj. 

przyłączenia do gminy o statusie miasta Szczecinek 

części obszarów obrębów ewidencyjnych Święta i 

Trzesieka o powierzchni 1132,94 ha z gminy 

Szczecinek, populacja miasta wzrosła o 7% i 

wynosiła 40 856 mieszkańców. Niestety zabieg ten 

nie zahamował dalszego spadku populacji, w 

efekcie czego, w ciągu 7 lat od zmiany 

administracyjnej liczba mieszkańców spadła 0 1,2%. 

 

DEMOGRAFIA – liczba ludności w Szczecinku  

Źródło: GUS/BDL 
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Projekcja liczby mieszkańców w Szczecinku 

Dynamika zmian populacji w prognozach  

(2018= 100%) 

-0,15% 

-0,16% 

-1,04% 

-1,47% 

-0,25% 

-0,26% 

-1,49% 

-1,94% 

-0,41% 

-0,42% 

-2,28% 

-2,76% 

prognoza na rok 2019 

prognoza na rok 2020 

prognoza na rok 2025 

prognoza na rok 2030 

Szczecinek ZACHODNIOPOMORSKIE POLSKA 

40492 40327 40157 

39240 

38158 

prognoza na 
rok 2018 

prognoza na 
rok 2019 

prognoza na 
rok 2020 

prognoza na 
rok 2025 

prognoza na 
rok 2030 

Projekcje dotyczące długookresowych zmian 

populacyjnych dla miasta Szczecinek wskazują na 

niebezpieczny trend stosunkowo szybkiego 

spadku liczby mieszkańców. Wg prognoz 

demograficznych GUS, liczba ludności Szczecinka w 

2030 roku może wynosić ok. 38 tys. osób, co 

oznacza powrót do stanu ludności sprzed zmian 

administracyjnych z 2010 roku.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dynamika 

degresji liczby mieszkańców Szczecinka, w 

porównaniu ze średnimi dla Polski i woj. 

zachodniopomorskiego jest znacznie wyższa. Już 

prognoza na rok 2019 wskazuje spadek populacji o 

0,4%, podczas gdy wskaźnik ten dla Polski wynosi 

0,15%, a dla województwa 0,25%. Relacje te 

ulegają pogorszeniu w kolejnych okresach prognozy 

– w roku 2030 liczba ludności Szczecinka będzie 

mniejsza od stanu z roku 2018 o ok. 6% (woj. ok. 

4%, Polska – ok. 3%).  

DEMOGRAFIA – projekcje liczby ludności w Szczecinku 

GUS udostępnia prognozy w przekroju NTS4. Tutaj przedstawiono prognozę 

szacunkową opartą na proporcji liczby ludności w Szczecinku wobec populacji 

powiatu. 

Źródło: GUS/BDL 
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Odsetek ludności w grupach wiekowych (2016 r.) 

Średnia wieku mieszkańców (2016 r.) 
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Obok problemów związanych z ubytkiem ludności w 

Szczecinku, istotne znaczenie dla oceny tendencji 

populacyjnych ma niekorzystna struktura wieku 

mieszkańców miasta. Można mówić o zakłóconych 

proporcjach ludności w poszczególnych grupach 

wiekowych, w tym o niebezpiecznie wysokim 

udziale osób po 65 roku życia – łącznie to ponad 

17% populacji miasta.  

Taka struktura wiekowa znajduje swoje odbicie w 

szacunku średniej wieku mieszkańców miasta (41,4 

lat) i wskazuje na nieznacznie wyższy średni wiek w 

porównaniu z danymi dla Polski i woj. 

zachodniopomorskiego.  

DEMOGRAFIA – struktura wieku populacji Szczecinka  

Źródło: GUS/BDL 
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Piramida wieku  (2015 r.) 

DEMOGRAFIA – piramida wieku ludności Szczecinka 

Źródło: www.polskawliczbach/Szczecinek 
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Trend wskaźnika obciążenia demograficznego 

Wskaźnik obciążenia demograficznego w 2016r. 

 61,7 

 60,4 

 63,1 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek  

 53,1  53,5 
 52,7 

 53,6 
 55,2 

 57,1 

 58,8 

 60,6 

 63,1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Niekorzystna struktura wiekowa populacji miasta i 

jej zmiany w czasie decydują o narastaniu 

wskaźnika obciążenia demograficznego. W 

badanym okresie relacja osób w wieku nieproduk-

cyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrosła 

o 10, dając wskaźnik obciążenia demograficznego 

w roku 2016 na poziomie 63,1. Tylko w roku 2010, 

na skutek przyłączenia do miasta blisko 2700 

mieszkańców Sitna i Trzesieka, wskaźnik ten spadł 

do poziomu 52,7. Niestety już rok później narastał. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego dla 

Szczecinka jest tym samym znacznie wyższy niż dla 

Polski (61,7) i woj. zachodniopomorskiego (60,4). 

DEMOGRAFIA – wskaźnik obciążenia demograficznego  

w Szczecinku 

Wskaźnik notuje ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym. 

Źródło: GUS/BDL 
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Rozkład wg biologicznych grup wieku (2015 r.) 

DEMOGRAFIA – biologiczne grupy wieku ludności Szczecinka 

Źródło: www.polskawliczbach/Szczecinek 

Warstwa zewnętrzna – woj. 

zachodniopomorskie 

Warstwa  wewnętrzna – 

Szczecinek 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#145 

Tendencje przyrostu naturalnego 

Wskaźniki przyrostu naturalnego w 2016 r. 

-0,15 

-0,80 

-3,27 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek 

-1,07 

0,00 

-1,22 

-0,51 

-2,53 

-1,60 -1,67 

-2,08 

-3,27 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Niekorzystne tendencje populacyjne dokumentuje 

też ocena wskaźników przyrostu naturalnego, które 

w okresie ostatnich 10 lat są ujemne z wyraźnie 

pogłębiającym się trendem spadkowym. 

Przeciętny wskaźnik ubytku w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców w Szczecinku przekracza -1,5%, a w 

ostatnim roku analizy rośnie do poziomu -3,27%. 

Tak wysoki, ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego 

dla Szczecinka plasuje miasto na bardzo 

niekorzystnej pozycji w porównaniu z pomiarami 

przyrostu naturalnego w Polsce (-0,15%) i woj. 

zachodniopomorskim (-0,8%). 

DEMOGRAFIA – przyrost naturalny w Szczecinku 

Statystyka notuje przyrost naturalny na 1000 ludności. 

Źródło: GUS/BDL 
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Tendencje zgonów i urodzeń 

Zgony i urodzenia na 1000 ludności w 2016 r. 

9,95 

9,18 

7,31 

10,10 

9,98 

10,59 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek 

zgony na 1000 ludności urodzenia żywe na 1000 ludności 
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9,33 
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9,37 
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7,44 
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7,63 
7,27 7,31 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

zgony na 1000 ludności urodzenia żywe na 1000 ludności 

Niepokojące wyniki w zakresie przyrostu 

naturalnego w Szczecinku znajdują swoje przyczyny 

w niekorzystnej relacji liczby zgonów do liczby 

urodzeń. O ile jednak przeciętny wskaźnik zgonów 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców nie odbiega 

znacząco od średniej krajowej i wojewódzkiej, o 

tyle wskaźnik urodzeń żywych jest znacząco 

obniżony. W Szczecinku kształtuje się on od 5 lat na 

poziomie nieznacznie ponad 7, podczas gdy średnio 

dla Polski wynosi blisko 10.  

DEMOGRAFIA – urodzenia i zgony w Szczecinku 

Źródło: GUS/BDL 
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Tendencje współczynnika feminizacji 

Współczynnik feminizacji w 2016 r.  

 106,7 

 105,5 

 110,4 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek  

 112,0  112,0 

 110,0  110,0  110,0  110,0  110,0 

 110,4  110,4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Miasto charakteryzuje się ponadprzeciętnym 

wskaźnikiem feminizacji – na stu mężczyzn w 

mieście przypada ponad 110 kobiet. To wskaźnik 

znacznie wyższy od średnich krajowej (106,7) i 

wojewódzkiej (105,5).  

Należy zaznaczyć, że szczególnie wysoki wskaźnik 

feminizacji w Szczecinku dotyczy dużej przewagi 

liczby kobiet w wieku po-rozrodczym. Zjawisko to 

znajduje swój niekorzystny efekt w dzietności i 

reprodukcji. 

DEMOGRAFIA – współczynnik feminizacji w Szczecinku  

Statystyka notuje liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn. 

Źródło: GUS/BDL 
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Współczynnik dzietności w 2015 r. 

Współczynnik reprodukcji w 2015 r.  

 0,627 

 0,599 

0,54 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek 

 1,289 

 1,218 

1,12 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek 

Zarówno pod względem wskaźnika dzietności, jak 

i reprodukcji miasto Szczecinek charakteryzuje 

się niedoborem rozrodczości. Porównując oba 

współczynniki ze średnimi krajowymi i woj. 

zachodniopomorskiego, należy stwierdzić, że: 

przeciętna mieszkanka Szczecinka w wieku 

rozrodczym posiada tylko 1,12 dzieci, w tym 0,54 

córek, podczas gdy relacje te w Polsce wynoszą 

odpowiednio 1,3 i 6,3; a w woj. zachodnio-

pomorskim 1,2 i 0,6. 

DEMOGRAFIA – dzietność i reprodukcja w Szczecinku 

Wskaźnik dzietności opisuje liczbę dzieci na 1 kobietę w wieku rozrodczym. 

Reprodukcja brutto to średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku 

rozrodczym. 

Źródło: GUS/BDL 
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Tendencje gęstości zaludnienia 

Gęstość zaludnienia w 2016 r.  

123 

75 

833 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek 
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843 842 840 838 836 834 833 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Miasto Szczecinek to obszar o bardzo wysokiej 

gęstości zaludnienia, w zasadzie ośmiokrotnie 

przekraczającej średnią gęstość zaludnienia w 

Polsce i dziesięciokrotnie wobec woj. zachodnio-

pomorskiego. W obrębie miasta zamieszkuje ponad 

830 osób na jednym kilometrze kwadratowym. 

Przed zmianami administracyjnymi dotyczącymi 

granic miasta (2010 r.) gęstość zaludnienia była 

jeszcze wyższa (ponad 1000 osób na 1 m kw.). 

DEMOGRAFIA – gęstość zaludnienia w Szczecinku 

Gęstość zaludnienia to miernik opisujący liczbę ludności na 1 km kw. 

Źródło: GUS/BDL 
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Tendencje migracyjne (liczba osób) 

Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych  

w 2016r.  

0 
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saldo migracji wewnętrznych saldo migracji zagranicznych 

Analiza ruchów migracyjnych miasta Szczecinka 

wskazuje jednoznacznie na odpływ mieszkańców z 

miasta. Szczególnie wyraźnie dotyczy to emigracji 

wewnętrznej (krajowej) – w badanym okresie 

miasto opuszcza na pobyt stały średnio ok 75-80 

osób. W latach 2008-2014 zanotowano z kolei 

napływ cudzoziemców do Szczecinka (przeciętne 

saldo migracji zagranicznej to ok. 25-30 osób 

rocznie). Niestety w ostatnich dwóch latach, 

również saldo migracji zagranicznych jest ujemne. 

Oceniając sytuacje migracyjną w kontekście 

porównań krajowych i na tle województwa można 

stwierdzić, że Szczecinek wykazuje gorsze 

tendencje niż ogólnie w kraju, jednak znacznie 

lepsze niż w woj. zachodniopomorskim.  

DEMOGRAFIA – ruchy migracyjne w Szczecinku 

Źródło: GUS/BDL 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.1. DEMOGRAFIA 

Pozytywy Negatywy 

 Wysoki współczynnik feminizacji  Ujemna dynamika liczby mieszańców 

 Wysoka gęstość zaludnienia 
 Niekorzystna struktura wiekowa 

mieszkańców 

  Wysoki wskaźnik obciążenia 

demograficznego 

  Ujemne wskaźniki przyrostu naturalnego 

  Zaniżone wskaźniki urodzeń 

  Zaniżone wskaźniki dzietności i reprodukcji 

  Ujemne saldo migracji 

  Niepokojące prognozy populacyjne 

KONKULUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.2. BEZPIECZEŃSTWO 
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Rodzaje i dynamika stwierdzonych przestępstw  

Przestępstwa na 1000 mieszkańców w 2015 r. 
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przeciwko mieniu kryminalne drogowe 

gospodarcze przeciwko zdrowiu i życiu 

W analizowanym okresie 2012-2015 rejestruje się 

istotny spadek liczby stwierdzonych przestępstw. O 

ile 2012 roku odnotowano łącznie 1028 przestępstw, 

o tyle w 2014 liczba ta spadła o blisko połowę, do 

poziomu 612. W kolejnym, 2015 roku liczba 

stwierdzonych przestępstw bardzo nieznacznie 

wzrosła (620), co jednak stanowiło niespełna 60% 

zdarzeń zarejestrowanych w 2012 roku.  

Statystyki stwierdzonych przestępstw w ujęciu 

porównawczym, na tle danych w skali Polski i 

województwa wskazują na wyróżniającą się 

pozycję gminy Szczecinek. W Szczecinku 

odnotowano w 2015 roku 15,3 przestępstw w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców, podczas gdy 

średnia krajowa przekracza 20 takich zdarzeń, a w 

woj. zachodniopomorskim kształtuje się na 

poziomie wyższym, tj. 23,2.  

BEZPIECZEŃSTWO – Przestępczość w Szczecinku 

Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, 

dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości 

mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczecinka.  

Źródło: www.polskawliczbach/Szczecinek 
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Wskaźniki wykrywalności wg rodzaju przestępstwa 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw w 2015 r.  

71% 

70% 

78% 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek 

87% 
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75% 78% 75% 72% 
62% 64% 

100% 
94% 92% 93% 

100% 100% 100% 100% 

2012 2013 2014 2015 

ogółem kryminalne gospodarcze drogowe 

Poziom wykrywalności przestępstw ogółem w 

badanych latach spadł o blisko 10 punktów 

procentowych, z poziomu 87% do 78%. 

Najpoważniejszy spadek skuteczności działań 

policji odnotowano w kategorii przestępstw 

kryminalnych – o ile w 2012 roku wykrywano 3 z 4 

przestępstw, to w 2015 r. wskaźnik ten spadł 

poniżej 2/3. Stosunkowo dobrze wypada z kolei 

ocena wykrywalności przestępstw drogowych (w 

100%) oraz gospodarczych (wsk. powyżej 92%). 

Pomimo wskazanego powyżej regresu, przeciętny 

wskaźnik wykrywalności przestępstw w 

Szczecinku (78%), wyróżnia gminę na tle 

średnich dla Polski (71%) i woj. 

zachodniopomorskiego (70%).  

 

 

BEZPIECZEŃSTWO – wykrywalność przestępstw w Szczecinku 

Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, 

dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości 

mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczecinka.  

Źródło: www.polskawliczbach/Szczecinek 
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Dynamika wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców 

Wypadki drogowe na 100 tys. mieszkańców 

 85,8 

 75,9 

 40,7 

POLSKA 
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Powiat szczecinecki 

 61,6 

 35,3 

 59,4 

 41,8  40,7 

2011 2012 2013 2014 2015 

W badanym okresie odnotowano redukcję liczby 

wypadków drogowych w powiecie szczecineckim o 

ok. 1/3 (z poziomu 61,6 w 2011 r. do 40,7 w 2015 

r.).  

Ten pozytywny, chociaż niestały trend (w 2013 r. 

zarejestrowano nasilenie wypadków) plasuje powiat 

szczecinecki na dobrej pozycji w kontekście 

porównań z danymi dla Polski i województwa. I tak 

wskaźnik wypadków na 100 tys. mieszkańców w 

powiecie jest ponad dwukrotnie niższy niż 

średnia krajowa i blisko dwukrotnie niższy niż 

średnia dla woj. zachodniopomorskiego.  

BEZPIECZEŃSTWO – wypadki drogowe  

w powiecie szczecineckim 

Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki wypadków drogowych od 2011 roku 

jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami podanymi w skali 

powiatu.  

Źródło: GUS/BDL 
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Dynamika ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 

Ofiary śmiertelne wypadków na 100 tys. mieszkańców 

7,64 

7,29 

8,90 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Powiat szczecinecki 

7,54 

2,52 

7,58 

1,27 

8,90 
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O ile sytuacja powiatu szczecineckiego pod 

względem liczby wypadków drogowych w badanym 

okresie uległa istotnej poprawie, o tyle statystyki 

dotyczące ofiar śmiertelnych wypadków w 

przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wskazują na 

znaczące pogorszenie. Wskaźnik ofiar wypadków 

kształtował się w przedziale od 1,27 do 8,9 w 

ostatnim roku analizy.  

Ten niepokojący, choć niestabilny trend plasuje 

powiat szczecinecki na złej pozycji względem 

porównań ze średnią krajową i wojewódzką. 

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków w powiecie 

zbliża się do 9 na 100 tys. mieszkańców, podczas 

gdy w Polsce i w woj. zachodniopomorskim 

wskaźnik ten nie przekracza 8.  

BEZPIECZEŃSTWO – ofiary śmiertelne wypadków drogowych 

 w powiecie szczecineckim 

Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki wypadków drogowych od 2011 roku 

jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami podanymi w skali 

powiatu.  

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba pożarów  

Pożary i inne zagrożenia pochodne 

128 

178 

29 

121 

211 

46 

pożary miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe 

2015 2016 

141 

137 
134 

128 

121 

2012 2013 2014 2015 2016 

W Szczecinku w badanym okresie odnotowano 

systematyczny spadek zdarzeń losowych w postaci 

pożarów. W ciągu pięciu ostatnich lat liczba 

pożarów spadła z poziomu 141 do 121, tj. o ponad 

14%.  

Niestety tej pozytywnej tendencji towarzyszy 

pewien wzrost aktywności straży pożarnej ze 

względu na narastające miejscowe zagrożenia 

oraz rosnąca liczbę tzw. fałszywych alarmów.   

BEZPIECZEŃSTWO – zagrożenia pożarowe w Szczecinku  

Dane dotyczące aktywności straży pożarnej w przekroju gmin dostępne są od 2012 r.  

Źródło: KG Państwowej Straży Pożarnej 
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Dynamika wydatków budżetu w dziale 754 

Wydatki budżetu w dziale 754 na 1 mieszkańca  

w 2016 r. (w zł) 
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W budżecie gminy Szczecinek, w dziale 754 

obejmującym wydatki na bezpieczeństwo publiczne 

i ochronę przeciwpożarową w latach 2008-2016 

zanotowano dwa okresy: 

 Lata 2008-2012, w których wydatki 754 wzrastały 

łącznie o ponad 33%; 

 Lata 2013-2016, w których wydatki 754 były 

systematycznie redukowane i w ostatni roku spadły 

blisko 20% wobec roku 2012. 

 

Ten regresywny trend spowodował prawdopodobnie 

stosunkowo słabą pozycję Szczecinka w 

porównaniu ze średnią dla Polski i województwa, 

uwzględniająca wartość wydatków 754 w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca. W 2016r., w skali 

Polski wynosi on ponad 68 zł, w woj. 

zachodniopomorskim 63 zł, a w gminie Szczecinek 

tylko 56 zł.  

BEZPIECZEŃSTWO – nakłady budżetu na bezpieczeństwo 

publiczne i ochronę przeciwpożarową w Szczecinku 

Źródło: GUS/BDL 
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Mapa zagrożeń woj. zachodniopomorskiego  

(rejestr od IX’16) 

Mapa zagrożeń w mieście (rejestr od IX’16) 

Zdarzenia zarejestrowane w systemie Krajowej 

Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w gminie 

Szczecinek w liczbie 31 w ciągu niespełna 9 

miesięcy mogą wskazywać na stosunkowo duże 

nasilenie zagrożeń dla bezpieczeństwa. W tym 

samym okresie bowiem, w porównywalnych pod 

względem populacji miastach (np. Kołobrzeg, 

Kamień Pomorski…) liczba zarejestrowanych 

zdarzeń była mniejsza (ponad 20).  

Dodatkowo, mapa w przekroju miasta wskazuje na 

krytyczne obszary / odcinki dróg, gdzie 

zarejestrowano dominującą ilość zdarzeń 

drogowych (ul. Karlińska / Kościuszki). Z kolei na 

osiedlu Koszalińska (bloki 80 i 90) odnotowuje się 

zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu i 

narkotyków.  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 – Szczecinek na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Mapa zawiera informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: 

kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, 

wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na 

policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane 

z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, przestępczość nieletnich. Uwzględnia ona również wybrane 

kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i 

wypadkach drogowych. W woj. zachodniopomorskim, mapa notuje zdarzenia od 

września 2016r.  

 

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.2. BEZPIECZEŃSTWO 

Pozytywy Negatywy 

 Niska i spadająca liczba przestępstw 

 Wysoki wskaźnik ofiar śmiertelnych 

wypadków drogowych na 100 tys. 

mieszkańców 

 Wysoka, choć spadająca wykrywalność 

przestępstw 
 Wzrost miejscowych zagrożeń pożarowych 

 Niski wskaźnik wypadków drogowych na 

100 tys. mieszkańców 

 Wysoki poziom rejestrów w Krajowej Mapie 

Zagrożeń Bezpieczeństwa 

 Spadająca liczba pożarów  

 Niskie i malejące wydatki budżetu na 

bezpieczeństwo publiczne i ochronę 

przeciwpożarową 

 

KONKULUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.3. OCHRONA ZDROWIA 
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Liczba podmiotów ambulatoryjnych w Szczecinku  

Przychodnie na 10 tys. ludności – na tle  Polski  

i woj. zachodniopomorskiego (2016 r.) 
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W mieście w 2016 r. działały 33 podmioty 

ambulatoryjne, na które składały się przychodnie 

niepubliczne i prywatne praktyki lekarskie. Od 2010 

r. w Szczecinku nie działa publiczny podmiot 

udzielający porad lekarskich i świadczący inną 

pomoc medyczną. W okresie od 2008 do 2016 

roku liczba podmiotów ochrony zdrowia 

zwiększyła się o 1/3. 

Na tle Polski i województwa 

zachodniopomorskiego, dostępność do 

podstawowej opieki medycznej w Szczecinku, 

mierzona liczbą przychodni przypadających na 10 

tys. ludności wypada powyżej średniej. 

Na terenie miasta Szczecinek działa szpital (od 

2008r. jako spółka gminy i powiatu 

szczecineckiego), posiadający 9 oddziałów 

leczniczych (w tym SOR) i 8 poradni 

specjalistycznych. Został zmodernizowany w 

2013r. za kwotę ok. 16 mln zł (w tym wysiłkiem 

finansowym lokalnych władz samorządowych, co 

stanowi ewenement na tle szpitali powiatowych w 

regionie). Modernizacja znacząco poprawiła jakość 

i ilość świadczonych usług medycznych. 

 

  

 

OCHRONA ZDROWIA – liczba podmiotów ambulatoryjnych 

 działających w Szczecinku 

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba i dynamika porad lekarskich ogółem  

udzielonych w Szczecinku 

Pielęgniarki i położne na 10 tys. ludności  w powiecie 

szczecineckim, na tle Polski i województwa – 2008 i 2016 r. 
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liczba porad lekarskich dynamika (2012=100) 

Dane dotyczące podstawowej opieki lekarskiej 

wskazują, iż dostępność usług medycznych w 

Szczecinku powoli, ale systematycznie rośnie (na 

przestrzeni 5 lat nastąpił wzrost udzielonych 

porad o 7,5%).  

Pod względem liczby pielęgniarek i położnych 

przypadających na 10 tys. ludności, powiat 

szczecinecki wypada sporo poniżej średniej dla 

Polski i woj. zachodniopomorskiego, zarówno w 

2008r., jak i 2016r.. Mimo nadal niekorzystnej 

sytuacji w tym względzie, pomiędzy rokiem 2008 i 

2016 wskaźnik uległ nieznacznej poprawie.  

 

OCHRONA ZDROWIA –  kadra i ambulatoryjna    

opieka zdrowotna 

Źródło: GUS/BDL 

Z braku dostępnych danych statystycznych nie można wskazać dostępności lekarzy dla 

mieszkańców Szczecinka.  
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Liczba aptek ogólnodostępnych w Szczecinku 

Ludność na aptekę ogólnodostępną – na tle Polski  

i woj. zachodniopomorskiego (2016r.) 
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W latach 2008-2016 liczba aptek w Szczecinku 

wzrosła z 13 do 19. W mieście działają wyłącznie 

apteki, brak jest punktów aptecznych. 

Wzrost liczby aptek, przełożył się na ich dostępność 

dla ludności. O ile w Polsce i woj. 

zachodniopomorskim na 1 aptekę przypada prawie  

3 tys. osób, o tyle liczba ta dla aptek w Szczecinku 

wynosi przeciętnie 2 124 osoby.  

OCHRONA ZDROWIA – dostępność aptek  

dla ludności Szczecinka   

Źródło: GUS/BDL 
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Wydatki ogółem na ochronę zdrowia z budżetu miasta 

Szczecinek 

W tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w %) 
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Wydatki na ochronę zdrowia z budżetu miasta 

Szczecinek w latach 2008-2016 charakteryzowały 

się dużą dynamiką zmian, na jaką wpływ miały 

m.in. podejmowane inwestycje modernizacyjne 

placówek ochrony zdrowia i programy miejskie np. 

programy rehabilitacji seniorów, czy Miejski 

program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

(finansowanie pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, pomoc 

prawna i psychoterapeutyczna dla rodzin osób 

uzależnionych, profilaktyka, wspomaganie 

działalności instytucji służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii i alkoholizmu). 

Wyrazem wszechstronnej troski o zdrowie 

mieszkańców miasta Szczecinek jest także 

planowany Program dofinansowania do leczenia 

niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 

dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-

2019.  

W 2017 r. organizacje prowadzące działalność 

pożytku publicznego realizowały także program 

szczepień przeciw wirusowi HPV. 

OCHRONA ZDROWIA – wydatki z budżetu miasta  

Źródło: GUS/BDL 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.3. OCHRONA ZDROWIA 

Pozytywy Negatywy 

 Relatywnie wysoka dostępność do usług 

medycznych (duża liczba przychodni i 

gabinetów lekarskich, nowoczesny szpital). 

 

 Aktywność miasta (dofinansowanie) na 

rzecz zaspokajania potrzeb zdrowotnych 

różnych grup mieszkańców (np. w ramach 

programów rehabilitacji seniorów, czy 

dofinansowanie do leczenia niepłodności 

metodą zapłodnienia pozaustrojowego). 

 

KONKLUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.4. EDUKACJA I WYCHOWANIE 
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Wykształcenie mieszkańców Szczecinka  

(wg NSP, 2011 r.) Realizacją zadań Miasta Szczecinek w zakresie 

prowadzenia gimnazjów, szkół podstawowych i 

przedszkoli oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 zajmuje się Komunalne Centrum Usług 

Wspólnych w Szczecinku 

Edukacja i wychowanie stanowią jeden z 

elementów Gminnego systemu profilaktyki i opieki 

nad dzieckiem i rodziną, przyjętego uchwałą Rady 

Miasta w 2006r.  

W wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) jest w 

Szczecinku 9 230 mieszkańców (w tym 4 521 kobiet 

oraz 4 709 mężczyzn).  

W porównaniu do całego województwa 

zachodniopomorskiego mieszkańcy Szczecinka 

mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. 

Wśród kobiet mieszkających w Szczecinku 

największy odsetek ma wykształcenie podstawowe 

ukończone (24,7%) oraz średnie zawodowe (17,8%). 

Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie 

zasadnicze zawodowe (29,4%) oraz średnie 

zawodowe (19,3%). 

EDUKACJA I WYCHOWANIE – poziom wykształcenia 

mieszkańców Szczecinka 

www.polskawliczbach.pl [dostęp 21.07.2017] 
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Miejsca i dzieci w żłobkach (łącznie z oddziałami i 

klubami dziecięcymi) w Szczecinku 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w Szczecinku, 

na tle Polski i woj. zachodniopomorskiego (2016 r.) 
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Od 2013r. liczba miejsc ogółem w żłobkach i 

klubach dziecięcych rosła, wraz ze wzrostem 

liczby placówek (w 2016r. w Szczecinku działały 4 

żłobki, w tym 3 niepubliczne). 

Tworzenie przez miasto warunków i możliwości 

zinstytucjonalizowanej opieki nad dziećmi to ważny 

element pomocy rodzicom w godzeniu pracy 

zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad 

dziećmi), i czynnik sprzyjający aktywności 

zawodowej kobiet.  

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w 

2016r. wyniósł 10% i w porównaniu z rokiem 

2008 wzrósł prawie trzykrotnie (z poziomu 2,8%). 

Wartość wskaźnika dla Szczecinka jest powyżej 

średniej dla Polski i woj. zachodniopomorskiego. 

EDUKACJA I WYCHOWANIE – opieka w żłobkach 

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

Szczecinku  

Liczba dzieci przebywających w  przedszkolach  

 w Szczecinku – wykorzystanie miejsc  

1 204 1 209 1 188 1 287 1 307 1 388 1 274 1 163 

992 
1 015 

1 190 1 204 
1 261 1 271 1 250 

1 135 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

liczba dzieci liczba miejsc 

12 12 13 13 14 14 15 15 

45 45 46 
50 50 

55 54 53 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem liczba przedszkoli  oddziały 

Na sieć edukacji wpływ mają zmiany 

demograficzne. Największy spadek dzietności w 

Polsce (również w Szczecinku) miał miejsce w 

latach 2000-2007); w kolejnych latach dzietność 

nieco wzrosła. 

W okresie objętym badaniem liczba przedszkoli 

ogółem (przedszkola, przedszkola specjalne, 

oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych, zespoły wychowania 

przedszkolnego oraz punkty przedszkolne) w 

Szczecinku systematycznie rosła, i w roku 2015 

osiągnęła liczbę 15 przedszkoli i 53 oddziałów. 

Mimo to liczba miejsc stworzonych w kolejnych 

latach w placówkach przedszkolnych nie zawsze 

wyczerpywała zapotrzebowanie zgłaszane przez 

rodziców. W większości lat badanego okresu liczba 

dzieci faktycznie przyjętych do oddziałów 

przedszkolnych była wyższa aniżeli liczba miejsc. 

EDUKACJA I WYCHOWANIE  – placówki wychowania 

przedszkolnego 

Źródło: GUS/BDL 
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Szczecinek -odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym 

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na tle 

Polski i woj. zachodniopomorskiego (2008, 2014) 

63,1 

58,5 

85,9 

82,3 

78,5 

86,1 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek 

2014 2008 

 85,9  85,5 

 78,6 
 79,6 

 75,6 

 81,1 

 86,1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

W 2015 r. 17% mieszkańców Szczecinka w wieku 

potencjalnej nauki (3-24 lata) zaliczało się do 

przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne 

(16,2% wśród dziewczynek i 17,8% wśród 

chłopców).  

 

Odsetek dzieci w wieku przedszkolnym objętych w 

Szczecinku wychowaniem przedszkolnym jest dość 

wysoki (ok. 86%), i kształtuje się na poziomie 

powyżej średniej dla Polski i województwa 

zachodniopomorskiego. Na przestrzeni badanych lat 

odsetek ten nie uległ istotnej zmianie, w 

przeciwieństwie do Polski i regionu, gdzie znacząco 

wzrósł. 

 

 

 

 

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE - dzieci objęte wychowaniem 

przedszkolnym  

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba szkół podstawowych ogółem (dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych) i oddziałów szkolnych w Szczecinku  

Uczniowie przypadający na 1 oddział szkoły podstawowej - 

na tle Polski i województwa zachodniopomorskiego (2015 r.)  

18 

19 

22 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek 

6 6 7 7 7 7 8 8 

102 97 102 104 105 104 110 
117 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

liczba szkół liczba oddziałów 

Na sieć edukacji wpływ mają zmiany 

demograficzne. Największy spadek dzietności w 

Polsce miał miejsce w latach 90. XX wieku, po czym 

trend spadkowy został zahamowany (m.in. z tego 

powodu, iż w okres rozrodczy weszły roczniki wyżu 

demokratycznego). 

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie 

podstawowym (7-12 lat) kształciło się w 2015 r. 

25,1% populacji Szczecinka (25,0% wśród 

dziewczynek i 25,2% wśród chłopców).  

W okresie 2008 - 2015 liczba szkół działających 

w Szczecinku wzrosła o 2 podmioty. Liczba 

oddziałów szkolnych wzrosła w tym okresie o 15.   

W 2015r. na 1 oddział w szkołach podstawowych 

przypadało 22 uczniów.  

Na tle Polski i województwa zachodniopomorskiego 

wskaźnik  dla Szczecinka wypada gorzej, jednak nie 

oznacza przeludnienia w oddziałach. 

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE – szkoły podstawowe w Szczecinku 

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba uczniów w szkołach podstawowych ogółem (dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz absolwentów tych szkół 
w Szczecinku  

Współczynniki skolaryzacji, Szczecinek na tle Polski i 

woj. zachodniopomorskiego (2015r.) 

90,94 

88,23 

91,09 

90,11 

86,83 

89,07 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek  

Wsp. skolaryzacji netto Wsp. skolaryzacji brutto 

2 325 2 219 2 230 2 211 2 233 2 226 2 353 
2 524 

458 423 428 401 348 322 354 349 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

uczniowie absolwenci 

Współczynnik skolaryzacji brutto (stosunek 

wszystkich osób uczących się w szkołach 

podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) dla 

Szczecinka wynosił w 2015 r., i 91,09. Jego 

wartość kształtowała się na podobnym poziomie, 

jak przeciętnie w Polsce, ale powyżej wartości dla 

woj. zachodniopomorskiego. 

Współczynnik skolaryzacji netto (czyli stosunek 

osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach 

podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat 

kształtował się poniżej średniej dla Polski i regionu 

zachodniopomorskiego.  

EDUKACJA I WYCHOWANIE – skolaryzacja  

(szkolnictwo podstawowe) 

Źródło: GUS/BDL 
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Gimnazja ogółem (dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym 

specjalne) oraz ich oddziały w Szczecinku  

Uczniowie przypadający na 1 oddział w gimnazjach – 

Szczecinek na tle Polski i woj. zachodniopomorskiego (2015r.) 

21 

21 

20 

8 

9 

8 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek  

gimnazja specjalne dla dzieci i młodzieży gimnazja ogółem 

6 7 9 9 9 9 9 9 

72 72 
76 

72 70 
62 60 60 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gimnazja oddziały 

Od 2010r. liczba szkół gimnazjalnych ogółem 

ustabilizowała się na poziomie 9 gimnazjów, ale z 

uwagi na odnotowane wcześniej procesy 

demograficzne (jak malejąca dzietność), liczba 

oddziałów w 2013r. znacząco zmalała, i w 2015r. ich 

liczba wyniosła 60. 

W 2015 r. na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych 

ogółem w Szczecinku przypadało 20 uczniów, nieco 

lepiej niż przeciętnie w Polsce, i woj. 

zachodniopomorskiego. W gimnazjach specjalnych 

na 1 oddział przypadało 8 uczniów.  

 

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE – szkolnictwo na poziomie 

gimnazjalnym 

Źródło: GUS/BDL 
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Szczecinek - liczba szkół ponadgimnazjalnych (bez szkół 

policealnych) i  oddziałów  

Uczniowie szczecineckich szkół ponadgimnazjalnych 
przypadający na 1 oddział na tle Polski i woj. 
zachodniopomorskiego (2015 r.) 

24 

22 

24 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek  

22 24 24 22 20 17 

164 156 
143 140 135 

121 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

szkoły oddziały 

W latach 2010-2015 liczba szkół 

ponadgimnazjalnych w Szczecinku spadła o 5 

placówek, z 22 do 17 (bez szkół policealnych). 

Odpowiednio spadła liczba oddziałów szkolnych, z 

164 w 2010 r. do 121 w 2015 r. 

W 2015 r. oprócz szkół zawodowych, liceów 

ogólnokształcących i techników w Szczecinku 

funkcjonowało 5 szkół policealnych.  

Pod względem liczby uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych przypadających na jeden 

oddział, Szczecinek nie odbiega od średniej dla 

Polski (w 2015r. wskaźnik osiągnął wartość 24 

uczniów na oddział szkolny).  

EDUKACJA I WYCHOWANIE – szkolnictwo na poziomie 

ponadgimnazjalnym 

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba uczniów i absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych w Szczecinku  

Absolwenci poszczególnych typów szkół 
ponadgimnazjalnych w ogólnej liczbie absolwentów tego 
typu szkół (Szczecinek, 2008,2015) 

14,2% 16,0% 

39,0% 39,9% 
46,8% 44,1% 

2008 2015 

absolwenci zasadniczych szkół zawodowych  

absolwenci techników  

absolwenci liceów ogólnokształcących 

4 018 3 935 
3 695 

3 468 
3 195 

2 917 

1 033 1 033 1 105 1 025 893 894 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

uczniowie absolwenci 

W 2015r., spośród mieszkańców Szczecinka w 

grupie wiekowej 3-24 lata, 19,8%  to młodzież na 

poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat), w tym 

20,5% wśród dziewcząt i 19,1% wśród chłopców.  

W 2015 r. liczba uczniów w szkołach 

ponadgimnazjalnych (bez policealnych) w 

Szczecinku wynosiła nieco ponad 2,9 tys., co 

stanowiło tylko ok. 73% wszystkich uczniów z 2010r. 

Ponad połowa absolwentów szczecineckich szkół 

ponadgimnazjalnych to absolwenci szkół 

zawodowych (zasadniczych zawodowych i 

techników). W badanym okresie nastąpiło 

nieznaczne przesunięcie w profilu kształcenia: 

spadek absolwentów liceów ogólnokształcących (o 

2,7 punktu procentowego) został zrekompensowany 

niewielkim wzrostem odsetka absolwentów szkół 

zawodowych.  

EDUKACJA I WYCHOWANIE – uczniowie  

szkół ponadgimnazjalnych 

Źródło: GUS/BDL 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#177 

Zdawalność egzaminów uczniów szkół gimnazjalnych w 

Szczecinku (2016) 

Wybrane wyniki maturalne uczniów szkół średnich, 

Szczecinek 2016  

60,7 

56,59 

51,1 

43,32 

28,38 

26,91 

j. polski 

j.angielski (podst.) 

informatyka 

matematyka 

biologia 

historia 

66,48 

62,88 

52,74 

48,86 

46,99 

46,11 

j. polski 

j.angielski (podst.) 

historia, WOS 

przedmioty przyrodnicze 

j.angielski (rozszerz.) 

matematyka 

Z danych OKE wynika, iż wyniki egzaminów 

gimnazjalnych w szkołach szczecineckich są 

poniżej średniej dla  województwa 

zachodniopomorskiego. Uwzględniając kryterium 

gestora, szkoły niepubliczne wypadają dużo lepiej 

niż szkoły samorządowe. Zdawalność egzaminu 

gimnazjalnego jest najlepsza w przypadku j. 

polskiego, natomiast słabo wypadają wyniki 

egzaminu z matematyki, przedmiotów 

przyrodniczych i i języków obcych na poziomie 

rozszerzonym. 

Przeciętne osiągnięcia uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w Szczecinku także 

wypadają dość słabo(53), i są poniżej średniej dla 

Polski (79) i woj. zachodniopomorskiego (76).  

Biorąc pod uwagę typ szkół, najsłabsze wyniki 

osiągają osoby dorosłe przystępujące do egzaminu 

maturalnego, a następnie uczniowie techników 

(znacząco zaniżając średnią zdawalność matur). Z 

kolei biorąc pod uwagę gestora szkoły, uczniowie 

szkół niepublicznych uzyskują dużo lepsze wyniki 

aniżeli maturzyści w szkołach publicznych. 

EDUKACJA I WYCHOWANIE  - osiągnięcia uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

OKE, Poznań 
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Uczniowie szczecineckich szkół podstawowych (bez 
specjalnych) w oddziałach specjalnych, integracyjnych, 
ogólnodostępnych  

Uczniowie szczecineckich szkół gimnazjalnych (bez 
specjalnych) w oddziałach specjalnych, integracyjnych, 
ogólnodostępnych  

42 

52 

63 

55 
61 

47 

39 38 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

100 

79 
72 

46 50 47 47 

63 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jednym z wyznaczników jakości edukacji jest 

tworzenie warunków, w których – uznając 

indywidualne potrzeby i możliwości dzieci i 

młodzieży – zapewnia się wspólne kształcenie 

wszystkim uczniom, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Od 2011 r. obowiązuje 

pakiet rozporządzeń dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, obejmujący m.in. 

wytyczne dot. zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych oraz zasad 

udzielania pomocy w publicznych szkołach, 

przedszkolach,  i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. 

W Szczecinku odsetek uczniów szkół 

podstawowych objętych indywidualnym 

nauczaniem w oddziałach integracyjnych w 

2015r. wynosił 2,7%, a odsetek uczniów szkół 

gimnazjalnych 3,1%.  

Inną formą działań skierowanych do dzieci i 

młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

znajdują się m.in. stypendia dla uczniów i 

studentów zamieszkałych na terenie miasta 

Szczecinek za osiągnięcia w nauce, sporcie i 

dziedzinach artystycznych. 

 

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE – edukacja dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

Źródło: GUS/BDL 
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Wielkość wydatków (zł) na oświatę i wychowanie w 

budżecie miasta Szczecinek  

Struktura wydatków miasta Szczecina na oświatę wg 

typów szkół (2016 r.) 

Wydatki na oświatę i wychowanie z budżetu 

miasta Szczecinek wzrosły w okresie pomiędzy 

rokiem 2008 a 2016 o 26,6%, przy czym wydatki 

wyższe aniżeli w roku 2008 datują się dopiero od 

roku 2012. 

W strukturze wydatków na oświatę z budżetu 

miasta dominują wydatki na szkoły podstawowe (co 

wiąże się m.in. z długością cyklu edukacyjnego w 

tego typu szkole). Udział wydatków na szkoły 

podstawowe na przestrzeni lat 2008-2016 

kształtował się na podobnym poziomie, w 

przeciwieństwie do przedszkoli. Wydatki na tego 

rodzaju placówki spadły, co wynika m.in. z 

mniejszej populacji dzieci w tej grupie wiekowej. 

EDUKACJA I WYCHOWANIE – wydatki na oświatę  

z budżetu miasta  

3
0
 0

6
0
 7

0
8
 

2
6
 7

8
4
 7

8
1
 

2
5
 8

2
2
 5

7
8
 

2
7
 8

5
1
 7

0
6
 

3
0
 1

9
4
 3

1
7
 

3
0
 3

5
2
 2

6
4
 

3
2
 1

6
1
 1

5
3
 

3
5
 1

5
7
 9

5
1
 

3
8
 0

6
8
 3

8
3
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

szkoły 
podstawowe 

gimnazja 

przedszkola 

inne wydatki 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#180 

Liczba studentów wydziałów zamiejscowych dwóch 

uczelni oferujących kształcenie w mieście Szczecinek  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji 

w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,4% 

mieszkańców Szczecinka w wieku potencjalnej 

nauki.  

Fakt funkcjonowania w Szczecinku dwóch 

wydziałów zamiejscowych uczelni wyższych ma 

duże znaczenie rozwojowe dla miasta i jego 

mieszkańców. Ofertę edukacyjną na poziomie 

wyższym w Szczecinku świadczą:  

 Społeczna Akademia Nauk (kier. zarządzanie, 

pedagogika, informatyka) 

 Politechnika Koszalińska (inżynieria i automatyzacja 

w przemyśle drzewnym).  

 

Oferowany profil kształcenia odpowiada na 

podstawowe potrzeby mieszkańców i lokalnego 

rynku pracy. 

EDUKACJA I WYCHOWANIE – szkolnictwo wyższe w Szczecinku 

Źródło: GUS/BDL, strony internetowe uczelni 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.4. EDUKACJA I WYCHOWANIE 

Pozytywy Negatywy 

 W założeniu: edukacja i wychowanie jeden z elementów 

gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i 

rodziną 

 Brak podmiotu koordynującego obszary i podmioty 

realizujące cele i zadania w ramach gminnego systemu 

profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (edukację, 

kulturę i sport, pomoc społeczną, ochronę zdrowia itp.) 

 Realizacja działań oświatowych przez wyodrębnioną 

jednostkę budżetową: Komunalne Centrum Usług 

wspólnych 

 Słabe wyniki uczniów szkól gimnazjalnych (szczególnie w 

szkołach samorządowych) na tle województwa i Polski – 

mogą świadczyć o niskiej jakości edukacji w publicznych 

szkołach gimnazjalnych 

 Sieć placówek przedszkolnych zapewniających objęcie 

opieką relatywnie dużego odsetka dzieci w wieku 

przedszkolnym 

 Malejąca liczba uczniów i absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych, zasilających lokalny rynek pracy 

 Dostęp do edukacji na poziomie wyższym (dwa wydziały 

zamiejscowe, cztery kierunki studiów) 

 

 Przeciętne lub słabe wyniki egzaminów 

maturalnych(szczególnie w szkołach samorządowych), na 

tle województwa i Polski  

 Wspieranie działalności świetlic terapeutycznych, 

klubów młodzieżowych, finansowanie zajęć i programów 

socjoterapeutycznych, inicjowanie projektów o 

charakterze wychowawczym i edukacyjnym  

 

KONKLUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.5. POLITYKA SPOŁECZNA 
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Cele, kierunki i programy działania w ramach polityki społecznej określa Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych Miasta Szczecinek na lata 2009-2018. Opracowanie i realizacja takiej strategii należy do zadań 

obowiązkowych JST.  

Programy  miasta i gminy  w zakresie polityki społecznej: 

 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 Gminny program wspierania rodziny 

 Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 

Zadania miasta w zakresie pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym m.in.:  

 prowadzenie ośrodków wsparcia, własnych i zleconych (noclegowni i domu dla bezdomnych, domów dla seniorów „Złota 

Jesień” i dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Walentynka”, 

 prowadzenie pracy socjalnej i pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych osób i 

rodzin, 

 koordynowanie systemu pomocy społecznej. 

Wybrane projekty MOPS dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych:  

 „Samodzielni” 

 „Pomoc na święta” 

 „Trening dla rodziców” 

 „Pogotowie lekcyjne” 

 „Przyjazny dom” 

 „Starszy brat, starsza siostra” 

 Klub Integracji Społecznej 

 Projekt systemowy EFS „Szansa” 

 Projekt miasta "Aktywni 60 plus" http://www.60plus.szczecinek.pl/ 

POLITYKA SPOŁECZNA – organizacja pomocy społecznej  

w Szczecinku  

Źródło: www.mops.szczecinek.pl; http://www.60plus.szczecinek.pl/ 

http://www.60plus.szczecinek.pl/
http://www.60plus.szczecinek.pl/
http://www.60plus.szczecinek.pl/
http://www.mops.szczecinek.pl/
http://www.60plus.szczecinek.pl/
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Liczba gospodarstw domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej  

Zasięg korzystania środowiskowej pomocy społecznej – 

Szczecinek na tle Polski i województwa, 2015 

W powiecie szczecineckim działa 7 stacjonarnych 

placówek pomocy społecznej (stan na dzień 31 

grudnia 2015 r.), w tym: 1 dom pomocy społecznej, 

1 noclegownia i 5 schronisk dla bezdomnych. 

W 2015 r. liczba gospodarstw domowych 

korzystających z pomocy wynosiła 1352, i była 

mniejsza niż w poprzednich latach (każde 

gospodarstwo domowe ujęte zostało w statystyce 1 

raz, bez względu na liczbę i częstotliwość 

uzyskanych form pomocy). 

Odsetek beneficjentów środowiskowej pomocy 

społecznej w liczbie ludności ogółem w 

Szczecinku jest niższy niż przeciętnie w Polsce i 

regionie .   

Powyższe dane wskazują na to, iż miasto 

Szczecinek dobrze wywiązuje się ze swoich zadań w 

sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych, a realizowane programy i projekty 

przynoszą pozytywny skutek.  

POLITYKA SPOŁECZNA – zasięg udzielanej pomocy  

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba rodzin korzystających z poszczególnych form 

pomocy (2016 r.)  

Powody trudnej sytuacji beneficjentów pomocy 

społecznej w Szczecinku, 2016 r.  

32,50% 
34,80% 

28,40% 
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problem alkoholowy 

choroby i zaburzenia psychiczne 

niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa … 

niezaradność opiekuńczo-wychowawcza 

upośledzenie umysłowe 

bezdomność 

zagrożenie bezdomnością 

przemoc w rodzinie 

narkomania 

2534 

1658 

985 

365 

świadczenia rodzinne 

pomoc społeczna 

dodatki mieszkanowe i 
energetyczne 

fundusz alimentacyjny 

Najliczniejszą grupą osób korzystających z pomocy 

społecznej świadczonej przez MOPS w Szczecinku w 

2016r. stanowią odbiorcy świadczeń rodzinnych.  

Rok 2016 był pierwszym, w którym nastąpił spadek 

liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej (2015 r. – 1844, 2016 r. – 1658). Taki stan 

jest efektem m.in. uzyskania przez wielu 

świadczeniobiorców uprawnień do środków 

przysługujących w ramach programu rządowego Rodzina 

500+, a także poprawy sytuacji dochodowej w mieście 

(spadek bezrobocia) i działań aktywizujących MOPS-u. 

Znaczącą i wzrastającą liczbę klientów MOPS 

stanowią seniorzy - 19,6% środowisk (18% - 2015 r.). 

W 2016 r. wśród najczęściej występujących powodów 

trudnej sytuacji beneficjentów pomocy społecznej w 

Szczecinku były: bezrobocie (34,8% ogólnej liczby 

środowisk korzystających z pomocy), długotrwała 

choroba (32,5%), niepełnosprawność (28,4%) i 

alkoholizm (27%). W przypadku problemu alkoholowego 

widoczna jest tendencja malejąca, jeśli idzie o liczbę 

świadczeniobiorców. Świadczy to o pojawieniu się 

pozytywnych efektów wieloletniej pracy w ramach 

miejskich i gminnych programów na rzecz środowisk, w 

jakich problem ten się pojawia.  

POMOC SPOŁECZNA – grupy i formy wsparcia beneficjentów  

www.mops.szczecinek.pl [Sprawozdanie za 2016 r.] 
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Wydatki budżetu miasta Szczecinek na pomoc 

społeczną 

Najważniejsze rodzaje wydatków na pomoc społeczną z 

budżetu miasta Szczecinek, 2016 r. 
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Wydatki miasta na pomoc społeczną z bardzo 

niewielką dynamiką systematycznie rosną. Na tym tle 

spektakularnie wypada wielkość wydatków 

publicznych przeznaczonych na rozwiązywanie 

problemów społecznych w 2016 r. W 2016 r. po raz 

pierwszy miasto ustalało uprawnienia i wypłacało 

świadczenie rodzicielskie osobom, które urodziły 

dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. 

Realizowano również świadczenie wychowawcze w 

ramach Programu Rodzina 500+ 

Rok 2016 przyniósł zatem finansowe wsparcie rodzin 

na dużą skalę (dotacja z budżetu wojewody 

zachodniopomorskiego na świadczenia wychowawcze 

wyniosła 14,8 mln zł). 

Biorąc pod uwagę strukturę wydatków z budżetu 

miasta w 2016r., świadczenia wychowawcze stanowiły 

największy odsetek (34,9%) w wydatkach ogółem na 

pomoc społeczną w Szczecinku w 2016 r. Na drugiej 

pozycji znajdują się świadczenia rodzinne oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne (30,7%).   

W 2016 roku realizowano także zadanie inwestycyjne, 

remontując i wyposażając budynek, do którego z 

początkiem 2017 r. zostanie przeniesiona część zadań 

wraz z obsługą interesantów.  

POLITYKA SPOŁECZNA – wydatki z budżetu na pomoc społeczną 

Źródło: GUS/BDL; Sprawozdanie w wykonania budżetu miasta Szczecinek 2016 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.5. POLITYKA SPOŁECZNA 

Pozytywy Negatywy 

 Duży potencjał instytucji i organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

dziecka i rodziny.  

 Utrzymująca się migracja zarobkowa 

członków rodziny, co prowadzi do 

osłabienia więzów rodzinnych 

(eurosieroctwo, mniejsze zaangażowanie w 

opiekę nad osobami starszymi) 

 Zasięg korzystania z pomocy społecznej 

korzystny (odsetek ludności ogółem objęty 

pomocą mniejszy od przeciętnego w Polsce 

i woj. zachodniopomorskim). 

 Wzrastająca liczba seniorów wśród osób 

potrzebujących wsparcia instytucjonalnego 

 Liczne projekty i programy dot. profilaktyki 

i rozwiązywania problemów społecznych, w 

tym finansowane ze źródeł zewnętrznych  

 

KONKLUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.6. SPOŁECZEŃSTWO 

OBYWATELSKIE 
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Organizacje pozarządowe ogółem na 10 tys. 

mieszkańców, powiat szczecinecki 

Organizacje pożytku publicznego na 10 tys. ludności, 

powiat szczecinecki 

2,2 
2010 

2,7 
2014 

30,8 

90.poz. rankingu 
powiatów  
wg portalu  
Moja Polis  

2010 

36,3 

75.poz. rankingu 
powiatów  
wg portalu  
Moja Polis  

2014 

Wskaźnik informuje o ilości szeroko rozumianych 

organizacji pozarządowych zarejestrowanych na 

terenie powiatu szczecineckiego w ujęciu na 10 tys. 

mieszkańców. Wg portalu Moja Polis, w latach 2010  

2014 nastąpił wyraźny wzrost sektora NGO. W 

sektorze dominują fundacje i stowarzyszenia. 

Wartość wskaźnika NGO na 10 tys. mieszkańców 

dla powiatu  szczecineckiego osiągnięta w 2014 r. 

jest powyżej średniej dla Polski (30,1).  

W sektorze pozarządowym szczególny status 

regulowany odrębną ustawą  posiadają organizacje 

pożytku publicznego. W 2014r. w powiecie 

szczecineckim liczba OPP na 10 tys. mieszkańców 

była dużo niższa niż przeciętnie w kraju (5,8) i 

wynosiła 2,7. 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – nasycenie podmiotami 

sektora pozarządowego 

Źródło: www.mojapolis.pl  
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Sektor NGO wyraża zdolność mieszkańców do działania wspólnotowego, współpracy i kooperacji, a także angażowania 

się w sprawy społeczności lokalnej. Przejawia się w działaniach w takich obszarach, jak:  

 Sport, turystyka, rekreacja, hobby, 

 Edukacja i wychowanie, 

 Kultura i sztuka 

 Usługi socjalne, pomoc społeczna, 

 Rozwój lokalny. 

 

Specyfika działalności organizacji pozarządowych niejednokrotnie wymaga wsparcia z zewnątrz, zarówno ze strony 

JST, jak i innych podmiotów publicznych i niepublicznych. Organizacje non profit najczęściej utrzymują kontakty z 

samorządami lokalnymi i innymi organizacjami NGO. Przykłady w Szczecinku to: 

 Rada Organizacji Pozarządowych w Szczecinku (od 2007r.), zrzeszająca ponad 30 organizacji, prowadząca portal 

http://organizacjeszczecinek.pl/ 

 Stowarzyszenie Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego (powstałe w 2011 r.),  

 Szczecinecki Klub Wsparcia NGOs (2014) http://skw.pozytek.info 

 Fundusz Tratwa Szczecinek 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – aktywność podmiotów NGO  

w Szczecinku 

http://skw.pozytek.info/
http://skw.pozytek.info/
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Liczba ofert złożonych przez miasto Szczecinek na  zadania 
publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe, 
Szczecinek, 2016 

Wybrane działania miasta realizowane wspólnie z 

sektorem NGO w 2016 r.  

Rada Miasta Szczecinek od 2004 r. uchwala corocznie 

program współpracy z organizacjami społecznymi, 

określając obszary, formy i zakres współpracy, która 

przybiera formę współpracy finansowej i 

pozafinansowej. W latach 2010-2013 realizowany był 

„Program aktywności lokalnej Miasta Szczecinek”.  

W 2016 r. łączna liczba ofert zgłaszanych przez 

NGOsy na konkursy miasta na realizację zadań 

publicznych wyniosła 80, i na przestrzeni ostatnich 

5 lat znacząco się nie zmieniła. Ostatecznie 

podpisano 68 umów, w tym 14 umów dotyczyło 

powierzenia zadań, a 54 – wsparcia.  

Wybrane zadania/projekty realizowane dzięki 

współpracy miasta z sektorem NGO w Szczecinku: 

 Świetlica Środowiskowa Tratwa  

 Świetlica profilaktyczno-wychowawcza 

„Magdalenka” 

 Klub Młodzieżowy 

 Klub Abstynenta „Bratek” 

 Akademia sztuki alternatywą wobec zachowań 

ryzykownych,  

i wiele in. 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – współpraca miasta 

Szczecinek z sektorem NGO 

Źródło: sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Szczecinek z 

organizacjami pozarządowymi, www.bip.szczecinek.pl [dostęp: 22.07.2017] 

 Konkurs „Wolontariusz Roku 2016” 

 Forum Organizacji Pozarządowych 

 Partnerstwo Lokalne „Wspólnie” – „Aktywny Senior”, 

„Piknik rodzinny”  

 Projekt „Pola Nadziei” (hospicjum domowe) 

 Letni Kurs Muzyczny 

14 

14 

66 

54 

liczba ofert złożonych 

liczba podpisanych umów 

powierzanie zadań wspieranie 
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Pozycja szczecinka w rankingu aktywności społecznej w 

kategorii miast do 50 tys. Mieszkańców (2016) 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – ranking aktywności 

społecznej 

Źródło: www.mojapolis.pl/articles/art/gminy-aktywne_spolecznie_ranking 

Wyniki badania: Społeczna gmina. Ranking 

aktywności społecznej w samorządach, 

przeprowadzonego w 2016 r. , stanowią cenny 

materiał porównawczy służący ocenie poziomu 

partycypacji społecznej w mieście Szczecinek. 

W badaniu wzięto pod uwagę cztery wymiary 

aktywności społecznej, a wyniki dla Szczecinka 

przedstawiają się następująco: 

1. wymiar: frekwencja wyborcza – wynik na 

poziomie przeciętnej wartości wskaźnika dla 

miasta w swojej kategorii, 

2. wymiar: sektor pozarządowy - wynik na 

poziomie przeciętnej wartości wskaźnika dla 

miasta w swojej kategorii, 

3. wymiar: wspierający samorząd - wynik gorszy od 

przeciętnego miasta w swojej kategorii, 

4. wymiar: oddolne inicjatywy – wynik gorszy od 

przeciętnego miasta w swojej kategorii. 

Generalnie, w kategorii małych miast (do 50 tys. 

mieszkańców) Szczecinek zajął 50 miejsce, 

zdobywając 34 punkty  na 100 możliwych.   
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.6. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

Pozytywy Negatywy 

 Systemowa współpraca miasta z 

organizacjami pozarządowymi (programy 

współpracy) 

 Relatywnie niskie wsparcie finansowe 

udzielane przez Miasto organizacjom 

sektora pozarządowego 

  Relatywnie niska frekwencja wyborcza (na 

poziomie średniej krajowej)  

 

 Nadal zbyt małe  zaangażowanie 

mieszkańców w inicjatywy oddolne (w 

aktywność przejawiającą się w akcjach 

społecznych i nieformalnych inicjatywach, 

takich jak zbiórki publiczne) 

KONKLUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.7. SPORT I KULTURA 
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Wydatki ogółem na kulturę fizyczną z budżetu miasta 

Szczecinek  
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W 2016r. wydatki na kulturę fizyczną z budżetu miasta 

wyniosły ponad 6,4 mln zł, i były wyższe  od wydatków 

na ten cel poniesionych w 2011 r. o blisko 24%.  

W Szczecinku propagowaniem kultury fizycznej oraz 

organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i 

turystycznych, utrzymaniem i udostępnianiem 

obiektów sportowych zajmuje się Ośrodek Sportu i 

Rekreacji.  

Obiekty jakimi dysponuje w imieniu miasta OSiR to: 3 

hale widowiskowo-sportowe, hala lekkoatletyczna z 

bieżnią, 2 boiska o sztucznej nawierzchni do piłki 

ręcznej i koszykówki, stadion miejski z płytą trawiastą 

oraz 2 boiskami treningowymi z trawy naturalnej, w 

tym jedno z żużlową bieżnią lekkoatletyczną oraz 2 

boiska do plażowej piłki siatkowej.  

W odległości 500 m od głównego kompleksu Ośrodka 

znajduje się basen kryty z sauną i solarium, centrum 

tenisa ziemnego, plaża miejska z kąpieliskiem 

strzeżonym i wypożyczalnią sprzętu pływającego, 

położona w parku miejskim oraz jeden z najdłuższych 

w Europie, mierzący 1098 m, wyciąg nart wodnych.  

W sezonie letnim można również podziwiać 

malownicze jezioro Trzesiecko, udając się na godzinną 

wycieczkę tramwajem wodnym. 

SPORT I KULTURA – wydatki z budżetu miasta na 

 kulturę fizyczną  

Źródło: GUS/BDL 

W ciągu ostatnich 10 lat poczyniono wiele inwestycji związanych z 

infrastrukturą rekreacyjno - sportową. Podkreślić należy: wyciąg do 

nart, cztery pomosty rekreacyjne na J. Trzesiecko, scieżki rowerowe, 

Mysia Wyspa, renowacja parku miejskiego, odrestaurowanie zamku, 

"przyszkolna" baza sportowa, m.in. 2 nowe hale sportowe (trzecia 

aktualnie w budowie) boiska, strefa aktywnego wypoczynku. 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#196 

Liczba klubów sportowych i sekcji w Szczecinku 

Liczba ćwiczących w klubach sportowych w Szczecinku 
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Pomiędzy rokiem 2008 a 2016 liczba klubów 

sportowych w Szczecinku wzrosła o 5. Liczba sekcji 

sportowych oferowanych przez kluby była zmienna i 

wahała się w granicach 30-34 sekcji. Dzieci, 

młodzież i dorośli mieszkańcy Szczecinka mogą w 

nich uprawiać m.in. następujące dyscypliny sportu: 

gry zespołowe (piłka nożna, ręczna, siatkowa, 

koszykówka), szermierka, lekkoatletyka, 

narciarstwo wodne, pływanie, triathlon, pięciobój 

nowoczesny, fitness, żeglarstwo, wakeboarding, 

tenis ziemny i stołowy, sztuki walki. 

Bogata oferta aktywności fizycznych znajduje 

odzwierciedlenie w liczbie osób ćwiczących w 

szczecineckich klubach sportowych. W 2016 r. było 

to 1817 osób (o ponad 33% więcej niż w roku 2008). 

Pozytywnym trendem jest wzrost wśród osób 

ćwiczących dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Ich 

udział w grupie ćwiczących rósł w tempie szybszym 

niż ćwiczący ogółem, i wyniósł w 2016. 77,1%. 

 

SPORT I KULTURA – kluby sportowe  

Źródło: GUS/BDL 
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Liczba czytelników w ciągu roku korzystających z 

bibliotek publicznych w Szczecinku 

Ludność na 1 placówkę biblioteczną w Szczecinku na 

tle Polski i wij. Zachodniopomorskiego (2015 r.) 
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W latach 2008-2016 w Szczecinku działało 5 

bibliotek, w tym 2 publiczne. 

Liczba czytelników bibliotek publicznych w 

badanym okresie spadła znacząco, i w 2015r. 

wyniosła zaledwie 58,2% stanu z roku 2008. 

Spadek kultury książki jest trendem powszechnym, 

na który ma wpływ wiele czynników, w tym 

socjalizacja czytelnicza, preferowany styl 

spędzania wolnego czasu, dostępność do 

komputerów i do zasobów internetu, a także 

dostępność do bibliotek i jakość ich księgozbioru. 

Tymczasem dostęp ludności do bibliotek w 

Szczecinku na tle Polski i regionu wypada 

katastrofalnie. W 2015 r. W Szczecinku na 1 

placówkę biblioteczną przypadało aż 20 220 osób, 

pięciokrotnie więcej niż średnia dla Polski.  

Obydwie biblioteki publiczne dostępne w 

Szczecinku udostępniają czytelnikom komputery 

podłączone do internetu oraz umożliwiają 

podłączenie do internetu bezprzewodowego; 

oferują także możliwość zdalnego składania 

zamówień na materiały biblioteczne.  

SPORT I KULTURA – biblioteki, czytelnictwo  

Źródło: GUS/BDL 
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Funkcję lokalnego animatora działań kulturalnych 

pełni Samorządowa Agencja Promocji i Kultury.  

Agencja, we współpracy z Ośrodkiem Sportu i 

Rekreacji w Szczecinku oraz innymi organizacjami 

(publicznymi, niepublicznymi, NGO) jest 

organizatorem wielu imprez, w tym cyklicznych, 

wśród których są: 

 Międzynarodowy bieg uliczny 

 Międzynarodowy festiwal balonowy 

 Imieniny Miasta 

 Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego 

 Puchar Polski w triathlonie  

 Imprezy motoryzacyjne  - OPENING SEASON 2017 - 

SCS Moto Event , Grand Prix Polski 1/4 mili, 

„Zakończenie Sezonu z SCS” (imprezy o charakterze 

ogólnopolskim) 

 Koncerty zespołu tańca towarzyskiego 

 ART Piknik 

Mimo rosnącego prestiżu niektórych imprez, 

ogólna liczba mieszkańców uczestniczących w 

organizowanych przez miasto wydarzeniach 

spadła pomiędzy rokiem 2013 a 2016 o ok. 1/3. 

Można to wiązać z faktem, iż w tym okresie spadła 

liczba imprez z wolnym wstępem, na rzecz wstępu 

płatnego.  

SPORT i KULTURA – imprezy cykliczne 
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Wydatki budżetu miasta Szczecinek w dziale: kultura i 

ochrona dziedzictwa kulturowego  

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego na  
1 mieszkańca – Szczecinek na tle Polski i woj. 
zachodniopomorskiego (2015 r.) 
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Miasto przywiązuje dużą wagę do działań na rzecz 

rozwoju i promocji kultury, co znajduje 

odzwierciedlenie w skali i tempie wzrostu 

wydatków na ten cel. W okresie 2008 - 2016 

wydatki na kulturę wzrosły o 45,8% i wynosiły w 

2016r. prawie 7,5 mln zł. 

W 2015 r. w Szczecinku wydatki na kulturę 

wyniosły 194,4 zł w przeliczeniu na 1 

mieszkańca, i znacząco przekroczyły wartość 

wskaźnika dla Polski i woj. 

zachodniopomorskiego. 

Do głównych instytucji kultury w mieście 

Szczecinek należą: 

 Samorządowa Agencja Promocji i Kultury - SAPIK 

 Biblioteka Pedagogiczna 

 Państwowa Szkoła Muzyczna 

 Muzeum Regionalne 

W styczniu 2017r. przyjęto Gminny program opieki 

nad zabytkami na lata 2017-2020 

SPORT i KULTURA – wydatki budżetu miasta na kulturę i 

dziedzictwa kulturowego 

Źródło: GUS/BDL 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

III.6. SPORT I KULTURA 

Pozytywy Negatywy 

 Poprawa aktywności sportowej 

mieszkańców, w tym młodych osób (do 18 

roku życia) 

 Pogorszenie się kultury czytelnictwa, co 

może mieć negatywne oddziaływanie m.in. 

na osiągnięcia edukacyjne uczniów i 

poziom wykształcenia mieszkańców 

 Dobra baza sportowo-rekreacyjna w 

mieście 
 

 Znaczący wzrost wydatków na kulturę i 

ochronę dziedzictwa kulturowego 
 

 Liczne imprezy dla mieszkańców Miasta 

(sportowe, kulturalne, o charakterze 

rekreacyjnym), spełniające oczekiwania 

różnych grup ludności  

 

KONKLUZJE 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

 Wysoki współczynnik feminizacji 

 Wysoka gęstość zaludnienia 

 Niska i spadająca liczba przestępstw 

 Niski wskaźnik wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców 

 Relatywnie wysoka dostępność do usług medycznych (duża liczba przychodni i 

gabinetów lekarskich, nowoczesny szpital). 

 Aktywność miasta (dofinansowanie) na rzecz zaspokajania potrzeb zdrowotnych 

różnych grup mieszkańców (np. w ramach programów rehabilitacji seniorów, czy 

dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 

 Edukacja i wychowanie jeden z elementów gminnego systemu profilaktyki i opieki 

nad dzieckiem i rodziną 

 Sieć placówek przedszkolnych zapewniających objęcie opieką relatywnie dużego 

odsetka dzieci w wieku przedszkolnym 

 Dostęp do edukacji na poziomie wyższym (dwa wydziały zamiejscowe, cztery 

kierunki studiów) 

 Wspieranie działalności świetlic terapeutycznych, klubów młodzieżowych, 

finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych, inicjowanie projektów o 

charakterze wychowawczym i edukacyjnym  

 Duży potencjał instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka 

i rodziny.  

 Zasięg korzystania z pomocy społecznej korzystny (odsetek ludności ogółem objęty 

pomocą mniejszy od przeciętnego w Polsce i woj. zachodniopomorskim). 

 Liczne projekty i programy dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych, w tym finansowane ze źródeł zewnętrznych  

 

Najważniejsze pozytywy 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

 Systemowa współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi (programy 

współpracy) 

 Poprawa aktywności sportowej mieszkańców, w tym młodych osób (do 18 roku 

życia) 

 Dobra baza sportowo-rekreacyjna w mieście 

 Znaczący wzrost wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego 

 Liczne imprezy dla mieszkańców Miasta (sportowe, kulturalne, o charakterze 

rekreacyjnym), spełniające oczekiwania różnych grup ludności  

 

Najważniejsze pozytywy 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

 Ujemna dynamika liczby mieszańców 

 Niekorzystna struktura wiekowa mieszkańców 

 Wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego 

 Ujemne wskaźniki przyrostu naturalnego 

 Zaniżone wskaźniki dzietności i reprodukcji 

 Ujemne saldo migracji 

 Niepokojące prognozy populacyjne 

 Wysoki wskaźnik ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na 100 tys. 

mieszkańców 

 Niskie i malejące wydatki budżetu na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 

przeciwpożarową 

 Brak podmiotu koordynującego obszary i podmioty realizujące cele i zadania w 

ramach gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (edukację, 

kulturę i sport, pomoc społeczną, ochronę zdrowia itp.) 

 Słabe wyniki uczniów szkól gimnazjalnych (szczególnie w szkołach 

samorządowych) na tle województwa i Polski – mogą świadczyć o niskiej jakości 

edukacji w publicznych szkołach gimnazjalnych 

 Malejąca liczba uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zasilających 

lokalny rynek pracy 

 Przeciętne lub słabe wyniki egzaminów maturalnych (szczególnie w szkołach 

samorządowych), na tle województwa i Polski  

 Utrzymująca się migracja zarobkowa członków rodziny, co prowadzi do osłabienia 

więzów rodzinnych (eurosieroctwo, mniejsze zaangażowanie w opiekę nad 

osobami starszymi) 

 

Najważniejsze negatywy 
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 Raport o stanie miasta 

III  społeczeństwo i jakość życia 

 Wzrastająca liczba seniorów wśród osób potrzebujących wsparcia 

instytucjonalnego 

 Relatywnie niskie wsparcie finansowe udzielane przez Miasto organizacjom sektora 

pozarządowego 

 Relatywnie niska frekwencja wyborcza (na poziomie średniej krajowej)  

 Nadal zbyt małe  zaangażowanie mieszkańców w inicjatywy oddolne (w aktywność 

przejawiającą się w akcjach społecznych i nieformalnych inicjatywach, takich jak 

zbiórki publiczne) 

 Pogorszenie się kultury czytelnictwa, co może mieć negatywne oddziaływanie m.in. 

na osiągnięcia edukacyjne uczniów i poziom wykształcenia mieszkańców 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze negatywy 
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IV  gospodarka przestrzenna i ekologiczna 

 Raport o stanie miasta 

IV.1. Środowisko naturalne 

 Jakość powietrza (Emisja CO2; Emisja pyłów i gazów) 

 Emisja zanieczyszczeń zakładów szczególnie uciążliwych 

 Jakość wody i gospodarka wodno-ściekowa 

 Gospodarka odpadowa i recyklingowa 

 Tereny zieleni 

IV.2. Gospodarka 

przestrzenna 

 Potencjał wolnych terenów inwestycyjnych 

 Strefa przemysłowa, strefa ekonomiczna 

 Powierzchnia gminy objęta obowiązującymi planami ogółem (w 

ha) (w podziale na dzielnice)  

 Polityka MPZP i gospodarki na obszarach nie objętych MPZP 

IV.3. Miejska polityka 

proekologiczna 

 Miejskie programy i przedsięwzięcia o charakterze 

proekologicznym 

 Potencjał OZE 

 Miejskie wydatki na zrównoważony rozwój 
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IV  gospodarka przestrzenna i ekologiczna 

 Raport o stanie miasta 

IV.1. ŚRODOWISKO NATURALNE 
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Emisja CO2 – powiat szczecinecki 

na tle województwa 

Szczecinek odnotowuje zróżnicowane wartości 

emisji CO2 z nieznacznym trendem spadkowym. 

Szczecinek został zakwalifikowany do miast o 

dużej skali zagrożenia środowiska emisją 

zanieczyszczeń powietrza z zakładów 

szczególnie uciążliwych.  

Istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń do 

powietrza na terenie Szczecinka jest transport 

drogowy oraz przemysł. 

Skala ograniczenia emisji CO2 w 2016 r o 3,7% w 

relacji do 2008 roku pozostaje jednak znacznie 

mniejsza niż w woj. zachodniopomorskim – 

odpowiednio o 3,7% w Szczecinku i aż 10,5% w 

Zachodniopomorskim. 

Na terenie Szczecinka znajdują się 3 stacje 

pomiarowe zanieczyszczeń powietrza. 

Opracowano Program Ochrony Powietrza dla strefy 

zachodniopomorskiej, który obejmuje miasto 

Szczecinek. W 2015r. Przyjęto też uchwałą Miasta 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 

Szczecinek> 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE - Jakość powietrza (emisja CO2) 

Źródło: GUS/BDL;  Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecinek 

na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 
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Emisja zanieczyszczeń gazowych - powiat 

na tle województwa – 2016 r. 

3,60% 

100% 
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Emisja zanieczyszczeń gazowych wykazuje 

znaczną zmienność w badanym okresie. Przy 

czym w  latach 2009-2015 kształtowała się na 

poziomie znacznie niższym niż w roku 2016 i 

2008. W roku 2016 odnotowano wzrost o 11,7% 

w porównaniu do roku poprzedniego.  

Udział powiatu szczecineckiego w emisji 

zanieczyszczeń gazowych na tle woj. 

zachodniopomorskiego jest niewielki i w 2016 r. 

osiągnął 3,6%. Udział emisji woj. zachodnio-

pomorskiego w Polsce ogółem wynosił w tym czasie 

4%. Oznacza to wyraźnie niski poziom emisji 

zanieczyszczeń gazowych na terenie Szczecinka i 

powiatu w relacji do poziomu województwa i kraju. 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE - Jakość powietrza (emisja gazów) 

Źródło: GUS/BDL 
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Emisja pyłów - powiat 

na tle województwa – 2016 r. 
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Emisja zanieczyszczeń pyłowych [t/r] 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych wykazuje 

zmienność i wyraźną tendencję spadkową w 

badanym okresie. Wielkość emisji w roku 2016 

była o 30,6% niższa w porównaniu do roku 2008. 

Przy czym w 2016 wielkość emisji wzrosła w 

porównaniu do okresu 2013-2015.  

Największy udział w emisji całkowitej dla 

zanieczyszczeń problemowych PM10 i B(a)P 

stanowiła emisja powierzchniowa, związana głównie 

z ogrzewaniem indywidualnym. 

Całą strefę powiatu szczecineckiego dla dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu, kadmu, arsenu, niklu, 

ołowiu, benzenu i tlenku węgla zaliczono do klasy A. 

Do klasy C zaliczono strefę ze względu na poziom 

pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu. Jako 

jedyna strefa w województwie zachodnio-

pomorskim, powiat szczecinecki uzyskał klasę C 

dla pyłu PM10. Większość przekroczeń miała 

miejsce w sezonie grzewczym, co wskazuje na 

znaczny wpływ emisji pochodzącej z ogrzewania 

mieszkań. Jednak jako główną przyczynę 

przekroczeń stanowią zakłady należące do Grupy 

KRONO. Strefa powiat szczecinecki otrzymał też 

klasę C dla benzo(a)pirenu.  

ŚRODOWISKO NATURALNE - Jakość powietrza (emisja pyłów) 

Źródło: GUS/BDL; Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecinek 

na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 
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Monitoring jakości powietrza – stacja pomiarowa WIOŚ 

(2017) 

Monitoring – dwutlenek siarki (2017) 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Szczecinie prowadzi monitoring jakości powietrza. W 

woj. zachodniopomorskim zlokalizowano kilka 

aktywnych stacji pomiaru jakości powietrza, w tym 

jedną stację na ul. Przemysłowej w Szczecinku. 

Na podstawie regularnych pomiarów WIOŚ 

zagregowany indeks jakości powietrza w Szczecinku 

osiąga najwyższą kategorię – bardzo dobrą. Przy czym 

wartości poszczególnych składników są zróżnicowane. 

Stacja pomiarowa Szczecinek Przemysłowa dokonuje 

także bieżącego pomiaru emisji pyłu zawieszonego 

PM10. Dokładna analiza wyników pomiarów dostępnych 

na bieżąco na http://powietrze.wios.szczecin.pl 

wskazuje przekroczenie norm stężeń pyłu 

zawieszonego określonych przez Światową Organizację 

Zdrowia. Przekroczenie następuje głównie w 

miesiącach zimowych. Jest to wynikiem 

m.in.nieekologicznych systemów ogrzewania 

indywidualnego.  

Należy podkreślić, że Szczecinek został objęty 

programem NFOŚ „Kawka” (ograniczanie niskiej 

emisji). Program przewiduje m.in. dotację dla 

odbiorców indywidualnych w wysokości 55% na 

pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania na 

bardziej przyjazny dla środowiska. 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE – Monitoring jakości powietrza 

Źródło: Dane WOIŚ http://powietrze.wios.szczecin.pl/dane-

pomiarowe/automatyczne/stacja/15/parametry/121-84-154-50-197-125-183-95-

94/roczny/2017 z dnia 22.08.2017 
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Zawartość składników mineralnych w wodzie 

Wysokość taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków 

  Szczecinek 
Średnie 

przedsiębiorstwo  

wod-kan* 

Sprzedaż wody w tys. m3 

na 1 km sieci 
9,60 11,80 

Odbiór ścieków w tys. m3 

na 1 km sieci 
8,51 11,80 

Źródło: Dane PWiK sp. z o.o. za rok 2016 

*Wartość wskaźnika dla średnich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. 

Badanie w ramach Krajowego Systemu Benchmarkingowego Przedsiębiorstw 
Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce za rok 2015. 

383 miligramy w 

litrze 

- ogólna zawartość 

składników mineralnych 

rozpuszczonych w 

wodzie  
Zgodnie z 

rozporządzeniem 

ministra zdrowia w 

sprawie naturalnych 

wód mineralnych, 

źródlanych i 

stołowych - woda 

mineralna nisko 
zmineralizowana. 

71 mg/l kationów wapniowych 

8 mg/l kationów magnezowych 

7 mg/l kationów sodowych 

296 mg/l 
anionów 

wodorowęglanowych 

0,15 mg/l anionów fluorkowych 

Miasto Szczecinek jest udziałowcem 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z 

o.o. Spółka prowadzi działalność w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Szczecinka. 

Twardość wody do picia wg rozporządzenia Ministra 

Zdrowia ( D.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze 

zmianami) powinna wynosić 60 -500mg CaCO. Na 

terenie Szczecinka osiąga wartość 248 CaCO i jest 

zaliczana do kategorii średnio twarda.  

Badanie jakości wody w mieście odbywa się raz w 

miesiącu. Woda spełnia wszystkie wymagania i 

nadaje się do picia. 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w 

sprawie naturalnych wód mineralnych, źródlanych i 

stołowych , woda w Szczecinku zalicza się do 

kategorii: woda mineralna nisko 

zmineralizowana. Parametry wody wodociągowej 

w Szczecinku przewyższają zawartość składników 

mineralnych wielu wiodących wód butelkowanych 

dostępnych na rynku. 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE - Jakość wody 

Źródło: www.pwik.szczecinek.pl 
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Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków [w %] 

75,80  72,9  73,6 
 80,6 

 86,8  87,3  88,4 

76,99  78,2  80,3  80,9  81,9  82,1 
 83,7 

64,23  64,7  65,7 
 68,6  70,3 

 71,5  72,7 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Powiat szczecinecki ZACHODNIOPOMORSKIE POLSKA 

Szczecinek posiada jedną oczyszczalnię ścieków. 

Obecnie jej dobowa przepustowość wynosi 12 000 

m3 /d, natomiast rzeczywisty napływ ścieków do 

oczyszczalni wynosi około 6000 m 3 /d. Wynika z 

tego, że 50%-owa rezerwa technologiczna może 

zostać wykorzystana na potrzeby rozwoju 

miasta. 

Ponad 88% ludności Szczecinka korzysta z 

oczyszczalni ścieków.  

Odsetek ten jest znacząco wyższy w Szczecinku, 

tak w porównaniu do woj. zachodniopomorskiego 

jak i wskaźnika ogólnopolskiego. 

Na terenie Powiatu w 2015 r. nie występowały 

oczyszczalnie mechaniczne (działało 13 w 

województwie). Funkcjonowały z kolei 

oczyszczalnie biologiczne (6 wobec 170 w woj. 

zachodniopomorskim) i z podwyższonym usuwaniem 

biogenów (2 wobec 67 w województwie). 

ŚRODOWISKO NATURALNE - Gospodarka wodno-ściekowa 

Źródło: GUS/BDL 
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Ścieki (odprowadzone ogółem) oczyszczane w ciągu 

roku w latach [w dm3] 

Przepustowość oczyszczalni z podwyższonym 

usuwaniem biogenów na 1 mieszkańca  

2 214,7 2 215,0 2 147,0 2 188,0 2 124,0 2 134,0 2 159,0 

66 230,5 
72 613,0 73 712,0 73 956,0 72 510,0 71 786,0 72 447,1 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Powiat szczecinecki ZACHODNIOPOMORSKIE 

Wolumen ścieków oczyszczanych w ciągu roku nie 

wykazuje istotnych zmian w latach 2009-2015. 

Wielkość ścieków odprowadzonych pokrywa się z 

wielkością ścieków oczyszczonych. 

100% ścieków w Szczecinku jest oczyszczanych 

biologicznie i z podwyższonym usuwaniem 

biogenów. To wartość wyższa od wskaźników dla 

woj. zachodniopomorskiego (99,9%) i Polski 

ogółem (99,6%).   

Niestety tym pozytywnym wskaźnikom towarzyszy 

mniejsza przepustowość oczyszczalni z 

podwyższonym usuwaniem biogenów na 1 

mieszkańca. Jest ona istotnie niższa niż przeciętna 

w województwie i w Polsce. 

ŚRODOWISKO NATURALNE - Gospodarka wodno-ściekowa 

Źródło: GUS/BDL 

0,17 

0,24 

0,19 

[m3/dobę] 

Powiat szczecinecki ZACHODNIOPOMORSKIE POLSKA 
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Ilość odpadów komunalnych z terenu miasta Szczecinek 

[masa Mg] 

Dynamika 2016/2014 – wybrane kategorie odpadów 

220,22 

145,03 

114,04 

104,69 

100,32 

opakowania z tworzyw sztucznych 

opakowania z metali 

opakowania ze szkła 

papier i tektura 

niesegregowane odpady komunalne 

17 686,30 

18 037,74 

2014 2016 

wzrost ok. 2% 

W ostatnich latach odnotowano wzrost ilości 

odpadów komunalnych odbieranych z terenu 

Szczecinka. 

Ogólna ilość odpadów wzrosła o ok. 2%. Przy czym 

dynamika w wybranych kategoriach jest różna. W 

zasadzie bez zmian pozostaje wolumen 

niesegregowanych odpadów komunalnych. 

Szczególnie wzrosła ilość odpadów z tworzyw 

sztucznych oraz z metali.  Przy czym systemy 

segregacji odpadów zostały w skali masowej 

wdrożone dopiero w 2013 roku. 

Zmiany te są efektem obowiązujących od 

1.07.2013r. regulacji prawnych w zakresie 

gospodarowania odpadami w Polsce. Na mocy 

ustawy, kontrolę nad odpadami przejęły, podobnie 

jak w innych krajach europejskich, samorządy. 

System został ponownie zmodyfikowany od 

1.07.2017 r. 

W 2013 roku w Polsce mniej niż 10% odpadów 

komunalnych podlegała segregacji. Tymczasem, 

zgodnie z wymogami narzuconymi przez Unię 

Europejską, do 2020 roku przynajmniej 50% 

odpadów powinno być segregowane.  

ŚRODOWISKO NATURALNE  - Gospodarka  

odpadowa i recyclingowa 

Źródło: www.bip.szczecinek.pl; Analiza stanu gospodarowania odpadami na terenie 

Miasta Szczecinek – 2016 rok; 2014 rok 
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Osiągnięte poziomy recyclingu – 2016 r. W 2016 roku Szczecinek osiągnął wysokie 

poziomy recyclingu we wszystkich kategoriach. 

Pełny poziom w zakresie ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Wysoki i znacznie przekraczający minimalny 

wymagany -  poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 

grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych, nakłada konieczność osiągnięcia w 

roku 2020 minimalnego poziomu recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 

50%.  

ŚRODOWISKO NATURALNE - Gospodarka  

odpadowa i recyclingowa 

Źródło: http://www.szczecinek.pl/pl/page/osi%C4%85gni%C4%99te-poziomy-

recyklingu; www.bip.szczecinek.pl; Analiza stanu gospodarowania odpadami na 

terenie Miasta Szczecinek – 2016 rok 

  
 

Szczecinek  
2016 r. 

poziom 

wymagany 

przez 
Ustawę 

poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych, 

ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania 

 
0% 

 
poniżej 45% 

poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła 

 
30,7% 

 

co najmniej 
18% 

poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 

 
99,9% 

 

co najmniej 
42% 
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Sposób użytkowania terenów – wybrane elementy Tereny zabudowane i zainwestowane zajmują 

około 30% powierzchni miasta. Ponad 1/4 

powierzchni stanowią lasy i jeziora. Stosunek ten 

warunkuje aktualny stan przeznaczenia i 

zagospodarowania terenów miasta. Przy czym 

największym potencjałem przyrodniczym 

Szczecinka są lasy, a z punktu widzenia strategii 

rozwoju miasta – połączenie lasów ze zbiornikami 

wodnymi. 

Kolejną dominującą wartością (ponad 1/3 

Szczecinka) jest powierzchnia użytków rolnych. 

Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują ok. 

1/4 obszaru miasta. 

Wody powierzchniowe stanowią element 

krajobrazowy Szczecinka – są nośnikami życia 

biologicznego, wpływają w istotny sposób na klimat 

lokalny. Do największych należą jeziora Trzesiecko, 

Wilczkowo i Leśne oraz rzeka Nizica.  

Jeżeli chodzi o lasy, to do najwartościowszych pod 

względem zasobów należy las Czarnobór, 

reprezentujący drzewostany z przewagą buka. 

ŚRODOWISKO NATURALNE  - Tereny zielone i sposób 

użytkowania terenów 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Szczecinek, sierpień 2016 r. 

  ha % 

Powierzchnia całkowita miasta 
Szczecinek 

4846 100 

Użytki rolne ogółem 1903 37,3 

Grunty leśne oraz grunty 
zalesione i zadrzewione 

1105 22,9 

Grunty pod wodami 426 8,8 

Tereny przemysłowe 94 1,9 

Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

77 1,6 
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ŚRODOWISKO NATURALNE - Struktura użytkowania gruntów 

Źródło: www.bip.szczecinek.pl 
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Udział parków, zieleńców i zieleni osiedlowej w % 

powierzchni ogółem 

Nasadzenia i ubytki drzew w latach 

Szczecinek w pełni zasługuje na określenie 

„zielone miasto”.  

Odsetek terenów zielonych zagospodarowanych 

(poza lasami) w mieście wprawdzie spadł z 3,4% w 

2009 roku do 2,5% w 2015 roku, jednak znacznie 

przekracza przeciętne wskaźniki dla powiatu 

szczecineckiego (0,2% w 2015 r.), woj. 

zachodniopomorskiego (0,1%). Udział ten jest także 

1250% większy niż wskaźnik dla całego kraju (0,2%). 

Miejskie obszary zielone: Park Miejski wzdłuż 

jeziora Trzesiecko, Park Leśników przy ul. 

Kołobrzeskiej, Lasek Zachodni, Małpi Gaj, Las 

Miejski. 

Jeżeli chodzi o nasadzenia i ubytki drzew, w 

analizowanym okresie utrzymuje się zdecydowana 

przewaga liczby nasadzeń nad ubytkami, tak w 

przypadku drzew jak i krzewów. W 2015 roku 

stosunek liczby nowych nasadzeń drzew do ubytków 

drzew wynosił 23:1 

ŚRODOWISKO NATURALNE  - Tereny zielone 

Źródło: GUS/BDL 
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W Szczecinku obszary prawnie chronione zajmują 

powierzchnię 127,8 ha (stan na 31.12.2008 GUS). 

Natura 2000 

Szczecinek - brak obszarów chronionych NATURA 2000 i 

ECONET 

Fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. 

“Pojezierze Drawskie” 

 

Obszar chronionego krajobrazu "Jeziora Szczecineckie" 

 

8 obiektów - pomniki przyrody  (w sumie 32 sztuki 

drzew) 

Na terenie Szczecinka występuje duże 

zróżnicowanie florystyczne związane z dużym 

zróżnicowaniem rzeźby, krajobrazu i pokrycia 

terenu.  

Do najbardziej wartościowych przyrodniczo 

obszarów nalezą tereny podmokłe, doliny rzeczne, 

lasy, łąki i wody z występującą tu roślinnością i 

różnorodnym światem zwierząt. 

 

Uchwała Rady Miasta Szczecinek z 28 lutego 2006r. 

w sprawie utworzenia użytków ekologicznych. 

Przedmiotem ochrony są:  

„Szuwary nad jeziorem Wielimie” (łączna 

powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 118,4ha) 

„Torfowisko w Lasku Zachodnim” (łączna 

powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 0,85 ha)  

„Torfowisko Wybudowanie” (2,82ha) 

„Torfowisko Raciborki” (5,75ha) 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE - Tereny zieleni i obszary chronione 
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IV  gospodarka przestrzenna i ekologiczna 

 Raport o stanie miasta 

IV.1. ŚRODOWISKO NATURALNE 

Pozytywy Negatywy 

 Wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze 

miasta – położenie nad trzema jeziorami w 

sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych 

 Uciążliwości zakładów przemysłowych dla 

środowiska 

 

 Jezioro Trzesiecko dysponujące sporymi 

możliwościami realizacji inwestycji 

turystyczno-rekreacyjnych  

 Wysokie wskaźniki zanieczyszczenia 

powietrza, skutkujące ustawową koniecznością 

opracowania programu ochrony powietrza 

 Dobrze rozwinięta infrastruktura wodno-

ściekowa 

 Układ komunikacyjny (drogowy i kolejowy), 

ingerujący w stan środowiska naturalnego. 

 Wysoka jakość wody pitnej (wodociągowej) 
 Zanieczyszczenie jeziora Trzesiecko w obrębie 

miasta 

 Wdrożony i dobrze rozwinięty system 

selektywnej zbiórki odpadów 
 

 Opracowany Program Ochrony Powietrza dla 

strefy zachodniopomorskiej, obejmujący 

miasto Szczecinek 

 

 

KONKLUZJE 
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IV  gospodarka przestrzenna i ekologiczna 

 Raport o stanie miasta 

IV.2. GOSPODRKA PRZESTRZENNA 
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GOSPODRKA PRZESTRZENNA - Powierzchnia gminy objęta 

obowiązującymi planami  

Źródło: www.bip.szczecinek.pl 
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MPZP 

GOSPODRKA PRZESTRZENNA - Powierzchnia gminy objęta 

obowiązującymi MPZP  

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Szczecinek, sierpień 2016 r.; www.bip.szczecinek.pl 

Z mapy miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Szczecinka wynika, że około 78% 

powierzchni Szczecinka pokryta jest 

obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego.  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Szczecinek 

W Szczecinku obowiązuje „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Szczecinek - uchwała Rady Miasta Szczecinek nr 

XXVIII/257/2016 z 29 sierpnia 2016 roku. Studium określa 

założenia polityki przestrzennej miasta. 

 

Dokument ten nie jest aktem  prawa miejscowego, ale 

zawarte w nim ustalenia są wiążące organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych.  

Studium stanowi podstawę merytoryczną i formalną do 

sporządzania i uchwalania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne 

z ustaleniami zawartymi w Studium. 

W oparciu o ustalenia „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Szczecinek z 29.08.2016 roku sporządzono i 

uchwalono 64 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego na terenie 

Szczecinka. Uchwalone miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego obejmują 78% 

powierzchni miasta Szczecinek. Pozostała część to 

lasy, jeziora i grunty rolne 

Obecnie sporządzane są częściowe zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: Polna-4, Pilska-3, Armii Krajowej-

1, Kaszubska II, Koszalińska-3, Szczecińska IV, 

Wiatraczna, Trzesieka I. 

Ze względu na skomplikowane podziały geodezyjne 

i rozwiązanie obsługi komunikacyjnej, należy 

dążyć do sporządzenia planu miejscowego dla 

obszaru potencjalnego rozwoju miasta – terenu 

wskazanego do dominacji zabudowy usługowej wraz 

z zielenią towarzyszącą, oznaczonego jako 

Koszalińska-3.  

GOSPODRKA PRZESTRZENNA - Polityka przestrzenna na 

terenach objętych planami miejscowymi 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Szczecinek, sierpień 2016 r.; www.bip.szczecinek.pl 
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Wolne tereny inwestycyjne w Strefie Ekonomicznej 

Tereny inwestycyjne poza Strefą Ekonomiczną 

Do zagospodarowania pozostaje aktualnie 16 ha wolnych 

terenów. 

Tereny posiadają pełne uzbrojenie. 

Mankamentem jest niewielka powierzchnia tych 

kompleksów do zagospodarowania w Strefie 

Ekonomicznej (od 2 ha do 8 ha) i ich znaczne 

rozproszenie na terenie miasta, co uniemożliwia 

ewentualne łączenie działek. 

Nieatrakcyjne ukształtowanie powierzchni dwóch 

działek na terenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej (działka nr – 5 i 8), przy relatywnie 

niewielkiej powierzchni mają nieregularny 

kształt. Szczególnie kompleks 5 – układ trójkąta, 

mała atrakcyjność dla inwestora. 

Istnieje konieczność wyznaczenia nowych 

terenów/powierzchni inwestycyjnych w mieście. 

Atrakcyjność terenów inwestycyjnych może 

wzrosnąć w efekcie budowy obwodnicy Szczecinka 

w ciągu drogi ekspresowej S11. Budowa drogi 

zostanie ukończona w kwietniu 2019 roku. 

 

 

GOSPODRKA PRZESTRZENNA - Potencjał wolnych  

terenów inwestycyjnych 

Źródło: www.strefaekonomiczna.eu; www.szczecinek.pl; Oferta inwestycyjna Miasta 

Szczecinek. Perspektywa 2014-2020 

Poza SSSE Szczecinek dysponuje licznymi terenami 

inwestycyjnymi pod zabudowę mieszkaniową, usługi 

turystyczne oraz gruntami przemysłowymi przeznaczonymi 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

m.in. pod farmy fotowoltaiczne. 

 

Różny stan uzbrojenia oferowanych terenów 

inwestycyjnych. 
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IV  gospodarka przestrzenna i ekologiczna 

 Raport o stanie miasta 

IV.1. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

Pozytywy Negatywy 

 Uchwalone miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego dla 78% 

powierzchni Szczecinka; pozostała część to 

lasy, jeziora i grunty rolne 

 Zaniechanie rozwoju sieci infrastruktury 

technicznej, uniemożliwiające 

wykorzystanie rezerw terenowych pod 

inwestycje 

 Uchwalone Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Szczecinek 

 Niewielki potencjał wolnych terenów 

inwestycyjnych w Strefie Ekonomicznej 

 Znaczny teren objęty miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego 

 Układ drogowy i kolejowy (linia kolejowa 

dzieląca teren miasta), a w przyszłości 

także obwodnica miasta, którą niejako 

ugruntuje podział terenu 

 Uregulowany status prawny gruntów 

miejskich 

KO NKLUZJE 
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IV  gospodarka przestrzenna i ekologiczna 

 Raport o stanie miasta 

IV.3. MIEJSKA POLITYKA 

PROEKOLOGICZNA 
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Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [GWh] 

Udział OZE w produkcji energii 2015 r. 

13,70% 

86,30% 

POLSKA 

OZE Tradycyjne 

3 847,3 
4 291,2 

5 429,3 
6 606,0 

8 678,7 
10 888,8 

13 136,9 

16 878,9 17 066,6 
19 841,2 

22 675,4 

 305,5  413,2  551,0  685,7  812,3  697,6 1 451,7 

2 349,3 
2 654,6 

3 089,7 
3 866,1 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA ZACHODNIOPOMORSKIE 

Energia wiatrowa:  

Rejon Szczecinka charakteryzuje się zwiększoną 

wilgotnością powietrza, częstym zaleganiem mgieł, 

stosunkowo słabymi wiatrami i dość dużą liczbą dni 

bezwietrznych. Warunki fizjograficzne nie 

predysponują miasta Szczecinka do wykorzystywania 

energii wiatrowej. 

Energia słoneczna: 

Na terenie Szczecinka funkcjonuje kilka instalacji 

działających w oparciu o energie promieniowania 

słonecznego: • Szczecinek – Energia pozyskiwana na 

potrzeby budynku mieszkalnego ZGM TBS Sp. z o.o. w 

Szczecinku, • Szczecinek – ul. Pilska 5, zestaw 8 

kolektorów słonecznych współpracujących z pompą 

ciepła na cele co i ciepłej wody użytecznej. 

Dodatkowo, większość budynków użyteczności publicznej 

w Szczecinku została wyposażona w instalacje 

fotowoltaiczne. Niemniej, udział fotowoltaiki w całości 

zużycia energii jest niewielki. Potencjał rozwojowy w 

uwagi na korzystne warunki klimatyczne zapewniające 

ekonomiczne przetwarzanie energii słonecznej w energię 

użyteczną. 

Energia geotermalna: 

W Szczecinku funkcjonuje jedna instalacja grzewcza przy 

ulicy Pilskiej - pompa ciepła o mocy 28,4 kW.  

MIEJSKA POLITYKA PROEKOLOGICZNA - Potencjał odnawialnych 

źródeł energii 

Źródło: GUS/BDL; Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecinek 

na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 

38,60% 

61,40% 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

OZE Tradycyjne 
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Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego 

Zrównoważonego Rozwoju 2016 r. 

Wskaźniki uwzględnione w Rankingu JSTZR 

• Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita Wydatki na transport i łączność per 

capita 

• Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie  

• Odsetek wydatków na transport i łączność  

• Odsetek dochodów własnych w budżecie  

• Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców Liczba osób bezrobotnych na 1000 

mieszkańców  

• Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców Odsetek radnych z wyższym 

wykształceniem  

• Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców  

• Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców  

• Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców  

• Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej  

• Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej Odsetek 

mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków 

Ranking publikuje od kilku lat Serwis Samorządowy PAP. 

Według definicji przyjętej w rankingu, celem 

zrównoważonego rozwoju jest wzrost dobrobytu 

społecznego i jednostkowego oraz harmonijne ułożenie 

relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Ranking 

obejmuje 15 wskaźników opisujących rozwój gospodarczy, 

społeczny i ochronę środowiska.  

 

 

 

 

 

 

W rankingu JSTZR, Szczecinek w zestawieniu 

"gminy miejskie" zajął 82 miejsce w kraju na 

238 sklasyfikowanych miast.  

W klasyfikacji wojewódzkiej – 3 miejsce wśród 

miast Pomorza Zachodniego (na 11 miast). 

 

 

 

 

 

MIEJSKA POLITYKA PROEKOLOGICZNA  - Szczecinek w rankingu 

JST Zrównoważonego  Rozwoju 

Źródło: www.samorzad.pap.pl; Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego 

Zrównoważonego Rozwoju 
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IV  gospodarka przestrzenna i ekologiczna 

 Raport o stanie miasta 

IV.1. MIEJSKA POLITYKA PROEKOLOGICZNA 

Pozytywy Negatywy 

 Znaczne zaangażowanie w projekty 

proekologiczne ukierunkowane na 

zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń 

środowiska, realizowane przez podmioty inne 

niż miasto Szczecinek 

 Projekty z niewielkim udziałem finansowania 

własnego 

 Znaczny udział zewnętrznych źródeł 

finansowania 
 

 Projekty realizowane we współpracy z 

interesariuszami zewnętrznymi 

 

 

 Realizacja programu likwidacji azbestu  

 Realizacja programu „Kawka” (ograniczanie 

niskiej emisji) 
 

KONKLUZJE 
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IV  gospodarka przestrzenna i ekologiczna 

 Raport o stanie miasta 

 Wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze miasta – położenie nad trzema 

jeziorami w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych 

 Jezioro Trzesiecko dysponujące sporymi możliwościami realizacji inwestycji 

turystyczno-rekreacyjnych  

 Wdrożony i dobrze rozwinięty system selektywnej zbiórki odpadów i recyclingu 

 Wysoka jakość wody pitnej (wodociągowej) 

 Uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Szczecinek i znaczny teren objęty miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 

 Uregulowany status prawny gruntów miejskich 

 Znaczne zaangażowanie w projekty proekologiczne ukierunkowane na 

zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń środowiska, realizowane przez podmioty 

inne niż miasto Szczecinek 

 Projekty realizowane we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi 

Najważniejsze pozytywy 
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IV  gospodarka przestrzenna i ekologiczna 

 Raport o stanie miasta 

 Uciążliwości zakładów przemysłowych dla środowiska 

 Wysokie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, skutkujące ustawową 

koniecznością opracowania programu ochrony powietrza (opracowano Program 

Ochrony Powietrza dla strefy zachodniopomorskiej, który obejmuje miasto 

Szczecinek) 

 Układ komunikacyjny (drogowy i kolejowy), ingerujący w stan środowiska 

naturalnego. 

 Zanieczyszczenie jeziora Trzesiecko w obrębie miasta 

 Kurczący się potencjał wolnych terenów inwestycyjnych 

 Niekorzystny układ drogowy i kolejowy (linia kolejowa dzieląca teren miasta) 

Najważniejsze negatywy 
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V  polityka i finanse gminy 

 Raport o stanie miasta 

V.1. Budżet miasta 

 Dochody i wydatki z budżetu gminy 

 Dochody  i wydatki budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowych 

 Dochody i wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca 

 Dochody własne gminy na 1 mieszkańca 

 Dochody z tytułu podatku PIT i CIT na 1 mieszkańca 

 Udział dotacji w ogóle dochodów 

 Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w ogóle wydatków 

V.2. Dług publiczny 

 Stan zadłużenia gminy 

 Struktura zadłużenia 

 Dług publiczny w kontekście poziomów referencyjnych 

V.3. Polityka 

inwestycyjna gminy 

 Wydatki majątkowe gminy – struktura i dynamika 

 Nasycenie miejskimi projektami finansowanymi z funduszy UE 
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V  polityka i finanse gminy 

 Raport o stanie miasta 

V.1. BUDŻET MIASTA 
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Podstawowe kategorie budżetu  (w zł) - tendencje 

Podstawowe kategorie budżetu (w zł) 

 – dynamika 2016/2008 

145,3% 148,8% 
113,6% 124,6% 

155,2% 

46,1% 40,5% 
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103 823 637,38 

91 782 337,50 

96 674 825,67 

104 792 418,26 

112 016 128,15 

111 965 762,64 

136 367 255,71 

127 653 276,53 

150 842 856,62 

114 199 320,48 

105 238 367,18 
105 472 335,60 

116 701 205,83 116 910 222,60 
111 439 570,89 

127 186 037,90 

127 549 014,10 

142 256 786,99 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

dochody  ogółem wydatki ogółem 

Szczecinek odnotowuje powolny, ale względnie 

równomierny wzrost podstawowych wartości 

budżetu miasta, przy czym istotnie poprawiła się 

relacja dochodów do wydatków.  

W okresie obowiązywania poprzedniej Strategii 

rozwoju miasta, czyli w latach 2008-2016, dochody 

budżetu łącznie wzrosły o 45% dając w 2016 roku 

kwotę 150 mln zł, podczas gdy wydatki wzrosły 

tylko o 25% i w 2016r. Ukształtowały się na 

poziomie 142 mln zł.  

Ta tendencja pozwoliła na znaczącą poprawę 

kondycji finansowej budżetu i od roku 2012 

zlikwidowała problem deficytu w budżecie.  

Warto zaznaczyć, że najszybciej rosnąca kategorią 

budżetu były wydatki bieżące (o ponad 55% w ciągu 

9 lat). Z kolei w pozycji wydatków majątkowych, w 

tym też majątkowych inwestycyjnych nastąpił 

istotny regres (spadek o ok 55-60% w ciągu 9 lat).  

BUDŻET MIASTA – struktura i dynamika budżetu Szczecinka 

Źródło: GUS/BDL; Sprawozdania z wykonania budżetów UM Szczecinek 
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Dochody i wydatki na 1 mieszkańca (w zł) 

Dynamika 2016/2008 

138,3% 

118,6% 

dochód ogółem budżetu na 1 
mieszkańca 

wydatki budżetu na 1 mieszkańca 

2 701,98 

2 402,62 

2 358,33 2 566,74 

2 750,14 
2 755,61 

3 357,56 

3 155,28 

3737,25 

2 972,01 
2 754,86 

2 572,94 

2 858,43 2 870,30 
2 742,66 

3 131,50 

3 152,71 

3524,52 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

dochód ogółem budżetu na 1 mieszkańca wydatki budżetu na 1 mieszkańca 

Poprawa kondycji budżetu wyraża się również w 

progresie w głównych kategoriach finansów 

publicznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W 

latach 2008-2016 odnotowano wzrost dochodów 

budżetu na 1 mieszkańca o blisko 40%. Wartość ta 

w 2016 roku wynosi ponad 3,7 tys. zł. Tymczasem 

wydatki na mieszkańca wzrosły tylko o 18,5%, co 

daje ponad 3,5 tys. zł na mieszkańca.  

Tak szybki wzrost strony dochodowej wywindował 

miasto w rankingu najzamożniejszych miast 

powiatowych w Polsce z pozycji 173 w roku 2013 na 

pozycję 124 w 2015 - na 267 badanych miast. 

(Ranking uwzględnia tylko dochody własne i otrzymywane 

subwencje; http://www.wspolnota.org.pl)  

BUDŻET MIASTA – na 1 mieszkańca Szczecinka 

Źródło: GUS/BDL; Sprawozdania z wykonania budżetów UM Szczecinek 
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Dochody budżetów gmin  na 1 mieszkańca (w zł) 

Wydatki budżetów gmin  na 1 mieszkańca (w zł) 

4 050,72 

4 181,07 

3 152,71 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek 

4 114,66 

4 196,86 

3 155,28 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek  

Niestety opisywana wcześniej istotna poprawa 

stanu budżetu i progres głównych wartości 

budżetu Szczecinka w ostatnich 9 latach nie 

pozwala na bezwzględnie pozytywną ocenę. 

Uwzględniając bowiem porównanie dochodów i 

wydatków na 1 mieszkańca w Szczecinku, z tymi 

pozycjami budżetów gmin w skali woj. 

zachodniopomorskiego i w skali kraju, miasto 

wykazuje spory dystans do tych wielkości.  

I tak, zarówno dochody, jak i wydatki na 1 

mieszkańca Szczecinka w 2015 r. stanowią ok. 

75% tych kategorii w województwie i ok. 78% 

średniej w Polsce.  

 

 

BUDŻET MIASTA – na 1 mieszkańca na tle porównań (rok 2015) 

Źródło: GUS/BDL 
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Saldo budżetu (w zł) - tendencje 

Saldo budżetu na 1 mieszkańca ( w zł)  

-271,37 

-352,49 

-215,33 

-291,89 

-120,18 

12,95 

226,50 

2,58 

212,73 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

-10 375 683,10 

-13 456 029,68 

-8 797 509,93 

-11 908 787,57 

-4 894 094,45 

526 191,75 

9 181 217,81 

104 262,43 

8 586 069,63 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

W badanych latach saldo budżetu miasta uległo 

bardzo istotnej poprawie. O ile w latach 2008-2012 

Szczecinek cierpiał na poważny deficyt ( w skali 

roku stanowił on nawet ponad 10% dochodów 

budżetu), o tyle po roku 2012 odnotowuje się 

nadwyżkę. W ostatnim roku analizy nadwyżka w 

budżecie stanowiła blisko 6% dochodów. Niestety 

rok wcześniej była w zasadzie kosmetyczna. Taka 

zmienność wyniku budżetu w ostatnich czterech 

latach może wskazywać na zagrożenie 

niestabilnością finansów publicznych w mieście i 

jako taka nie powinna być podstawą prób 

ekstrapolacyjnego prognozowania narastania kwoty 

nadwyżki w kolejnych latach.  

Dobre wyniki budżetu w latach 2013-2016 

oznaczają również istotny wzrost wartości salda 

budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Nadwyżka 

w 2016 roku na mieszkańca, w kwocie ponad 200 zł 

pozwala na pokrycie ponad 6% wydatków gminy 

przypadających na mieszkańca.  

BUDŻET MIASTA – saldo budżetu Szczecinka 

Źródło: GUS/BDL; Sprawozdania z wykonania budżetów UM Szczecinek 
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Dochody bieżące i majątkowe  (w zł) - tendencje 

Dochody z udziału w podatkach CIT i PTI wobec 

dochodów bieżących  (w %) 

24,7% 

23,6% 

22,6% 
23,0% 

22,1% 
22,3% 

21,6% 

24,2% 

22,4% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

93 598 125,95 

88 862 990,07 

92 765 715,86 

96 428 567,89 

107 719 423,94 

108 397 403,01 

120 834 519,25 

120 237 109,68 

139 228 746,57 

10 225 511,43 

2 919 347,43 
3 909 109,81 

8 363 850,37 
4 296 704,21 

3 568 359,63 

15 532 736,46 
7 416 166,85 

11 614 110,05 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

dochody bieżące dochody majątkowe 

Analizując strukturę dochodów budżetu miasta w 

kontekście dochodów bieżących i majątkowych 

warto zaakcentować zmienność wartości tych 

ostatnich w czasie. W badanym okresie gmina 

uzyskiwała ze sprzedaży majątku od 2,9 mln zł w 

2009 roku do 15,5 mln zł w 2014 r. Średnioroczny 

przychód w grupie majątkowych w latach 2008-

2016 wyniósł ok. 7,5 mln zł.  

Analogicznie, stosunkowo dużą zmienność 

odnotowano w poziomach dochodów bieżących – 

najniższy poziom 88,9 mln zł dotyczy roku 2009 

(kryzys!), najwyższy, z kwotą 139,2 mln zł dotyczy 

roku 2016.  

Równie niestabilnie kształtuje się udział dochodów 

z CIT i PIT w dochodach bieżących miasta. W latach 

2008-2016 odsetek dochodów z tego tytułu 

oscylował w przedziale od 21,6% w 2014r. do 24,7% 

w 2009r. Średniorocznie dochody z PIT i CIT 

stanowią więc ok 23% wszystkich dochodów 

bieżących budżetu miasta. W badanym okresie 

odnotowano wzrost tych dochodów o 35% 

(2016/2008). 

BUDŻET MIASTA – strona dochodowa budżetu Szczecinka 

Źródło: GUS/BDL; Sprawozdania z wykonania budżetów UM Szczecinek 
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Struktura dochodów wg klasyfikacji budżetowej (w zł) 

BUDŻET MIASTA – strona dochodowa budżetu Szczecinka 

28 131,68 

0,00 

0,00 

10 066 581,07 

19 895,40 

2 754 857,49 

5 912,00 

1 941 297,36 

44 994 076,32 

20 052 373,21 

2 281 332,55 

715,00 

14 041 773,05 

143 820,00 

436 607,27 

2 501 485,46 

982 500,00 

3 572 279,52 

37 947,64 

82 627,31 

1 724,68 

5 158 348,36 

18 500,00 

3 574 251,14 

6 980,00 

1 962 612,67 

50 344 301,67 

23 271 202,69 

829 738,77 

10 448,71 

16 166 984,91 

969 372,16 

479 924,04 

7 629 127,47 

1 266 667,05 

0 

45 882,50 

205 601,42 

159 332,17 

11 829 694,38 

17 900,00 

678 525,41 

35 670,06 

201 072,03 

63 053 819,78 

26 364 181,48 

3 340 298,18 

5 281,20 

33 499 662,13 

142 039,22 

557 577,67 

9 465 766,15 

884 500,00 

0 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

Dział 600 - Transport i łączność 

Dział 630 - Turystyka 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Dział 710 - Działalność usługowa 

Dział 750 - Administracja publiczna 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Dział 758 - Różne rozliczenia 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 

Dział 851 - Ochrona zdrowia 

Dział 852 - Pomoc społeczna 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 
2016 

2012 

2008 

Najpoważniejszy wzrost dochodów odnotowano w 

dziale 756, tj. dochody z podatków, opłat, itp.  W 

2016r. Ta pozycja stanowi już 42% dochodów 

ogółem. Polityka podatkowa miasta plasuje Szczecinek 

na 247 pozycji na 267 w rankingu  pod względem 

średniej stawki podatków lokalnych (dochody własne 

otrzymane jako proc. możliwych do pobrania) w latach 

2013–2015. Wg tego rankingu Szczecinek generuje 

96,3% możliwych dochodów podatkowych. 

(http://www.wspolnota.org.pl) 

Źródło: GUS/BDL; Sprawozdania z wykonania budżetów UM Szczecinek 
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Wydatki bieżące i majątkowe (w zł) - tendencje 

Wydatki majątkowe inwestycyjne (w zł) - tendencje 

30 087 608,53 

16 577 381,55 

18 178 513,40 

25 871 043,95 

22 684 297,24 

14 257 324,70 

18 270 809,09 

17 825 915,19 

12 177 055,85 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

82 111 711,95 

88 660 485,63 
87 283 822,20 

85 979 586,88 
91 146 349,36 

96 100 131,19 

107 388 191,81 

108 494 638,91 
127 469 669,14 

32 087 608,53 

16 577 881,55 

18 188 513,40 

30 721 618,95 

25 763 873,24 
15 339 439,70 

19 797 846,09 
19 054 375,19 

14 787 117,85 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

wydatki bieżące  wydatki majątkowe  

Ocena struktury wydatków budżetu miasta w 

kontekście wydatków bieżących i majątkowych 

wskazuje na powolny, konsekwentny wzrost 

wydatków bieżących. Wzrost w ciągu 9 badanych 

lat wyniósł 55%, z poziomu ok 82 mln zł w 2008 

roku do 127,5 mln zł w 2016 r. 

Z kolei wydatki w grupie majątkowych kształtują 

się w poszczególnych latach z dużą zmiennością (co 

ma związek z cyklami inwestycyjnymi). Łącznie w 

pespektywie poprzedniej Strategii rozwoju 

miasta wydatkowano na cele majątkowe ponad 

192 mln zł.  

Podobna zmienność w czasie dotyczy kategorii 

wydatków majątkowych – inwestycyjnych, które w 

budżetach w ciągu analizowanych lat 2008-2016 

stanowiły średniorocznie ok. 17% wszystkich 

wydatków i opiewały na łączną kwotę ponad 175 

mln zł.  

 

 

BUDŻET MIASTA – strona wydatkowa budżetu Szczecinka 

Źródło: GUS/BDL; Sprawozdania z wykonania budżetów UM Szczecinek 
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Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej (w zł) 

BUDŻET MIASTA – strona wydatkowa budżetu Szczecinka 

29 179,20 

5 425 932,70 

89 723,00 

8 296 052,44 

198 909,17 

6 912 173,90 

5 912,00 

2 062 612,39 

87 273,36 

456 271,01 

0,00 

30 060 707,93 

2 584 347,20 

21 219 963,77 

148 676,19 

740 470,56 

18 827 590,18 

5 377 341,53 

11 676 183,95 

39 974,03 

10 849 547,42 

150 000,00 

3 151 596,74 

147 571,09 

10 102 086,19 

6 980,00 

2 755 742,21 

0,00 

2 816 113,46 

71 707,44 

30 194 316,72 

1 682 756,92 

24 032 543,41 

1 314 941,01 

908 957,86 

13 513 937,69 

9 988 274,65 

5 183 175,76 

47 777,03 

11 127 165,70 

149 000,00 

4 755 559,21 

112 618,10 

9 371 617,27 

35 670,06 

2 275 210,27 

0,00 

1 194 467,80 

753,00 

38 068 382,95 

1 596 471,38 

42 417 084,12 

530 631,65 

1 048 838,96 

15 197 962,46 

7 841 490,41 

6 486 086,62 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

Dział 600 - Transport i łączność 

Dział 630 - Turystyka 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Dział 710 - Działalność usługowa 

Dział 750 - Administracja publiczna 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 

Dział 758 - Różne rozliczenia 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 

Dział 851 - Ochrona zdrowia 

Dział 852 - Pomoc społeczna 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 

2016 

2012 

2008 

Źródło: GUS/BDL; Sprawozdania z wykonania budżetów UM Szczecinek 
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V  polityka i finanse gminy 

 Raport o stanie miasta 

V.1. BUDŻET MIASTA 

Pozytywy Negatywy 

 Istotna poprawa stanu budżetu po 2012 

roku (od deficytu do nadwyżki) 

 Istotnie niższe niż średnia krajowa i 

wojewódzka wskaźniki dochodów i 

wydatków budżetu na mieszkańca 

 Szybsze tempo wzrostu dochodów niż 

tempo wzrostu wydatków 

 Niestabilność (zmienność) wartości 

wpływów z PIT i CIT 

 Spore wartości wydatków inwestycyjnych  Słabnący potencjał dochodów majątkowych 

 Duży, rosnący udział dochodów w dziale 

756 

 Poważne obciążenie budżetu silnie 

narastającymi wydatkami w działach 801 i 

852 

KONKLUZJE 
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V  polityka i finanse gminy 

 Raport o stanie miasta 

V.2. DŁUG PUBLICZNY 
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Kwota długu (w zł) – tendencje i prognoza 

Dług publiczny w relacji do dochodów budżetu (w %) – 

tendencje i prognoza  

34,6% 

47,9% 

37,6% 
33,2% 

29,9% 
26,4% 

30,8% 
26,3% 

22,4% 
18,5% 

15,0% 
11,9% 

8,7% 
5,7% 

2,8% 

32 982 551 

47 324 518 

41 092 238 

35 501 958 

31 182 678 

27 463 398 

37 706 818 

32 701 954 

27 737 090 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 

Dług publiczny miasta w ostatnich latach ulega 

systematycznej redukcji, z poziomu ok. 47,3 mln 

zł w roku 2011 do 27,5 mln zł. w 2015 r. Niestety 

ostatni rok przyniósł ponowny wzrost długu o ok. 10 

mln zł. Według prognoz zawartych w WPF, miasto 

zamierza w kolejnych latach obniżać kwotę długu.  

W całym badanym okresie, dług publiczny 

Szczecinka kształtował się na stosunkowo 

bezpiecznym poziomie w relacji do dochodów (ok. 

30-40%). Warto przypomnieć, ze do 2013r. 

samorządy obowiązywał limit długu na poziomie 

60%. Po 2010 roku Szczecinek nie wykazywał 

ryzyka przekroczenia tej wielkości 

referencyjnej. Wręcz odwrotnie wskaźnik ten 

ulega systematycznej redukcji.  

Bezpieczny stan zadłużenia powoduje, że 

Szczecinek zajmuje 120 pozycję w rankingu 

najbardziej zadłużonych miast powiatowych na 267 

pozycji (http://www.wspolnota.org.pl). 

DŁUG PUBLICZNY Szczecinka – tendencje i prognozy  

Źródło: WPF, UM Szczecinek 

Limit długu obowiązujący do 2013 r. - 60% 
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Koszty obsługi długu publicznego  (w zł) 

Limity obciążenia budżetu kosztami obsługi długu 

7,73% 

19,03% 

8,82% 

18,11% 

6,94% 
6,14% 

6,40% 5,49% 

15% 15% 15% 15% 

10,03% 
11,76% 12,13% 11,65% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 

Obciążenia wg art.. 243.1 UFP (do roku 2013 wskaźnik % z art.. 169 UFP- max. 
15%) 
Limit ograniczeń budżetu wg. art.. 243.1 UFP (do roku 2013 wskaźnik % z art.. 169 
UFP  - max. 15%) 

456 271 

723 600 

1 301 309 

2 679 623 
2 816 113 

2 210 304 

1 872 289 

1 407 337 
1 194 468 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Wraz z redukcją wartości zadłużenia po 2011 

roku można zaobserwować obniżanie się 

obciążeń związanych z obsługą długu. W latach 

2008-2016 można wyróżnić dwa okresy, w których: 

• W latach 2008-2012 zarejestrowano dynamiczny 

wzrost kosztów obsługi zadłużenia (ponad 5,5 

krotnie); 

• W latach 2013 -2016 zanotowano powolny spadek 

obciążeń związanych z obsługą długu (nawet o 

57%).  

Uwzględniając dopuszczalne limity obciążenia 

budżetu gminy kosztami obsługi długu (tj. do roku 

2013r. – art. 169 UFP, od roku 2014 – art. 243 UFP) 

trzeba zwrócić uwagę na dwa krytyczne lata, w 

których miasto przekraczało dopuszczalne limity 

(rok 2011 i rok 2013). Po zmianie przepisów w tym 

zakresie, Szczecinek wykazuje bezpieczny 

poziom kosztów obsługi długu i spełnia zapisy 

ustawowe w tym zakresie. Na tym tle należy 

pozytywnie ocenić zdolność kredytową miasta.  

 

DŁUG PUBLICZNY – koszty obsługi długu publicznego  

w Szczecinku 

Źródło: GUS/BDL; WPF, UM Szczecinek 
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Kwota długu publicznego na 1 mieszkańca (w zł) 

Koszty obsługi długu na 1 mieszkańca (w zł) 

11,93 
18,96 

31,85 

65,68 
69,15 

54,41 

46,19 

34,80 
29,59 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

807,29 

1 159,94 

1 009,07 

874,00 
769,28 

679,11 

934,22 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zarówno wartość długu per capita, jak i kwota 

kosztów obsługi długu przypadająca na 1 

mieszkańca potwierdzają tendencje opisane dla 

długu ogółem.  

Można uznać, że na 1 mieszkańca Szczecinka 

przypada średniorocznie ok. 950 zł długu 

publicznego, co generuje ok. 44 zł średniorocznie 

kosztu jego obsługi. Jednocześnie, choć w ostatnim 

roku zanotowano wzrost wartości zadłużenia, o tyle 

koszty finansowe z nim związane spadają od 5 lat 

(sprzyjały temu niskie koszty kredytowe i procesy 

deflacji).  

DŁUG PUBLICZNY w Szczecinku – kwota i koszty obsługi 

 na 1 mieszkańca 

Źródło: GUS/BDL; WPF, UM Szczecinek 
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Prognoza obciążeń budżetu spłatą rat długu (raty kapitałowe + 

wykup papierów wartościowych) do roku 2025 (w zł) 

Prognoza kosztów obsługi długu do roku 2025 (w zł) 

1550886 

1345901 

1152465 

963311 
792411 

639896 
498711 

357526 
217080 

75232 

2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025 

5 251 688 
5 004 864 

4 964 864 4 730 677 

4 117 856 
3 778 008 

3 778 008 
3 778 008 

3 778 008 

3 776 524 

2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025 

Zgodnie z założeniami dotyczącymi wartości długu 

publicznego, zawartymi w WPF, miasto zamierza 

stopniowo rezygnować z efektu dźwigni finansowej. 

Jak wykazano wcześniej, w perspektywie 

najbliższych 10 lat Szczecinek zmierza do 

zredukowania długu do poziomu ok. 3% wartości 

dochodów budżetu. Oznacza to, że można 

oczekiwać dość radykalnego spadku obciążeń 

finansów miasta kosztami spłat i kosztami obsługi 

długu. Przeciętna rata kapitałowa po roku 2020 ma 

wynosić poniżej 3,8 mln zł rocznie (aktualnie 5,2 

mln zł), a koszty obsługi ok. 0,5 mln zł.  

DŁUG PUBLICZNY w Szczecinku – prognoza obciążenia spłatą 

Źródło: GUS/BDL; WPF, UM Szczecinek 
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V  polityka i finanse gminy 

 Raport o stanie miasta 

V.2. DŁUG PUBLICZNY 

Pozytywy Negatywy 

 Bezpieczny, malejący poziom zadłużenia 

 Wieloletnie zobowiązania wynikające ze 

spłaty rat kapitałowych na poziomie ok 3,5 

– 4,5 mln zł rocznie 

 Niskie koszty obsługi długu   

 Spełnione rygory z art. 243 UFP  

 Projekcje zakładające radykalną obniżkę 

długu publicznego i kosztów obsługi 
 

KONKLUZJE 
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V  polityka i finanse gminy 

 Raport o stanie miasta 

V.3. POLITYKA INWESTYCYJNA 

GMINY 
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Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca (w zł) 

Dochody majątkowe / wydatki majątkowe  - relacje 

839,24 

434,27 445,19 

753,00 

632,66 

377,63 

488,41 471,18 

366,36 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

31,9% 

17,6% 
21,5% 

27,2% 

16,7% 
23,3% 

78,5% 

38,9% 

78,5% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Polityka inwestycyjna miasta w analizowanym 

okresie polegała na licznych przedsięwzięciach 

finansowanych w grupie wydatków majątkowych 

na łączną kwotę ponad 192 mln zł, co daje ok. 

540 zł średniorocznie na każdego mieszkańca. 

Największą wartość wydatków majątkowych 

wykazał budżet miasta w roku 2008, z kolei ostatni 

rok analizy wskazuje najniższą wartość wydatków w 

tej kategorii. 

Gros przedsięwzięć finansowanych z pozycji 

wydatki majątkowe uzyskało współfinansowanie, 

zarówno ze źródeł krajowych, jak i funduszy UE. 

Niestety miasto wykazuje stosunkowo słabą 

relację dochodów majątkowych wobec wydatków 

majątkowych, co sugeruje konieczność 

finansowania tych ostatnich bądź ze źródeł 

zewnętrznych, bądź kredytowych. Tylko w latach 

2014 i 2015 relacja dochodów do wydatków w 

kategorii majątkowe jest w zasadzie pożądana, w 

pozostałych latach, ze względu na wysokie wydatki 

kształtuje się na niepokojąco niskim poziomie w 

przedziale od 16,7% do 39%.  

POLITYKA INWESTYCYJNA GMINY SZCZECINEK 

 – wydatki majątkowe budżetu 

Źródło: GUS / BDL. 
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Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

(w %) - tendencje 

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

(w %) - porównanie 

18,90% 

19,70% 

8,56% 

POLSKA 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Szczecinek 

26,3% 

15,8% 
17,2% 

22,2% 

19,4% 

12,8% 
14,4% 14,0% 

8,56% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Udział wydatków na inwestycje w Szczecinku w 

wydatkach łącznych budżetu wykazuje 

zmienność w czasie, jednak w ostatnich czterech 

latach kształtuje się na bardzo niskim poziomie 

(średnio ok. 12%).  To dlatego, Szczecinek zajmuje 

138 miejsce na 267 miast powiatowych w rankingu 

pod względem wydatków inwestycyjnych per capita 

w 2015r (http://www.wspolnota.org.pl ).  

W roku 2016 wskaźnik udziału wydatków 

inwestycyjnych w wydatkach budżetu Szczecinka 

był ekstremalnie niski (8,5%), co w relacji do 

średnich wskaźników dla województwa i Polski (w 

obu przypadkach ok. 19%), może wskazywać na 

niedobór inwestycji miejskich. Również wskaźniki 

za ostatnie 4 lata wskazują na nazbyt oszczędną 

politykę inwestycyjną. 

POLITYKA INWESTYCYJNA GMINY SZCZECINEK 

 – wydatki inwestycyjne budżetu 

Źródło: GUS / BDL. 
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Wartość projektów infrastrukturalnych i społecznych z 

finansowaniem zewnętrznym w latach 2008-2016 (w zł) 

Kategorie zrealizowanych w latach 2008-2016 przedsięwzięć 

z finansowaniem zewnętrznym 

infrastruktura 
miejska 

82% 

infrastruktura 
socjalna 

2% 

infrastruktura 
sportowa 

2% 

infrastruktura 
turystyczna 

3% 

ochrona 
środowiska 

6% 

infrastruktura 
strefy 

inwestycyjnej 
4% 

projekty 
społeczne 

1% 

295 552 314 

170 873 428 

Wartość dofinansowania Wkład własny 

W okresie obowiązywania poprzedniej Strategii 

rozwoju miasta, łączna wartość przedsięwzięć / 

projektów zrealizowanych z udziałem różnych 

źródeł zewnętrznego finansowania wyniosła w 

latach 2008-2016  blisko 466,5 mln zł, przy czym 

miasto pozyskało finansowanie na ok. 63% tej 

wartości.  

Dominującą kategorią przedsięwzięć 

inwestycyjnych w ramach tych projektów są 

inwestycje w szeroko rozumianą infrastrukturę 

miejską. Stanowią one blisko 82% wartości 

wszystkich omawianych przedsięwzięć i obejmują 

inwestycje głównie wodno-ściekowe (w tym 

największy projekt Zintegrowana gospodarka 

wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty –Faza II) oraz 

drogowe (przebudowy ulic i ciągów 

komunikacyjnych). 

Największy udział w finansowaniu omawianych 

projektów miały środki unijne. Aż 81% wartości 

wszystkich przedsięwzięć w latach 2008-2016 

stanowią projekty z finansowaniem UE. 

 

  

POLITYKA INWESTYCYJNA GMINY SZCZECINEK 

 – projekty z finansowaniem ze źródeł zewnętrznych 

Źródło: Materiały wewnętrzne Wydziału Rozwoju UM Szczecinek. 
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Projekty z zakresu infrastruktury socjalnej 

w latach 2008-2016 
Projekty społeczne w latach 2008-2016 

Zrealizowane w latach 2008-2016 projekty z zakresu 

infrastruktury socjalnej 

• Adaptacja  pomieszczeń ZRP z częściowym 

przeznaczeniem na świetlice dla dzieci romskich  

• Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Polnej w 

Szczecinku 

• Przebudowa części pomieszczeń budynku 

mieszkalnego na „Dom dla bezdomnych” w 

Szczecinku 

POLITYKA INWESTYCYJNA GMINY SZCZECINEK 

 –zrealizowane projekty w sferze socjalnej i społecznej 

Zrealizowane w latach 2008-2016 projekty społeczne 

• Wzmocnienie potencjału administracyjnego Miasta Szczecinek 

• Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia 

grupy żłobkowej w Szczecinku, dla dzieci w wieku od dwóch do trzech lat, w 

ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

• Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I – III 

• Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Koszalińskiej 66 w 

Szczecinku wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem placu 

zabaw z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka 

• Dofinansowanie do wydatków na zapewniania  funkcjonowania miejsc w 

żłobku „Tęcza” w Szczecinku utworzonego w 2011r . z udziałem programu 

MALUCH 2011 

• Dofinansowanie do wydatków na zapewnienie funkcjonowania miejsc w 

żłobku „Bajkowa Kraina” w Szczecinku, utworzonego w 2012r. z udziałem 

programu MALUCH 2012 

• Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego 

„mikrobus” specjalnie przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, dla Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Szczecinku 

• Kampania edukacyjno-informacyjna "Sortuj z głową" 

• Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego 

„mikrobus” specjalnie przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, dla Miasta Szczecinek – 

Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty 

• Wyruszamy do Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w 

Szczecinku w świat zabawy i nauki 
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Projekty z zakresu infrastruktury strefy 

inwestycyjnej w latach 2008-2016 
Projekty z zakresu infrastruktury miejskiej w latach 2008-2016 

Zrealizowane w latach 2008-2016 projekty z zakresu 

infrastruktury strefy inwestycyjnej 

• Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Szczecinku 

• Budowa kolektora deszczowego dla terenów 

inwestycyjnych w Szczecinku 

POLITYKA INWESTYCYJNA GMINY SZCZECINEK 

 –zrealizowane projekty w sferze miejskiej i inwestycyjnej 

Zrealizowane w latach 2008-2016 projekty z zakresu infrastruktury miejskiej 

• Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty –Faza II 

• Przebudowa ul. Wiatracznej w Szczecinku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

• Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Szczecinku 

• Przebudowa ul. 1-go Maja w Szczecinku 

• Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek 

• Przebudowa ul. Baczyńskiego w Szczecinku 

• Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem 

• Przebudowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Szczecinku 

• Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Polnej 

• Przebudowa budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny 

przy ul. T.Kościuszki 

Projekt 7 PR – projekty B+R – 

Zrównoważony Transport Miejski  

Zrealizowane w latach 2008-2016 projekty z zakresu 

infrastruktury transportu miejskiego 

• CIVITAS RENAISSANCE - Testing Innovative 

Strategies for Clean Urban Transport 
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Projekty z zakresu infrastruktury turystycznej w latach 

2008-2016 

Projekty z zakresu infrastruktury sportowej w 

latach 2008-2016 

POLITYKA INWESTYCYJNA GMINY SZCZECINEK 

 –zrealizowane projekty w sferze turystyczno-sportowej i ekologii 

Zrealizowane w latach 2008-2016 projekty z zakresu 

infrastruktury sportowej 

• Modernizacja istniejącej płyty boiska piłkarskiego o 

wymiarach 75x105 m w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy  

• Regionalne Centrum Tenisowe 

• Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni i skoczni do 

skoku w dal przy SP nr 5 

• Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 

im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku 

• Przebudowa z rozbudową budynku sali gimnastycznej o 

segment z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej 

Nr 7 i Gimnazjum Nr 3 w Szczecinku 

Zrealizowane w latach 2008-2016 projekty z zakresu ochrony środowiska 

• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  

• Rewitalizacja jeziora Trzesiecko  

• Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Szczecinek  

• Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty 

• Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii 

• Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne na terenie Miasta Szczecinek 

• Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Szczecinek 

• Wykonanie 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych placówkach edukacyjnych w Szczecinku 

Zrealizowane w latach 2008-2016 projekty z zakresu infrastruktury 

turystycznej 

• Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako 

istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej 

• Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinku na Centrum kongresowo-szkoleniowe z zapleczem 

gastronomicznym i hotelowym 

• Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w parku miejskim w 

Szczecinku  

• Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z basenem  

• Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako 

istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej 

Projekty z zakresu infrastruktury ochrony środowiska w latach 2008-2016 
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Źródła finansowania projektów UE (w zł netto) 

Łącznie w perspektywie finansowej UE 2007-2013, miasto zrealizowało 13 projektów ze wsparciem funduszy UE o 

wartości blisko 364,7 mln zł (uwzględniając całość POIŚ), w których dofinansowanie ze środków unijnych stanowiło 

67%.  

Trzeba podkreślić bardzo wątły udział finansowania w ramach wojewódzkiego RPO. Projekty miasta stanowią 

jedynie 0,6% wartości wszystkich projektów RPO WZ w latach 2007-2013. 

 

POLITYKA INWESTYCYJNA GMINY SZCZECINEK 

 – projekty z finansowaniem ze środków UE 

Źródło: Materiały wewnętrzne Wydziału Rozwoju UM Szczecinek. 

KWOTA 

DOFINANSOWANIA 
WKŁAD WŁASNY WARTOŚĆ PROJEKTU 

OGÓŁEM fundusze strukturalne UE 

(POIŚ – tylko Miasto) 
89 404 097,53 50 690 453,32 140 094 550,85 

RPO WZ 8 995 854,37 14 264 470,54 23 260 324,91 

POIŚ* 

 łącznie 233 311 425,34 

w tym Miasto:  

78 053 292,67   

łącznie 103 655 440,05 

w tym Miasto:  

34 323 139,82   

łącznie 336 966 865,39 

w tym Miasto: 

112 376 432,49  

POKL 1 354 950,49 21 672,05 1 376 622,54 

PROW 1 000 000,00 2 081 170,91 3 081 170,91 

Program w ramach 7 Programu 

Ramowego UE – Inicjatywa 

CIVITAS** 

7 123 262,56 5 720 899,788 12 844 162,35 

*POIŚ - Wspólny program 

realizowany w ramach ZMiGDP 

wraz z innymi 22 gminami 

związkowym, gdzie 

beneficjentem przedsięwzięcia i 

podmiotem odpowiedzialnym za 

realizację projektu pomocy 

technicznej był Związek Miast i 

Gmin Dorzecza Parsęty. 

**Zastosowano Średni kurs euro 

w zamówieniach publicznych 

obowiązujący na dzień 

sporządzania analizy 

(tj.od  1.01.2016) w wysokości: 

4,1749. Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 28.12.2015 r. w 

sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2254). 
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V  polityka i finanse gminy 

 Raport o stanie miasta 

V.3. POLITYKA INWESTYCYJNA GMINY 

Pozytywy  Negatywy  

 Relatywnie wysoki udział zewnętrznych 

źródeł finansowania przedsięwzięć 

rozwojowych 

 Niedoborowy udział wydatków 

inwestycyjnych w wydatkach  budżetu 

ogółem (głównie w ostatnich czterech 

latach) 

 Dominacja projektów twardych, 

infrastrukturalnych 

 Niekorzystna relacja dochodów 

majątkowych w stosunku do wydatków 

majątkowych 

 Korespondencja realizowanych 

przedsięwzięć z zamierzeniami 

strategicznymi 2008-2016 

 Zbyt skąpe środki przeznaczone na 

tworzenie infrastruktury w strefie 

inwestycyjnej 

KONKLUZJE 
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V  polityka i finanse gminy 

 Raport o stanie miasta 

 Istotna poprawa stanu budżetu po 2012 roku (od deficytu do nadwyżki) 

 Szybsze tempo wzrostu dochodów niż tempo wzrostu wydatków 

 Spore wartości wydatków inwestycyjnych / majątkowych 

 Duży, rosnący udział dochodów w dziale dot. podatków i opłat 

 Bezpieczny, malejący poziom zadłużenia 

 Niskie koszty obsługi długu  

 Spełnione rygory z art. 243 UFP 

 Projekcje zakładające radykalną obniżkę długu publicznego i kosztów obsługi 

 Relatywnie wysoki udział zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć 

rozwojowych 

 Dominacja projektów twardych, infrastrukturalnych 

 Korespondencja realizowanych przedsięwzięć z zamierzeniami strategicznymi 

2008-2016 

 

 

 

Najważniejsze pozytywy 
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V  polityka i finanse gminy 

 Raport o stanie miasta 

 Istotnie niższe niż średnia krajowa i wojewódzka wskaźniki dochodów i wydatków 

budżetu na mieszkańca 

 Niestabilność (zmienność) wartości wpływów z PIT i CIT 

 Słabnący potencjał dochodów majątkowych 

 Poważne obciążenie budżetu silnie narastającymi wydatkami w działach 

związanych z oświatą i pomocą społeczną 

 Wieloletnie zobowiązania wynikające ze spłaty rat kapitałowych na poziomie ok 

3,5 – 4,5 mln zł rocznie 

 Niedoborowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach  budżetu ogółem 

(głównie w ostatnich czterech latach) 

 Stosunkowo niewielka ilość realizowanych projektów miękkich (społecznych) 

dofinansowanych ze środków UE 

 Niekorzystna relacja dochodów majątkowych w stosunku do wydatków 

majątkowych 

 Zbyt skąpe środki przeznaczone na tworzenie infrastruktury w strefie 

inwestycyjnej 

 

Najważniejsze negatywy 
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Jakość życia 
 

Atrakcyjność inwestycyjna miasta 

Atrakcyjność turystyczna miasta 

Finanse gminne 
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 Analiza benchmarkowa 

Dla uzyskania pogłębionej diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej miasta 

Szczecinek, analiza strategiczna Szczecinka została wzbogacona o badania 

benchmarkowe oraz zestawienia rankingowe i ratingowe Szczecinka w grupie 7 

miast stanowiących bazę referencyjną (porównawczą).  

Zestawienia benchmarkowe mają charakter zestawień wg pozycji pod względem 

badanych zmiennych (rodzaj mini-rankingu), oraz pozwalają na kategoryzowanie 

badanych miast do klas ratingowych. Dodatkowo, zestawienia benchmarkowe są 

ilustrowane w układzie radarowym, pozwalającym na zobrazowanie pozycji miasta 

Szczecinek na tle miast stanowiących bazę odniesienia.  

Rankingi, ratingi i benchmarki radarowe zostały przeprowadzone dla czterech 

kategorii badawczych, uznanych za kluczowe z punktu widzenia strategicznych 

priorytetów rozwojowych miasta Szczecinek: 

 Atrakcyjność inwestycyjna miast 

 Atrakcyjność turystyczna miast 

 Jakość życia 

 Finanse gminne 

W każdym z rankingów zastosowano procedurę ocen ważonych, pozwalającą na 

ustalenie poziomu istotności zmiennych cząstkowych, opisujących poszczególne 

obszary. Suma ocen ważonych stanowi podstawę ustalenia pozycji w rankingu grupy 

badanych miast oraz do ich skategoryzowania w poszczególne klasy w ratingu. 
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 Analiza benchmarkowa 

Grupa benchmarkowa została zdefiniowana na bazie porównań głównych atrybutów 

miast, określających ich rozmiary (populacja i powierzchnia) oraz charakterystyki 

gospodarczej. W efekcie do grupy benchmarkowej przyjęto następujące miasta:  

 

  

Miasto 

  

Powiat 

  

Województwo 

  

Populacja 
Powierzchnia 

Pozycja w rankingu 

miast pod względem 

populacji 

Szczecinek szczecinecki zachodniopomorskie 40 620 48 km² 108 
Kołobrzeg kołobrzeski zachodniopomorskie 46 897 26 km² 97 

Chojnice chojnicki pomorskie 40 226 21 km² 109 

Mińsk Mazowiecki miński mazowieckie 39 880 13 km² 111 

Nowa Sól nowosolski lubuskie 39 721 22 km² 113 

Oświęcim oświęcimski małopolskie 39 664 30 km² 114 

Sieradz sieradzki łódzkie 42 800 51 km² 104 

Świnoujście Świnoujście zachodniopomorskie 41 134 197 km² 106 

Źródło: Ranking miast pod względem liczby ludności; http://www.polskawliczbach.pl/Miasta#ixzz4k1FEqDRS 
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KRYTERIA 

RANKINGU / 

RATINGU 

Ludność na 1 

km2 

Mieszkania 

na 1000 

mieszkańców 

Udział 

parków, 

zieleńców i 

terenów 

zieleni 

osiedlowej w 

powierzchni 

ogółem (w %) 

% 

zatrzymanych 

zanieczyśzczeń 

pyłowe 

Bezrobotni 

w stos. do 

ludności w 

wieku prod. 

ogółem w 

2016r. (w %) 

 

Przeciętne 

miesięczne 

wynagrodzenia 

brutto w 

relacji do 

średniej 

krajowej 

(Polska=100) 

Przychodnie 

na 10 tys. 

ludności 

Liczba osób 

pobierających 

zasiłki społ. - 

ubóstwo 

SU
M

A
 W

A
ŻO

N
A
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R
A

N
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G

 

R
A

TI
N

G
 

dane punktacj

a w skali  

0-10 

dane punktacja 

w skali  

0-10 

dane punktacja 

w skali  

0-10 

dane punktacja 

w skali  

0-10 

dane punktacja  

w skali  

0-10 

dane punktacja 

w skali  

0-10 

dane punktacja w 

skali 0-10 

dane punktacja 

w skali  

0-10 

8% 10% 10,0% 12,0% 17,0% 20% 8% 15% 

Kołobrzeg 1 810 4,00 482,5 10,00 8,3 10,00 98,5 9,00 4,2 9,00 81,7 4,00 6 8,00 1 053 8,00 7,57 1 M 

Oświęcim 1 299 5,00 412,9 9,00 3,8 5,00 99,7 10,00 4,9 8,00 88,6 8,00 6 8,00 1 894 6,00 7,50 2 M 

Świnoujście 208 10,00 493,0 10,00 0,6 1,00 29,0 1,00 3,1 10,00 104,7 10,00 4 3,00 494 10,00 7,46 3 P 

Mińsk Mazowiecki 3 064 1,00 415,7 9,00 2,6 3,00 93,8 7,00 4,2 9,00 85,1 6,00 4 3,00 2 034 5,00 5,84 4 P 

Szczecinek 833 7,00 374,9 7,00 2,5 3,00 99,9 10,00 8,4 2,00 86,1 7,00 8 10,00 2 398 2,00 5,60 5 P 

Nowa Sól 1 801 4,00 385,6 7,00 2,3 2,00 93,7 7,00 6,4 5,00 84,5 5,00 8 10,00 2 307 3,00 5,16 6 P 

Sieradz 835 7,00 373,9 7,00 1,6 1,00 95,2 8,00 6,1 6,00 79,4 3,00 5 5,00 2 311 3,00 4,79 7 O 

Chojnice 1 901 3,00 334,3 5,00 3,8 5,00 89,0 5,00 6,2 6,00 75,5 2,00 4 3,00 2 278 4,00 4,10 8 O 

klasy miast w ratingu 

7,5 - 10 klasa mistrzowska M 

5 - 7,49 klasa profesjonalna P 

2,5 - 5 klasa obiecująca O 

0 - 2,49 klasa niesdostateczna N 

Pozycja w 
rankingu 

5 
Klasa w 
ratingu 

P 
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 Analiza benchmarkowa 

0 

1 
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9 

10 
Ludność na 1 km2 

Mieszkania na 1000 mieszkańców 
 

Udział parków, zieleńców i 
terenów zieleni osiedlowej w 

powierzchni ogółem (w %) 
 

% zatrzymanych zanieczyśzczeń 
pyłowe 

 

Bezrobotni w stos. do ludności w 
wieku prod. ogółem w 2016r. (w 

%) 
 

 
Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenia brutto w relacji 
do średniej krajowej 

(Polska=100) 
 

Przychodnie na 10 tys. ludności 

Liczba osób pobierających zasiłki 
społ. - ubóstwo 

 

Kołobrzeg  

Oświęcim  

Świnoujście  

Mińsk Mazowiecki  

Szczecinek  

Nowa Sól  

Sieradz  

Chojnice  
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 Analiza benchmarkowa 

KRYTERIA 
RANKINGU / 

RATINGU 

Podmioty 
wpisane do 

rejestru 
REGON na 10 
tys. ludności 

Stopa 
bezrobocia w 
2016r. (w %) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzeni
a brutto w 
relacji do 
średniej 
krajowej 

(Polska=100) 

Kapitał 
zagraniczny 

na 1 
mieszkańca w 

wieku 
produkcyjny
m (dane dla 

powiatu) 

Odsetek 
ludności z 

wykształceniem 
wyższym  

(w %) 

Oferta gruntów 
inwestycyjnych 
(ilość i jakość) 

Istnienie 
strefy / 

podstrefy 
ekonomicznej

, klastrów, 
GVC, itp.. 

Lokalizacj
a i 

dostępnoś
ć 

komunika
cyjna 
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0-10 

dane 

Puncta-cja 

w skali 0-

10 

dane 

Puncta-

cja 

w skali 

0-10 

dane 

Puncta-

cja 

w skali 

0-10 

da

ne 

Puncta-

cja 

w skali 

0-10 

10% 15% 15,0% 10,0% 15,0% 15% 10% 10% 

Sieradz 1 025 4,00 6,1 7,00 79,4 8,00 179 2,00 11,5% 7,00 8,4 ha 7,00 tak 9,00 7,00 6,55 1 P 

Szczecinek 1 281 6,00 8,4 9,00 86,1 5,00 0 1,00 10,9% 6,00 16,7ha 10,00 tak 8,00 4,00 6,40 2 P 

Mińsk Mazowiecki 1 105 5,00 4,2 5,00 85,1 6,00 1 043 6,00 13,1% 9,00 10,4 ha 8,00 nie 3,00 6,00 6,20 3 P 

Kołobrzeg 1 754 10,00 4,2 5,00 81,7 7,00 673 4,00 13,7% 9,00 7,9 ha 6,00 nie 3,00 4,00 6,15 4 P 

Nowa Sól 935 3,00 6,4 7,00 84,5 6,00 2 003 10,00 9,7% 5,00 2,2 ha 3,00 tak 7,00 6,00 5,75 5 P 

Świnoujście 1 531 9,00 3,1 3,00 104,7 3,00 1 824 9,00 14,8% 10,00 8,9 ha 7,00 nie 3,00 2,00 5,75 6 P 

Oświęcim 1 095 5,00 4,9 6,00 88,6 4,00 1 644 8,00 12,3% 8,00 6,2 ha 5,00 nie 2,00 4,00 5,35 7 P 

Chojnice 989 3,00 6,2 7,00 75,5 8,00 780 5,00 8,6% 3,00 0,8 ha 1,00 nie 1,00 3,00 4,05 8 O 

klasy miast w ratingu 

7,5 - 10 klasa mistrzowska M 

5 - 7,49 klasa profesjonalna P 

2,5 - 5 klasa obiecująca O 

0 - 2,49 klasa niesdostateczna N 

Pozycja w 
rankingu 

2 
Klasa w 
ratingu 

P 
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Kapitał zagraniczny na 1 
mieszkańca w wieku produkcyjnym 

(dane dla powiatu) 
 

Odsetek ludności z wykształceniem 
wyższym (w %) 

 

Oferta gruntów inwestycyjnych 
(ilość i jakość) 

 

Istnienie strefy / podstrefy 
ekonomicznej, klastrów, GVC, itp.. 

 

Lokalizacja i dostępność 
komunikacyjna 
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KRYTERIA 

RANKINGU / 

RATINGU 

Obiekty 

hotelowe i 

noclegowe 

ogółem 

Liczba miejsc 

noclegowych 

Liczba obiektów 

z zapleczem 

konferecyjnym 

Udział 

wydatków na 

turystykę w 

wydatkach 

budżetu 

Lokalizacja i 

skomunikowa

nie 

Atrakcje 

turystyczne 

Turystyka 
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cja w skali  

0-10 

15% 15% 10,0% 10,0% 20,0% 20% 10% 

Kołobrzeg 121 10,00 15 267 10,00 34 10,00 0,37% 4,00 9,00 10,00 10,00 9,20 1 M 

Świnoujście 105 9,00 10 890 9,00 18 8,00 0,21% 3,00 6,00 10,00 10,00 8,00 2 M 

Oświęcim 7 5,00 642 6,00 4 4,00 0,10% 2,00 6,00 8,00 4,00 5,45 3 P 

Szczecinek 7 5,00 298 5,00 3 3,00 0,10% 2,00 6,00 5,00 3,00 4,50 4 O 

Nowa Sól 5 4,00 189 3,00 1 1,00 4,03% 10,00 6,00 2,00 1,00 3,85 5 O 

Sieradz 3 1,00 110 2,00 1 1,00 0,75% 5,00 8,00 3,00 2,00 3,45 6 O 

Mińsk 
Mazowiecki 

3 1,00 111 2,00 2 2,00 0,00% 1,00 7,00 4,00 2,00 3,15 7 O 

Chojnice 8 5,00 209 4,00 4 4,00 0,02% 1,00 5,00 1,00 1,00 3,15 8 O 

klasy miast w ratingu 

7,5 - 10 klasa mistrzowska M 

5 - 7,49 klasa profesjonalna P 

2,5 - 5 klasa obiecująca O 

0 - 2,49 klasa niesdostateczna N 

Pozycja w 
rankingu 

4 
Klasa w 
ratingu 

O 
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KRYTERIA 

RANKINGU / 

RATINGU 

Dochody budżetu na 

1 mieszkańca 

Wydatki budżetu na 

1 mieszkańca 

Saldo budżetu 

na 1 mieszkańca 

Dług publiczny 

na 1 mieszkańca 

Zdolność do 

spłaty długu 

(różnica między 

aktualnym a 

dopuszczalnym 

wskaźnikiem 

zgodnie z art.. 

243 UFP) 

Odsetek 

wydatków 

inwestycyjnych 

w budżecie 

'2016 
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 15%  15% 20% 20%  15%  15% 

                              

Świnoujście         5 884,20 zł  10,00        5 620,89 zł  10,00    443,78 zł  10,00  2 479,79 zł  1,00 7,41% 10,00 15,4% 7,00 7,75 1 M 

Kołobrzeg         4 111,21 zł  9,00        4 024,81 zł  9,00    150,77 zł  5,00    826,36 zł  7,00 3,72% 4,00 18,2% 10,00 7,20 2 P 

Mińsk 

Mazowiecki  
       3 226,72 zł  4,00        3 338,93 zł  6,00    138,67 zł  4,50    250,09 zł  10,00 4,50% 5,00 16,2% 8,00 6,35 3 P 

Szczecinek        3 155,28 zł  3,00       3 152,71 zł  4,00   212,72 zł  7,00   934,22 zł  6,00 5,73% 8,00 15,8% 7,00 5,90 4 P 

Nowa Sól         3 383,42 zł  5,00        3 239,91 zł  5,00      52,88 zł  2,00  1 376,95 zł  4,00 5,84% 8,00 15,5% 7,00 4,95 5 O 

Sieradz         3 076,37 zł  2,00        2 862,48 zł  2,50 -  102,68 zł  0,20    730,34 zł  8,00 4,64% 5,00 12,3% 4,00 3,67 6 O 

Oświęcim         3 812,13 zł  7,00        3 968,85 zł  8,00 -    24,94 zł  1,00  1 595,43 zł  3,00 1,51% 2,00 13,8% 5,00 4,10 7 O 

Chojnice         3 070,20 zł  1,50        2 944,18 zł  2,00 -    22,89 zł  0,15    992,40 zł  5,00 -5,83% 0,10 9,1% 1,00 1,72 8 N 

klasy miast w ratingu 

7,5 - 10 klasa mistrzowska M 

5 - 7,49 klasa profesjonalna P 

2,5 - 5 klasa obiecująca O 

0 - 2,49 klasa niesdostateczna N 

Pozycja w 
rankingu 

4 
Klasa w 
ratingu 

P 
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Jakość życia 

Atrakcyjność inwestycyjna miasta 

Atrakcyjność turystyczna miasta 

Finanse gminne 

Pozycja w 
rankingu 

5 
Klasa w 
ratingu 

P 

Pozycja w 
rankingu 
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Klasa w 
ratingu 
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klasy miast w ratingu 

7,5 - 10 klasa mistrzowska M 

5 - 7,49 klasa profesjonalna P 

2,5 - 5 klasa obiecująca O 

0 - 2,49 klasa niesdostateczna N 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#273 

SŁABE STRONY SILNE STRONY 

ZAGROŻENIA SZANSE 
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 Analiza SWOT 

Analiza SWOT to popularna heurystyczna technika służąca do porządkowania i 

analizy informacji o strategicznym znaczeniu. Jako taka, analiza SWOT została 

zastosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia gminy miasto 

Szczecinek. Analiza to pozwoli wykorzystać zgromadzone informacje do 

skatalogowania rekomendacji co do przyszłej strategii, która ma w założeniach 

bazować na eksploatacji atutów i szans, zidentyfikowanych w toku analizy i 

jednoczesnej eliminacji słabości i ewentualnych skutków zagrożeń. 

Zgodnie z założeniami metodycznymi wykonywania analizy SWOT, poniżej dokonano 

segregacji informacji strategicznych, konkludujących wnioski z Raportu o stanie 

miasta (rozdział 1) oraz z Badań benchmarkowych i zestawień rankingowych 

(rozdział 2) w trzech perspektywach: GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO, PRZESTRZEŃ 

I KONDYCJA MIASTA).  
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ATUTY SŁABE STRONY 
Silna reprezentacja podmiotów wpisujących się w regionalne i inteligentne specjalizacje, 
w tym podmiotów związanych z branżami przemysłu przetwórczego 

Znaczne oddalenie od stolicy województwa i stolicy kraju oraz niskiej jakości infrastruktura 
kolejowa 

Stosunkowo duży udział podmiotów zajmujących się usługami profesjonalnymi, 
naukowymi i technicznymi (ponad 10% wszystkich podmiotów usługowych) 

Ujemna demografia firm - negatywny bilans firm nowo rejestrowanych a firm 
wyrejestrowanych 

Aktywne funkcjonowanie Szczecineckiego Klastra Meblowego Znikomy udział podmiotów większych w strukturze firm (niewiele firm małych i średnich) 

Funkcjonowanie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku (wraz z 
dostępnością inwestycyjną) i uregulowanymi kwestiami prawnymi 

Stosunkowo niewielki udział podmiotów reprezentujących sekcję C (przetwórstwo 
przemysłowe) 

Stosunkowo duży udział podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (działających 
głównie  w SSE i w klastrze) 

Tradycyjna struktura branżowa usług – handel, transport i opieka zdrowotna. Struktura 
typowa dla mniejszych miejscowości. 

Kilka znaczących dużych podmiotów gwarantujących możliwości zatrudnienia 
mieszkańców Szczecinka i powiatu 

Zbyt niski udział podmiotów związanych z obsługą turystyki w kontekście potencjału miasta i 
oczekiwań związanych z rolą turystyki w rozwoju miasta 

Wysokie wskaźniki przedsiębiorczości (liczba firm na 10 tys. mieszkańców) 
Niewielki odsetek firm funkcjonujący w obszarze generującym innowacyjne rozwiązania, w 
tym firm ICT 

Wysokie oceny atrakcyjności inwestycyjnej Szczecinka (klasa A) zwłaszcza w kontekście 
atrakcyjności dla przemysłu / wysoka pozycja w rankingu benchmarkowym (2 na 8 
badanych miast referencyjnych) 

Ograniczony dostęp do podmiotów otoczenia biznesowego (zwłaszcza inkubatorów, parków 
technologicznych i centrów transferu technologii) 

Aktywność miasta w pozyskiwaniu inwestorów - dedykowana jednostka miasta do 
obsługi inwestorów 

Rozczarowujące wyniki sektora turystyki - niski i spadający poziom obłożenia miejsc 
noclegowych 

Wysoka dostępność transportowa (stosunkowo niewielkie odległości do wszystkich 
rodzajów transportu) dla potencjalnych inwestorów z branży przemysłowej 

Słaba / przeciętna pozycja w rankingu atrakcyjności turystycznej (4 pozycja na 8 miast 
referencyjnych) 

Niskie koszty pracy stanowiące jeden z głównych atutów atrakcyjności inwestycyjnej 
miasta 

Niejednoznacznie określona tożsamość marki miasta / niewielkie szanse na budowę 
wizerunku kurortu 

Wysokie walory turystyczne miasta – w obszarze pojeziernym, stanowiące ptencjał dla 
rozwoju sektora turystyki 

Niższe niż średnia dla regionu koszty pracy powodujące odpływ wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej 

Unowocześniona i rozbudowana infrastruktura rekreacyjna i sportowa, głównie do 
uprawiania turystyki aktywnej 

Stosunkowo duży udział w grupie osób bezrobotnych osób o wykształceniu średnim i w 
wieku produkcyjnym (25 – 34 lata) oraz osób długotrwale bezrobotnych 

    

SZANSE ZAGROŻENIA 
Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi  S11 Niestabilność / niepewność polityki rządowej w obszarze polityki gospodarczej 

Znacząca ilość planowanych inwestycji w infrastrukturę przemysłową w gminie  ( duża 
ilość pozwoleń na budowę obiektów przemysłowych i magazynowych wydana w 2016) 

Pogarszający się klimat inwestycyjny w polskiej gospodarce – tendencja do ograniczania 
inwestycji prywatnych i zagranicznych (Polska jako kraj podwyższonego ryzyka w ocenach 
agencji ratingowych) 

Sprzyjająca koniunktura gospodarcza i jej średnioterminowe prognozy Kurczący się potencjał wolnych terenów inwestycyjnych w gminie 

Rosnący w Polsce popyt na usługi turystyczne, w tym turystykę aktywną / Wzrost 
wydatków turystów i mieszkańców Polski na aktywne spędzanie wolnego czasu 

Ograniczony dostęp inwestorów do kadry wysoko wykwalifikowanej 

Większy zakres stosowania innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych 
technologii przez biznes, samorządy, mieszkańców 

Malejąca liczba uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zasilających lokalny rynek 
pracy 

  Narastająca konkurencyjność ofert turystycznych innych, również sąsiadujących regionów  
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SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Duża aktywność miasta na rzecz zaspokajania potrzeb zdrowotnych 
różnych grup mieszkańców (np. w ramach programów rehabilitacji 
seniorów, czy dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego). 

Negatywne cechy sytuacji demograficznej, w tym: Ujemna dynamika liczby 
mieszańców / Ujemne saldo migracji / Ujemne wskaźniki przyrostu naturalnego / 
Zaniżone wskaźniki urodzeń / Zaniżone wskaźniki dzietności i reprodukcji / 
Niekorzystna struktura wiekowa mieszkańców / Wysoki wskaźnik obciążenia 
demograficznego 

Sieć placówek przedszkolnych zapewniających objęcie opieką relatywnie 
dużego odsetka dzieci w wieku przedszkolnym 

Słaba / przeciętna pozycja miasta w rankingu Jakości życia (5 pozycja na 8 miasta 
referencyjnych) 

Znaczny udział mieszkań wyposażonych w podstawowe media, takie jak 
wodociąg, łazienka, 
 

Słabsza od przeciętnej w Polsce sytuacja mieszkaniowa w mieście (spadek liczby 
mieszkań oddanych do użytkowania(również mieszkań komunalnych, wzrost zaległości 
w opłatach za mieszkania komunalne; znaczny stopień dekapitalizacji zasobów 
mieszkań komunalnych) 

Wspieranie działalności świetlic terapeutycznych, klubów młodzieżowych, 
finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych, inicjowanie 
projektów o charakterze wychowawczym i edukacyjnym  

Niepokojące cechy poziomu bezpieczeństwa w mieście (m. in.: Wysoki wskaźnik ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców; Wzrost miejscowych 
zagrożeń pożarowych; Wysoki poziom rejestrów w Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, itp.) 

Stosunkowo duże nasycenie podmiotami ochrony zdrowia / relatywnie 
wysoka dostępność do usług medycznych (duża liczba przychodni i 
gabinetów lekarskich, nowoczesny szpital). 

Niskie i malejące wydatki budżetu na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową 

Poprawa bezpieczeństwa (niska i spadająca liczba przestępstw; wysoka, 
choć spadająca wykrywalność przestępstw; niski wskaźnik wypadków 
drogowych na 100 tys. mieszkańców) 

Stosunkowo niski poziom edukacji, w tym: Słabe wyniki uczniów szkól gimnazjalnych 
na tle województwa i Polski; Przeciętne lub słabe wyniki egzaminów maturalnych na 
tle województwa i Polski  

Duży potencjał instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz 
dziecka i rodziny w mieście 

Utrzymująca się migracja zarobkowa członków rodziny, co prowadzi do osłabienia 
więzów rodzinnych (eurosieroctwo, mniejsze zaangażowanie w opiekę nad osobami 
starszymi) 

Liczne projekty i programy dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
społecznych, w tym finansowane ze źródeł zewnętrznych  

Niski poziom świadomości społeczeństwa obywatelskiego (Małe  zaangażowanie 
mieszkańców w inicjatywy oddolne; niska frekwencja wyborcza) 
 

    

SZANSE ZAGROŻENIA 
Aktywizacja na poziomie centralnym polityki prorodzinnej  Niestabilna i centralistyczna polityka Państwa w obszarach samorządności; oświaty, 

ochrony zdrowia, polityki społecznej 

Wzrost swiadomości społeczeństwa w kierunku kształtowania pozytywnych 
postaw w zakresie zdrowego stylu życia i wdrażanie akcji profilaktycznych,  

Wzrastająca liczba seniorów wśród osób potrzebujących wsparcia instytucjonalnego 

Rozwój lokalnych i regionalnych działań skierowanych do osób długotrwale 
bezrobotnych- programy aktywizacji bezrobotnych  

Niepokojące prognozy populacyjne, w tym: pogłębianie się procesu „starzenia się” 
społeczeństwa oraz pogłębiający się niż; ujemne saldo migracji - dalsza „emigracja” 
ludności, głównie młodych osób 
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SILNE STRONY SŁABE STRONY 
Duża aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu środków z programów 
regionalnych, krajowych i unijnych 

Problemy skomunikowania miasta, w tym: Kłopotliwe połączenie kolejowe ze 
Szczecinem; Brak drogi ekspresowej łączącej Szczecinek ze stolicą 
województwa; Uciążliwe połączenie ze stolicą kraju - Warszawą 

Wyższy w porównaniu do regionu i Polski odsetek ludności korzystający 
z infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej 

Wysoki poziom uciążliwości zakładów przemysłowych dla środowiska i 
mieszkańców, w tym głównie wysokie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, 
skutkujące ustawową koniecznością opracowania programu ochrony powietrza 

Dobry stan miejskiej infrastruktury drogowej i liczne przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Znaczny stopień zdekapitalizowania miejskich zasobów mieszkaniowych 
(mieszkania komunalne i socjalne) 

Liczne przedsięwzięcia kreaujące infrastrukturę i przestrzeń rekreacyjno 
- sportową 

Istotnie niższe niż średnia krajowa i wojewódzka wskaźniki dochodów i 
wydatków budżetu na mieszkańca 

Wysoka jakość wody pitnej (wodociągowej) oraz dobrze rozwinięta 
infrastruktura wodno-ściekowa 

Niekorzystna relacja dochodów majątkowych w stosunku do wydatków 
majątkowych 

Wdrożony i dobrze rozwinięty system selektywnej zbiórki odpadów i 
recyclingu 

  

Znaczne zaangażowanie miasta w projekty proekologiczne    

Stabilne finanse publiczne, w tym: szybsze tempo wzrostu dochodów 
niż tempo wzrostu wydatków miasta (generowanie nadwyżki); 
bezpieczny, malejący poziom zadłużenia; niskie koszty obsługi długu;  
Spełnione rygory z art. 243 UFP 

  

Korespondencja realizowanych przedsięwzięć z zamierzeniami 
strategicznymi 2008-2016 

  

  

SZANSE ZAGROŻENIA 
Dostępność środków zewnętrznych w perspektywie 2014 - 2020 i w 
kolejnej 

Niestabilna i centralistyczna polityka Państwa w obszarze samorządności 

  Słabnący potencjał dochodów majątkowych gminy 

  Niedoborowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach  budżetu ogółem 
(głównie w ostatnich czterech latach) 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

  Ocena ekspercka 

 Analiza komparatywna 

  Wnioski i rekomendacje 



 Ewaluacja Strategii 2008-2017 
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Ewaluacja stopnia realizacji Strategii rozwoju miasta Szczecinek na lata 2008-2017 

została dokonana w dwóch podejściach, pozwalających na ocenę ekspercką-

obiektywizowaną oraz wewnętrzną-subiektywną.  

 

W perspektywie obiektywnej ewaluację przeprowadzono metodą konfrontacyjną, 

polegającą na zestawieniu głównych planowanych wskaźników monitorowania 

Strategii z 2008 roku z ich aktualnymi wielkościami (w dominującej części są to 

dane ilościowe za rok 2015, w nielicznych przypadkach za rok 2016, w zależności od 

dostępności danych GUS i UM Szczecinek). Dane te  stanowiły podstawę dla 

eksperckiej oceny jakościowej.  

 

W panelu eksperckim udział wzięło 5 niezależnych ekspertów dziedzinowych, 

wchodzących w skład zespołu opracowującego diagnozę strategiczną miasta 

Szczecinek.  

Każdy z ekspertów dokonał oceny głównych celów strategicznych oraz celów 

operacyjnych, zawartych w kartach projektów w Strategii 2008-2017, w 

pięciostopniowej skali: 

A – poziom bardzo dobry 

B – poziom dobry 

C – poziom dostateczny 

D – poziom mierny 

E – poziom niedostateczny. 

 

NOTA METODYCZNA 



 Ewaluacja Strategii 2008-2017 

Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#280 

Podobną ewaluację, bazującą na subiektywnej ocenie stopnia realizacji 

zamierzeń strategicznych z 2008 roku przeprowadzili wytypowani pracownicy 

UM Szczecinek oraz radni Rady Miasta (łącznie 14 ankiet ewaluacyjnych).  

 

Wykorzystano ten sam kwestionariusz w ocenie eksperckiej i ocenie wewnętrznej 

(przez pracowników UM Szczecinek), co pozwoliło na dokonanie analizy 

komparatywnej, przedstawionej w trzeciej części opracowania. 

 

Wyniki uzyskane w dwóch systemach oceny (wewnętrznej - subiektywnej i 

eksperckiej - zobiektywizowanej) zostały poddane obróbce statystycznej.  

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki zagregowane, w postaci 

zestandaryzowanych ocen uśrednionych. Zastosowano następujące przekroje 

prezentacji danych zagregowanych: 

1. Wyniki oceny wewnętrznej 

2. Wyniki oceny eksperckiej 

3. Analiza komparatywna wyników oceny wewnętrznej i eksperckiej – rozbieżności 

uzyskanych ocen 

4. Analiza komparatywna wyników oceny wewnętrznej i eksperckiej – zamierzenia 

strategicznej 2008-2017 o najniższych i najwyższych ocenach poziomu 

realizacji 

5. Rekomendacje co do przeniesienia/kontynuowania zadań w Strategii 2018-2023 

 

NOTA METODYCZNA 
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 Ewaluacja Strategii 2008-2017 

 Ocena subiektywna - wewnętrzna 
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 Ewaluacja Strategii 2008-2017 

 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Cel strategiczny 2008-2017 Ocena 

wewnętrzna 

• Wzrost liczby mieszkańców C 

• Poprawa jakości życia i sytuacji materialnej 

mieszkańców, rozwiązywanie problemów 

społecznych 

C++ 

• Powiększenie granic administracyjnych  miasta B+ 

 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

A  poziom bardzo dobry 

B  poziom dobry 

C poziom dostateczny 

D  poziom mierny 

E  poziom niedostateczny 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#283 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Rozwój gospodarczy i infrastruktura – Miasto przyjazne dla 

przedsiębiorców 

Ocena 

wewnętrzna 

• Działania na rzecz wspierania Przedsiębiorczości - Usprawnienie obsługi 

przedsiębiorców 
B 

• Promocja gospodarcza miasta - Rozwój inwestycji na terenie miasta, 

przyciąganie kapitału 
B+ 

• Uzbrajanie terenów inwestycyjnych - Rozwój inwestycji na terenie 

miasta, przyciąganie kapitału 
B+ 

• Wsparcie działalności funduszy poręczeniowych  - Wsparcie i 

dokapitalizowanie małych i średnich przedsiębiorstw 
C++ 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Rozwój gospodarczy i infrastruktura – Drogownictwo Ocena 

wewnętrzna 

• Budowa, przebudowa i modernizacja ulic i chodników  - 

Poprawa stanu sieci komunikacyjnej na terenie miasta 
B+ 

• Budowa parkingów -  Poprawa komunikacji na terenie miasta, 

Podnoszenie poziomu usług dla mieszkańców 
B+ 

• Budowa obwodnic miasta  - Poprawa warunków zamieszkania 

mieszkańców, usprawnienie ruchu, dostęp do nowych 

terenów inwestycyjnych 

B+ 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#285 

 Ewaluacja Strategii 2008-2017 

 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Rozwój gospodarczy i infrastruktura – Ochrona 

środowiska  

Ocena 

wewnętrzna 

• Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych i modernizacja infrastruktury 

towarzyszącej. Poprawa warunków zamieszkania i zmniejszenie 

ilości zbiorników bezodpływowych 

B 

• Modernizacja taboru komunikacyjnego. Poprawa warunków 

zamieszkania, ochrona środowiska 
B 

• Redukcja emisji zanieczyszczeń i rozwój sieci ciepłowniczych. 

Poprawa warunków zamieszkania, ochrona środowiska 
B 

• Rewitalizacja jeziora Trzesiecko. Ochrona środowiska, zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej 
B 

• Rozwiązanie problemu gospodarki odpadami - Ochrona środowiska 

oraz wykorzystanie surowców wtórnych 
 B+ 

• Minimalizacja uciążliwości zakładów przemysłowych - Poprawa 

stanu środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców 
C 

• Zmniejszenie uciążliwości transportu kołowego - Poprawa 

warunków życia mieszkańców 
B 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Turystyka, sport, rekreacja – Rozwój infrastruktury  Ocena 

wewnętrzna 

• Budowa, remont obiektów turystycznych oraz działania na rzecz 

rozbudowy bazy hotelowej. Zwiększenie atrakcyjności miasta dla 

mieszkańców i turystów 

B 

• Budowa, remont ogólnodostępnych obiektów sportowych i 

rekreacyjnych. Zwiększenie atrakcyjności miasta dla 

mieszkańców i turystów 

B 

• Budowa, remont przyszkolnych obiektów sportowych. 

Zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i turystów 
B 

• Wytyczenie i budowa szlaków turystycznych i ścieżek 

rowerowych. Zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i 

turystów 

B+ 

• Zagospodarowanie brzegu jeziora Trzesiecko. Zwiększenie 

atrakcyjności miasta dla mieszkańców i turystów 
B++ 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Turystyka, sport, rekreacja – Promocja i budowanie 

marki miasta 

Ocena 

wewnętrzna 

• Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i promocja 

turystyczna - Wzrost liczby turystów 
B+ 

• Rozwój markowych produktów turystycznych - Wzrost liczby 

turystów 
C 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Turystyka, sport, rekreacja – Przedsięwzięcia 

sportowe i turystyczne 

Ocena 

wewnętrzna 

• Organizacja imprez masowych w mieście (sportowych i 

rekreacyjnych) - Zwiększenie atrakcyjności miasta dla 

mieszkańców i turystów 

B+ 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Turystyka, sport, rekreacja – Wspieranie inicjatyw 

społeczności lokalnej 

Ocena 

wewnętrzna 

• Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział w 

zajęciach sportowych - Zwiększenie liczby młodych mieszkańców miasta 

uprawiających sport 

B+ 

• Wspieranie wybranych dyscyplin sportowych - Zwiększenie liczby 

mieszkańców uprawiających sport 
B 

• Powołanie Szczecineckiej Rady Sportu i wdrożenie "Strategii rozwoju 

kultury fizycznej i sportu w mieście Szczecinek” - Zapewnienie 

infrastruktury i usług sportowych i rekreacyjnych 

C++ 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Warunki życia mieszkańców – Oświata  Ocena 

wewnętrzna 

• Remonty i modernizacje bazy oświatowej - Poprawa 

warunków nauczania 
B 

• Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży - 

Rozwój dzieci i młodzieży 
B 

• Podnoszenie efektywności kształcenia w szkołach - Rozwój 

edukacyjny dzieci i młodzieży 
C++ 

• Rozwój zasobów ludzkich - Rozwój edukacyjny dzieci i 

młodzieży 
B 

• Działania na rzecz poszerzenia oferty wyższych studiów 

stacjonarnych na terenie miasta - Poprawa efektów 

nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 

• Zaspokojenie potrzeb kadrowych w zakresie nauczania j. 

angielskiego w szczecineckich szkołach. 

C++ 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#291 

 Ewaluacja Strategii 2008-2017 

 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Warunki życia mieszkańców – Ochrona zdrowia Ocena 

wewnętrzna 

• Zapewnienie mieszkańcom dostępu do 

nowoczesnego lecznictwa oraz ochrony życia i zdrowia – 

Poprawa konkurencyjności szczecineckiego szpitala na rynku 

świadczeń zdrowotnych i doprowadzenie do wykonywania coraz 

bardziej specjalistycznych procedur medycznych 

C++ 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Warunki życia mieszkańców – Kultura Ocena 

wewnętrzna 

• Remonty i modernizacje bazy kulturalnej -  Poprawa standardu 

obiektów instytucji kultury 
B 

• Animowanie działań kulturalnych - Zwiększenie atrakcyjności 

miasta dla mieszkańców i turystów 
B+ 

• Organizacja obchodów 700-lecia Miasta - Uatrakcyjnienie 

obchodów 700-lecia miasta, promocja miasta 
B+ 

• Publikacja historycznych prac naukowych i popularno-

naukowych w związku z obchodami 700-lecia Miasta - 

Uatrakcyjnienie obchodów 700-lecia miasta, promocja miasta 

B 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Warunki życia mieszkańców – Pomoc społeczna Ocena 

wewnętrzna 

• Wspieranie osób niepełnosprawnych - Ochrona grup 

mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym 
C+ 

• Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i wykluczenia 

społecznego – zatrudnienie - Ochrona grup mieszkańców 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

B 

• Przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji społecznej - Ochrona 

grup mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym 
C++ 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Warunki życia mieszkańców – Bezpieczeństwo Ocena wewnętrzna 

• Stworzenie Centrum szybkiego reagowania - Poprawa 

bezpieczeństwa 
C 

• Remont bazy i doposażenie Straży Miejskiej - Zmniejszenie 

skali przestępczości w mieście 
B+ 

• Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta - Zmniejszenie 

skali przestępczości w mieście 
B 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Warunki życia mieszkańców – Mienie komunalne Ocena 

wewnętrzna 

• Realizacja polityki mieszkaniowej miasta, budowa i 

modernizacja obiektów komunalnych - Poprawa stanu 

budynków i zapewnienie mieszkań 

B 

• Rewitalizacja obszarów miejskich - Odnowa społeczna i 

architektoniczna terenu objętego Lokalnym Programem 

Rewitalizacji 

B 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Warunki życia mieszkańców – Infrastruktura 

Społeczeństwa Informacyjnego 
 

Ocena 

wewnętrzna 

• Rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej 

- Intensyfikacja rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez 

poprawę warunków dostępu do Internetu, rozwoju 

komunikacji, a przez to poprawę warunków dostępu do 

informacji publicznej, publicznych e-usług świadczonych 

drogą elektroniczną oraz gospodarki elektronicznej (Business) 

C 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego – Rozwój 

organizacji pozarządowych 

Ocena 

wewnętrzna 

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Aktywizacja 

społeczności miasta 
B 

• Baza lokalowa organizacji pozarządowych - Aktywizacja 

społeczności miasta 
C++ 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego – Wspieranie 

osób najbardziej potrzebujących 

Ocena 

wewnętrzna 

• Wsparcie mniejszości i pomoc w integracji z resztą 

społeczności miejskiej - Wspieranie mniejszości narodowych 

i religijnych 

C 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego – 

Aktywizacja osób starszych 

Ocena 

wewnętrzna 

• Domy Dziennego Pobytu, Rodzinny Dom Pomocy Społecznej - 

Aktywizacja osób starszych 
C++ 

• Oferta dla osób starszych - Aktywizacja osób starszych 
C++ 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego – Wspieranie 

demokracji lokalnej 

Ocena 

wewnętrzna 

• Wsparcie funkcjonowania Rad Osiedlowych - Aktywizacja 

społeczności miasta 
B 
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 Ocena subiektywna - wewnętrzna 

Podsumowanie oceny wewnętrznej poziomu realizacji zamierzeń strategicznych 2008-2017 

Relatywnie wysoki poziom oceny 

realizacji zamierzeń strategicznych 

Relatywnie niski poziom oceny 

realizacji zamierzeń strategicznych 

• Inwestycje, w tym komunalne i w oświacie; tereny 

inwestycyjne 

• Oświata 

• Promocja miasta • Produkt turystyczny Szczecinka 

• Gospodarka wodno-ściekowa • Rozwój infrastruktury elektronicznej 

• Gospodarka odpadami • Aktywizacja społeczności lokalnych 

• Organizacja imprez masowych w mieście  
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  Ocena ekspercka 
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 Ewaluacja Strategii 2008-2017 

  Ocena ekspercka 

Cel strategiczny 2008-2017 Ocena ekspercka 

• Wzrost liczby mieszkańców D 

• Poprawa jakości życia i sytuacji materialnej 

mieszkańców, rozwiązywanie problemów 

społecznych 

C+ 

• Powiększenie granic administracyjnych  miasta B 

A  poziom bardzo dobry 

B  poziom dobry 

C poziom dostateczny 

D  poziom mierny 

E  poziom niedostateczny 
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  Ocena ekspercka 

Rozwój gospodarczy i infrastruktura – Miasto przyjazne dla 

przedsiębiorców 

Ocena 

ekspercka 

• Działania na rzecz wspierania Przedsiębiorczości - Usprawnienie obsługi 

przedsiębiorców 
C 

• Promocja gospodarcza miasta - Rozwój inwestycji na terenie miasta, 

przyciąganie kapitału 
C 

• Uzbrajanie terenów inwestycyjnych - Rozwój inwestycji na terenie 

miasta, przyciąganie kapitału 
B+ 

• Wsparcie działalności funduszy poręczeniowych  - Wsparcie i 

dokapitalizowanie małych i średnich przedsiębiorstw 
E 
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  Ocena ekspercka 

Rozwój gospodarczy i infrastruktura – Drogownictwo Ocena ekspercka 

• Budowa, przebudowa i modernizacja ulic i chodników  - 

Poprawa stanu sieci komunikacyjnej na terenie miasta 
C 

• Budowa parkingów -  Poprawa komunikacji na terenie miasta, 

Podnoszenie poziomu usług dla mieszkańców 
B 

• Budowa obwodnic miasta  - Poprawa warunków zamieszkania 

mieszkańców, usprawnienie ruchu, dostęp do nowych 

terenów inwestycyjnych 

B 
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  Ocena ekspercka 

Rozwój gospodarczy i infrastruktura – Ochrona 

środowiska  

Ocena 

ekspercka 

• Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych i modernizacja infrastruktury 

towarzyszącej. Poprawa warunków zamieszkania i zmniejszenie 

ilości zbiorników bezodpływowych 

B 

• Modernizacja taboru komunikacyjnego. Poprawa warunków 

zamieszkania, ochrona środowiska 
B 

• Redukcja emisji zanieczyszczeń i rozwój sieci ciepłowniczych. 

Poprawa warunków zamieszkania, ochrona środowiska 
B 

• Rewitalizacja jeziora Trzesiecko. Ochrona środowiska, zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej 
B 

• Rozwiązanie problemu gospodarki odpadami - Ochrona środowiska 

oraz wykorzystanie surowców wtórnych 
 B 

• Minimalizacja uciążliwości zakładów przemysłowych - Poprawa 

stanu środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców 
D 

• Zmniejszenie uciążliwości transportu kołowego - Poprawa 

warunków życia mieszkańców 
B 
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  Ocena ekspercka 

Turystyka, sport, rekreacja – Rozwój infrastruktury  Ocena 

ekspercka 

• Budowa, remont obiektów turystycznych oraz działania na rzecz 

rozbudowy bazy hotelowej. Zwiększenie atrakcyjności miasta dla 

mieszkańców i turystów 

C 

• Budowa, remont ogólnodostępnych obiektów sportowych i 

rekreacyjnych. Zwiększenie atrakcyjności miasta dla 

mieszkańców i turystów 

B 

• Budowa, remont przyszkolnych obiektów sportowych. 

Zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i turystów 
B 

• Wytyczenie i budowa szlaków turystycznych i ścieżek 

rowerowych. Zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i 

turystów 

B+ 

• Zagospodarowanie brzegu jeziora Trzesiecko. Zwiększenie 

atrakcyjności miasta dla mieszkańców i turystów 
B+ 
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  Ocena ekspercka 

Turystyka, sport, rekreacja – Promocja i budowanie 

marki miasta 

Ocena 

ekspercka 

• Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i promocja 

turystyczna - Wzrost liczby turystów 
C 

• Rozwój markowych produktów turystycznych - Wzrost liczby 

turystów 
C 
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  Ocena ekspercka 

Turystyka, sport, rekreacja – Przedsięwzięcia 

sportowe i turystyczne 

Ocena 

ekspercka 

• Organizacja imprez masowych w mieście (sportowych i 

rekreacyjnych) - Zwiększenie atrakcyjności miasta dla 

mieszkańców i turystów 

B 
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  Ocena ekspercka 

Turystyka, sport, rekreacja – Wspieranie inicjatyw 

społeczności lokalnej 

Ocena 

ekspercka 

• Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział 

w zajęciach sportowych - Zwiększenie liczby młodych 

mieszkańców miasta uprawiających sport 

C 

• Wspieranie wybranych dyscyplin sportowych - Zwiększenie liczby 

mieszkańców uprawiających sport 
C 

• Powołanie Szczecineckiej Rady Sportu i wdrożenie "Strategii 

rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Szczecinek” - 

Zapewnienie infrastruktury i usług sportowych i rekreacyjnych 

D 
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  Ocena ekspercka 

Warunki życia mieszkańców – Oświata  Ocena ekspercka 

• Remonty i modernizacje bazy oświatowej - Poprawa 

warunków nauczania 
C 

• Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży - 

Rozwój dzieci i młodzieży 
C 

• Podnoszenie efektywności kształcenia w szkołach - Rozwój 

edukacyjny dzieci i młodzieży 
D 

• Rozwój zasobów ludzkich - Rozwój edukacyjny dzieci i 

młodzieży 
C 

• Działania na rzecz poszerzenia oferty wyższych studiów 

stacjonarnych na terenie miasta - Poprawa efektów 

nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 

• Zaspokojenie potrzeb kadrowych w zakresie nauczania j. 

angielskiego w szczecineckich szkołach. 

C 
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  Ocena ekspercka 

Warunki życia mieszkańców – Ochrona zdrowia Ocena 

ekspercka 

• Zapewnienie mieszkańcom dostępu do 

nowoczesnego lecznictwa oraz ochrony życia i zdrowia – 

Poprawa konkurencyjności szczecineckiego szpitala na rynku 

świadczeń zdrowotnych i doprowadzenie do wykonywania coraz 

bardziej specjalistycznych procedur medycznych 

B 
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  Ocena ekspercka 

Warunki życia mieszkańców – Kultura Ocena 

ekspercka 

• Remonty i modernizacje bazy kulturalnej -  Poprawa standardu 

obiektów instytucji kultury 
C 

• Animowanie działań kulturalnych - Zwiększenie atrakcyjności 

miasta dla mieszkańców i turystów 
C 

• Organizacja obchodów 700-lecia Miasta - Uatrakcyjnienie 

obchodów 700-lecia miasta, promocja miasta 
B 

• Publikacja historycznych prac naukowych i popularno-

naukowych w związku z obchodami 700-lecia Miasta - 

Uatrakcyjnienie obchodów 700-lecia miasta, promocja miasta 

B 
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  Ocena ekspercka 

Warunki życia mieszkańców – Pomoc społeczna Ocena 

ekspercka 

• Wspieranie osób niepełnosprawnych - Ochrona grup 

mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym 
C 

• Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i wykluczenia 

społecznego – zatrudnienie - Ochrona grup mieszkańców 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

C 

• Przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji społecznej - Ochrona 

grup mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym 
C 



Diagnoza strategiczna dla miasta Szczecinek ’2017 

#315 

 Ewaluacja Strategii 2008-2017 

  Ocena ekspercka 

Warunki życia mieszkańców – Bezpieczeństwo Ocena ekspercka 

• Stworzenie Centrum szybkiego reagowania - Poprawa 

bezpieczeństwa 
B 

• Remont bazy i doposażenie Straży Miejskiej - Zmniejszenie 

skali przestępczości w mieście 
B 

• Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta - Zmniejszenie 

skali przestępczości w mieście 
B 
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  Ocena ekspercka 

Warunki życia mieszkańców – Mienie komunalne Ocena 

ekspercka 

• Realizacja polityki mieszkaniowej miasta, budowa i 

modernizacja obiektów komunalnych - Poprawa stanu 

budynków i zapewnienie mieszkań 

B 

• Rewitalizacja obszarów miejskich - Odnowa społeczna i 

architektoniczna terenu objętego Lokalnym Programem 

Rewitalizacji 

B 
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  Ocena ekspercka 

Warunki życia mieszkańców – Infrastruktura 

Społeczeństwa Informacyjnego 
 

Ocena 

ekspercka 

• Rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej 

- Intensyfikacja rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez 

poprawę warunków dostępu do Internetu, rozwoju 

komunikacji, a przez to poprawę warunków dostępu do 

informacji publicznej, publicznych e-usług świadczonych 

drogą elektroniczną oraz gospodarki elektronicznej (Business) 

C 
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  Ocena ekspercka 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego – Rozwój 

organizacji pozarządowych 

Ocena 

ekspercka 

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Aktywizacja 

społeczności miasta 
C+ 

• Baza lokalowa organizacji pozarządowych - Aktywizacja 

społeczności miasta 
C+ 
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  Ocena ekspercka 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego – Wspieranie 

osób najbardziej potrzebujących 

Ocena ekspercka 

• Wsparcie mniejszości i pomoc w integracji z resztą 

społeczności miejskiej - Wspieranie mniejszości narodowych 

i religijnych 

C 
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  Ocena ekspercka 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego – 

Aktywizacja osób starszych 

Ocena ekspercka 

• Domy Dziennego Pobytu, Rodzinny Dom Pomocy Społecznej - 

Aktywizacja osób starszych 
D 

• Oferta dla osób starszych - Aktywizacja osób starszych 
D 
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  Ocena ekspercka 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego – Wspieranie 

demokracji lokalnej 

Ocena 

ekspercka 

• Wsparcie funkcjonowania Rad Osiedlowych - Aktywizacja 

społeczności miasta 
C 
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  Ocena ekspercka 

Podsumowanie eksperckiej oceny poziomu realizacji zamierzeń strategicznych 2008-2017 

Relatywnie wysoki poziom 

oceny realizacji zamierzeń 

strategicznych 

Relatywnie niski poziom oceny 

realizacji zamierzeń 

strategicznych 

• Gospodarka wodno-ściekowa • Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 

• Gospodarka odpadami • Aktywizacja osób starszych (istotne wobec 

odwróconej piramidy demograficznej) 

• Realizacja polityki mieszkaniowej • Dostęp do infrastruktury elektronicznej 

• Uzbrajanie terenów inwestycyjnych • Baza kulturalna 

• Zmniejszenie uciążliwości transportu 

kołowego 

• Minimalizacja uciążliwości zakładów 

przemysłowych (w 2015 r. wdrożono „Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 

Szczecinek”) 
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 W tej części opracowania dokonano analizy komparatywnej oceny realizacji Strategii 

2008-2017, w dwóch przekrojach. 

 W przekroju 1: wskazano te elementy Strategii rozwoju miasta Szczecinek na lata 

2008-2017, których ewaluacja stopnia realizacji strategii,  dokonana w ramach oceny 

wewnętrznej (przez przedstawicieli UM Szczecinek oraz radnych Miasta Szczecinek) 

oraz oceny eksperckiej. wykazuje znaczące różnice, co najmniej o jedną pełną 

ocenę. 

 W przekroju 2: wskazano elementy Strategii 2008-2017 ocenione jako w pełni 

zrealizowane bądź o relatywnie wysokim poziomie realizacji założonych zadań oraz 

te elementy Strategii, które nie zostały zrealizowane.  

Porównanie oceny realizacji zamierzeń strategicznych 2008-2017 
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Ocena wewnętrzna Ocena ekspercka 

B 

poziom dobry 

C+ 

poziom dostateczny plus 

Ewaluacja stopnia realizacji Strategii rozwoju miasta Szczecinek na lata 2008-2017 

została dokonana w dwóch przekrojach – jako ocena wewnętrzna i ocena ekspercka. 

 

Wyniki ewaluacji wykazują  pewne różnice w poziomie oceny subiektywnej i 

obiektywizowanej. 

 

Ocena wewnętrzna wskazała na zróżnicowany poziom znajomości Strategii 2008-

2017 przez respondentów, ich dość łagodne oceny oraz relatywnie niski poziom 

świadomości danych bazowych (faktycznych danych statystycznych). 
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 Analiza komparatywna 
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Porównanie oceny realizacji celów strategicznych 2008-2017 

Ocena 

wewnętrzna 

Ocena 

ekspercka 

Wzrost liczby mieszkańców C D 

KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

Ocena ekspercka uwzględnia faktyczne, negatywne trendy demograficzne wynikające z 

obiektywnych danych statystycznych. W roku 2010 na skutek zmian administracyjnych, tj. 

przyłączenia do gminy o statusie miasta Szczecinek części obszarów obrębów 

ewidencyjnych Świątki i Trzesieka o powierzchni 1132,94 ha z gminy Szczecinek, 

populacja miasta wzrosła o 7% i wynosiła 40 856 mieszkańców. Niestety zabieg ten nie 

zahamował dalszego spadku populacji, w efekcie czego, w ciągu kolejnych 7 lat od 

zmiany administracyjnej liczba mieszkańców spadła o 1,2%. Miasto cierpi na stosunkowo 

wysoki, ujemny wskaźnik migracji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Sytuacji nie 

pooprawiają bardzo niskie wskaźniki rozrodczości oraz ujemna stopa przyrostu 

naturalnego. Stąd, wg prognoz demograficznych, w kolejnych latach Szczecinek odnotuje 

dalszy spadek ludności do poziomu ok. 38 tys. w 2030 roku.  
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Porównanie oceny realizacji celów strategicznych 2008-2017 

Ocena 

wewnętrzna 

Ocena ekspercka 

Poprawa jakości życia i sytuacji 

materialnej mieszkańców, 

rozwiązywanie problemów społecznych 

C++ 

 

C+ 

KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

Oceny wewnętrzna i  ekspercka względnie zgodne, wskazują na dostateczny (plus) 

poziom realizacji przedsięwzięć związanych z poprawą jakości życia w mieście.  Oznacza 

to, że w kolejnej strategii ten obszar nadal powinien być wyeksponowany jako 

priorytetowy.  
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Porównanie oceny realizacji celów strategicznych 2008-2017 

Ocena 

wewnętrzna 

Ocena ekspercka 

Powiększenie granic administracyjnych  

miasta 
B+  B 

KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

Oceny wewnętrzna i  ekspercka względnie zgodne, wskazują na dobry (plus) poziom 

realizacji celu strategicznego związanego z granicami administracyjnymi miasta.  W roku 

2010 dokonano zmian administracyjnych, tj. przyłączenia do gminy o statusie miasta 

Szczecinek części obszarów obrębów ewidencyjnych Świątki i Trzesieka o powierzchni 

1132,94 ha z gminy Szczecinek. I choć w mieście pojawia się przekonanie, że dalsze 

zabiegi mające na celu powiększanie granic administracyjnych Szczecinka mają sens, to 

jednak projekt dalszego rozszerzania granic miasta wymaga dogłębnych analiz i studiów 

projekcyjnych, określających potencjalne korzyści dla miasta. Zaznaczyć należy, że 

prosta ekstrapolacja danych zsumowanych dla gminy miejskiej i wiejskich prowadzi do 

wniosków o pogorszeniu głównych mierzalnych parametrów opisujących potencjał 

rozwoju obszaru. 
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Ocena 

wewnętrzna 

Ocena 

ekspercka 

Usprawnienie obsługi przedsiębiorców 
B C 

Rozwój inwestycji na terenie miasta, przyciąganie 

kapitału 
B+ C 

Wsparcie działalności 

funduszy poręczeniowych  - Wsparcie i 

dokapitalizowanie małych i średnich 

przedsiębiorstw 

C++ E 

Porównanie oceny: Miasto przyjazne dla przedsiębiorców  

KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

• Wymagane dalsze zabiegi w kierunku obsługi typu one stop shop (przyjazna, 

ułatwiająca relacje inwestorów z władzami miasta) oraz wzmocnienie polityki 

wsparcie inwestorów 

• Istnieje dość dobrze rozbudowany system inżynierii finansowej MSP, dostępny w 

schematach wojewódzkim i ogólnopolskim. Szczecinek nie jest samodzielnie 

zaangażowany w takie przedsięwzięcia. Rekomenduje się usunięcie z zapisów 

strategii zadań strategicznych tego typu, jako wyzwań pozostających zupełnie 

poza zakresem oddziaływania i jakiejkolwiek sprawczości samorządu miasta. 
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KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

• Zadanie strategiczne: Budowa, remont obiektów turystycznych oraz działania na rzecz rozbudowy bazy hotelowej, pozostaje poza bezpośrednim 

oddziaływaniem samorządu, w związku z czym taki zapis w strategii pozostawia iluzję sprawczości i w efekcie daje rozczarowującą ocenę stanu 

wykonania.  

• Analiza aktywności inwestycyjnej samorządu Szczecinka, wskazuje sporo istotnych inwestycji miejskich realizowanych w zakresie rozwoju 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, co nie zmienia rekomendacji dla dalszych tego typu inwestycji. 

• W przygotowanym w ramach niniejszej diagnozy rankingu atrakcyjności turystycznej, miasto plasuje się na czwartej pozycji na osiem badanych 

miast jako baza referencyjna. Miasto potrzebuje charakterystycznego produktu turystycznego i wzmocnienia działań promocyjnych.  

• Zwraca uwagę istotna różnica w ocenie wewnętrznej i eksperckiej stanu realizacji zadania: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i promocja 

turystyczna. Z pewnością wynika ona z wpływów subiektywizmu poznawczego respondentów i ekspertów. Trzeba zaznaczyć, że ocena ekspercka 

bazuje na badaniach opinii o Szczecinku jako mieście turystycznym (głównie research on-line). 

Porównanie oceny: Rozwój infrastruktury turystycznej 

Ocena 

wewnętrzna 

Ocena 

ekspercka 

Budowa, remont obiektów turystycznych oraz 

działania na rzecz rozbudowy bazy hotelowej - 

Zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i 

turystów 

B C 

Zagospodarowanie brzegu jeziora Trzesiecko - 

Zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i 

turystów 

B++ B+ 

Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i 

promocja turystyczna  

B+ C 
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Ocena 

wewnętrzna 

Ocena 

ekspercka 

Zwiększenie liczby młodych mieszkańców miasta 

uprawiających sport 
B+ C 

Zwiększenie liczby mieszkańców uprawiających sport 
B C 

Powołanie Szczecineckiej Rady Sportu i wdrożenie 

"Strategii rozwoju kultury fizycznej i sportu w 

mieście Szczecinek” 

C++ D 

Porównanie oceny: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej 

KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

• Duża aktywność SAPIK przynosi efekty, jednak nadal wymaga poszerzenia zakresu i 

zasięgu oddziaływania 

• Rola OSiR – konieczna aktywizacja 

• Z opisów na stronach internetowych wynika, że tzw. Rada Trenerów jako zespół 

opiniodawczy - doradczy jest nieaktywna lub nie promuje swojej aktywności. 

Intencją powołania Rady było promowanie i inspirowanie działań i wydarzeń 

sportowych, itp. Poza deklaracją w sprawie istnienia Rady nie zidentyfikowano 

żadnych objawów jej aktywności. 

• Dodatkowo z przeprowadzonych badań ankietowych wśród przedstawicieli UM 

Szczecinek - ocenę działalności Rady wyraziła najmniejsza liczba respondentów, 

większość – nie potrafią ocenić jej działań. Wskazuje to na jej nikłą aktywność. 
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Ocena 

wewnętrzna 

Ocena 

ekspercka 

Remonty i modernizacje bazy oświatowej - Poprawa 

warunków nauczania 
B C 

Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i 

młodzieży 
B C 

Podnoszenie efektywności kształcenia w szkołach 
C++ D 

Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży B C 

Porównanie oceny: Oświata 

KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

• Sporej wartości przedsięwzięcia inwestycyjne w oświacie (np. ze środków 

POIS) nie wyczerpują wszystkich potrzeb. Nadal istnieje stosunkowo pilna 

konieczność dalszych modernizacji, także wobec reformy edukacji. 

 

• Niskie, niezadowalające wyniki w obszarze zdawalności egzaminów 

szkolnych (gimnazjalny, maturalny) – ocena wewnętrzna nie znajduje 

odzwierciedlenia w obiektywnych rankingach. 
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Ocena 

wewnętrzna 

Ocena 

ekspercka 

Remonty i modernizacje bazy kulturalnej -  Poprawa 

standardu obiektów instytucji kultury 
B C 

Animowanie działań kulturalnych - Zwiększenie 

atrakcyjności miasta dla mieszkańców i turystów 
B+ C 

Porównanie oceny: Kultura 

KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

Niewystarczająca infrastruktura kulturalna, domagająca się dalszych 

nakładów. Ocena ekspercka wydaje się dość krytyczna, jednak pozostaje 

bardziej adekwatna wobec realiów, zwłaszcza wobec zdiagnozowanej redukcji 

nakładów na kulturę w ostatnich trzech latach. 
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Ocena 

wewnętrzna 

Ocena 

zewnętrzna 

Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i 

wykluczenia społecznego – zatrudnienie - Ochrona 

grup mieszkańców zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

B C 

Przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji 

społecznej - Ochrona grup mieszkańców 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

B C 

Porównanie oceny: Pomoc społeczna 

KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

• Niewystarczające działania w zakresie pomocy społecznej – na tle 

prognoz demograficznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

nadal musi pozostać priorytetem polityki społecznej miasta. 

 

• Stosunkowo duży udział osób wykluczonych, korzystających z pomocy 

społecznej (ok. 7%); jednak niższy na tle średnich krajowej i 

wojewódzkiej – wymaga poszerzenia zasięgu działalności PUP i MOPS;  

 

• Niezbędne inwestycje w infrastrukturę pomocy społecznej - w mieście 

brak hospicjum, otwarto z kolei noclegownię dla bezdomnych. 
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Ocena 

wewnętrzna 

Ocena 

zewnętrzna 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 

Aktywizacja społeczności miasta 
B C+ 

Porównanie oceny: Rozwój organizacji pozarządowych 

KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

• Relatywnie niskie wsparcie finansowe udzielane przez Miasto 

organizacjom sektora pozarządowego. 

 

• W UM stanowisko ds. kontaktów z NGO wymaga aktywizacji. 
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Ocena 

wewnętrzna 

Ocena 

zewnętrzna 

Domy Dziennego Pobytu, Rodzinny Dom Pomocy 

Społecznej; oferta dla osób starszych 
C++ D 

Porównanie oceny: Aktywizacja osób starszych 

KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

 

Niedobór placówek i działań skierowanych do osób starszych, głównie w 

kontekście struktury wiekowej mieszkańców i prognoz demograficznych. 
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 Analiza komparatywna 

Ocena 

wewnętrzna 

Ocena 

zewnętrzna 

Wsparcie funkcjonowania Rad Osiedlowych - 

Aktywizacja społeczności miasta 
B C 

Porównanie oceny: Wspieranie demokracji lokalnej 

KONKLUZJE EKSPERTÓW:  

 

• Nadal zbyt małe zaangażowanie mieszkańców w inicjatywy oddolne (w 

aktywność przejawiającą się w akcjach społecznych i nieformalnych 

inicjatywach, takich jak zbiórki publiczne). 

 

• Konieczne działania w kierunku zaktywizowania rad osiedli (aktualnie 

działa tylko 5 takich rad). 
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1. Wzrost liczby mieszkańców – po skokowym wzroście dalszy powolny 

spadek; negatywny trend w prognozach do 2030 roku 

2. Wsparcie działalności funduszy poręczeniowych  - Wsparcie i 

dokapitalizowanie małych i średnich przedsiębiorstw – Szczecinek 

samodzielnie (jako miasto) nie uczestniczy w takich działaniach 

3. Minimalizacja uciążliwości zakładów przemysłowych -pomimo instalacji 

proekologicznych w Kornospanie, zakład nadal stanowi problem w 

zakresie gospodarki środowiskowej 

4. Powołanie Szczecineckiej Rady Sportu / Rady Trenerów i wdrożenie 

"Strategii rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Szczecinek” – 

niezrealizowany w wymiarze realnych działań 9Lub brak publicznej 

informacji w tym zakresie) 

5. Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach – niezrealizowany 

6. Remonty i modernizacje bazy kulturalnej – wymagają wsparcia o 

doinwestowania 

7. Animowanie działań kulturalnych  

 

Elementy Strategii 2008-2017 – NISKI POZIOM REALIZACJI 
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 Analiza komparatywna 

1. Powiększenie granic administracyjnych miasta 

2. Uzbrajanie terenów inwestycyjnych. 

3. Rozwój inwestycji na terenie miasta, przyciąganie kapitału. 

4. Budowa parkingów 

5. Budowa obwodnic miasta 

6. Wytyczenie i budowa szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych  

7. Organizacja imprez masowych w mieście (sportowych i rekreacyjnych).  

8. Zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i turystów. 

9. Organizacja obchodów 700-lecia Miasta. Uatrakcyjnienie obchodów 700-lecia 

miasta, promocja miasta. 

10. Remont bazy i doposażenie Straży Miejskiej.  

11. Poprawa bezpieczeństwa w mieście. 

12. Gospodarka wodno-ściekowa 

13. Gospodarka odpadami 

 

Elementy Strategii 2008-2017 – WYSOKI POZIOM REALIZACJI 
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Rekomendowane zmiany metodyczne 

w Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2023 

Strategia rozwoju miasta Szczecinek na lata 2008-2017 była dokumentem programowym o 

wyraźnie synoptycznym charakterze, określającym trzy generalne cele strategiczne oraz 

definiującym precyzyjnie poszczególne programy i projekty realizacyjne. Takie podejście, choć 

gwarantuje sprawność operacyjną, prowokuje często poważne perturbacje, związane z 

dezaktualizacją niektórych celów projektowych i / lub pojawianiem się nowych priorytetów rozwoju, 

nie uwzględnionych i nie mieszczących się w tak skonstruowanej strategii. Strategie tego typu 

sprowadzają zarządzanie w JST do funkcji administrowania projektami i ich budżetami i oddalają od 

idei zarzadzania strategicznego. 

 

W celu wyeliminowania tych wad, rekomenduje się zmianę filozofii myślenia strategicznego w 

mieście i zwrot ku tzw. strategii inkrementalnej, czyli strategii koncentrującej się na ustaleniu 

priorytetów w postaci określonej wiązki celów strategicznych bez wskazywania środków 

realizacyjnych.  
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Model inkremetalny 

w Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2023 

Strategie inkrementalne w praktyce w niczym nie przypominają tradycyjnych planów strategicznych 

(synoptycznych), skoncentrowanych na realizacji sztywno zdefiniowanych celów, zadań, ich 

pomiarze i budżetach. Strategie inkrementalne zakładają bowiem, że to zmieniające się warunki 

polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, itp… a nie najeżony zadaniami i projektami plan 

strategiczny powinny decydować o kierunkach działania i przyszłego rozwoju.  

 

Strategia inkrementalna zakłada wybór najistotniejszych potrzeb rozwojowych, wynikających 

tak z procesu diagnostycznego, czyli zidentyfikowanych deficytów i dysfunkcji rozwoju, jak i z 

aspiracji i marzeń autorów strategii. Obszary priorytetowe powinny być opisane w postaci celów 

strategicznych, zdekomponowanych co najwyżej do postaci celów operacyjnych. W strategii 

inkrementalnej nie precyzuje się sposobów osiągnięcia deklarowanych aspiracji rozwojowych. 

 

W takiej, zmodernizowanej formule zarządzania strategicznego, Strategii rozwoju miasta  

(definiującej wyłącznie priorytety rozwoju) towarzyszyć powinna nowa koncepcja zarządzania 

strategią Szczecinka, w której podstawowym narzędziem zarządzania rozwojem miasta powinien być 

system kroczącego programowania rozwoju (Wieloletnie, kroczące programy rozwoju), obejmujący 

kompleks projektów, przedsięwzięć i zadań strategicznych, dedykowanych poszczególnym celom 

strategicznym Strategii Rozwoju Szczecinka.  
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Rekomendowany model zarządzania strategicznego   

w Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2023 

Misja i wizja 
rozwoju 

Cele strategiczne 

Cele operacyjne 

Wieloletnie Kroczące Plany Rozwoju 

Strategia inkremetalna 

Projekty i programy 

rozwojowe + 

budżetowanie 

C
e
l 
st

ra
te

g
ic

zn
y
 1

 

Cel operacyjny 
1.1. 

Cel operacyjny 
1.2. 

Cel operacyjny 
1.4. 
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Wydaje się, że dotychczasowa Strategia nadmiernie eksponowała aspirację co do bezwzględnych rozmiarów 

gminy, zarówno w kontekście powierzchni (granic administracyjnych), jak i liczby mieszkańców. Dwa spośród trzech 

celów strategicznych w poprzedniej Strategii poświęcono właśnie tym aspektom. Tylko jeden cel strategiczny 

odwoływał się do problematyki jakości życia i progresu w rozwoju społeczno – gospodarczym miasta.  

 

Oznacza to, że w poprzedniej perspektywie strategicznej zbyt wątły nacisk kładziono na następujące obszary: 

 Zrównoważony rozwój 

 Aktywność gospodarki 

 Wykształcenie i edukację 

 Przestrzeń i infrastrukturę miejską 

 Kondycję ekonomiczną miasta 

 

 

 

Generalna ocena zawartości merytorycznej 

Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2008-2017 
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Obok dotychczasowych i nowych gatunkowo i jakościowo aspiracji rozwoju projektowanej Strategii na lata 2018-2023, 

rekomenduje się jej przeprofilowanie w kierunku koncentracji na następujących obszarach:  

 BUDOWA MARKI SZCZECINKA JAKO „SMART CITY” – działania eksponujące walory miasta jako miejsca o 

zrównoważonym rozwoju, atrakcyjnym do mieszkania, inwestowania, turystyki, wykreowanie marki miasta i hasła 

kotwicy perswazyjnego dla różnych grup interesariuszy; 

 AKTYWIZACJA GOSPODARKI i RYNKU PRACY – budowa inteligentnej gospodarki, dalsze zabiegi na rzecz pozyskania 

inwestorów; preferencje dla branż zgodnych z RiIS; aktywizacja polityki wsparcia dla biznesu; 

 PROMOWANIE TURYSTYKI W SZCZECINKU – dalsze inwestycje infrastrukturalne, zabiegi na rzecz rozwoju bazy 

hotelowo – noclegowej, wzmocnienie marki Szczecinka jako miasta atrakcyjnego turystycznie, wykreowanie 

wizerunku miasta czystego ekologicznie;  

 BUDOWA INFRASTRUKTURY NOWOCZESNEGO MIASTA – infrastruktura komunikacji elektronicznej, infrastruktura 

miejska, turystyczna, sportowa, kultury, ochrony środowiska, itp.; 

 POLITYKA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA I WYRÓWNYWANIA SZANS – z uwzględnieniem polityki społecznej na rzecz 

wsparcia zagrożonych wykluczeniem; 

 POLITYKA EDUKACYJNA MIASTA – poprawa infrastruktury szkolnej; wsparcie dla poprawy wyników wykształcenia; 

zabiegi mające na celu stworzenie szerokiej oferty edukacji formalnej i pozaformalnej na wszystkich poziomach; 

ścisła kooperacja oświaty z inwestorami i rynkiem pracy;  

 KREOWANIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I DEMOKRACJI LOKALNEJ 

 

 

 

Rekomendowane kierunki rozwoju  

w Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2023 
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SZCZECINEK JAKO 
„SMART CITY” 

EDUKACJA I 
WYKSZTAŁCENIE 

INTELIGENTNA 
GOSPODARKA 

 I TURYSTYKA 

NOWOCZESNA 
INFRASTRUKTURA 

MIEJSKA 
SPOŁECZE-

ŃSTWO 
OBYWATELSKIE 

WYSOKA 
JAKOŚĆ 
ŻYCIA 

Rekomendowany rozkład priorytetów 

w Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2023 
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Jedną z szerszych definicji smart city zaproponowali autorzy raportu Maping Smart Cities in the EU [Manville i in., 2014]. 

Mówi ona, że smart city jest miastem, w którym kwestie publiczne rozwiązywane są z wykorzystaniem technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), przy zaangażowaniu różnego rodzaju interesariuszy działających w partnerstwie z 

władzami miasta. Technologie ICT umożliwiają połączenie różnych systemów miejskich i stymulują innowacje 

ułatwiające realizację celów polityki miejskiej. Wśród nich zasadnicze miejsce zajmuje tzw. niskoemisyjny wzrost 

gospodarczy. Oszczędność energii w skali miasta można osiągnąć np. poprzez zastosowanie inteligentnych sieci 

elektroenergetycznych, dopasowujących podaż energii do aktualnego popytu na nią lub poprzez dostarczanie odpowiednich 

informacji indywidualnym użytkownikom tak, aby przy wyborze urządzeń brali pod uwagę nie tylko aspekty kosztowe, 

ale również środowiskowe.  

 

Innym sposobem jest sterowanie ruchem na największych, najczęściej użytkowanych arteriach miasta. Zastosowanie tego 

rodzaju rozwiązań przy jednoczesnej dbałości o kwestie społeczne, takie jak dobrobyt, oferta kulturalna czy jakość życia, 

wymaga przyjęcia nowego, holistycznego modelu zarządzania miastem we wszystkich aspektach, godzącego podejście 

oddolne (bottom-up governance) z odgórnym (top-down governance), umożliwiającego zaangażowanie w ten proces 

szerokiego grona interesariuszy (użytkowników miasta, takich jak: mieszkańcy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe 

i in.). Idea smart city polega więc na kreowaniu i wykorzystywaniu relacji i powiązań między kapitałem ludzkim i 

społecznym oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w celu generowania zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego miasta oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców. 

 

Szczecinek jako SMART CITY (inteligentne miasto) 

Źródło: CZYNNIKI I BARIERY WDRAŻANIA KONCEPCJI SMART CITY W POLSCE -

http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y

_271_290/SE_276/18.pdf 
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Szczecinek jako SMART CITY (inteligentne miasto) 

Konkurencyjna gospodarka 
(SMART ECONOMY) 

Inteligentny transport 
(SMART MOBILITY) 

Zrównoważona ekologia 
(SMART ENVIRONMENT) 

Kapitał społeczny 
(SMART PEOPLE) 

Wysoka jakość życia 
(SMART LIVING) 

Inteligentne zarządzaniem 
publiczne (SMART 

GOVERNANCE) 
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Rekomendowane kierunki rozwoju  

w Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2023 

Nie rekomenduje się uwzględnienia w Strategii 2018-2023 następujących 

aspiracji z lat 2008-2017: 

• Wzrost liczby mieszkańców – poza realnym wpływem samorządu 

• Powiększanie granic administracyjnych. Projekt dalszego rozszerzania 

granic miasta wymaga dogłębnych analiz i studiów projekcyjnych, 

określających potencjalne korzyści dla miasta. Zaznaczyć należy, że 

prosta ekstrapolacja danych zsumowanych dla gminy miejskiej i 

wiejskich prowadzi do wniosków o pogorszeniu głównych mierzalnych 

parametrów opisujących potencjał rozwoju obszaru. 

• Wsparcie działalności funduszy poręczeniowych. To zadanie spoza 

zakresu statutowych zadań JST na poziomie gminy. Istnieje dość dobrze 

rozbudowany system inżynierii finansowej MSP, dostępny na poziomie 

wojewódzkim i ogólnopolskim. 
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Zalecane konteksty horyzontalne 

Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2023 

Ideą rozwoju miasta szczecinek w kolejnych latach powinna być koncepcja 

szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju, wpisująca się w model 

SMART CITY. Zrównoważony rozwój to zasada konstytucyjna rozwoju Polski, 

ale także ważna podstawa polityk unijnych. Nowa Strategia powinna 

zachować spójność  i koherentność z dokumentami strategicznymi i 

programowanymi szczebla unijnego, krajowego i regionalnego, w tym 

głównie z: 

• Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu  

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030.  

• Krajowa Polityka Miejska – rządowy dokument, który wyznacza pożądane 

kierunki rozwoju miast w Polsce.  

• Strategia Województwa Zachodniopomorskiego 


