
 

 

PRZEGLĄD REGIONALNY 2017
Sytuacja społeczno-ekonomiczna województwa zachodniopomorskiego

 

Wydział Zarządzania Strategicznego

Biuro ds. Rozwoju Regionalnego

   

 

PRZEGLĄD REGIONALNY 2017
ekonomiczna województwa zachodniopomorskiego

 

Wydział Zarządzania Strategicznego 

Biuro ds. Rozwoju Regionalnego 

 

Szczecin – wrzesień 2017 

 

PRZEGLĄD REGIONALNY 2017 
ekonomiczna województwa zachodniopomorskiego 



Strona 2 z 24 
 

Sytuacja makroekonomiczna i struktura gospodarki 

Wielkość Produktu Krajowego Brutto (PKB) odzwierciedla potencjał ekonomiczny kraju lub regionu oraz 

poziom dochodu zamieszkującej dany obszar ludności. Na poziom PKB Pomorza Zachodniego na 

przestrzeni wielu lat największy wpływ miał przede wszystkim dwukrotny upadek Stoczni 

Szczecińskiej. Głównie z tego powodu od roku 2000 PKB per capita regionu spadł ze 100% średniej 

krajowej do 83%. Jednocześnie w ciągu ostatnich 4 lat region jest w pierwszej trójce najszybciej 

rozwijających się województw, w tym w ostatnim roku na miejscu 1. 

Produkt krajowy brutto ogółem w cenach bieżących w roku 20151 w województwie 

zachodniopomorskim wyniósł 68 028 mln zł (wzrost od roku 2011 o 15,7%, a od 2012 o 11,4%; w tym 

samym okresie PKB całego kraju wzrósł mniej dynamicznie (o 14,8% od 2011 i o 10,4% od 2012) do 

poziomu 1 798 302 mln zł w roku 2015. PKB Pomorza Zachodniego w 2015 stanowił 3,78% PKB Polski 

(3,75% zarówno w 2011 jak i 2012). Jak dotąd we wszystkich latach pierwszej dekady XXI wieku 

zachodniopomorskie pod względem PKB ogółem było niezmiennie 11. regionem kraju. 

 

Rysunek 1. PKB na 1 mieszkańca w relacji 

do średniej wojewódzkiej, zmiany w latach 

2010-2014 (słupki), podregiony 

województwa zachodniopomorskiego, 

źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych GUS (stat.gov.pl) 

 

Województwo zachodniopomorskie 

znajduje się na 8. miejscu w Polsce pod 

względem produktu krajowego brutto 

na 1 mieszkańca według cen bieżących. 

W roku 2015 wartość PKB na 1 

mieszkańca wyniosła na Pomorzu 

Zachodnim 39 693 zł podczas gdy 

wartość tego wskaźnika dla całego kraju 

wyniosła 46 764 zł. PKB na mieszkańca 

w województwie zachodniopomorskim 

wynosił w 2015 roku 84,9% PKB per 

capita dla całego kraju. W ostatnich 4 

latach Pomorze Zachodnie nabierało dynamiki rozwoju, by stać sie jednym z województw 

cechujących się najszybszym wzrostem. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (w cenach 

bieżących) w latach 2011-2015 wzrósł najszybciej w Wielkopolsce (o 19,0%), Małopolsce (o 16,7%) 

i właśnie na Pomorzu Zachodnim (o 16,4%), przy wzroście dla całego kraju wynoszącym w tym 

okresie 15,1%. 

PKB na 1 mieszkańca w PPS2 (dla Unii liczącej 28 państw (UE=100%) w roku 2011 wynosił dla 

województwa zachodniopomorskiego 54% by wzrosnąć do 57% w roku 2014. Wśród polskich regionów 

                                                           
1
 dane dotyczące roku 2015 opierają się na szacunkach wstępnych dlatego jako rok odniesienia podano zarówno rok 2011 

jak i 2012 
2
 Produkt krajowy brutto wyrażony w PPS (Purchasing Power Standard, czyli według parytetu siły nabywczej) pokazuje wielkość 

PKB kraju/regionu w relacji do średniej unijnej. Przedstawienie PKB w parytecie siły nabywczej czyli rodzaju kursów wymiany 
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Pomorze Zachodnie w okresie 2011-2014 znajdowało się niezmiennie na 8. pozycji jednak w tym czasie 

wśród 276 europejskich regionów zachodniopomorskie awansowało z 247. na 241. pozycję. 

 

Rysunek 2. Struktura WDB w podziale na 

sekcje, rok 2014, podregiony 

województwa zachodniopomorskiego 

źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych GUS (stat.gov.pl) 

 

W województwie, pomimo niższego niż 

średnio w Polsce PKB per capita, 

wartość dodana brutto (WDB) na 

pracującego w zachodniopomorskim 

oscyluje wokół średniej krajowej, co 

przy szybko spadającym bezrobociu 

w regionie powinno w następnych 

latach wpływać na wyraźny wzrost PKB. 

Wartość dodana brutto w cenach 

bieżących na 1 pracującego na Pomorzu 

Zachodnim w roku 2014 wyniosła 

110 885 zł (100,9% wartości krajowej) 

wobec 98 125 zł w roku 2011 (99,4% 

wartości dla całej Polski). WDB w okresie 2011-2014 wzrosła w całym kraju o 11,3% podczas gdy  

w zachodniopomorskim o 13,0% (3. najdynamiczniejszy wzrost). W podziale na sekcje, wartość 

dodana brutto w roku 2014 w sekcji A (rolnictwo) wyniosła 1 908 mln zł (4,4% wartości krajowej), 

w sekcjach B-F (przemysł i budownictwo) wyniosła 17 742 mln zł (3,4% wartości krajowej), w sekcjach 

G-L (handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku nieruchomości) wyniosła 21 550 mln zł (3,7%) a w sekcjach M-T (pozostałe usługi) WDB 

w zachodniopomorskim wyniosła 15 852 mln zł (4,2%). W 2014 roku na Pomorzu Zachodnim sekcja A 

(rolnictwo) składała się na 3,3% wojewódzkiego WDB (w Polsce 2,8%), w sekcjach B-F (przemysł 

i budownictwo) stanowiła 31,1% wojewódzkiego WDB (w kraju 34,3%), w sekcjach G-L składała się na 

37,7% wojewódzkiego WDB (38,1% w Polsce), natomiast w sekcjach M-T (pozostałe usługi) składała się 

na 27,8% wojewódzkiego WDB (odpowiednio 24,7% w kraju).  

W roku 2015 na Pomorzu Zachodnim zatrudnionych było 525 662 osób wobec 505 525 w roku 2012, 

co oznacza wzrost o 3,9% (10. najwyższy w Polsce), przy wzroście w całym kraju w analogicznym 

okresie o 4,7%. W województwie zachodniopomorskim dla poszczególnych grup sekcji PKD 2007 

zmiany w okresie 2012-2015 przedstawiały się następująco: dla sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo) liczba pracujących wzrosła z poziomu 50 040 w 2012 roku do 50 674 osób 

w roku 2015 (o 1,3% – 2. dynamika w kraju, wobec wzrostu o 0,4% w Polsce); dla sekcji B-F (przemysł 

i budownictwo) liczba pracujących na Pomorzu Zachodnim wzrosła ze 135 358 osób w 2012 roku do 

141 067 w roku 2015 (o 4,2% – 9. dynamika w kraju, wobec 3,0% w Polsce); dla sekcji G-L liczba 

pracujących w województwie wzrosła ze 160 854 osób w 2012 do 166 833 w roku 2015 (o 3,78% – 

                                                                                                                                                                                     
walut, eliminuje wpływ różnic w poziomach cen pomiędzy państwami, dzięki czemu umożliwia bezpośrednie porównanie 
składowych i wartości PKB różnych regionów. 
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13. dynamika w kraju, wobec 5,5% w Polsce); oraz w sekcjach M-T (pozostałe usługi) liczba 

pracujących w zachodniopomorskim wzrosła z poziomu 159 273 w 2012 do 167 088 osób w roku 

2015 (o 4,9% – 15. dynamika w kraju, wobec 8,3% w całej Polsce). W okresie 2012-2015 w powiatach 

Pomorza Zachodniego w sekcjach ogółem największe procentowe wzrosty liczby pracujących 

wystąpiły w powiatach: goleniowskim (o 8,7%), polickim (o 7,3%) oraz mieście Koszalin (o 6,2%), 

natomiast spadki wystąpiły tylko w trzech powiatach: wałeckim (o 7,9%), gryfickim (o 4,9%) oraz 

choszczeńskim (o 2,5%). 

 

Rysunek 3. Pracujący według rodzajów 

działalności (sekcji PKD), rok 2015, 

podregiony województwa 

zachodniopomorskiego  

źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych GUS (stat.gov.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Przeciętny miesięczny dochód 

rozporządzalny na 1 osobę,  

Polska i województwa, rok 2015 

źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych GUS (stat.gov.pl) 

 

W 2015 roku przeciętny miesięczny 

dochód rozporządzalny na 1 osobę 

w województwie zachodniopomorskim 

wyniósł 1 426,85 zł. Była to 3. wartość 

w kraju (za województwami: 

mazowieckim i dolnośląskim), wyższa 

od analogicznej dla całej Polski o 2,9%. 

W okresie 2012-2015 przeciętny 

miesięczny dochód rozporządzalny na 

1 osobę na Pomorzu Zachodnim zwiększył się o 12,9%, podczas gdy w całej Polsce o 8,4%. 
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Sytuacja demograficzna 

Liczba ludności Pomorza Zachodniego według stanu na 31 grudnia 2016 roku wynosiła 1 708 174 

osób, co stanowiło 4,44% ludności Polski i lokowało region na 11. miejscu w kraju. W województwie, 

podobnie jak w całej Polsce, liczba ludności stopniowo maleje. W stosunku do roku 2015 liczba 

mieszkańców zachodniopomorskiego zmniejszyła się o 2 308 osób, a w stosunku do roku 2013 

o 10 687 osób. 

W strukturze ludności Pomorza Zachodniego przeważają kobiety, których udział w całkowitej liczbie 

ludności województwa wynosi 51,37%. Wskaźnik gęstości zaludnienia od ponad 5 lat utrzymuje się na 

stałym poziomie 75 osób na kilometr kwadratowy (13. miejsce w kraju), przy wartości dla całego 

kraju wynoszącej 123 osoby na kilometr kwadratowy. Region charakteryzuje się bardzo wysokim 

współczynnikiem urbanizacji, który w 2016 roku wyniósł 68,5% (2. najwyższa wartość w Polsce) przy 

wielkości dla całego kraju wynoszącej 60,2%. 

Wskaźnik salda migracji na pobyt czasowy na 10 tys. mieszkańców na Pomorzu Zachodnim w roku 

2016 wyniósł 4,06. W stosunku do roku 2013 odnotowano spadek wskaźnika z poziomu 4,87.  

W roku 2016 zgodnie ze strukturą ludności według ekonomicznych grup wieku odsetek osób w wieku 

przedprodukcyjnym w województwie wynosił 17,3%, podczas gdy w roku 2013 – 17,7%. W 2016 

w grupie osób w wieku produkcyjnym znajdowało się 62,3% mieszkańców zachodniopomorskiego 

podczas gdy w roku 2013 było to 64,5%. Podobnie jak w całym kraju, w regionie zauważalny jest, 

stopniowy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. W województwie udział tej grupy wzrósł 

z 17,9% w 2013 roku do 20,4% w roku 2016. Na Pomorzu Zachodnim w 2016 roku współczynnik 

przyrostu naturalnego na 1 000 mieszkańców wyniósł -0,8‰, przy wartości dla kraju wynoszącej -

0,2‰. Wartości tego wskaźnika w 2013 roku wynosiły: w województwie -0,9‰, a w kraju -0,46‰. 

 

Konkurencyjność regionu, w tym przedsiębiorczość, innowacyjność i atrakcyjność inwestycyjna 

regionu 

W raporcie opracowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundację Konrada 

Adenauera w Polsce za 2016 rok3, województwa, pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, 

podzielono na 5 klas. Zachodniopomorskie zostało zaliczone do grupy 3 województw w klasie 2 

(małopolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, będąc 6. 

najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie regionem w kraju (za zaliczonymi do tej samej klasy oraz za 

śląskim, dolnośląskim i mazowieckim). Wysoko oceniono atrakcyjność przemysłową i zaawansowanie 

technologiczne regionu, nisko, atrakcyjność usługową. Wśród atutów zachodniopomorskiego 

wymieniono: dostępność transportową i aktywność wobec inwestorów (3. pozycja). Najniżej region 

oceniono pod względem zasobów i kosztów pracy (12. pozycja). 

Po zmianie granic podregionów w 2015 roku, w raporcie zostało ocenionych 60 podregionów kraju. 

Na wysokiej, 15. pozycji w zakresie działalności przemysłowej sklasyfikowany został podregion 

szczeciński. Do jego mocnych stron zaliczono dostępność transportową i stopień ochrony środowiska 

przyrodniczego. Wysoką, 22. pozycję w tym rankingu zajął podregion szczecinecko-pyrzycki 

z mocnymi stronami w postaci niskich kosztów pracy i dobrej infrastruktury gospodarczej. Pod 

względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej oba regiony sklasyfikowano 

                                                           
3  Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 
2016. 
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odpowiednio na 17. i 28. pozycji. Wysoką, 10. pozycję zajął również podregion szczeciński pod 

względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej technologicznie. 

W rankingach poziomu innowacyjności region zajmuje jedno z ostatnich miejsc. Zachodniopomorskie 

dysponuje niższymi zasobami i potencjałem, niż np. województwo mazowieckie, dolnośląskie, czy 

małopolskie. W 2016 roku przyjęto Regionalną Strategię Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji 

Województwa Zachodniopomorskiego 2020+(RIS3 WZ). Dokument określa misję, wizję oraz cele 

strategiczne rozwoju gospodarki województwa w oparciu o wyłonione inteligentne specjalizacje4, 

ustala także ramy dla wdrażania, monitoringu i finansowania regionalnego systemu innowacji. 

Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki to jedno z głównych wyzwań stojących 

przed regionem.  

Na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej wpływa poziom nakładów inwestycyjnych. Na Pomorzu 

Zachodnim na w 2015 wartość ta wyniosła 10 939 956 tys. zł, w stosunku do roku 2012 odnotowano 

wzrost nakładów inwestycyjnych o 10,6% (w Polsce o 14,4%), w tym w sektorze prywatnym (wartość 

w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku – 5 033 794 tys. zł) aż o 42,8% (w kraju o 24,0%). 

Jednocześnie w regionie nastąpił spadek poziomu nakładów w sektorze publicznym o 2,5% przy 

wzroście w kraju wynoszącym 1,3% (wartość w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku – 

5 906 162 tys. zł). O poziomie innowacyjności kraju lub regionu świadczy między innymi wielkość 

nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R. Po spadku nakładów inwestycyjnych w tym sektorze 

w 2014 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, w 2015 roku nastąpił co prawda ich wzrost o 23,7% 

osiągając poziom 222 536,5 tys. zł, ale stanowiło to tylko 1,23% nakładów inwestycyjnych 

przeznaczanych na B+R w kraju i był to najsłabszy wynik po województwach: opolskim i warmińsko-

mazurskim. W regionie odnotowano natomiast wzrost zatrudnienia w sektorze B+R z poziomu 

2 013,7 w 2012 roku do 2 235,3 EPC w 2015 roku. Odsetek pracujących w B+R w pracujących ogółem 

wyniósł 0,71%, przy średniej dla Polski 0,97%. W 2015 roku zmniejszył się udział sprzedaży wyrobów 

nowych lub istotnie ulepszonych w sprzedaży ogółem w przemyśle w stosunku do 2014 roku 

z wartości wskaźnika 7,3% do 6,22%. Wzrósł o 1,2 p.p. udział ludności z wykształceniem wyższym [wg 

BAEL] w stosunku do roku 2015 i wyniósł 20,9%. 

Na każde 1 000 mieszkańców zachodniopomorskiego przypadało w 2015 roku 2,8 spółek z udziałem 

kapitału zagranicznego (dla porównania w Polsce – 2,2). W porównaniu z 2012 rokiem odnotowano 

nieznaczny wzrost wskaźnika zarówno w województwie (2012– 2,6), jak i w kraju (1,9). 

W strukturze gospodarczej Pomorza Zachodniego dominują mikro i małe przedsiębiorstwa, w dużej 

mierze o profilu usługowym. W 2016 roku na każde 10 tys. mieszkańców województwa w wieku 

produkcyjnym przypadało: 2 001,7 podmiotów zatrudniających do 9 pracowników, 62,3 

zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 11,8 zatrudniających od 50 do 249 pracowników i 1,3 

podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników, zarejestrowanych w rejestrze REGON. 

Ogółem na koniec 2016 roku na każde 10 tys. mieszkańców regionu przypadało 1 295 podmiotów 

gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON przy średniej dla Polski wynoszącej 1 103 

podmiotów. Tylko w województwie mazowieckim wartość wskaźnika była wyższa (1 469 

podmiotów). Najwięcej podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców 

odnotowano w miastach na prawach powiatu (najwięcej w Szczecinie – 1 700) i powiecie polickim 

                                                           
4
 Zidentyfikowano 8 Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego: 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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(1 417), a najmniej w powiatach: łobeskim (878), świdwińskim (925) i pyrzyckim (933). W 2016 roku 

w zachodniopomorskim zarejestrowano 17 809 nowych podmiotów gospodarczych (104 podmioty na 

10 tys. ludności) i jest to spadek o 1 065 jednostek w stosunku do roku 2013. W 2016 roku nowo 

zarejestrowane firmy Pomorza Zachodniego stanowiły 5,1% nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w Polsce (w 2013 roku udział ten wynosił 5,16%). Także w 2016, w województwie 

wykreślono z rejestru 100 podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności. 

 

Rynek pracy 

Na sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego największy i wciąż istotny wpływ 

mają dwa wydarzenia. Po pierwsze upadek państwowych gospodarstw rolnych w początkowych 

latach transformacji ustrojowej, a po drugie, dwukrotny upadek Stoczni Szczecińskiej (najpierw jako 

firmy prywatnej a następnie państwowej) oraz wielu powiązanych z nią kooperantów. W związku 

z tymi wydarzeniami przez wiele lat jedynie na Warmii i Mazurach notowano wyższą stopę 

bezrobocia. 

Począwszy od 2012 roku na Pomorzu Zachodnim następuje znacząca poprawa sytuacji na rynku 

pracy. Tendencja ta jest silniejsza niż przeciętnie w kraju i zaczęła się rok wcześniej niż w całej Polsce. 

W okresie 2013-2016 stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w województwie 

zachodniopomorskim z 18,0% do 11,0% (o 7,0 p.p.) podczas gdy w całej Polsce z 13,4% do 8,3% (o 5,1 

p.p.). Wskaźnik bezrobocia jest najniższy od momentu powstania województwa w 1999 roku. 

 

Rysunek 5. Stopa bezrobocia w powiatach 

województwa zachodniopomorskiego, rok 

2016 

źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych GUS (stat.gov.pl) 

 

W obrębie województwa zaznaczyła się 

bardzo duża różnica w poziomie 

bezrobocia rejestrowanego pomiędzy 

powiatami. W Szczecinie w 2016 roku 

wyniosła 4,7%, w Świnoujściu 5,6%, 

Koszalinie 6,9%, natomiast powiatami 

z najwyższą stopą bezrobocia były: 

łobeski 23,1%, białogardzki 22,3% oraz 

choszczeński 20,8%. W okresie 2013-

2016 największy spadek stopy 

bezrobocia odnotowano w powiatach: 

ziemskim koszalińskim (o 11,6 p.p.), 

pyrzyckim (o 10,7 p.p.) i gryfickim 

(o 10,5 p.p.). Z kolei najmniejszy 

spadek bezrobocia rejestrowanego wystąpił w: mieście Świnoujściu (o 4,9 p.p.), powiecie 

goleniowskim (o 5,1 p.p.), mieście Koszalinie (o 5,2 p.p.) i powiecie kołobrzeskim (także o 5,2 p.p.). 

Na koniec 2016 roku najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy występowała w podregionie 

szczecinecko-pyrzyckim, gdzie stopa bezrobocia rejestrowego wyniosła 17,3%, a zarejestrowanych 
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bezrobotnych było 23,1 tys. osób. W podregionie koszalińskim stopa bezrobocia wyniosła 12,0%, 

(15,7 tys. bezrobotnych), w podregionie szczecińskim – 11,5% (19,0 tys. osób) natomiast 

w podregionie miasto Szczecin 4,7% (8,1 tys. osób). Na niższy poziom bezrobocia w podregionach 

mają wpływ wchodzące w ich skład powiaty charakteryzujące się mniejszym bezrobociem, czyli 

powiaty grodzkie (Koszalin, Świnoujście) oraz powiaty znajdujące się w sąsiedztwie Szczecina, czyli: 

policki, goleniowski, stargardzki, a ponadto powiaty oddalone od metropolii ale takie, gdzie 

w strukturze pracodawców dużą część stanowi działalność przemysłowa, czyli: myśliborski, wałecki. 

W strukturze bezrobotnych dominowały osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, z niskim 

stażem pracy (od 1 do 5 lat), z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, głównie w przedziale 

wiekowym 25-34 lata. 

W okresie 2013-2016 procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wykazywał podobne tendencje jak stopa bezrobocia rejestrowanego. Odsetek ten 

obniżył się w województwie zachodniopomorskim z 10,0% do 6,2% (o 3,8 p.p.) podczas gdy w całym 

kraju z 8,8% do 5,6% (o 3,2 p.p.). Od 2013 roku wśród zachodniopomorskich powiatów 

najintensywniejszy spadek udziału zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wystąpił w powiatach: pyrzyckim, gryfickim i koszalińskim (wszędzie o 5,8 p.p.). 

Najmniej dynamiczny spadek procentowego udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym objął powiaty: kamieński i łobeski (po 2,4 p.p.). W 2016 roku 

najniższym udziałem bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym cechowały się powiaty: 

Świnoujście (3,1%), Szczecin (3,3%) i policki (4,2%), najwyższym zaś: białogardzki (11,4%), łobeski 

(11,0%) i szczecinecki (10,6%). 

Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej ogółem na Pomorzu Zachodnim w roku 2015 

wyniosła 368 905 osób co sytuowało region na 11. miejscu i odpowiadało jego potencjałowi 

demograficznemu z uwzględnieniem wyższego niż krajowe bezrobocia – liczba zatrudnionych w 2015 

roku w zachodniopomorskim stanowiła 3,5% ogółu zatrudnionych w kraju. Pomimo 

intensywniejszego niż przeciętnie w kraju spadku bezrobocia, liczba zatrudnionych w województwie 

w okresie 2012-2015, która wzrosła z 355 569 osób, miała o wiele niższą dynamikę (3,8% – 10. 

w kraju) niż analogiczna dla całej Polski (5,1%). 

Na Pomorzu Zachodnim w latach 2013-2016 liczba pracujących na 1 000 ludności w zwiększyła się, ze 

192 do 201 osób (o 4,9%). Jednak w tym okresie był to 5. najniższy wzrost wśród polskich regionów. 

W powiatach województwa liczba pracujących przypadających na 1 000 ludności w 2016 roku była 

najwyższa w: Koszalinie (311), Szczecinie (274) i powiecie goleniowskim (233) a najniższa 

w powiatach: choszczeńskim (122), koszalińskim (129) i gryfickim (134). Od 2013 roku najwyższy 

wzrost odnotowano w powiatach: koszalińskim (o 11,5%), mieście Koszalin (o 9,1%) i powiecie 

goleniowskim (o 8,7%); jedynie w powiecie gryfickim odnotowano spadek wartości wskaźnika (o 

1,9%). 

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się jednymi z najniższych w kraju wskaźnikami 

aktywności ekonomicznej ludności. Wartość wskaźnika zatrudnienia w przedziale 15-64 lat jest na 

Pomorzu Zachodnim drugą po województwie warmińsko-mazurskim najniższą wartością w Polsce 

i wyniosła w roku 2016 60,5% podczas gdy w całym kraju 64,5%. W okresie 2013-2016 wzrost 

wartości tego wskaźnika w regionie (o 3,4 p.p.) był 4. najniższym w Polsce (o 4,5 p.p.). 

Sytuacja na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego jest obecnie najkorzystniejsza od 

momentu jego powstania. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia znajdują się na rekordowo niskim 

poziomie. Tendencje te w najbliższym czasie nie powinny ulec gwałtownym zmianom; oczekiwany 
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jest dalszy spadek bezrobocia i wzrost popytu na pracę. W województwie odnotowuje się obecnie 

deficyt pracowników wielu branż przede wszystkim budowlanych, takich jak cieśle i murarze, 

kierowców zawodowych, specjalistów w zakresie inżynierii (informatycy, inżynierowie produkcji, 

automatycy), pracowników służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki), robotników wykwalifikowanych 

(spawacze, mechanicy, lakiernicy). W sezonie letnim brakuje pracowników w gastronomii  

i w hotelarstwie, pracowników średniego szczebla zwłaszcza na stanowiska administracyjno-biurowe, 

do obsługi klienta i sprzedaży. Problem stanowi niska mobilność pracowników, o czym świadczy duże 

zróżnicowanie stopy bezrobocia w regionie. Cechą charakterystyczną zachodniopomorskiego rynku 

pracy jest jego sezonowość, wiążąca się ze wzrostem bezrobocia zimą i spadkiem w okresie 

wiosenno-letnim, na co główny wpływ ma nie tylko branża budowlana, ale także cechujące Pomorze 

Zachodnie: rolnictwo a przede wszystkim turystyka. 

 

Jakość życia 

Pod względem liczby zgonów niemowląt przypadających na 1 000 urodzeń żywych sytuacja na 

Pomorzu Zachodnim ulega poprawie, niemniej wartość tego wskaźnika jest stale wyższa niż 

przeciętnie w całym kraju; w okresie 2010-2016 spadła z poziomu 5,25 do 4,9 zgonów, przy czym 

w roku 2016 nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego (wówczas notowano wartość 3,58). 

W województwie, na przestrzeni ostatnich lat, poprawa sytuacji nastąpiła przede wszystkim 

w powiatach: świdwińskim, kamieńskim, pyrzyckim, gryfińskim, w Koszalinie oraz w powiecie 

białogardzkim. 

Zachodniopomorskie jest regionem o stosunkowo wysokim poziomie zróżnicowań w zakresie 

zamożności mieszkańców. Przy koncentracji wysokich dochodów oraz majątku indywidualnego 

w Szczecinie i innych większych ośrodkach miejskich na znacznej części obszaru województwa 

utrzymuje się zdecydowanie niższy standard życia, nagromadzenie symptomów złych warunków życia 

oraz symptomów „nieradzenia sobie z budżetem”. 

Pomorze Zachodnie obok województw: podlaskiego, małopolskiego, opolskiego i warmińsko-

mazurskiego, należy do regionów charakteryzujących się największym udziałem osób, u których 

zaobserwowano współwystępowanie wszystkich trzech pozytywnych symptomów dobrobytu 

subiektywnego (tj. zadowolenia z życia ogólnie rzecz biorąc, dobrego samopoczucia oraz poczucia 

sensu w życiu). Począwszy od roku 2013 zachodniopomorskie charakteryzuje niższy niż średnio dla 

całej Polski poziom zagrożenia ubóstwem. W roku 2016 w województwie skala ubóstwa skrajnego 

sięgała poziomu 4%. Tym samym na przestrzeni lat 2013-2016 spadła o ponad 3 p.p. Relatywna 

granica ubóstwa w przypadku Pomorza Zachodniego na przestrzeni lat 2013-2016 spadła z poziomu 

15,3% do 11,8%. W tym samym okresie w skali kraju wartość wskaźnika oscylowała wokół 15-16%. 

 

Infrastruktura techniczna i społeczna 

Infrastruktura techniczna i społeczna obejmuje obszary związane z transportem, gospodarką 

komunalną, ochroną zdrowia, edukacją, turystyką i kulturą. 

I n f r a s t r u k t u r a  t e c h n i c z n a  

Duża liczba przedsięwzięć inwestycyjnych przeprowadzonych w XXI wieku wpłynęła na poprawę 

dostępności transportowej Pomorza Zachodniego, jednak jej stan wciąż pozostaje niezadawalający, 

szczególnie wobec braku inwestycji tego typu w ciągu ostatnich 4 lat. Łączna długość dróg 

ekspresowych i autostrad w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku wynosiła 160 km. 
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W stosunku do roku 2012 nastąpił spadek długości tych dróg o 1 km (ze względu na zmianę kategorii 

dróg) przy wzroście wartości wskaźnika dla całego kraju o 634 km do 3 051 km (wzrost o 26,2%). 

Drogi ekspresowe i autostrady regionu stanowią 5,26% ogółu takich dróg w Polsce. W 2015 roku 

gęstość dróg ekspresowych i autostrad na 100 km² wynosiła 0,7 km i była zdecydowanie poniżej 

średniej krajowej kształtującej się na poziomie 0,98 km na 100 km². Gęstość, zarówno w roku 2012 

jak i 2015 sytuowała województwo na 10. miejscu w Polsce. Od 2012 roku gęstość dróg najwyższej 

kategorii na Pomorzu Zachodnim nie uległa zmianie podczas gdy w całym kraju wzrosła z 0,77 km na 

100 km² aż o 0,21 km, czyli o 26,2%. 

Z kolei w przypadku dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej, ich gęstość w regionie w roku 2015 

była 7. najwyższa w Polsce; na Pomorzu Zachodnim wynosiła 9,54 km na 100 km² i była wyższa niż 

analogiczna wartość dla całego kraju wynosząca 9,30 km na 100 km². Długość dróg wojewódzkich 

o nawierzchni twardej zwiększyła się w zachodniopomorskim z 2 109,3 km w roku 2012 do 

2 184,6 km w 2015 (o 75,3 km, czyli o 3,6%) w nieco większym stopniu niż w całej Polsce: 

z 28 361,7 km w roku 2012 do 29 056,6 km (o 694,9 km, czyli o 2,5%), jednak zarówno w regionie jak 

i w całym kraju niemal cały wskazany wzrost przypadł na rok 2015, co wynika z wejścia w życie 

właśnie w roku 2015 tak zwanej „ustawy kaskadowej”. Ustawa ta, sankcjonuje „kaskadowe 

przekazywanie dróg pod zarząd niższego szczebla” w związku z oddawaniem do użytku zupełnie 

nowych dróg (najczęściej krajowych, obwodnic oraz dróg klasy S i A). W roku 2015 na tej zasadzie pod 

zarząd Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przeszło nieco ponad 60 km dawnej DK 3 

(w związku z wcześniejszym oddaniem do użytkowania drogi S3), ale także nieobjęty tą ustawą 

odcinek drogi pomiędzy Stepnicą a Wolinem. Należy zaznaczyć, że „ustawa kaskadowa” zaburza 

statystykę z tego względu, że przekazywanie dróg nie następuje tego samego dnia – w tym przypadku 

droga krajowa do ZZDW przekazana została 31 grudnia 2015, natomiast 1 stycznia 2016 nastąpiło 

przekazanie kolejnych dróg na kolejny niższy szczebel – już w tej chwili można stwierdzić, że rok 2015 

w związku z wejściem „ustawy kaskadowej” będzie wyjątkowy, bo w kolejnych latach liczba dróg 

wojewódzkich spadła. Na chwilę obecną (rok 2017) pod zarządem ZZDW znajduje się 2 111 km dróg. 

W 2016 roku na Pomorzu Zachodnim czynnych było 1 148 km linii kolejowych normalnotorowych 

(ponad 6% długości linii w Polsce). Ich długość od roku 2013 zmniejszyła się aż o 35 km (2,96%) 

podczas gdy w całym kraju o 127 km (0,66%). Wyłączanie z ruchu linii kolejowych w całej Polsce, 

także w województwie, następuje najczęściej z powodu bardzo złego stanu tej infrastruktury. 

Wskaźnik gęstości linii kolejowych normalnotorowych na 100 km² w 2016 r. kształtował się 

w regionie na poziomie 5,0 km (spadek od roku 2013 z 5,2 km) i był wyraźnie niższy od wartości dla 

całego kraju wynoszącej 6,1 km (spadek z 6,2 km). 

Stan infrastruktury drogowej bezpośrednio wpływa na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

który znajduje odzwierciedlenie w liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Na Pomorzu 

Zachodnim w roku 2015 liczba ofiar śmiertelnych na 100 tys. ludności wyniosła 7,29 i była niższa niż 

analogiczna wartość wskaźnika dla całej Polski wynosząca 7,64. Jednak liczba ofiar śmiertelnych od 

2012 roku spadła dynamiczniej w całym kraju (z wartości 9,28 – o 17,7%) niż w województwie 

zachodniopomorskim (z wartości 7,61 – o 4,1%). 

Odsetek korzystających z zaopatrzenia w infrastrukturę komunalną i techniczną liniową jest 

w regionie jednym z najwyższych w Polsce, na co wpływają: wysoka gęstość tego typu infrastruktury 

wykonanej jeszcze przed 1945 rokiem, trzeci a według prognoz już niedługo drugi najwyższy 

współczynnik urbanizacji, a także duże wymagania odnośnie takiej infrastruktury w całym pasie 
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nadmorskim ze względu na najwyższą liczbę turystów odwiedzających zachodniopomorskie wśród 

polskich województw. 

Rysunek 6. Odsetek korzystających z sieci 

wodociągowej, powiaty województwa 

zachodniopomorskiego, rok 2015 

źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych GUS (stat.gov.pl) 

 

Na Pomorzu Zachodnim odsetek 

korzystających z sieci wodociągowej jest 

3. najwyższym w kraju; w latach 2012-

2015 wzrósł z 93,6% do 96,2% (o 

2,6 p.p.), w tym samym czasie w całej 

Polsce odsetek ten wzrósł z 87,9% do 

91,8% (o 3,9 p.p.). 

 

 

 

 

 

Rysunek 7. Odsetek korzystających z sieci 

kanalizacyjnej, powiaty województwa 

zachodniopomorskiego, rok 2015 

źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych GUS (stat.gov.pl) 

 

Jeszcze wyższe nasycenie infrastrukturą 

występuje w regionie w przypadku sieci 

kanalizacyjnej (2. najwyższe w kraju). 

W latach 2012-2015 wartość tego 

wskaźnika wzrosła z 77,0% do 80,6% (o 

3,6 p.p.), w tym samym czasie w całej 

Polsce wartość ta wzrosła z 64,3% do 

69,7% (o 5,4 p.p.). 

 

 

 

 

Obszar województwa zachodniopomorskiego jest kluczowy dla krajowego odbioru, przesyłu 

i redystrybucji gazu, przede wszystkim ze względu na lokalizację a także niedługą rozbudowę 

Gazoportu w Świnoujściu, połączenia gazociągowe Polski z Norwegią czyli Baltic Pipe, a także 

planowaną rozbudowę gazociągów w Polsce prowadzących do istniejących i projektowanych 
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krajowych magazynów gazu. Zlokalizowany jest tu także największy przemysłowy odbiorca gazu – 

G.A. Zakłady Chemiczne Police S.A., który w perspektywie 3-4 lat bardzo znacząco zwiększy pobór 

gazu w związku z wybudowaniem instalacji do wytwarzania polipropylenu (tzw. Police-2). Duże jest 

także znaczenie Pomorza Zachodniego w dystrybucji gazu dla odbiorców indywidualnych, choć zakres 

tej infrastruktury wciąż wymaga poprawy. Odsetek korzystających z instalacji gazowej wśród ludności 

ogółem jest 5. najwyższy w Polsce. Podobnie jak w całym kraju, odsetek korzystających z instalacji 

gazowej w okresie 2012-2015 nieznacznie spadł; w województwie z 59,7% do 59,1% (o 0,6 p.p.) 

natomiast w całej Polsce z 52,4% do 52,1% (o 0,3 p.p.). 

I n f r a s t r u k t u r a  s p o ł e c z n a  

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 2016 roku 

w zachodniopomorskim wyniósł 76,7% (wobec 70,2% w roku 2013, wzrost o 6,5 p.p.) i był wyraźnie 

niższy od wartości wskaźnika krajowego wynoszącego w 2016 roku 81,1% (74,1 w 2013, wzrost 

o 7,0 p.p.). Zmiany wskaźnika w okresie 2013-16 były nieznacznie dynamiczniejsze w przypadku całej 

Polski; region pod względem odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym niezmiennie 

zajmuje 13. pozycję w kraju. 

W województwie zachodniopomorskim, w przypadku szkolnictwa wyższego zauważalny jest, 

podobnie jak w całej Polsce, trend spadkowy liczby studentów ogółem i w przeliczeniu na 10 tys. 

ludności, będący naturalną konsekwencją zachodzących procesów demograficznych. Liczba 

studentów szkół wyższych przypadających na 10 tys. ludności jest na Pomorzu Zachodnim niższa niż 

przeciętnie w kraju (10. miejsce w Polsce), ponadto wartość tego wskaźnika spadła w okresie 2013-16 

dynamiczniej (o 21%) niż przeciętnie w kraju (o 13%). W 2016 roku w regionie na 10 tys. ludności 

przypadało 265 studentów (336 w 2013 roku), podczas gdy łącznie dla wszystkich województw 

wartość tego wskaźnika kształtowała się na poziomie 351 studentów w roku 2016 oraz 402 

studentów w roku 2013. 

Pod względem dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia Pomorze Zachodnie ma przeciętną 

sytuację na tle kraju. Liczba łóżek w szpitalach przypadająca na 10 tys. ludności w 2015 roku 

sytuowała region na 8. miejscu w Polsce (9. w roku 2012). Liczba łóżek w szpitalach na 10 tys. 

ludności w województwie zachodniopomorskim wynosiła w 2015 roku 48,34 i była nieco mniejsza od 

wartości krajowej (48,65 szt.); w ciągu ostatnich trzech lat wielkość ta zarówno w regionie jak  

i w całej Polsce spadła symbolicznie, o niewiele ponad 0,7%. 

T u r y s t y k a ,  k u l t u r a  

Potencjał turystyczny Pomorza Zachodniego znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźników 

dotyczących bazy turystycznej oraz ruchu turystycznego, które od wielu lat plasują region na pozycji 

lidera. W roku 2016 liczba miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych 

przypadających na 1 000 ludności wyniosła w województwie 72,62 wobec 69,72 w roku 2013 (wzrost 

o 4,2%). W latach 2013-16 wskaźnik dla całej Polski stanowił zaledwie ¼ wartości wskaźnika dla 

zachodniopomorskiego. W tym samym okresie w całym kraju liczba miejsc noclegowych 

przypadających na 1 000 ludności wzrosła o 10,5% z 17,65 w roku 2013 do 19,50 w roku 2016. 

Województwo z roku na rok z sukcesem zwiększa ofertę uczestnictwa w kulturze, między innymi 

dzięki rozbudowie potencjału instytucji kultury. W 2016 roku teatry i instytucje muzyczne odwiedziło 

293,0 widzów i słuchaczy na 1 000 ludności, wobec 222,6 widzów i słuchaczy w roku 2013, co 

stanowiło wzrost o 31,6%. W tym samym okresie w całej Polsce teatry i instytucje muzyczne 
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odwiedziło 380,0 widzów i słuchaczy na 1 000 ludności w roku 2016 wobec 297,6 widzów w roku 

2013 (wzrost o 27,7%). Wynik z roku 2016 sytuował region na 8. miejscu w kraju (12. w roku 2013). 

 

Finanse samorządu terytorialnego 

W roku 2016 w województwie zachodniopomorskim dochody JST wszystkich szczebli przypadające na 

1 mieszkańca wyniosły 6 140 zł i były wyższe od analogicznych dochodów na poziomie kraju, 

wynoszących 5 865 zł. W okresie 2013-2016 wskaźnik ten w województwie odnotował tendencję 

rosnącą, podobnie jak w kraju (2013 – województwo zachodniopomorskie – 3 776 zł, Polska – 3 747 

zł), był jednak wyższy niż w Polsce – w roku 2013 stanowił on 104,6% średniej krajowej, a w roku 

2016 – 104,7% średniej krajowej).  

 

Rysunek 8. Dochody i wydatki JST 

w województwie zachodniopomorskim na 

mieszkańca, lata 2013-2016 [zł]  

źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych GUS (stat.gov.pl) 

 

W roku 2016 w województwie 

zachodniopomorskim wydatki 

z budżetów JST wszystkich szczebli 

przypadające na 1 mieszkańca wyniosły 

5 716 zł. Wartość ta jest wyższa od 

wydatków przypadających na 1 mieszkańca na poziomie kraju (dla porównania wydatki samorządów 

w Polsce wyniosły 5 658 zł), jednak mimo, że wskaźnik w województwie zachodniopomorskim 

w okresie 2013-2016 odnotował tendencję rosnąca, w roku 2013 stanowił on 104,8% średniej 

krajowej, a w roku 2016 – 101,0% średniej krajowej). 

W województwie zachodniopomorskim udział wydatków inwestycyjnych JST wszystkich szczebli 

w wydatkach ogółem w 2016 roku wyniósł 10,9% i w porównaniu z 2013 rokiem zmniejszył się aż o 7 

p.p. Znaczny spadek poziomu wydatków inwestycyjnych zanotowany w roku 2016 dotyczył całego 

kraju, jednak na tle innych województw udział ten pozostaje na dość niskim poziomie (2016 – 13. 

miejsce, dla porównania w roku 2013 była to 10. lokata). Natomiast większy spadek w latach 2013-

2016 od zachodniopomorskich samorządów odnotowało aż 7 województw.  

 

Tabela 1. Wskaźnik zadłużenia budżetów 

JST województwa zachodniopomorskiego, 

lata 2013-2016 

źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych RIO 

 

Od 2014 r. jedynym obowiązującym 

ograniczeniem zaciągania długu przez JST 

jest indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia jest wyznacznikiem stabilności 

i bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządowych. W sytuacji przekroczenia dopuszczalnych 

Relacja zobowiązań do dochodów [%] 

 
2014 2015 2016 

zachodniopomorskie w tym: 42,6 41,3 36,2 

gminy 41,4 38,0 31,2 

miasta na prawach powiatu 51,1 51,2 46,0 

powiaty 31,6 30,2 28,5 

województwo samorządowe 38,3 41,0 40,8 

2013 2014 2015 2016

dochody 5 291,0 5 493,8 5 695,3 6 140,1

wydatki 5 308,0 5 582,3 5 639,6 5 716,0
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limitów jednostki samorządu terytorialnego zagrożone są restrykcjami prawnymi łącznie z brakiem 

możliwości uchwalenia budżetu na rok następny. Analizując poziom zadłużenia jednostek samorządu 

terytorialnego województwa, należy stwierdzić, że najwyższy stopień zadłużenia wykazują samorządy 

miast na prawach powiatów, przy czym najwyższy poziom tego wskaźnika wykazywany jest w roku 

2015. Tak określony poziom zadłużenia wynika z prowadzonych przez duże miasta województwa 

inwestycji infrastrukturalnych. 

Relacja zobowiązań ogółem do dochodów ogółem budżetu województwa zachodniopomorskiego 

wskazuje na minimalnie rosnący wskaźnik zadłużenia indywidualnego, który w roku 2016 osiągnął 

wartość 40,8% dochodów ogółem, jest to w dalszym ciągu bezpieczny poziom zadłużenia samorządu 

województwa.  

 

Tabela 2. Wskaźnik zadłużenia 

budżetu województwa 

zachodniopomorskiego, lata 2013-

2016 

źródło: opracowanie własne na 

podstawie danych RIO 

 

 

Realizując inwestycje samorządy sięgają m.in. do finansowania zewnętrznego w postaci kredytów, co 

rodzi konieczność obsługi zadłużenia w kolejnych latach budżetowych, nierzadko im większa skala 

inwestycji tym wyższe wydatki na obsługę długu publicznego. Wydatki na obsługę długu publicznego 

od roku 2013 mają stałą tendencję malejącą.  

Wydatki na obsługę długu publicznego w województwie zachodniopomorskim JST wszystkich szczebli 

przypadające na 1 000 zł dochodów budżetów JST wyniosły w 2016 roku 11,2 zł i w porównaniu 

z rokiem 2013 (17,2 zł) znacznie zmalały. Spadek odnotowano we wszystkich województwach, jednak 

to zachodniopomorskie samorządy znajduje się w grupie województw o najwyższym poziomie 

wydatków na obsługę zadłużenia na tle uzyskiwanych dochodów (2013 – 5. miejscu, 2016 – 3.miejsce 

za mazowieckimi JST i lubuskimi JST).  

 

Wykorzystanie funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020 na realizację 

regionalnych programów operacyjnych i ich oddziaływanie na ważne obszary życia społeczno-

gospodarczego regionu 

W województwie zachodniopomorskim, w ramach prowadzonych przez samorząd województwa 

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, do końca 2016 

roku łącznie zakontraktowano wsparcie z funduszy Unii Europejskiej na kwotę 4,7 mld PLN. 

Większość – ponad 60% – tego wsparcia przypada w niemal równych częściach na obszar transportu 

oraz obszar badań, rozwoju i przedsiębiorczości, co w pełni odpowiada kierunkom interwencji 

wyznaczonym w dokumentach strategicznych województwa. Najniższy, nieprzekraczający łącznie 

10%, udział w strukturze dofinansowania z RPO mają obszary energii, społeczeństwa informacyjnego 

oraz środowiska, dla których większość wsparcia realizowana jest z poziomu ponadregionalnego. 

Ogółem w latach 2007-2016 średnie, skumulowane dofinansowanie z funduszy UE na jednego 

mieszkańca województwa wyniosło 2 758 PLN. 

Rok 
Wykonane 

wydatki  
[mln zł] 

Wykonane 
dochody  
[mln zł] 

Zobowiązania  
[mln zł] 

Wskaźnik 
zadłużenia do 
dochodu [%] 

2013 829,58 792,32 308,39 38,9% 

2014 870,66 844,64 323,50 38,3% 

2015 738,58 770,23 315,81 41,0% 

2016 576,75 667,42 272,39 40,8% 
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W latach 2013-2016 najwyższy przyrost kontraktacji ogółu funduszy UE (349%) w ramach obu RPO 

w stosunku do poziomu w roku 2013 wystąpił w obszarze „rozwój zasobów ludzkich”, głównie 

z powodu rozszerzenia zakresu RPO w perspektywie 2014-2020 o interwencję wspieraną z EFS. 

Znacząca dynamika, wynosząca 203% wystąpiła także w obszarze „środowisko”. Niewielki był 

natomiast w okresie 2013-2016 przyrost kontraktacji w obszarach „kultura, turystyka i rewitalizacja” 

(116%) oraz „społeczeństwo informacyjne” (110%) co wynika z tego, że w ramach RPO WZ 2014-2020 

interwencja w tych obszarach nie osiągnęła wysokiego poziomu zaawansowania. 

 

Tabela 2. Kontraktacja wsparcia z Unii Europejskiej w województwie zachodniopomorskim w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 

Obszar interwencji 

Skumulowane (od 2007 r.) dofinansowanie z funduszy UE na poziomie umów 
łącznie w RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014-2020 w latach 

2013 2014 2015 2016 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 
PLN per 
capita 

struktura 
2013= 
100% 

Transport 937 1 041 1 159 1 462 856 31,0% 156% 

Energia 70 114 90 115 67 2,4% 163% 

Środowisko 114 137 138 231 135 4,9% 203% 

Kultura, turystyka, 
rewitalizacja 

551 616 622 638 374 13,5% 116% 

Infrastruktura społeczna 246 272 293 293 172 6,2% 119% 

B+R i przedsiębiorczość 982 1 070 1 045 1 448 848 30,7% 147% 

Społeczeństwo 
informacyjne 

105 128 118 115 67 2,4% 110% 

Rozwój zasobów ludzkich 117 139 192 409 239 8,7% 349% 

RAZEM 3 123 3 517 3 656 4 711 — 100,0% 151% 

RAZEM w PLN per capita 1 817 2 050 2 138 — 2 758 — — 

źródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemów KSI SIMIK oraz SL2014 

 

Rysunek 9. Łączny 

postęp kontraktacji w 

ramach RPO WZ 2007-

2013 oraz RPO WZ 

2014-2020  

źródło: obliczenia 

własne na podstawie 

danych z systemów KSI 

SIMIK oraz SL2014 
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Rysunek 10. Porównanie aktywności kontraktacyjnej 

RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014-2020 w okresie 

współfunkcjonowania obu programów tj. w latach 2014-

2016 

źródło: obliczenia własne (poprzez różnicowanie wartości 

skumulowanych) na podstawie danych z systemów KSI 

SIMIK oraz SL2014 

 

W latach 2014-2016 poprzedni i aktualny RPO 
funkcjonowały równolegle. Intencją takiego 
rozwiązania było zapewnienie ciągłości wsparcia 

z ramach polityki spójności UE. Jednak w roku 2015 w województwie zachodniopomorskim wystąpiło 
(patrz Rysunek 10.) wyraźne obniżenie rocznego poziomu kontraktacji w ramach RPO. 

 

Rysunek 11. Mapa rozkładu 

przestrzennego wysokości 

dofinansowania per capita z RPO WZ 

2007-2013 na poziomie gmin 

źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych z KSI/SIMIK 2007-2013 oraz (dla 

danych mapowych) Portalu 

Geostatystycznego GUS 

 

W związku z zakończeniem RPO WZ 

2007-2013 warto zaprezentować 

także informacje ilustrujące 

terytorializację wsparcia w tym 

programie. Rysunek 11. przedstawia 

sporządzoną dla potrzeb 

sprawozdania końcowego mapę 

wysokości dofinansowania z UE 

przypadającego na 1 mieszkańca na 

poziome gmin. Analizując tą mapę 

można stwierdzić, że pomimo 

istotnych, lokalnych różnic w intensywności dofinansowania pomiędzy sąsiadującymi gminami, 

w szerszej skali nie można wskazać subregionów (skupisk gmin), które w sposób systematyczny 

byłyby defaworyzowane pod względem dystrybucji dofinansowania. Widoczne na mapie różnice 

muszą więc wynikać głównie z uwarunkowań lokalnych w skali gminy, takich jak zdolność do 

absorpcji wsparcia, zdolność do współpracy partnerskiej w projektach czy też aktywność 

miejscowego środowiska gospodarczego. 
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Polityka miejska województwa zachodniopomorskiego do 2030 

Województwo zachodniopomorskie nie posiada odrębnego dokumentu identyfikującego cele  

i działania polityki miejskiej5, ale zarówno w wymiarze strategicznym jak i operacyjnym 

ukierunkowana terytorialnie polityka miejska województwa znajduje swoje przełożenie. W wymiarze 

strategicznym polityka miejska jest elementem programowania regionalnego i przestrzennego 

wyrażonego w celach strategicznych, kierunkowych i działaniach Strategii Rozwoju Województwa 

Zachodniopomorskiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz zapisach poszczególnych polityk sektorowych.  

W aktualnie obwiązującym dokumencie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego  

z perspektywą do 2020 roku (przyjętej 22 czerwca 2010 roku uchwałą Nr XLII/482/10 Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego)6 wśród kluczowych wyzwań, wobec których staje 

województwo i nawiązujących bezpośrednio do polityki miejskiej, wskazano przemiany 

demograficzne oraz wtórną urbanizację i rozwój miast, a wśród zidentyfikowanych 6 celów 

strategicznych i wyprowadzonych z nich 34 celów kierunkowych wskazano następujące, odwołujące 

się bezpośrednio do rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych: 

Cel strategiczny nr 3 „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu”, w tym cele kierunkowe: 

− 3.1. Rozwój funkcji metropolitalnych Szczecina (działania: rozwój Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego (SOM) z uwzględnieniem potencjału, potrzeb i roli poszczególnych gmin oraz 

jego transgranicznego, regionalnego i ponadregionalnego oddziaływania; podejmowanie 

wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz sieci współpracy samorządów na obszarze SOM; 

rozbudowa i poszerzenie oferty placówek edukacji, nauki, kultury, ochrony zdrowia, 

administracji oraz usług wyższego rzędu w gminach na obszarze SOM; włączanie obszaru 

metropolitalnego w międzynarodową sieć współpracy z udziałem innych metropolii 

europejskich, w szczególności bałtyckich; usprawnienie rozwiązań transportowych  

i komunikacyjnych w obrębie SOM w tym budowa zachodniego obejścia drogowego Szczecina); 

− 3.2. Rozwój aglomeracji miejskiej Koszalina (działania: rozwój przestrzenny aglomeracji 

koszalińskiej ukierunkowany na wykorzystanie walorów bliskości morza oraz budowę 

infrastruktury turystycznej; planowanie i programowanie rozwoju potencjału naukowego, 

kulturalnego w regionie oraz tworzenie instytucji i sieci współpracy o znaczeniu 

ponadregionalnym; rozwój przestrzenny aglomeracji koszalińskiej ukierunkowany na 

wykorzystanie walorów bliskości morza oraz budowę infrastruktury turystycznej; modernizacja 

i rozbudowa układu komunikacyjnego i sieci powiązań, w tym szczególnie dróg krajowych 6 i 11); 

− 3.3. Rozwój ponadregionalnych, multimodalnych sieci transportowych (w tym działania: 

poprawa skomunikowania Szczecina z Koszalinem oraz tych miast z resztą kraju; rozwój 

transportu intermodalnego i sieci węzłowych połączeń regionalnych, centrów logistycznych 

i terminali kontenerowych; budowa i modernizacja infrastruktury drogowej ważniejszych dróg 

krajowych (drogi nr 3, 6, 10, 11); budowa obwodnic miast, w tym Szczecina, Koszalina, Wałcza, 

                                                           
5
 Docelowo w ramach Zachodniopomorskiego Modelu Rozwoju i obowiązujących polityk rozwojowych w województwie 

przewiduje się opracowanie Polityki Miejskiej Województwa Zachodniopomorskiego – aktualnie trwają prace nad 
dokumentem. 
6
 W 2016 roku zainicjowany został proces aktualizacji Strategii, w którym przewidziano wzmocnienie wymiaru miejskiego  

– proces ten przebiegał m.in. w oparciu o założenie wzmocnienia wymiaru terytorialnego i funkcjonalnego. Równolegle 
trwa proces aktualizacji Planu Zagospodarowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Zachodniopomorskiego przyjętego 19 października 2010 roku uchwałą Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
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Szczecinka, Kołobrzegu, Nowogardu, Płotów, Recza, Kalisza Pomorskiego, Mirosławca; 

zagospodarowanie powojskowych obiektów lotniczych oraz integracja infrastruktury lotniczej 

z siecią drogową). 

Cel strategiczny nr 4 „Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka 

zasobami”, w tym celu kierunkowego: 

−  4.6 Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych (działania: prowadzenie planowania 

przestrzennego z uwzględnieniem potrzeb rewitalizacji; lokowanie nowych projektów 

inwestycyjnych w pierwszej kolejności na terenach już zurbanizowanych i przeznaczonych do 

rewitalizacji; renowacja, rewaloryzacja i adaptacja obiektów poprzemysłowych i powojskowych 

oraz ich przystosowanie na cele kulturalne, sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, handlowo-

usługowe, biurowe i mieszkaniowe; rewitalizacja, odbudowa i renowacja staromiejskich układów 

urbanistycznych; podnoszenie standardu zasobów mieszkaniowych na terenach 

zdegradowanych). 

W praktyce rozwój miast jest przede wszystkim następstwem polityki prowadzonej przez gminy 

(miejskie i miejsko-wiejskie), a także miasta na prawach powiatu i uwzględniającej regulacje prawne, 

wytyczne czy ustalenia formułowane na poziomie krajowym i regionalnym. Zadaniem województwa 

jest zarówno poszukiwanie i realizowanie własnego modelu rozwoju wpisującego się w cele 

strategiczne Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, jak i stwarzanie optymalnego 

środowiska dla polityki rozwoju prowadzonej przez samorządy lokalne miast i obszarów miejskich 

w oparciu o strategie lokalne. Oba te obszary się przenikają i uzupełniają w ramach regionalnej 

polityki miejskiej. 

Województwo zachodniopomorskie obejmuje 114 gmin, w tym 11 gmin miejskich (w tym 3 miasta na 

prawach powiatu – Szczecin, Koszalin, Świnoujście) i 54 gminy miejsko-wiejskie. Blisko 80% gmin 

miejskich i miejsko-wiejskich posiada obowiązująca strategie rozwoju, a prawie 70% plany 

rewitalizacji7. Spośród 11 gmin miejskich 9 posiada obowiązujące strategie rozwoju (aktualnych 

strategii rozwoju nie mają gminy Darłowo i Sławno), a 10 posiada (lub posiadało) plany rewitalizacji. 

W większości przypadków cele lub działania kierunkowe zawarte w strategiach rozwoju lub planach 

rewitalizacji wpisują się bezpośrednio w wątki tematyczne Krajowej Polityki Miejskiej (w 6 gminach 

strategie lub plany rewitalizacji odwołują się do wszystkich wątków tematycznych KPM), zdarza się, 

że niektóre strategie rozwoju bądź plany rewitalizacji pomijają niektóre wątki, w tym takie istotne 

obszary jak np. kwestie demograficzne, co wynika w dużej mierze z podejścia do budowania strategii 

i nieformułowania celów i działań kierunkowych w obszarach, w których gminy nie realizują zadań 

publicznych, bądź na które nie mają bezpośredniego wpływu. Z kolei spośród 54 gmin miejsko-

wiejskich obowiązującą strategię rozwoju posiadają 42 gminy, a 33 posiada (lub posiadało) plan 

rewitalizacji. Żadna z gmin nie ma odrębnej strategii rozwoju dla miasta. Jednak, również w tym 

przypadku większość – 30 gmin, realizuje politykę rozwoju w oparciu o strategie rozwoju lub plany 

rewitalizacji identyfikujące cele i działania kierunkowe we wszystkich obszarach tematycznych 

wskazanych w KPM. 

W wymiarze operacyjnym wdrażanie regionalnej polityki miejskiej polega na koordynowaniu 

możliwie szerokiego spektrum działań rozwojowych na rzecz miast ujętych w politykach i programach 

sektorowych oraz inicjowaniu mechanizmów zwiększających miejski wymiar tych polityk. W takim 

ujęciu przedmiotem polityki miejskiej województwa zachodniopomorskiego jest całokształt działań 

                                                           
7
 Informacje na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez Wydział Zarządzania Strategicznego Urzędu 

Marszałkowskiego skierowanego do gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 
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o charakterze planistycznym, regulacyjnym, organizacyjnym (instytucjonalnym) i wdrożeniowym (w 

tym inwestycyjnym) znajdujących się w obszarze aktywności samorządu wojewódzkiego 

i ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału rozwojowego miast oraz powiązań w ramach 

miejskich obszarów funkcjonalnych, a także budowaniu powiązań miast między sobą. Są to działania 

realizowane m.in. w sferze gospodarczej, społecznej, przestrzennej i ekologicznej w sposób 

bezpośredni i celowy wspierające rozwój obszarów miejskich. 

 

Rysunek 12. Obszary funkcjonalne w województwie zachodniopomorskim  

źródło: opracowanie własne Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 

 

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się niejednorodnym poziomem rozwoju 

gospodarczego, społecznego i infrastrukturalnego, co wynika w dużej mierze ze skrajnego 

usytuowania względem centrum regionu dwóch biegunów wzrostu – aglomeracji szczecińskiej 

i koszalińskiej. Polaryzacja sieci i związana z tym słaba dostępność dużej części województwa do 

głównych miast znacznie utrudnia przenoszenie impulsów rozwojowych. Jednocześnie różnorodność 

ośrodków miejskich sprawia, że polityka miejska realizowana przez województwo uwzględnia 

zróżnicowane bariery i potencjały poszczególnych miast w zależności od hierarchii w sieci osadniczej 

oraz pełnionych funkcji determinujących rozwój tych ośrodków. Podejmowane są działania 

zmierzające do stworzenia w regionie – w oparciu o wewnętrzny potencjał miast – spójnej 

i komplementarnej miejskiej sieci osadniczej, w którym istotną rolę odgrywa zarówno Szczecin – 

ośrodek o znaczeniu europejskim wraz ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, Koszalin – 

aspirujący ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym wraz z obszarem funkcjonalnym Koszalina (w 

bardzo ścisłym powiązaniu z rozwojem obszarów funkcjonalnych Kołobrzegu i Białogardu) oraz 



 

połączony potencjał ośrodków lokalnych położonych w centralnej części województwa (Czaplinka, 

Drawska Pomorskiego, Łobza, Połczyna

(Barlinka, Myśliborza i Dębna) ale też pozostałe ośrodki subregionalne i ponadgminne, których rozwój 

jest niezbędny dla uniknięcia polaryzacji i głębokich podziałów w przestrzeni wo

zachodniopomorskiego. 

Obok spójności terytorialnej stałym wyzwaniem dla polityki miejskiej są także procesy zachodzące 

w mniejszej skali przestrzennej: wewnątrz miasta i wewnątrz obszaru miejskiego. Należą do nich 

procesy degradacji przestrzennej, społeczn

istnienie w miastach obszarów kryzysowych oraz tracących funkcje miastotwórcze, a także procesy 

wyludniania centrów miast i niekontrolowanego rozlewania i rozpraszania zabudowy na terenach 

podmiejskich w wyniku niekontrolowanej suburbanizacji. Samorząd województwa wspiera procesy 

rewitalizacyjne i udziela merytorycznego wsparcia realizującym je podmiotom, wpływa na 

koordynację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, formułu

dokumenty implementacyjne oraz stwarza mechanizmy zapewniające odpowiedni

rewitalizacji. 

Instrumenty finansowo-wdrożeniowe polityki miejskiej pozostające w gestii samorządu województwa 

zachodniopomorskiego obejmują zestaw sposobów finans

publicznych: EFSI, budżetu państwa i budżetu województwa. S

politykę miejską poprzez kierowanie strumieni środków z budżetu województwa oraz narzędzia 

interwencji Regionalnego Programu Opera

(a wcześniej RPO WZ 2007-2013) na realizację zadań w różnych obszarach tematycznych mających 

wpływ na rozwój miast, m.in. w obszarze gospodarki, infrastruktury transportowej i

publicznego oraz wspomnianej rewitalizacji. Przede wszystkim 

ukierunkowanej terytorialnie 

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), ale też inne obszary powiązane 

funkcjonalnie o zidentyfikowanych wspólnych potencjałach lub problemach 

Kontraktu Samorządowego. 

 

Skupia on znaczną cześć potencjału rozwojowego województwa i decyduje o
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połączony potencjał ośrodków lokalnych położonych w centralnej części województwa (Czaplinka, 

, Połczyna-Zdroju, Świdwina i Złocieńca) i południowo

) ale też pozostałe ośrodki subregionalne i ponadgminne, których rozwój 

jest niezbędny dla uniknięcia polaryzacji i głębokich podziałów w przestrzeni wo

Obok spójności terytorialnej stałym wyzwaniem dla polityki miejskiej są także procesy zachodzące 

mniejszej skali przestrzennej: wewnątrz miasta i wewnątrz obszaru miejskiego. Należą do nich 

procesy degradacji przestrzennej, społecznej i gospodarczej, których negatywnym następstwem jest 

istnienie w miastach obszarów kryzysowych oraz tracących funkcje miastotwórcze, a także procesy 

wyludniania centrów miast i niekontrolowanego rozlewania i rozpraszania zabudowy na terenach 

w wyniku niekontrolowanej suburbanizacji. Samorząd województwa wspiera procesy 

rewitalizacyjne i udziela merytorycznego wsparcia realizującym je podmiotom, wpływa na 

koordynację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, formułu

dokumenty implementacyjne oraz stwarza mechanizmy zapewniające odpowiedni

wdrożeniowe polityki miejskiej pozostające w gestii samorządu województwa 

zachodniopomorskiego obejmują zestaw sposobów finansowania polityki miejskiej ze środków 

publicznych: EFSI, budżetu państwa i budżetu województwa. Samorząd województwa realizuje 

politykę miejską poprzez kierowanie strumieni środków z budżetu województwa oraz narzędzia 

interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014

2013) na realizację zadań w różnych obszarach tematycznych mających 

wpływ na rozwój miast, m.in. w obszarze gospodarki, infrastruktury transportowej i

spomnianej rewitalizacji. Przede wszystkim – w ramach interwencji 

ukierunkowanej terytorialnie – wspiera bezpośrednio obszary miejskie poprzez wdrożenie 

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), ale też inne obszary powiązane 

zidentyfikowanych wspólnych potencjałach lub problemach –

Rysunek 13. Obszary realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

w województwie zachodniopomorskim

źródło: opracowanie 

 

Narzędzie ZIT dedykowane jest 

głównym ośrodkom wzrostu 

w województwie i obszarom dyfuzji 

procesów rozwojowych, tj. obszarom 

funkcjonalnym Szczecina i Koszalina.

Miasto Szczecin jest głównym 

elementem struktury przestrzennej 

regionu, a wraz z powią

funkcjonalnie otoczeniem tworzy 

Szczeciński Obszar Metropolitalny. 

Skupia on znaczną cześć potencjału rozwojowego województwa i decyduje o

połączony potencjał ośrodków lokalnych położonych w centralnej części województwa (Czaplinka, 

Zdroju, Świdwina i Złocieńca) i południowo-zachodniej 

) ale też pozostałe ośrodki subregionalne i ponadgminne, których rozwój 

jest niezbędny dla uniknięcia polaryzacji i głębokich podziałów w przestrzeni województwa 

Obok spójności terytorialnej stałym wyzwaniem dla polityki miejskiej są także procesy zachodzące 

mniejszej skali przestrzennej: wewnątrz miasta i wewnątrz obszaru miejskiego. Należą do nich 

ej i gospodarczej, których negatywnym następstwem jest 

istnienie w miastach obszarów kryzysowych oraz tracących funkcje miastotwórcze, a także procesy 

wyludniania centrów miast i niekontrolowanego rozlewania i rozpraszania zabudowy na terenach 

w wyniku niekontrolowanej suburbanizacji. Samorząd województwa wspiera procesy 

rewitalizacyjne i udziela merytorycznego wsparcia realizującym je podmiotom, wpływa na 

koordynację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, formułuje 

dokumenty implementacyjne oraz stwarza mechanizmy zapewniające odpowiednią jakość procesu 

wdrożeniowe polityki miejskiej pozostające w gestii samorządu województwa 

owania polityki miejskiej ze środków 

amorząd województwa realizuje 

politykę miejską poprzez kierowanie strumieni środków z budżetu województwa oraz narzędzia 

cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

2013) na realizację zadań w różnych obszarach tematycznych mających 

wpływ na rozwój miast, m.in. w obszarze gospodarki, infrastruktury transportowej i transportu 

w ramach interwencji 

bezpośrednio obszary miejskie poprzez wdrożenie 

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), ale też inne obszary powiązane 

– poprzez instrument 

. Obszary realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

w województwie zachodniopomorskim 

 własne 

Narzędzie ZIT dedykowane jest 

głównym ośrodkom wzrostu 

województwie i obszarom dyfuzji 

procesów rozwojowych, tj. obszarom 

jonalnym Szczecina i Koszalina. 

Miasto Szczecin jest głównym 

elementem struktury przestrzennej 

regionu, a wraz z powiązanym z nim 

funkcjonalnie otoczeniem tworzy 

Szczeciński Obszar Metropolitalny. 

Skupia on znaczną cześć potencjału rozwojowego województwa i decyduje o poziomie 
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konkurencyjności regionu. Stanowi ważny w skali kraju węzeł komunikacyjny z dostępnością do 

połączeń kolejowych, drogowych, lotniczych oraz wodnych: morskich i śródlądowych. Jest on również 

ośrodkiem gospodarki morskiej, przemysłu energetycznego i chemicznego. Spośród dużych miast 

Polski Szczecin cechuje jeden z najbardziej równomiernych i daleko idących przebiegów procesu 

dyfuzji rozwoju na otaczający go obszar. Sieć osadnicza SOM to policentryczny układ z ośrodkiem 

rdzeniowym, miastem wojewódzkim – Szczecinem, pięcioma miastami średniej wielkości 

(Świnoujście, Stargard, Police, Goleniów, Gryfino) oraz dwoma małymi miastami (Nowe Warpno, 

Stepnica). Jednocześnie należy podkreślić, że w skali regionu miasta SOM są ośrodkami dużymi. SOM 

skupia znaczny potencjał demograficzny (2016 – 686,7 tys. mieszkańców, 40,2% mieszkańców 

województwa), który systematycznie powiększa się (dla porównania 2013 – 682,4 tys. mieszkańców, 

39,7% mieszkańców województwa). Istotnym czynnikiem przekształcającym układ funkcjonalno-

przestrzenny całego SOM jest proces kontrurbanizacji, powodującej wyludnianie obszaru śródmieścia 

i wzrost zaludnienia dzielnic peryferyjnych oraz obszarów w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zmiana 

miejsca zamieszkania skutkuje wzrostem liczby ludności na obszarach podmiejskich i spadkiem w 

Szczecinie wraz ze zmianą struktury demograficznej mieszkańców miasta (starzenie się społeczności). 

Rozległość obszaru metropolitalnego i uwarunkowania przestrzenne tworzą określone wyzwania 

rozwojowe, w szczególności w sferze powiązań komunikacyjnych oraz potencjału rynku pracy. Liczba 

pracujących na obszarze SOM wykazuje tendencję wzrostową, obserwowalny jest jednak proces 

dezindustrializacji samego Szczecina i rozwoju rynku pracy w gminach sąsiadujących. Intensywny 

przebieg procesów urbanizacyjnych, któremu towarzyszy wzrost mobilności mieszkańców rodzi 

jednocześnie wyzwania w sferze społecznej oraz konieczność optymalizacji usług publicznych dla 

mieszkańców. 

W przypadku obszaru funkcjonalnego Szczecina instrument ZIT wdrażany jest na terenie 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) obejmującego 13 gmin – członków Stowarzyszenia 

SOM. Alokacja na realizację ZIT na terenie SOM w RPO WZ 2014-2020 wynosi 109,1 mln euro (w tym 

97,9 mln euro z EFRR i 11,2 mln euro z EFS). Wsparcie, realizowane w oparciu o zapisy Strategii ZIT, 

jest ukierunkowane na przedsięwzięcia związane z: rozwojem zrównoważonego transportu; poprawą 

efektywności energetycznej; wzmocnieniem rozwoju gospodarczego i potencjału B+R oraz MŚP 

a także z poprawą systemów kształcenia i szkolenia i dostosowania do potrzeb rynku pracy. Za 

kluczowe z punktu widzenia wzmocnienia potencjału rozwojowego SOM należy uznać wsparcie 

ukierunkowane na zintegrowanie transportu publicznego, przedsięwzięcia inwestycyjne 

przewidywane do realizacji w ramach zrównoważonej mobilności miejskiej stanowiące wiązkę 

projektów zintegrowanych wokół budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, projektu 

przewidywanego do realizacji w ramach POIiŚ 2014-2020 i kluczowego dla implementacji Strategii ZIT 

SOM. Dodatkowo w POIiŚ 2014-2020 została wyodrębniona pula środków w wysokości 90,2 mln euro 

na wdrożenie ZIT na terenie SOM. Kwota ta przeznaczona jest m.in. na realizację projektów 

związanych z transportem miejskim, ciepłownictwem oraz kompleksową modernizacją energetyczną 

budynków mieszkalnych. Wdrażanie instrumentu ZIT na terenie SOM od uruchomienia RPO WZ 

2014-2020 do końca 2016 roku przedstawia się następująco: złożono 7 wniosków, z czego podpisano 

4 umowy o dofinansowanie projektów strategicznych na kwotę 19,83 mln zł – poziom kontraktacji 

wobec przyznanej całkowitej alokacji ZIT na realizację projektów strategicznych na koniec 2016 roku 

wyniósł 6,02%; ogłoszono 4 nabory wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym, 

dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną kwotę 15,25 mln zł (do końca 2016 roku zawarto 

7 umów) – poziom kontraktacji wobec przyznanej całkowitej alokacji ZIT dla trybu konkursowego na 

koniec 2016 roku wyniósł 9,37%. 
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Drugim obok SOM aglomeracyjnym ośrodkiem wzrostu, koncentracji działalności gospodarczej 

i potencjału demograficznego, jest Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny, 

którego zasięg wyznaczają zachodzące na siebie i powiązane obszary funkcjonalne trzech miast: 

Koszalina, Kołobrzegu i Białogardu, spośród których naturalną funkcję ośrodka centralnego pełni 

najsilniej oddziaływujący na otoczenie Koszalin. KKBOF charakteryzuje się dużym potencjałem 

gospodarczym (port w Kołobrzegu, drogi krajowe 6 i 11 jako potencjalne osie rozwoju) i opiera się 

głównie na turystyce, z dominującą funkcją uzdrowiskową oraz na gospodarce morskiej. W całym 

obszarze funkcjonalnym mieszka 301,5 tys. osób (2016), czyli 17,6% populacji całego województwa 

(dla porównania 2013 – 303,7 tys. osób, 17,7% mieszkańców województwa). Struktura osadnicza 

opiera się na trzech miastach o zróżnicowanym potencjale demograficznym (Koszalin – 107,7 tys. 

mieszkańców, Kołobrzeg – 46,5 tys. i Białogard – 24,4 tys.) i ekonomicznym. KKBOF jest jednym 

z najsłabiej dostępnych transportowo obszarów kraju zarówno w ujęciu wewnątrzregionalnym (do 

stolicy regionu) jak i krajowym (do stolicy kraju), a możliwości zrównoważonego rozwoju obszarów 

nadmorskich ogranicza niewydolny układ komunikacyjny pasa wybrzeża w okresie letnim. 

W przypadku obszaru funkcjonalnego Koszalina instrument ZIT wdrażany jest w obrębie Koszalińsko-

Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego 19 gmin, które podpisały 

porozumienie deklarując wolę współpracy przy realizacji ZIT, podmiotem koordynującym wsparcie na 

obszarze gmin KKBOF jest Gmina Miasto Koszalin. Alokacja zaplanowana w RPO WZ 2014-2020 na 

realizację zintegrowanych przedsięwzięć w gminach KKBOF wynosi 40 mln euro (w tym 34 mln euro 

z EFRR i 6 mln euro z EFS). Wsparcie to skierowane jest na przedsięwzięcia związane z: rozwojem 

zrównoważonego transportu oraz wspieraniem strategii niskoemisyjnych; wzmocnieniem rozwoju 

gospodarczego i potencjału B+R oraz MŚP a także z poprawą systemów kształcenia i szkolenia 

i dostosowania do potrzeb rynku pracy. Wdrażanie instrumentu ZIT na terenie KKKBOF od 

uruchomienia RPO WZ 2014-2020 do końca 2016 przedstawia się następująco: złożono 3 wnioski, 

z czego podpisano 1 umowę o dofinansowanie projektu strategicznego na kwotę 6,188 mln zł; 

ogłoszono 2 nabory wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym, w ramach których wpłynęło 

26 wniosków (do końca 2016 roku nie zakończono weryfikacja złożonych wniosków). 

Wsparcie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego 

Obszaru Funkcjonalnego ma na celu zarówno wzmocnienie konkurencyjnej pozycji Szczecina 

i Koszalina jako ośrodków wzrostu i innowacji, jak też wzmocnienie wielowymiarowych powiązań 

funkcjonalnych obszarów sprzyjające rozbudowie jego potencjału ekonomicznego oraz poprawie 

jakości życia mieszkańców, a w konsekwencji rozszerzenie zasięgu oddziaływania procesów 

rozwojowych na obszary sąsiadujące. 

Kolejna grupa działań łącząca zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w odniesieniu do 

obszarów geograficznych o wspólnych potencjałach, problemach rozwojowych i powiązaniach 

funkcjonalnych obejmuje wdrożenia Kontraktu Samorządowego. Kontrakt to narzędzie dla 

planowania i realizacji zintegrowanych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju danego obszaru 

funkcjonalnego (a w konsekwencji całego regionu), tworzony w oparciu o współpracę wszystkich 

partnerów procesów rozwojowych (samorząd, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje 

pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, itp.) obecnych na danym 

obszarze. Kontrakt realizowany jest przede wszystkim w celu wzmocnienia rozwoju gospodarczego 

obszaru nim objętego, będącego podstawą do zapewnienia spójności społecznej i infrastrukturalnej. 

Przyjęte w nim założenia rozwojowe są spójne z dokumentami strategicznymi województwa 

zachodniopomorskiego oraz stanowią odpowiedź na określone dla województwa regionalne 
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i inteligentne specjalizacje. KS wspiera rozwój obszarów funkcjonalnych subregionalnych i lokalnych 

ośrodków miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych województwa (w tym na 

niektórych obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich degradacji 

ekonomicznej. 

 

Rysunek 14. Obszary realizacji Kontraktów Samorządowych w województwie zachodniopomorskim 

źródło: opracowanie własne  

 

Wdrażanie KS odbywa się poprzez dedykowane, komplementarne działania RPO WZ 2014-2020 

objęte mechanizmem projektu zintegrowanego. Na wdrożenie instrumentu przeznaczona alokację 

w wysokości 51,75 mln euro, środki te przeznaczone są na przedsięwzięcia związane m.in. 

z rozwojem infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, edukacji i szkolnictwa zawodowego, 

zrównoważonej mobilności miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu. 

Wybór projektów w ramach procedury konkursowej dotyczącej Kontraktu Samorządowego odbywa 

się w procedurze dwuetapowej oceny i podlega dwuetapowej ocenie. Etap I to preselekcja koncepcji 

Kontraktów Samorządowych – m.in. ocena koncepcji rozwoju obszaru, planowanych do osiągnięcia 

celów, projektów priorytetowych, zakładanych efektów i wskaźników. Etap II to pełna weryfikacja 

projektów wcześniej wskazanych w fiszkach pod kątem spełnienia wszystkich kryteriów i możliwości 

ich finansowania w ramach właściwego działania RPO WZ 2014-2020. Konkurs na dofinansowanie 

Kontraktów Samorządowych (KS) został ogłoszony 30 czerwca 2015 roku. Nabór Koncepcji KS trwał 

od 1 września do 30 października 2015 roku. 22 marca 2016 zakończono pierwszy etap konkursu 

(etap preselekcji), do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 6 KKS, z których każda zawierała listę 

projektów spełniających wszystkie kryteria preselekcyjne, były to KKS: „KS Powiatu Szczecineckiego”; 

„Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy powiatu wałeckiego poprzez realizację KS”, „KS 
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Lider Pojezierzy”, KS „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Pyrzyce+”, „Inwestycja w rozwój 

gospodarczy gmin Nowogard, Maszewo, Osina i Powiatu Goleniowskiego droga do efektywnego 

kształcenia zawodowego”, KS „Strefa Centralna”. Liderzy KS (JST formalnie reprezentujące 

pozostałych partnerów KS) zostali wezwani do przedłożenia pełnych wniosków aplikacyjnych 

w ramach drugiego etapu konkursu. Termin złożenia wszystkich wniosków w ramach drugiego etapu 

konkursu ustalono na 9.01.2017 r.8. 

W okresie długofalowym mechanizmy wsparcia wdrażane przez województwo koncentrować się 

będą nie na działaniach redystrybucyjnych, ale na uruchamianiu zróżnicowanych potencjałów grup 

społecznych i terytoriów, aktywnym włączaniu w procesy rozwojowe jak najszerszego grona 

uczestników oraz ułatwianiu dyfuzji procesów rozwojowych na obszary o słabszej kondycji. 

                                                           
8
 rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 30.04.2017 roku 


