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Wstęp 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania dotyczącego oceny obiektywnej jakości życia 

mieszkańców województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem zróżnicowania 

wewnątrzregionalnego. W badaniu wykorzystano wskaźniki zgodnie z porządkiem opartym na 

koncepcji zrównoważonego rozwoju, w dwóch przekrojach czasowych: 2007 i 2012 roku. 

Złożoność i interdyscyplinarność procesów prowadzących do podniesienia jakości życia 

powoduje, iż istotnym elementem tego rodzaju badań jest – oprócz oceny poziomu życia 

ludności – identyfikacja głównych determinant jakości życia oraz zachodzących między nimi 

interakcji. Wysoka jakość życia jest uznawana za nadrzędny cel rozwoju, tak na szczeblu 

lokalnym i regionalnym, jak i na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Można ją postrzegać 

jako ostateczny efekt działań podejmowanych przez odpowiednie struktury władz, w tym - 

władze samorządowe. Działania te podejmowane są w kontekście wielorakich, złożonych i 

często sprzężonych czynników i barier rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Badanie jakości życia wymaga uporządkowania terminologicznego, jest bowiem pojęciem 

złożonym nie posiadającym jednej powszechnie akceptowalnej definicji. Można wyróżnić szereg 

klasyfikacji i wymiarów jakości życia, np.: oceniająca i opisowa, globalna i cząstkowa, 

bezpośrednia i pośrednia, indywidualna i zbiorowa, obiektywna i subiektywna. Ponadto, w 

badaniach społecznych i ekonomicznych, obok terminu „jakość życia” stosowane są jego 

pochodne: warunki życia, poziom życia, dobrobyt społeczny [Borys i Rogala, 2008]. Mimo 

wielości definicji w kategorii jakości życia wyróżnia się pewne stałe elementy, takie jak: czynniki 

obiektywne (które najczęściej odzwierciedlają dobrobyt materialny), czynniki społeczne 

(mierzone za pomocą usług społecznych i dostępnej infrastruktury) i czynniki subiektywne 

(wyrażone poziomem satysfakcji, zadowolenia, szczęścia). Z tego powodu, w badaniach jakości 

życia najczęściej stosowanym podejściem jest  podział na jakość obiektywną i pozytywną. 

Obiektywną jakością życia (zbliżoną znaczeniowo do pojęcia „warunki życia” lub „poziom życia”) 

określa się jako całokształt czynników, determinujących zaspokojenie potrzeb ludzkich, czyli 

wpływających na poziom życia i możliwości ich zaspokojenia.1 Pod pojęciem tym rozumie się 

najczęściej szereg obiektywnych warunków o charakterze infrastrukturalnym, w jakich faktycznie 

                                                             
1 Terminy „obiektywna jakość życia” i „poziom życia” uznano w niniejszym raporcie jako synonimiczne. 
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żyje społeczeństwo, gospodarstwo domowe lub jednostka; wiążą się one głownie z kondycją 

materialną, zabezpieczeniem egzystencjalnym i środowiskowym życia jednostek [Panek 2007]. 

Pojęcie poziomu życia odnosi się także do aspektów niematerialnych, takich jak: stan zdrowia, 

sytuacja zawodowa, podstawowe relacje społeczne, przy czym mówienie o jakości życia w 

powyżej zarysowany sposób oznacza odwołanie się do sfery zewnętrznej, będącej źródłem 

różnorakich bodźców i doświadczeń osób - i mającej charakter obiektywny.  Pomiar tej jakości 

dokonywany jest przez wskaźniki obiektywne, pochodzące na ogół ze statystyki publicznej. 

Subiektywna jakość życia wiąże się generalnie z subiektywną oceną (percepcją) stopnia 

zaspokojenia potrzeb jednostki, lub szerzej: z subiektywnym postrzeganiem własnego życia w 

ramach określonego systemu wartości i w określonych warunkach gospodarczych, społecznych i 

politycznych [Borys, 2008]. W kształtowaniu tej oceny znaczącą rolę odgrywa luka pomiędzy 

poziomem aspiracji jednostek odnośnie poziomu zaspokojenia potrzeb, a ich rzeczywistym 

poziomem zaspokojenia. Subiektywna jakość życia jest także komentowana w kontekście 

indywidualnego i zbiorowego sposobu czy stylu życia. Pomiaru tej kategorii jakości dokonuje się 

poprzez bezpośrednie badanie ludności2.  

Z uwagi na złożoność relacji zachodzących pomiędzy obiektywną i subiektywną jakością życia, 

podkreśla się znaczenie równoczesnego wskaźnikowego pomiaru obu kategorii. Należy przy tym 

pamiętać, iż poprawa obiektywnych warunków życia nie musi przekładać się bezpośrednio na 

zwiększenie poziomu zadowolenia mieszkańców, zgodnie z twierdzeniem Campbella o 

ograniczonej substytucji między wskaźnikami obu rodzajów jakości życia [Campbell, 1976]. 

Jednym z punktów odniesienia regionalnej polityki rozwoju (na poziomie województw) powinna 

być obiektywna ocena warunków i jakości życia, z uwzględnieniem zróżnicowania 

wewnątrzregionalnego.  Głównym celem badań (typu desk research) przeprowadzonych na 

potrzeby niniejszego raportu było dokonanie oceny poziomu życia mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego oraz jego determinant, w oparciu o wybrane wskaźniki oparte na 

koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przyjęto, iż jakością życia w sensie obiektywnym jest zespół 

czynników przestrzenno-środowiskowych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych 

składających się na rzeczywistość, w jakiej żyje człowiek. Dla potrzeb realizacji tak 

sformułowanego celu badawczego zrealizowano następujące zadania:  

                                                             
2  Jako przykład może posłużyć kwestionariusz „Jakość życia i styl życia poszczególnych członków 
gospodarstwa domowego”, stosowany w diagnozach społecznych (zob.: www.diagnoza.com). 
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a. analiza determinant obiektywnej jakości życia (poziomu życia) na poziomie regionu, na 

gruncie koncepcji zrównoważonego rozwoju, w oparciu o literaturę przedmiotu; 

b. analiza istniejących sposobów pomiaru poziomu życia oraz oceny jego uwarunkowań, na 

poziomie lokalnym i regionalnym; 

c. wybór wskaźników stanowiących podstawę oceny poziomu życia; 

d. stworzenie modelu pomiaru poziomu życia mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego; 

e. dokonanie oceny poziomu życia poziomu życia ludności województwa 

zachodniopomorskiego; w tym celu przeprowadzono analizę porównawczą 

województwa zachodniopomorskiego i pozostałych województw w Polsce na bazie 

wskaźników zrównoważonego rozwoju, wykorzystując dostępne dane statystyczne 

pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS (rankingi i klasy województw); 

f. diagnoza zróżnicowania powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem 

determinant rozwoju społecznego i warunków życia, w oparciu o dostępne dane 

statystyczne pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS (rankingi i klasy powiatów); 

g. sformułowanie wniosków i rekomendacji z badania. 

W celu uzyskania wiarygodnych wyników, zastosowano triangulację teoretyczną, sprowadzającą 

się do zastosowania wielu perspektyw teoretycznych do stworzenia metody badawczej oraz do 

interpretacji danych uzyskanych w trakcie badania. Kwerenda literatury naukowej i 

dotychczasowych badań warunków i jakości życia w regionie, oraz uzupełniająca w stosunku do 

tych badań analiza wskaźników i metod pozwalających na ocenę poziomu badanego zjawiska 

umożliwiły stworzenie modelu badawczego, uwzględniającego z jednej strony cele badania, a z 

drugiej specyfikę badanego regionu oraz dostępność zmiennych statystycznych. Takie podejście 

sprawia, iż zastosowany na potrzeby niniejszego raportu model pozwala na kontynuację badania 

postępu w podnoszeniu obiektywnej jakości życia mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego w kolejnych latach, i porównywalność uzyskiwanych wyników. 

Jak wspomniano wcześniej wielowymiarowa analiza obiektywnej jakości życia mieszkańców 

województwa zachodniopomorskiego dokonana została na podstawie zintegrowanego systemu 

wskaźników indywidualnych związanych ze sferą gospodarczą, społeczną, środowiskową i 

instytucjonalno-administracyjną w rozbiciu na poszczególne obszary tematyczne, z 

wykorzystaniem metod analizy taksonomicznej. Pomiar warunków życia mieszkańców 

województwa  zachodniopomorskiego obejmował następujące obszary tematyczne: 



 

   

8 
Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępność do usług publicznych  

na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

 gospodarkę regionu i przedsiębiorczość,  

 rynek pracy, 

 infrastrukturę techniczną i dostępność transportową, 

 budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne, 

 warunki środowiskowe, 

 sytuację dochodową ludności, zasobność materialną gospodarstwa domowego i 

warunki mieszkaniowe, 

 pomoc społeczną, z jakiej korzysta gospodarstwo domowe, 

 edukację, 

 uczestnictwo w kulturze, 

 korzystanie z usług systemu ochrony zdrowia, 

 dostępność do usług publicznych, 

 bezpieczeństwo publiczne 

 ubóstwo, bezrobocie i inne aspekty wykluczenia społecznego. 

Rozwój społeczno-gospodarczy skutkujący wzrostem obiektywnej jakości życia to proces 

wielowymiarowy, obejmujący zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Z powyższych 

względów pomiar poziomu życia jest kwestią złożoną. Największym wyzwaniem dla 

prowadzonych badań była dostępność oraz jakość danych. Stworzenie rzetelnego systemu 

(modelu) monitorowania stanu i poprawy obiektywnej jakości życia wymaga bowiem danych 

aktualnych, porównywalnych dla różnych okresów i związanych z rozwojem społecznym – tak od 

strony nakładów, jak i efektów [Krajowy raport…, 2012]. Zarówno brak dostępności danych 

wysokiej jakości na poziomie lokalnym, jak i opóźnienia związane z relatywnie długim czasem ich 

gromadzenia, opracowywania i publikowania są niezależne od autorów. Dlatego, jednym z 

pierwszych zadań niniejszego badania było usystematyzowanie istniejących źródeł danych oraz 

ocena wykonalności analizy porównawczej. Ostatecznie przyjęto zbiór 57 cech diagnostycznych 

na poziomie NUTS 2 oraz 33 cechy dla analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego (NUTS 4). 

Poddane wielokrotnej weryfikacji wskaźniki jakości życia i zgromadzone w wyniku badania dane 

(zmienne) pozwoliły na skonstruowanie syntetycznych indeksów, na dwóch poziomach 

agregacji. Jeden poziom to subsyntetyczne indeksy dla każdego z analizowanych obszarów w 

ramach ładów zrównoważonego rozwoju (gospodarczego, społecznego, środowiskowego i 

instytucjonalnego). Kolejny poziom agregacji to syntetyczny (zintegrowany) wskaźnik oceny 

obiektywnej jakości życia w województwie zachodniopomorskim, na tle innych województw 
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Polski. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego pozwoliła sklasyfikować powiaty względem 

czynników podnoszących jakość życia (przypisanie do odpowiedniej klasy oznacza określony 

poziom życia). 

Przyjęty model badawczy zdeterminował strukturę niniejszego opracowania. Wychodząc od 

prezentacji metodologii badań przeprowadzonych na potrzeby raportu oraz streszczenia 

wyników kwerendy teoretycznej, w kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki badań 

empirycznych, zgodnie z logiką ładów zrównoważonego rozwoju. Każdy z rozdziałów 

empirycznych zawiera wyniki analizy porównawczej (czyli wskazuje pozycję województwa 

zachodniopomorskiego na tle innych województw w każdym z badanych obszarów) oraz wyniki 

analizy wewnątrzregionalnej (zróżnicowanie powiatów województwa zachodniopomorskiego 

pod względem obiektywnej jakości życia). W podsumowaniu zawarto wnioski i rekomendacje dla 

polityki rozwoju regionu. Podejście prezentowane w niniejszym raporcie pozwala nie tylko na 

porównanie zmian poziomu życia ludności w czasie, a także na powiązanie rozwoju społecznego 

z realizowanymi politykami publicznymi, podjętymi decyzjami, zmianami w otoczeniu 

gospodarczym itp. Szczególną zaletą takiego podejścia jest też możliwość porównania zmian 

zachodzących pomiędzy rokiem 2007 i rokiem 2012, w tym także pod wpływem realizowania 

programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (co może być traktowane jako 

ewaluacja ex-post tychże programów). 
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Metodologia badań 

Jednym z podstawowych zagadnień związanych z badaniami regionów jest określenie podmiotu 

badań i zbioru czynników rozwoju regionalnego, które w dalszej analizie mogą być wykorzystane 

w analizach regionalnych jako zmienne  cechy ilustrujące wybrany segment rozwoju regionu 

lub jako zmienne objaśniające w ekonometrycznych modelach regionalnych. Cechy włączone do 

modelu muszą spełniać kryteria merytoryczne, formalne i statystyczne. 

Zbiór potencjalnych cech diagnostycznych zawiera te wszystkie wielkości, które w świetle opinii 

ekspertów mają największa wartość informacyjną dla opisu wyróżnionego zjawiska. Eksperci 

często nie są w stanie uchwycić formalnych właściwości wybranych przez nich cech, takich jak 

wartości dyskryminacyjne oraz ilościowe powiązania między cechami. Z tego powodu, za 

pomocą procedur statystycznych przeprowadza się redukcję zbioru potencjalnych cech 

diagnostycznych ustalonego na podstawie opinii ekspertów do zbioru cech o odpowiednich 

właściwościach dyskryminacyjnych (różnicująch). 

Przystępując do badań należy przyjąć określony schemat postępowania. W niniejszym 

opracowaniu przyjęto następujące etapy analizy taksonomicznej zróżnicowania obiektów 

wielocechowych (rys. A): 

Rysunek A. Etapy analizy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Określenie podmiotu badań

Jakościowa weryfikacja cech

Korelacyjna weryfikacja cech

Ustalenie zastawu cech diagnostycznych  

Normalizacja cech

Budowa mierników agregatowych (wskaźników syntetycznych)

Grupowanie obiektów pod względem podobieństwa

Sprawdzenie jakości uzyskanego grupowania
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Wstępnym warunkiem uznania różnych wielkości za cechy diagnostyczne jest ich zdolność do 

przeprowadzenia dyskryminacji badanych obiektów. W tym celu bada się, czy potencjalne cechy 

diagnostyczne odznaczają się dostatecznie dużą zmiennością. Ze wstępnie ustalonego zbioru 

eliminuje się cechy quasi-stale, odznaczające się słabymi właściwościami diagnostycznymi. W 

tym celu najpierw oblicza się współczynniki zmienności poszczególnych cech: 

 

gdzie: 

Si, - odchylenie standardowe cechy Xj;  

x - wartość średnia cechy Xj  

V* - arbitralnie przyjęta wartość krytyczna. 

Ze zbioru potencjalnych cech diagnostycznych eliminuje się te wszystkie wielkości, dla których: 

Vi≤V*. Najczęściej za wartość progową przyjmuje się 10% zmienności, poniżej tej wartości 

zmienne uznaje się za quasi-stałe.  

Potencjalne cechy diagnostyczne bardzo często są między sobą powiązane, a przez to są one 

nośnikami podobnych informacji. W związku z tym pojawia się konieczność określania stopnia 

podobieństwa cech. 

Ocena zróżnicowania między- i wewnątrzregionalnego jest pochodną obszarów rozwoju 

regionalnego. Do tego celu należy wykorzystać miary statystyczne informujące o stopniu 

zróżnicowania regionalnego: obszar zmienności cechy, wartość maksymalna, wartość 

minimalna, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności itp. Wartości tych miar informują 

o stopniu zróżnicowania poziomu rozwoju między badanymi obiektami przestrzennymi [Kukuła, 

2010]. Do wstępnej analizy zróżnicowania poszczególnych zmiennych diagnostycznych przyjęto 

przyrosty bezwzględne, wskazujące różnicę między wartościami zmiennej w roku 2012 a 2007, 

oraz przyrosty względne (stosunek wartości), gdzie za okres bazowy przyjęto rok 2007 [Greń, 

1975]. 

Do ogólnej oceny zróżnicowania rozwoju powiatów wykorzystano bezwzorcową miarę agregacji. 

Przy budowie tej miary wykorzystano wybrane zmienne diagnostyczne, które spełniały 

określone kryteria, zarówno merytoryczne, jak i formalne, tj. posiadały względną wartość 

x
SV 
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informacyjną, spełniały wymóg słabej korelacji między sobą oraz wysoki stopień zmienności, a 

także możliwie wszechstronnie charakteryzowały strukturę społeczną i gospodarczą badanych 

obszarów [Kukuła, 2000],[Karmowska, 2013]. 

Metoda obejmuje procedury porządkowania obiektów, których celem jest konstrukcja 

syntetycznego miernika rozwoju obrazującego zróżnicowanie obiektów w zakresie 

przedmiotowego zjawiska złożonego oraz dokonanie na tej podstawie liniowego porządkowania 

obiektów, co także może prowadzić do uzyskania grup obiektów podobnych. Liniowe 

porządkowania polega na agregacji czyli transformacji jednostek wielocechowych w przestrzeń 

jednowymiarową. Zasadniczymi etapami tej transformacji są: 

1. dobór cech, 

2. ujednolicenie charakteru cech, 

3. uwolnienie od jednostek, 

4. agregacja za pomocą wybranej formuły bezwzorcowej lub wzorcowej. 

Zastosowano metodę badawczą opartą na wielopłaszczyznowej analizie porównawczej, 

dokonano charakterystyki miast przy użyciu zarówno wartości bezwzględnych, jak i wskaźników 

statystycznych uwzględniających różnorodne aspekty szeroko rozumianych uwarunkowań 

rozwoju społecznego i jakości życia.   

Do budowy wskaźników syntetycznych zastosowano metodę unitaryzacji zerowanej [Kukuła, 

2000], która łączy w sobie dwa etapy procedury badawczej: stymulację destymulant i 

standaryzację zmiennych. Wybrane zmienne, wyrażone w formie wskaźników w zależności od 

ich charakteru (sposobu oddziaływania na badane zjawisko), sklasyfikowano do dwóch grup 

czynników: 

a) stymulanty─  wpływ pozytywny (wzór 1). 

1. 

 

b) destymulanty – wpływ negatywny (wzór 2) 

2. 
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Takie przekształcenie umożliwia uzyskanie dla wszystkich analizowanych wskaźników wartości 

dodatnich, mieszczących się w przedziale [0;1], co pozwala na realizację kolejnych etapów 

procedury badawczej (analizę wielowymiarową na porównywalnych zmiennych).  

W zależności od poziomu agregacji miara agregatowa (syntetyczna) w dalszej części 

opracowania nosi nazwę: 

- wskaźnik subsyntetyczny (oznacza miarę agregatową uzyskaną na podstawie zmiennych 

opisujących dany obszar w ramach ładu), 

- wskaźnik syntetyczny zintegrowany (oznacza miarę agregatową obliczoną na podstawie 

wskaźników subsyntetycznych). 

Wskaźniki syntetyczne zintegrowane qi ich wartości średnie i odchylenia standardowe (wzór 3.):  

 

3.  

 

wykorzystano do podziału wszystkich analizowanych obiektów na 4 klasy (tab.A). Zatem 

sklasyfikowanie województwa/powiatu do danej grupy odpowiada ocenie jego poziomu 

rozwoju, czyli w naszym przypadku – obiektywnej jakości życia.  

Tabela A.  Kryteria klasyfikacyjne i znaczenie diagnostyczne grup 

Grupa Przedział Znaczenie diagnostyczne 

1 
 

Regiony  o najwyższym poziomie rozwoju i obiektywnej 
jakości życia  

2 
 

Regiony  o średnim poziomie rozwoju i obiektywnej 
jakości życia 

3 
 

Regiony o niskim poziomie rozwoju i obiektywnej 
jakości życia 

4 
 

Regiony o najniższym poziomie rozwoju i obiektywnej 
jakości życia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kukuła, 2000]. 

Drugim rodzajem metod taksonomicznych powszechnie stosowanych w badaniach 

zróżnicowania obiektów wielocechowych, jest analiza skupień (grupowanie obiektowe, ang. 
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cluster analysis). Celem analizy skupień jest eksploracja danych polegająca na dzieleniu 

(zazwyczaj wielowymiarowego) zbioru danych na grupy w taki sposób, by elementy w tej samej 

grupie były do siebie podobne, a jednocześnie jak najbardziej odmienne od elementów z 

pozostałych grup. W zależności od przyjętych założeń badania (w tym odległości taksonomicznej 

między obiektami), można wyodrębniać większe lub mniejsze skupienia, zawierające mniejszą 

lub większą ich liczbę obiektów.  

Spośród różnych metod grupowania na potrzeby badania wybrano dwie metody: metodę 

aglomeracyjną (hierarchiczna) i metodę k-średnich (niehierarchiczna). Metody aglomeracyjne 

opierają się na miarach odległości między skupieniami, a ich działanie polega na tym, że przy 

zadanym grupowaniu wstępnym 3 , łączą dwa skupienia leżące najbliżej siebie w celu 

zredukowania liczby skupień. Za każdym razem łączone są dwa najbliższe skupienia. Proces ten 

jest powtarzany do momentu, gdy istnieje tylko jedno skupienie zawierające wszystkie elementy 

danych.  

W grupowaniu jednostek terytorialnych zastosowano metodę Warda, która do oszacowania 

odległości między skupieniami wykorzystuje analizę wariancji, czyli dążenia do minimalizacji 

sumy kwadratów odchyleń odległości poszczególnych obiektów od środka ciężkości grupy do 

której zostały zaliczone. Graficzną interpretacją uzyskanych wyników grupowania jest 

dendrogram (diagram drzewa).  

Drugą metodą taksonomiczną wykorzystaną w badaniu była metoda k-średnich, która dokonuje 

podziału wszystkich obiektów na k – grup (skupień), różniących się od siebie w możliwie 

największym stopniu, jednocześnie dążąc do maksymalizacji podobieństwa obiektów wewnątrz 

danego skupienia. Wyniki grupowania metodą k-średnich zostały przedstawione w formie 

tabelarycznej (zestawienie obiektów według skupień oraz charakterystyka tych skupień za 

pomocą wartości średnich środków skupień – centroidów). Metoda ta różni się od metody 

aglomeracyjnej tym, że na wstępie należy podać liczbę skupień, która odpowiada liczbie 

otrzymanych grup. Z kolei w metodzie aglomeracyjnej końcowym wynikiem działania jest 

skupienie wszystkich obiektów w jednej grupie.  

W obu metodach za miarę odległości między obiektami d(xi i xk) obrano odległość euklidesową, 

wyrażoną wzorem 4: 

                                                             
3  Zazwyczaj punktem wyjścia dla tego procesu jest podział zbioru wszystkich obiektów na grupy 
jednoelementowe.  
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4. 2
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gdzie xij – wartość obiektu xi  pod względem cechy j, natomiast p – liczba cech. 

Z uwagi na zróżnicowanie znaczenia oraz wpływu poszczególnych czynników na obiektywną 

jakość życia, uznano za zasadne dokonanie podziału wyróżnionych komponentów na: 

1. Ekonomiczne i infrastrukturalne determinanty rozwoju społecznego i obiektywnej 

jakości życia. 

2. Społeczne uwarunkowania poziomów  życia ludności. 

3. Instytucjonalno – administracyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego i jakości 

życia. 

4. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju i jakości życia. 

W tab. B. zestawiono wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju, przyjęte w prezentowanym 

badaniu do opisu obiektywnej jakości życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju dobrze oddają istotę rozwoju społecznego i jego 

nadrzędnego celu, jakim jest poprawa dobrobytu ludzi, pod warunkiem, iż rozpatrywane są w 

sposób zintegrowany [Wskaźniki..., GUS, 2011]. Integralność podejścia oznacza, że tworzony 

statystyczny obraz poziomu życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 

uwzględnia (w sposób spójny i jednoczesny) spectrum zjawisk zachodzących w sferach (ładach: 

społecznej, ekonomicznej, środowiskowej i instytucjonalno-politycznej. 

Tabela B. Zestaw cech przyjętych do badania obiektywnej jakości życia mieszkańców 
województwa zachodniopomorskiego 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Charakter 

diagnostyczny 
Poziom 
analizy 

Dziedzina 

Zmienne diagnostyczne dla ładu ekonomicznego i infrastrukturalnego 

1 Produkt krajowy brutto na 1 
mieszkańca [zł] 

S NUTS 2 Gospodarka 

2 Nakłady na działalność B+R na 1 
mieszkańca [zł] 

S NUTS 2 Gospodarka 

3 Wartość brutto środków trwałych na 
1 mieszkańca [zł] 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Gospodarka 

4 Stopa bezrobocia rejestrowanego [%] D NUTS 2, Rynek pracy 
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NUTS 4 

5 
Wskaźnik zatrudnienia ludności w 
wieku 55-64 lata [%] 

S NUTS 2 Rynek pracy 

6 
Podmioty gospodarcze na 1000 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 
[jedn. gosp] 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Przedsiębiorczość 

7 
Liczba firm nowo zarejestrowanych 
[jedn. gosp] 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Przedsiębiorczość 

8 
Liczba firm wyrejestrowanych [jedn. 
gosp] 

D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Przedsiębiorczość 

9 
Drogi publiczne o twardej nawierzchni 
ulepszonej na 10 tys. ludności [km] 

S NUTS 2 

Infrastruktura 
techniczna i 
dostępność 
transportowa 

10 
Liczba śmiertelnych ofiar wypadków 
drogowych 

D NUTS 2 

Infrastruktura 
techniczna i 
dostępność 
transportowa 

11 
Linie kolejowe ogółem na 10 tys. 
ludności [km] 

S NUTS 2 

Infrastruktura 
techniczna i 
dostępność 
transportowa 

12 
Odsetek powierzchni zurbanizowanej 
[%] 

S NUTS 2 
Budownictwo i 
zagospodarowanie 
przestrzenne 

13 Mieszkania na 1000 mieszkańców S NUTS 4 
Budownictwo i 
zagospodarowanie 
przestrzenne 

14 
Powierzchnia mieszkań na 1000 
mieszkańców [m²] 

S NUTS 4 
Budownictwo i 
zagospodarowanie 
przestrzenne 

15 
Liczba mieszkań oddanych do 
użytkowania 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Budownictwo i 
zagospodarowanie 
przestrzenne 

16 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 
mieszkania oddanego do użytkowania 
[m²] 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Budownictwo i 
zagospodarowanie 
przestrzenne 

Zmienne diagnostyczne dla ładu społecznego 

17 Przyrost naturalny na 1000 ludności 
ogółem 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Warunki społeczne 
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18 

Współczynnik salda migracji 
(wewnętrznych i zagranicznych) na 
pobyt stały ludności w wieku 
produkcyjnym na 10 tys. osób w tym 
wieku. 

D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Warunki społeczne 

19 Gęstość zaludnienia [osoby/km2] D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Warunki społeczne 

20 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia 
brutto w relacji do średniej krajowej 
(Polska=100) 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Dochody, zasoby i 
warunki życia 
ludności 

21 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 
mieszkania oddanego do użytkowania 
[m²] 

S 
NUTS 2,  
NUTS 4 

Dochody, zasoby i 
warunki życia 
ludności 

22 
Wyposażenie w komputery osobiste z 
dostępem do internetu w % ogółu 
gospodarstw domowych 

S NUTS 2 
Dochody, zasoby i 
warunki życia 
ludności 

23 

Bezrobotni zarejestrowani 
pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok 
(w % ludności aktywnej zawodowo) 
[%] 

D 
NUTS 2,  
NUTS 4 

Zagrożenie 
ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym 

24 
Bezrobotni pozostający bez pracy 
dłużej niż rok w % bezrobotnych 
ogółem 

D 
NUTS 2,  
NUTS 4 

Zagrożenie 
ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym 

25 Liczba wykonanych eksmisji  D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Zagrożenie 
ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym 

26 
Zaległości w opłatach za mieszkania 
[tys.zł] 

D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Zagrożenie 
ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym 

27 
Ludność korzystająca z pomocy 
społecznej na 10 tys. mieszkańców  
[osoba] 

D NUTS 2 

Zagrożenie 
ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym 

28 

wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
relatywnym po uwzględnieniu w 
dochodach transferów społecznych  
[%] 

D NUTS 2 

Zagrożenie 
ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym 

29 
Ludność przypadająca na 1 lekarza 
[osoba] 

S 

NUTS 2, 
NUTS 4 

Ochrona zdrowia 

30 
Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. 
ludności  

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Ochrona zdrowia 

31 
Liczba porad lekarskich udzielonych w 
przychodniach (ogółem) 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Ochrona zdrowia 
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32 
Liczba porad w przychodniach 
podległych samorządowi 
terytorialnemu 

S NUTS 2 Ochrona zdrowia 

33 
Zgony spowodowane  nowotworami 
[%] 

D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Ochrona zdrowia 

34 
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń 
żywych D 

NUTS 4 Ochrona zdrowia 

35 

Udział wydatków na kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego w 
wydatkach budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego ogółem [%] 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Kultura 

36 
 Widzowie i słuchacze w teatrach i 
instytucjach muzycznych [osoby] 

S NUTS 2 Kultura 

37  Imprezy zorganizowane przez Domy i 
Ośrodki Kultury, kluby i świetlice 

S NUTS 2 Kultura 

38 
Ludność przypadająca na 1 miejsce w 
teatrach i instytucjach muzealnych 
[osoba] 

D NUTS 2 Kultura 

39 Ludność przypadająca na 1 placówkę 
biblioteczną [osoba] 

D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Kultura 

40 
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 
objętych wychowaniem 
przedszkolnym [%] 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Edukacja 

41 
 Nauczanie j. obcych w szkołach 
podst., gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych [osoba] 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Edukacja 

42 
Liczba uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów przypadająca na 1 
komputer z szerokopasmowym 
dostępem do Internetu 

D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Edukacja 

43 Absolwenci szkół wyższych na 10 tys. 
ludności 

S NUTS 2 Edukacja 

Zmienne diagnostyczne dla ładu administracyjnego i instytucjonalnego 

44 
Przedsiębiorstwa ogółem 
wykorzystujące internet w kontaktach 
z administracja publiczną [%] 

S NUTS 2 Administracja 

45 Liczba przestępstw ogółem na 1000 
mieszkańców  

D NUTS 2 Bezpieczeństwo 

46 
Miejsca (łącznie z filiami) w 
placówkach stacjonarnej pomocy 
społecznej na 10 tys. mieszkańców 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Pomoc społeczna 

47 
Liczba placówek stacjonarnej pomocy 
społecznej (łącznie z filiami)  na 10 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Pomoc społeczna 
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tys.mieszkańców 

Zmienne diagnostyczne dla ładu środowiskowego 

48 Powierzchnia terenów zieleni w [ha] S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Gospodarka 
komunalna 

49 
Zmieszane odpady komunalne 
zebrane z gospodarstw domowych 
per capita [kg] 

D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Gospodarka 
komunalna 

50 
Udział odpadów składowanych w 
ilości odpadów wytworzonych w ciągu 
roku [%] 

S NUTS 2 
Gospodarka 
komunalna 

51 
Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej w % ogółu ludności 

S 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Gospodarka 
komunalna 

52 
Ścieki przemysłowe i komunalne 
oczyszczane jako % ścieków 
wymagających oczyszczenia [%] 

D NUTS 4 
Gospodarka 
komunalna 

53 
Powierzchnia obszarów chronionych 
[ha] 

S NUTS 2 Środowisko 

54 
Udział obszarów prawnie chronionych 
w powierzchni ogółem [%] 

S NUTS 4 Środowisko 

55 
Odpady wytwarzane w ciągu roku na 
1 km2 

D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Środowisko 

56 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych w 
tonach/rok/100 km2 

D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Środowisko 

57 
Emisja zanieczyszczeń gazowych w 
tonach/rok/100 km2 

D 
NUTS 2, 
NUTS 4 

Środowisko 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zbadanie rozwoju społecznego i jakości życia stało się możliwe dzięki stworzeniu cząstkowych 

wskaźników zintegrowanych opartych na zestandaryzowanych zmiennych, dotyczących 

wyróżnionych obszarów, a następnie na ich podstawie opracowaniu całościowego tzw. 

sumarycznego wskaźnika zintegrowanego. W efekcie powstał model służący do oceny rozwoju 

społeczno-gospodarczego i obiektywnej jakości życia w regionie. 
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1. Jakość życia jako nadrzędny cel rozwoju społecznego-gospodarczego 

1.1. Obiektywna jakość życia a rozwój społeczno-gospodarczy 

Rzeczą istotną dla człowieka jest jakość życia. Tymczasem znakiem naszych czasów jest życie w 

ciągłym biegu i pogoń czy to za uciekającym czasem, rozumem, materialnym dostatkiem czy 

okazjami, które mają nas do niej przybliżyć. W tym pościgu przestajemy zauważać pewne rzeczy, 

niektóre zaczynamy lekceważyć, zaś niektóre przeceniać do tego stopnia, że zaczynają nam 

przesłaniać to, co ważne i wartościowe. Nie zauważamy nawet tego, że ten wyścig nie zawsze 

przynosi pożądane efekty i sam w sobie tą jakość życia może pogarszać [Kryk, 2013].  

Już w latach 70. XX wieku dostrzeżono, że wzrost dobrobytu materialnego i przekroczenie 

punktu względnego zaspokojenia potrzeb wcale nie musi powodować wzrostu pomyślności, ani 

rozwoju społecznego. Często sytuacja jest wręcz odwrotna; koszty poniesione na utrzymanie 

oraz powiększenie dobrobytu okazują się bowiem byt duże i wymagają rezygnacji z innych 

wartości, które są nie mniej ważne dla “dobrego życia” czy “pomyślności”. Ponadto towarzyszący 

pościgowi model konsumpcji niezrównoważonej (konsumpcjonizm), stawiający na piedestale 

materialny dostatek, który miał zapewnić satysfakcję, ma ukrytą cenę. Jak bowiem wiadomo, 

poziom konsumpcji i jej struktura determinują wielkość oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze. Rozpowszechniony konsumpcjonizm jest źródłem postępującej degradacji 

środowiska oraz uszczuplania jego zasobów, dlatego konsumpcja jest jedną z przyczyn 

naruszenia równowagi ekologicznej na Ziemi, a tym samym pogarszania się jakości życia. 

Dążenie do posiadania coraz większej ilości dóbr materialnych, nadmierna konsumpcja, 

marnotrawstwo z niej wynikające, potrzeba osiągania jak największego zysku tłamsi w człowieku 

to, co duchowe. Ogranicza rozwój sfer specyficznych człowiekowi, doprowadza do bagatelizacji 

wysokich wartości duchowych, etycznych, intelektualnych czy witalnych, stawiając na piedestale 

wartości (materialne i użytecznościowe), będące do niedawna stosunkowo nisko w ich 

hierarchii. Niezrównoważona konsumpcja zagraża dalszej egzystencji ludzi, wywołując 

negatywne efekty, czego przez dłuższy czas nie dostrzegano. Właściwie do pewnego momentu 

zauważano tylko jej efekty pozytywne, przyjmując, że im będziemy mieć wszystkiego więcej, tym 

lepiej i tym wyższa będzie jakość życia. Zapomniano o tym, że jakość życia trzeba też odczuwać, a 

nie tylko „mierzyć” ilością posiadanych dóbr. Skupiano się na elementach ekonomicznych 

dobrobytu. Dopiero różne kryzysy i zawirowania, które zagroziły dalszemu istnieniu Ziemi, 

wstrząsnęły ludźmi, zmuszając ich do poszukiwania różnych rozwiązań. Jednym z takich 
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rozwiązań jest koncepcja zrównoważonego rozwoju. W tej koncepcji jakości życia przypisano 

zarówno rolę celu nadrzędnego, jak i efektu, dzięki temu nastąpił również dalszy rozwój dyskusji 

o jakości życia [Kryk, 2013a]. Bez zapewnienia odpowiedniej jakości życia nie można mówić o 

rozwoju społeczno-gospodarczym, a tym bardziej o rozwoju zrównoważonym (rys. 1.1). 

Rysunek 1.1.  Związek poziom życia – jakość życia – rozwój społeczno-gospodarczy 

Źródło: opracowanie własne. 

Przez rozwój społeczno-gospodarczy rozumiemy proces pozytywnych zmian ilościowo-

jakościowych, dzięki którym w sferze wszelkiej działalności gospodarczej, kulturowej i społecznej 

oraz stosunków społeczno-produkcyjnych i polityczno-ustrojowych zwiększają się i udoskonalają 

istniejące zjawiska, a także powstają i rozwijają się nowe zjawiska. Zmiany te zachodzą w ujęciu 

czasowym i przestrzennym [Kupiec, 2008]. Natomiast rozwój zrównoważony to taki, którego 

celem jest poprawa jakości życia oraz zapewnienie dobrobytu obecnemu pokoleniu; bez 

ograniczania możliwości zaspokajania potrzeb przyszłym pokoleniom. Przyjęto, że 

zrównoważony rozwój (zarówno na poziomie kraju, jak i regionu) oznacza spójne tworzenie i 

stymulowanie trzech obszarów: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Dodatkowo – z 

uwagi na konieczność monitorowania i stymulowania rozwoju zrównoważonego, akcentuje się 

jakość zarządzania publicznego, czyli wymiar instytucjonalny. 

Kategorią wspólną dla przedstawionych pojęć rozwoju jest jakość życia. Istnieje wiele różnych 

definicji jakości życia oraz sposobów jej pomiaru. Jakość życia może być rozumiana jako 

kategoria przeciwstawna ilości. Jako jedna z podstawowych kategorii filozoficznych może 

oznaczać pewną właściwość, rodzaj, gatunek, wartość, albo też cechę lub zespół cech 

wyróżniających posiadający ją przedmiot od innych przedmiotów, jak również cechę (lub zespół 

cech) istotnych ze względu na pewne stosunki oddziaływania przedmiotu z otoczeniem oraz ze 

Jakość życia  
(wskaźniki subiektywne) 

Poziom życia  
(wskaźniki obiektywne) 

Rozwój zrównoważony 

Podstawowe wymiary rozwoju:  
ład gospodarczy, ład społeczny, ład środowiskowy, ład przestrzenny,   

ład instytucjonalno-polityczny 
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względu na jego wewnętrzną strukturę [Wielka encyklopedia powszechna 1965]. Jakość może 

być również rozumiana jako pewna własność doznawana za pomocą zmysłów. Opisana może 

być za pomocą wartości wielu cech, z tego względu jakość można uznać za cechę złożoną, nie 

poddającą się prostej charakterystyce [Borys, 1991]. Zatem, jakość może być pojęciem 

określającym naturę obiektu, a także pewne pozytywne lub negatywne oceny wybranych cech 

lub też całych analizowanych obiektów. To dualne podejście do jakości życia powoduje, że w 

badaniach spotykamy dwa wymiary jakości [Borys, 2001]: 

  komparatywny, oceniający, wartościujący (wyższa, niższa jakość życia; niski, wysoki 

poziom jakości życia); 

 deskryptywny, opisowy (inna jakość życia, różne jakości życia). 

Opisowa interpretacja jakości życia jest punktem wyjścia do formułowania pojęć pochodnych o 

charakterze oceniającym tj. obiektywnej i subiektywnej jakości życia. Wyznacza bowiem 

obszary obserwacji poprzez określenie zbioru cech oraz dziedzin (sfer, podzbiorów cech) 

wyznaczających globalną jakość życia (pełne pole obserwacji) i cząstkowe jakości życia 

(dziedzinowe pole obserwacji) i tworzenia na tej podstawie syntetycznych lub 

zdezagregowanych (subsyntetycznych lub jednowymiarowych) miar jakości życia (rys. 1.2) 

[Borys, 2001]. 

Rysunek 1.2. Wymiary opisowej jakości życia 
 

 

 

  

 

 

 

W odniesieniu do jakości 
 

 

Źródło: [Borys, 2003]. 

Jakość życia opisowa 
 

Poziom (ocena) jakości życia 

Obiektywny poziom jakości życia 
(lub obiektywna jakość życia) 

Subiektywny poziom jakości życia 
(lub subiektywna jakość życia) 

Globalnej  Cząstkowych 
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Rozróżnienie obiektywnej i subiektywnej jakości życia wynika z dwóch podejść do oceny 

(preferencji) stanów opisowej jakości życia, czyli dwóch różnych punktów widzenia na 

problematykę „powodzenia w życiu”. Subiektywna jakość życia opiera się na pełnej, 

psychologicznej „subiektywizacji” oceny jakości życia za pomocą subiektywnych mierników 

oceny (np. wyników badań ankietowych przeprowadzanych w społeczeństwie na dany temat). 

Subiektywna jakość życia oznaczałaby zbiór takich potrzeb, których zaspokojenie czyni ludzi 

szczęśliwymi, a więc również potrzeb wyższego rzędu – emocjonalnych i intelektualnych. 

Definiowanie subiektywnego poziomu jakości życia było dotychczas domeną przedstawicieli 

nauk socjologicznych i psychologicznych, posługujących się dla określenia istoty tego pojęcia 

takimi terminami jak poziom zadowolenia, satysfakcji czy optymizmu dla trudnowymiernej 

kategorii poziomu szczęścia [Borys, 2003].  

Subiektywna ocena jakości życia nie jest przedmiotem niniejszego raportu, dlatego nie będzie 

szerzej omawiana. Przedmiotem zainteresowania natomiast jest obiektywna ocena jakość 

życia w województwie zachodniopomorskim. 

Obiektywna jakość życia jest związana z obiektywnym podejściem do oceny (preferencji) 

stanów opisowej jakości życia. Istota oceny obiektywnej (zastosowanie względnie obiektywnych 

mierników oceny) polega na statystycznym pomiarze wartości cech (np. dochód, wykształcenie, 

długość sieci kanalizacyjnej, liczba dzieci) lub budowanych na ich podstawie wskaźników 

opisujących jakość życia (liczba kin czy łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców, odległość od 

przystanków komunikacji publicznej, liczba placówek stacjonarnej pomocy społecznej na 10000 

mieszkańców, itp.), identyfikacji indywidualnych funkcji preferencji oraz ich syntetyzacji 

globalnej (miary syntetyczne) lub w podzbiorach (miary subsyntetyczne). Określamy w ten 

sposób obiektywny poziom jakości życia, a stosowane w tym procesie funkcje preferencji są 

odzwierciedleniem przyjętego systemu wartości, wzorców porównawczych (empirycznych lub 

teoretycznych) itp. Ta metoda zawiera również pewne elementy subiektywizmu tkwiące w 

wyborze formuły syntetyzacji, funkcji preferencji itp. Swoistym rodzajem pomostu między 

jakością obiektywną a subiektywną jest definicja J. Rutkowskiego. Określił on jakość życia jako 

zbiór potrzeb, których zaspokojenie czyni ludzi szczęśliwymi [Rutkowski, 1987]. Definicja ta jest 

typową definicją opisowej jakości życia wyrażonej w języku potrzeb. Z tego względu stwierdzenie 

stanu zaspokojenia potrzeb, umożliwia zarówno obiektywną, jak i subiektywną ocenę jakości 

życia. Przykładem takiej oceny jest metoda genewska (UNSRID) oparta na wzorcach (normach) 

zaspokojenia potrzeb. 
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Ocenę obiektywnej jakości życia można przeprowadzić biorąc pod uwagę trzy dziedzinowe 

jakości życia – społeczną, ekonomiczną i środowiskową, z możliwością wyróżnienia dziedziny 

czwartej – instytucjonalnej (związanej m.in. z jakością zarządzania publicznego). Ocena według 

tej formuły wiąże się zarówno z szacowaniem dobrobytu ekonomicznego, jak i dobrobytu 

społecznego. To podejście doskonale koresponduje z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz 

definicją komisji ekspertów ONZ, według której pojęcie jakości życia to „całokształt 

rzeczywistych warunków życia ludzi oraz stopień ich materialnego i kulturalnego zaspokojenia 

potrzeb” [Piasny, 1993]. Z tego też względu właśnie to podejście zastosowano w raporcie do 

oceny jakości życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (WZP). 

Rysunek 1.3. Struktura wskaźników wykorzystywanych w analizie czynników determinujących 
rozwój społeczny i jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją dziedzinowej oceny jakości życia oraz koncepcją zrównoważonego 

rozwoju, czynniki (uwarunkowania) determinujące jakość życia osób zamieszkujących dany 

region, a tym samym rozwój społeczno-ekonomiczny,  można ująć w następujące kategorie: 
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 czynniki ekonomiczne i infrastrukturalne, 

 czynniki społeczne, 

 czynniki środowiskowe, 

 czynniki instytucjonalne (m.in. dostęp do usług publicznych). 

Z poszczególnych grup czynników subiektywnie (zgodnie z wiedzą ekspercką i dostępnością 

danych na poziomie NUTS 2 i 4) wybrano te, które przyjęto jako wskaźniki do pomiaru jakości 

życia w województwie zachodniopomorskim (rys. 1.3). 

Korzystając z wybranych wskaźników należących do poszczególnych grup podjęto próbę oceny 

obiektywnej jakości życia w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 

zachodniopomorskiego. 

1.2. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie 
regionalnym  

Rozwój regionalny4 jest procesem złożonym co wynika m.in. z wielorakości celów, którym ma 

służyć, i wielorakości podejmowanych działań, które go kształtują. Generalnie przyjmuje się, że 

rozwój regionalny oznacza proces prowadzący do osiągnięcia trwałego wzrostu społeczno-

gospodarczego (w tym poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu) i zwiększania jego 

konkurencyjności5. W takim ujęciu, rozwój regionalny i lokalny jest niezbywalnym elementem 

rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Dzięki niemu realizacja interesów indywidualnych i 

ogólnospołecznych dokonuje się przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i czynników rozwoju. 

Oznacza to, że proces ten powinien być programowany, sterowany, wdrażany i modyfikowany 

przez struktury samorządowe, współpracujące z nimi instytucje właściwego szczebla oraz 

reprezentantów lokalnych społeczności [Brdulak, 2011].  

Z istotą  rozwoju regionalnego związane są jego czynniki sprawcze, czyli wszystkie okoliczności, 

które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do zmian w gospodarce i strukturze 

społecznej regionu. Czynniki rozwoju regionalnego, wchodzące we wzajemne zależności, 

klasyfikuje się wg szeregu kryteriów, przeważnie na gruncie określonych teorii dotyczących 

                                                             
4 W Polsce region rozumiany jest jako największa jednostka podziału administracyjnego kraju, czyli 
województwo (poziom NUTS 2 wg schematu podziału terytorialnego UE). 
5 Pod pojęciem konkurencyjności regionu należy rozumieć jego zdolność do przyciągania kapitałów i 
środków pomocowych, oraz jako zdolność do zatrzymywania w regionie posiadanych czynników produkcji.  
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rozwoju społeczno - gospodarczego 6 . Do najczęściej wymienianych determinant rozwoju 

regionalnego należą czynniki podzielone na dwie grupy: endogeniczne i egzogeniczne.  

Czynniki egzogeniczne to czynniki zewnętrzne w stosunku do regionu. Obejmują zmiany w 

makrootoczeniu regionu, będą konsekwencją m.in. procesów globalizacji, integracji europejskiej, 

warunków makroekonomicznych i koniunktury gospodarczej, zmian polityczno-prawnych, 

konkurencyjności otaczających regionów, itp. Należą do nich m.in.: 

 terytorialna organizacja kraju i upodmiotowienie regionów (zakres kompetencji 

własnych regionów, 

 napływ kapitału inwestycyjnego,  

 popyt zewnętrzny na  produkty i usługi regionu, 

 skala i formy pomocy publicznej [Gralak, 2006].  

Czynniki endogeniczne obejmują zasoby własne regionu. Z racji występowania na obszarze 

danego regionu, mają charakter specyficzny, odpowiadający tylko danemu regionowi i przez 

niego wytworzony. Czynniki te wynikają z potencjału społecznego i gospodarczego, walorów 

położenia geograficznego, stanu infrastruktury, poziomu przedsiębiorczości, polityki regionalnej i 

intraregionalnej. Ich wzajemne powiązania można przedstawić następująco: czynniki 

przyrodnicze (klimat, położenie, zasoby naturalne itp.) dają podstawę do rozwoju 

poszczególnych obszarów działalności ludzkiej, i tym samym, gospodarczej specjalizacji regionu. 

Na to nakładają się uwarunkowania społeczne i kulturowe, tworząc pełny obraz regionu. 

Uwzględnienie tych elementów jest zgodne z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju 

[Kruk, 2011]. Zarówno w koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak i w założeniach polityki 

regionalnej przyjmuje się , że głównym celem jest poprawa jakości życia. 

Do tej pory koncentrowano się na wykorzystywaniu zewnętrznych czynników rozwoju lokalnego 

(egzogenicznych), takich jak na przykład: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, środki pieniężne 

przekazywane w ramach polityki społeczno-gospodarczej państwa lub ugrupowania 

ponadnarodowego (tu: Unii Europejskiej). Są to bezsprzecznie ważne czynniki rozwoju, jednak 

nie przeciwdziałają one ostatecznie efektowi narastania już nie tylko poważnych różnic w 

poziomie rozwoju, ale wprost – dysproporcji rozwojowych. Polaryzacja (wymywanie) prowadzi 

                                                             
6  Wśród nich można wymienić: model polaryzacyjno-dyfuzyjny, model oparty na procesach 
innowacyjnych, model biegunów wzrostu, model bazy ekonomicznej, model wzrostu endogenicznego, 
zrównoważonego itp. [Jańczuk, 2013]. 



 

   

27 
Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępność do usług publicznych  

na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

najczęściej do ogołacania słabszych regionów, peryferii ze środków materialnych i najbardziej 

prężnych jednostek ludzkich na rzecz rozwijających się centrów, najczęściej w postaci miast 

metropolitarnych [Brdulak, 2011].  

Dlatego też zewnętrzne czynniki rozwoju muszą być uzupełnione uruchomieniem wewnętrznych 

sił rozwojowych. Obecnie coraz częściej przeważa pogląd, że główną siłą sprawczą regionu są 

czynniki o charakterze endogenicznym. Cechą charakterystyczną rozwoju lokalnego jest 

niewielka mobilność podstawowych czynników rozwojowych, do których należą: stan 

infrastruktury, kwalifikacje siły roboczej, struktura społeczna regionu w podziale na klasy i 

warstwy oraz gałęziowa struktura gospodarki lokalnej czy też wiedza ogólna i techniczna 

społeczeństwa. Dlatego też zasadniczym celem polityki rozwoju społeczności lokalnych powinno 

być jak najlepsze wykorzystanie tych nieprzenaszalnych zasobów. Główną przesłanką rozwoju 

oddolnego (endogenicznego) jest pełne i harmonijne wykorzystanie naturalnych zasobów 

danego regionu i kwalifikacji jego mieszkańców w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb 

wszystkich warstw mieszkającej tam ludności. Z punktu widzenia polityki regionalnej, zadaniem 

władz państwowych i samorządowych jest stworzenie ładu przestrzennego, w którym z 

ośrodków wyżej rozwiniętych przenikać będą do społeczeństw lokalnych innowacje oraz zachęty 

(także ekonomiczne) do ich praktycznego, sprawnego wdrażania.   

1.3. Problemy pomiaru rozwoju i jakości życia na poziomie regionalnym 

Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju jest podstawowym problemem współczesnej gospodarki. 

Wyrównanie regionalnych dysproporcji rozwoju gospodarczego jest celem działań 

podejmowanych w ramach polityki regionalnej. Podejmowane działania nie zawsze przynoszą 

zamierzone rezultaty, co znajduje potwierdzenie w zmieniających się tendencjach do zbieżności i 

rozbieżności produktu regionalnego na 1 mieszkańca [Tondl, 2001]. Polskę cechuje dość silne 

zróżnicowanie przestrzenne. Poszczególne województwa wyraźnie różnią się między sobą nie 

tylko stopniem rozwoju, lecz również samym potencjałem demograficznym, ekonomicznym i 

społecznym. Przyczyny silnego zróżnicowania poziomu rozwoju poszczególnych regionów kraju 

wynikają zarówno z uwarunkowań o charakterze przyrodniczym, historycznym, jak i z 

naturalnych procesów rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Wobec obowiązującego w Polsce trójstopniowego podziału administracyjnego kraju za rozwój 

lokalny uznaje się ten realizowany na terytorium gmin, miast i powiatów. Rozwój na poziomie 

każdego województwa samorządowego rozpatrywany jest w kategoriach rozwoju regionalnego 



 

   

28 
Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępność do usług publicznych  

na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

[Filipiak i in., 2005]. Podstawowym celem polityki Unii Europejskiej jest ograniczenie 

regionalnych nierówności, a celem Polski jest, w czasie możliwie jak najkrótszym, osiągnięcie 

standardów rozwojowych bliskich standardom UE. 

Celem opracowania jest porównanie rozwoju województwa zachodniopomorskiego z rozwojem 

województw Polski, a także powiatów województwa zachodniopomorskiego (w dwóch 

przekrojach czasowych roku 2007 i roku 2012) i ocena, czy w ciągu tego okresu wystąpiło 

zbliżenie się (konwergencja) poziomów ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu i 

jakości życia. Konwergencja, rozumiana jako upodabnianie się do siebie regionów, jest 

zjawiskiem pożądanym i przewidzianym w narodowych strategiach rozwoju regionalnego oraz w 

dokumentach Unii Europejskiej. Na wyrównanie poziomu rozwoju przeznaczane są też środki 

Unii Europejskiej. 

W ekonomii pojęcie konwergencji oznacza ujednolicanie poziomu dochodów bądź innych 

mierników badanych zjawisk ekonomicznych, doganianie regionów bogatych przez biedne, 

natomiast dywergencja jest procesem przeciwnym, oznaczającym rozwarstwianie dochodów 

(bądź innych mierników badanych zjawisk ekonomicznych), „ucieczkę” regionów bogatych. W 

literaturze ekonomicznej występują dwie podstawowe konwergencje związane z regionami na 

poziomie NUTS 2 (województw). Jest to konwergencja sigma, która zachodzi wówczas, gdy 

zróżnicowanie dochodu per capita między regionami zmniejsza się w czasie. Miarą 

zróżnicowania konwergencji beta jest stopa wzrostu dochodu per capita. Może być to 

konwergencja bezwzględna, zakładająca, że regiony biedne rozwijają się szybciej niż bogate, 

bądź konwergencja warunkowa – upodabniają się do siebie regiony o podobnych 

charakterystykach strukturalnych [Malaga i Kliber, 2007]. 

Jakość życia jest kategorią wielowymiarową. Oceniając jakość życia należy brać pod uwagę wiele 

podstawowych wymiarów, do których można zaliczyć: materialne warunki życia, zdrowie, 

edukację, aktywność ekonomiczną (praca zawodowa, inna działalność produkcyjna), realizację 

podstawowych praw i jakość państwa, czas wolny i relacje społeczne, osobiste bezpieczeństwo 

(ekonomiczne i fizyczne), jakość środowiska (infrastruktura, środowisko naturalne) w miejscu 

zamieszkania. Do każdego z analizowanych wymiarów jakości życia należy stosować zarówno 

miary obiektywne, jak i subiektywne. W miarę możliwości powinno się dążyć do uwzględniania 

miar w ujęciu regionalnym (zgodnie z rekomendacjami raportu Stiglitza [Szukiełojć-Bieńkuńska i 

Walczak, 2011] 
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Jakość życia jest pojęciem złożonym i podobnie jak wiele innych pojęć stosowanych w naukach 

społecznych niemającym jednej, powszechnie akceptowanej definicji. Ze względu na złożony 

charakter omawianej kategorii można mówić o trzech głównych podejściach do pomiaru jakości 

życia. Pomiaru jakości życia można dokonać biorąc pod uwagę jedynie tzw. obiektywne 

wskaźniki, charakteryzujące zarówno materialne, jak i niematerialne aspekty warunków życia. 

Natomiast, w ocenie subiektywnej jakości życia wykorzystuje się opinie deklarowane 

bezpośrednio przez respondenta, które dotyczą m.in.: stopnia zaspokojenia różnego rodzaju 

potrzeb, poziomu satysfakcji z aktywności w rozmaitych dziedzinach życia czy poczucia szczęścia. 

Każde z tych podejść ma swoje zalety i ograniczenia i każde z osobna nie pozwala na dokonanie 

kompleksowej (całościowej) oceny jakości życia. Optymalnym rozwiązaniem jest trzecie 

podejście, w którym wykorzystuje się obie kategorie miar jednocześnie [Szukiełojć-Bieńkuńska i 

Walczak 2011].  

Podział jakości życia według kryterium obiektywności, czyli na obiektywną i subiektywną jakość 

życia, pozwala na kompleksową ocenę analizowanej kategorii. Obiektywna jakość życia zbliżona 

jest znaczeniowo do takich pojęć jak: poziom życia czy warunki życia, których pomiar oparty jest 

głównie na obiektywnych wskaźnikach, pochodzących ze sprawozdawczości statystycznej np. 

Głównego Urzędu Statystycznego. Obiektywna jakość życia może być opisywana także poprzez 

ankietowe sięgnięcie do opinii i zachowań gospodarstw domowych. W sytuacji, gdy 

rozpatrywany zbiór obiektów tworzy zbiorowość statystyczną lub źródłem danych jest 

sprawozdawczość statystyczna wykorzystuje się podejście opisowe, oparte o metody 

taksonomiczne [Jajuga,  1993] [A. Sompolska-Rzechuła,  2013]. 
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2. Ogólna charakterystyka województwa zachodniopomorskiego 

2.1. Położenie i zasoby naturalne 

Województwo zachodniopomorskie, położone w północno-zachodniej części Polski, jest 

jedynym z największych województw i zajmuje powierzchnię 22 892,48 km2. Wśród najczęściej 

wymienianych atutów wynikających z położenia są: bezpośredni dostęp do morza (jako jedno z 

dwóch województw w Polsce) oraz położenie przy granicy w Niemcami, w tym także bliskość 

stolicy Niemiec, Berlina (ok. 130 km w linii prostej). 

Województwo jest podzielone na 21 powiatów, w tym trzy z nich to powiaty grodzkie, tj. miasta 

na prawach powiatu: Koszalin, Szczecin i Świnoujście.  

Rysunek 2.1.  Województwo zachodniopomorskie – podział na powiaty 

 

Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie#mediaviewer/Plik:Woj_z
achodniopomorskie_adm.svg (dostęp 20.05.2014r.) 
 

W 2012 r. powierzchnia obszarów prawnie chronionych zajmowała ok. 21% powierzchni 

całkowitej. W tym samym okresie ilość obszarów prawnie chronionych zajmowała w sumie 
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prawie 1/3 powierzchni kraju. Zachodniopomorskie jest jedynym z trzech województw o 

najniższym procentowym udziale obszarów chronionych, co stanowi jeden z jego atutów w 

rankingu atrakcyjności inwestycyjnej (vide pkt. 2.3). W granicach administracyjnych 

województwa na dzień 31.12.2012 r. znajdował się: Woliński Park Narodowy i Drawieński Park 

Narodowy (zlokalizowany także częściowo na obszarze województwa lubuskiego i 

wielkopolskiego), 5 parków krajobrazowych, 116 rezerwatów przyrody, 19 obszarów 

chronionego krajobrazu, 2842 pomniki przyrody, 1171 użytków ekologicznych, 42 zespoły 

krajobrazowo-przyrodnicze oraz 10 stanowisk dokumentacyjnych. Jednocześnie należy dodać, że 

województwo zachodniopomorskie jest jednym z tych, które w największym stopniu objęte jest 

ochroną przyrodniczą funkcjonującą w ramach sieci Natura 2000. Obszary Specjalnej Ochrony 

Ptaków (OSO) wyselekcjonowane na podstawie Dyrektywy Ptasiej zajmują 30,3% powierzchni 

województwa (1 miejsce w Polsce), a Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) 

wyselekcjonowane na podstawie Dyrektywy Siedliskowej – 18,6% (3 miejsce)[Bochnek, 2013]. 

Należy podkreślić, że część obszarów OSO i SSO pokrywa się.  

Rysunek 2.2. Kierunki wykorzystania powierzchni województwa zachodniopomorskiego w 
2012 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

W 2012 r. ponad 36% powierzchni województwa zajmowały obszary leśne (średnia dla Polski – 

29,8%) i tym samym zachodniopomorskie było czwartym najbardziej lesistym województwem w 

kraju. Natomiast zdecydowanym wyróżnikiem województwa na tle Polski jest procent 

powierzchni pokrytej wodami – 5,3% (jedynie województwo warmińsko-mazurskie osiągnęło 

wyższy wynik – 5,7%). Średnia wartość dla Polski wynosi 2,1%. Kolejną dużą różnicę w 
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użytkowaniu gruntów pomiędzy Polską a województwem zachodniopomorskim obserwuje się  w 

procentowym udziale powierzchni użytkowanej rolniczo, tj. średnia dla Polski wynosi 60,2% 

wszystkich gruntów, a dla województwa – 49,1%. Szczegółowy podział powierzchni 

województwa ze względu na sposób użytkowania terenu został przedstawiony na rys. 2.2. 

Należy także dodać, że region jest zasobny w surowce naturalne [M. Landsberg-Uczciwek (red.), 

2008]: 

 surowce energetyczne (gaz ziemny, ropa naftowa), 

 surowce metaliczne (syderytowe rudy żelaza),  

 surowce skalne (wapienie i margle, kreda jeziorna, surowce ilaste i piaski kwarcowe),  

 surowce lecznicze (torfy borowinowe, wody termalne i solanki). 

2.2. Sytuacja demograficzna 

Zachodniopomorskie, pomimo, że jest jednym z większych województw w kraju pod względem 

powierzchni, jednocześnie jest jednym z województw o najmniejszej liczbie mieszkańców: 

1.721.405 (stan na 31.12.2012 r., dane GUS), co stanowi ok. 4,5% ludności Polski. W samym 

województwie zdecydowanie pod względem ilości mieszkańców wyróżniają się dwa największe 

miasta regionu: Szczecin i Koszalin – odpowiednio 408.913 i 109.343 osób (stan na 31.12.2012 

r.), natomiast wśród powiatów najwięcej osób zamieszkuje powiat stargardzki – 120.921 Należy 

podkreślić, że w latach 2007-2012 liczba mieszkańców w województwie wzrosła z 1.692 tys. do 

1.721 tys. i jednocześnie w badanym okresie zaobserwowano wzrost liczby ludności w każdym z 

powiatów województwa (rys. 2.3). 

Średnia gęstość zaludnienia w województwie zachodniopomorskim wynosiła na koniec 2012 r. 

75,2 osoby na km2 i jest to jedna z najniższych wartości w kraju (średnie zaludnienia dla Polski 

wyniosło w badanym okresie 123,2 osoby/km2). W samym województwie zadecydowanie 

najgęściej zaludnione są dwa największe miasta regionu: Szczecin i Koszalin – odpowiednio 

1358,5 i 1115,7 osób/ km2. Najmniejszą gęstością zaludnienia (< 40 osób/km2) charakteryzują się 

powiaty rolniczo-turystyczne, często z dużą liczbą zbiorników wodnych, tj. choszczeński, drawski, 

koszaliński, łobeski i wałecki.    

Struktura płci mieszkańców województwa charakteryzuje się małym zróżnicowaniem – z 

niewielką przewagą kobiet (51,3%). Na koniec 2012 r. na obszarze województwa średnio na 100 

mężczyzn przypadało 105 kobiet. W ujęciu powiatowym najwięcej kobiet na 100 mężczyzn 

przypadało w Koszalinie - 111, a najmniej w powiecie pyrzyckim – 99 kobiet.  



 

   

33 
Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępność do usług publicznych  

na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

Rysunek 2.3. Liczba mieszkańców powiatów i miast na prawach powiatów w roku 2007 i 2012 
(stan na dzień 31. grudnia) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Biorąc pod uwagę faktyczne miejsce zamieszkania (nie zawsze tożsame z miejscem 

zameldowania) zdecydowana większość, prawie 69% mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego, zamieszkuje w miastach. Dla porównania dla obszaru całego kraju udział 

mieszkańców miast w ogólnej liczbie mieszkańców wynosi 60,6 %.  Pośród powiatów 

województw zachodniopomorskiego trzy z nich (m. Szczecin, m. Koszalin i m. Świnoujście) ze 

względu na fakt bycia miastami na prawach powiatu charakteryzują się 100% udziałem 

mieszkańców miast. Spośród pozostałych powiatów większość mieszkańców także zamieszkuje 

tereny miejskie, a tylko w sześciu powiatach województw obserwuje się odwrotny trend, tj. w 

powiecie: choszczeńskim (mieszkańcy wsi stanowią 52,5%), gryfińskim (54,4%), 

koszalińskim(78,7%), polickim (52,2%), pyrzyckim (58,1%), sławieńskim (52,9%) i świdwińskim 
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(50,3%). Jednocześnie na obszarze województwa na koniec 2012 r. odnotowano spadek liczby 

ludności miast, o 2393 osoby, przy jednoczesnym wzroście zaludnienia terenów wiejskich o 1059 

osób (w stosunku do 2011 r.). 

W latach 2007-2012 nastąpił znaczny spadek przyrostu naturalnego wśród mieszkańców 

województwa zachodniopomorskiego (rys. 2.4). Na początku badanego okresu przyrost 

naturalny wśród ogółu ludności był dodatni, jednakże wśród mężczyzn nawet w 2007 roku było 

o 17 zgonów więcej niż żywych urodzeń. Po pięciu latach tendencja wśród ogółu ludności uległa 

odwróceniu – w sumie na obszarze województwa było już ponad pół tysiąca zgonów więcej niż 

żywych urodzeń. Wśród kobiet w 2012 r. nadal odnotowano przyrost dodatni, ale był on 

zdecydowanie niższy niż w roku 2007. 

Rysunek 2.4. Przyrost naturalny mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w latach 
2007 i 2012  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS 

Podsumowując – tendencje w obszarze demograficznym w województwie zachodniopomorskim 

nie odbiegają znacząco od średniej ogólnopolskiej (poza gęstością zaludnienia) i nie 

zidentyfikowano cech, które zdecydowanie wyróżniałyby województwo na tle kraju.  

2.3. Sytuacja gospodarcza 

Gospodarka województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 

przestrzennym. Największy potencjał gospodarczy zlokalizowany jest w dwóch największych 

miastach regionu: Szczecinie i Koszalinie oraz w specjalnych strefach przemysłowych.  

Największym atutem województw jest jego położenie (bliskość morza, Niemiec, ujście Odry, 

etc.) oraz różnorodna się sieć transportowa (morska, rzeczna, kolejowa i drogowa).  
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Jednym z najistotniejszych wskaźników charakteryzujących województwo jest produkt krajowy 

brutto (PKB). Ostatnie dostępne dane (z 2011 r.) wskazują, że PKB na mieszkańca w 

województwie zachodniopomorskim, wynoszący 33.485 zł, jest niższy niż średnia wartość dla 

Polski  - 39.665 zł. Odnotowany w badanym okresie (2007-2011) wzrost PKB per capita w 

regionie wynosił jedynie 5998 zł i był o 445 zł wyższy od najniższej wartości dla województw w 

Polsce i jednocześnie aż o 2794 zł niższy od średniej dla kraju i o 9442 zł od najwyższego w kraju 

wzrostu pomiarowanego w województwie mazowieckim (rys. 2.5). Ponadto dynamika PKB 

województwa zachodniopomorskiego  na jednego mieszkańca w cenach stałych  jest najniższa 

pośród wszystkich województw i w 2011 r. wyniosła jedynie 102,7% (poprzedni rok =100%). 

Analogiczna średnia wartość dla Polski w badanym okresie wyniosła 104,5%, a dla województwa 

dolnośląskiego, które osiągnęło najwyższy wynik - 105,7%. 

Rysunek 2.5. Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) per capita w Polsce i województwie 
zachodniopomorskim [zł] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Jednocześnie województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się jednym z najwyższych 

poziomów bezrobocia w kraju. W roku 2012 odsetek bezrobotnych w województwie 

zachodniopomorskim wynosił 18,2% - dla porównania w tym samym czasie poziom bezrobocia 

w kraju wynosił 13,4%. Różnica ok. 5 punktów procentowych pomiędzy województwem a 

średnią stopą bezrobocia rejestrowanego dla kraju utrzymuje się od 2007 roku. W samym 

województwie w 2012 r. najwyższa stopę bezrobocia, powyżej 25 %, odnotowano w powiatach: 

białogardzkim, choszczeńskim, gryfickim, kamieńskim, koszalińskim, łobeskim, pyrzyckim, 
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sławieńskim, szczecineckim i świdwińskim, a najniższą w trzech powiatach grodzkich: Koszalin, 

Szczecin i Świnoujście oraz w powiecie kołobrzeskim (rys. 2.6). 

Rysunek 2.6. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa 
zachodniopomorskiego w 2012 r. na tle kraju i województwa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Istotną miarą aktywności gospodarczej w regionie jest współczynnik aktywności zawodowej, 

czyli procentowy udział osób aktywnych zawodowo w grupie osób w wieku produkcyjnym.  

Wysokość tego współczynnika w 2012 r. w województwie zachodniopomorskim wynosiła 69,3%, 

podczas gdy jego średnia wartość dla kraju kształtowała się na poziomie prawie 73%. Należy 

dodać, że istnieje dość duże zróżnicowanie ze względu na płeć w badanym obszarze i jest ono 

nieco większe w ujęciu regionalnym niż krajowym, tj. w zachodniopomorskim aktywnych 

zawodowo w 2012 r. było 74,2% mężczyzn (o 2,6 punktu procentowego mniej niż wynosi 

wartość współczynnika dla kraju), natomiast wśród kobiet - 64,3% (aż o 4,2 punktu 

procentowego mniej niż z średnia wartość dla Polski) . 
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Na dzień 31.12.2012 r. w województwie zachodniopomorskim w rejestrze REGON 

zarejestrowane było 217045 podmiotów gospodarczych (bez osób prowadzących gospodarstwa 

indywidualne w rolnictwie), z czego prawie 97% stanowiły podmioty sektora prywatnego. Ze 

względu na formę organizacyjno-prawną spośród wszystkich podmiotów przeszło 75% to osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 7% - spółki handlowe, a 6, 3% - spółki cywilne. 

Około 0,5% wszystkich podmiotów zidentyfikowano jako spółdzielnie, 0,2%- fundacje, a 

przedsiębiorstw państwowe w liczbie sześciu stanowiły zaledwie ułamek procenta. Pozostałe 

przedsiębiorstwa o innych formach organizacyjnych to nieco ponad 10% wszystkich firm. 

Podmioty gospodarki wg sekcji zostały ujęte na rysunku 2.7. 

Rysunek 2.7. Podmioty gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa 
indywidualne w rolnictwie) w województwie zachodniopomorskim wg sekcji w 2012 r. (stan w 
dniu 31.12.2012 r.) 

 

Źródło: Województwo Zachodniopomorskie w liczbach 2013, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 
http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/ASSETS_folder_woj_2013.pdf (dostęp 21.05.2014 r.). 
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wyższe w zestawieniu dla osób w wieku produkcyjnym(rys. 2.8). Kolejnym wyróżnikiem jest 

zdecydowanie największy, spośród wszystkich województw, udział mikroprzedsiębiorstw w 

ogólnej strukturze firm, których stanowią przeszło 96% wszystkich podmiotów gospodarczych w 

województwie (ok. 1 punkt procentowy więcej niż wynosi średnia dla kraju). 

Rysunek 2.8. Podmioty według klas wielkości na 10 tysięcy mieszkańców w wieku 
produkcyjnym w województwie zachodniopomorskim (1) i w Polsce (2) w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Bardzo wysoki udział sektora MŚP powoduje, że stosunkowo niewiele firm odgrywa znaczącą 

rolę w skali kraju.  Na koniec 2012 r. na ponad 400 spółek notowanych na giełdzie NewConnect 

tylko siedem (mniej niż 2% ogółu notowanych spółek) miało siedzibę w województwie 

zachodniopomorskim [http://www.newconnect.pl/index.php?page=znajdz_spolke, dostęp 

21.05.2014r.]. 

W prestiżowym rankingu 500 największych firm w Polsce, sporządzanym przez tygodnik Polityka, 

jedynie sześć firm ma siedzibę w województwie zachodniopomorskim (mniejszą ilość firm w 

rankingu posiadają jedynie dwa województwa: lubuskie i warmińsko-mazurskie) 

[http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show, dostęp: 21.05.2014 r.]. W towarzyszącym mu 

rankingu 100 największych eksporterów w 2012 roku na liście znalazła się tylko jedna firma z 

województwa zachodniopomorskiego – Polska Żegluga Morska (32. pozycja), będąca 

przedsiębiorstwem państwowym. 
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technologii, funduszy pożyczkowych dla przedsiębiorców, etc.), co stanowi 5,4% wszystkich 

instytucji tego typu w Polsce. W samym województwie najwięcej instytucji znajdowało się w 

Szczecinie (25), Koszalinie (12), Białogardzie (2), Stargardzie Szczecińskiem (2) i po jednej 

instytucji tego typu w Goleniowie, Gryfinie, Nowogardzie, Sławnie i Złocieńcu 

[http://www.pi.gov.pl/parp/data/pdf_071112/index.html, dostęp: 21.05.2014 r.].  

Teren województwa obejmują cztery specjalne strefy ekonomiczne, w których łącznie 

skupionych jest aż 12 obszarów inwestycyjnych: 

 Strefa Kostrzyńsko-Słubicka (podstrefy: Barlinek, Białogard, Łobez, Gryfino, Goleniów, 

Karlino, Police), 

 Strefa Słupska (podstrefy: Koszalin, Szczecinek, Wałcz), 

 Strefa Pomorska (podstrefa: Stargard Szczeciński), 

 Strefa Euro-Park Mielec (podstrefa: Szczecin), 

Powyższe czynniki wpływają bezpośrednio na atrakcyjność inwestycyjną województwa 

zachodniopomorskiego i jego podregionów (NUTS 3). W corocznym rankingu Instytutu Badań 

nad Gospodarką Rynkową, w 2012 r., województwo zachodniopomorskie zajęło szóstą pozycję. 

Mocnymi stronami województwa scharakteryzowanymi w niniejszym opracowaniu są, m.in.: 

 dostępność transportowa (4 miejsce na 16 województw), 

 aktywność wobec inwestorów (2 miejsce) , 

 infrastruktura społeczna (6 miejsce) , 

Pośród słabych stron województwa należy wymienić: 

 niski poziom bezpieczeństwa powszechnego (13 miejsce), 

 zasoby i koszty pracy (9 miejsce), 

 rynek zbytu (8 miejsce), 

Na potrzeby powyższego badania zmieniono nieco systematykę NUTS 3 w województwie i 

wyodrębniono trzy podregiony: koszaliński, stargardzki i szczeciński (łączący w sobie dwa 

podregiony: szczeciński i miasto Szczecin). Wśród wszystkich 54 podregionów Polski objętych 

badaniem 3 obszary z zachodniopomorskiego charakteryzują się zróżnicowaną atrakcyjnością 

inwestycyjną w różnych obszarach działalności (tab. 2.1). 
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Tabela 2.1. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej dla podregionów województwa 
zachodniopomorskiego dla wybranych rodzajów działalności w 2012 r. 
                Rodzaj działalności 
Podregion 

Przemysłowa Usługowa Zaawansowana 
technologicznie 

Koszaliński Przeciętna Przeciętna  Przeciętna  

Stargardzki Wysoka Niska Niska 

Szczeciński Najwyższa                   
(11. miejsce w Polsce) 

Wysoka Najwyższa                
(9. miejsce w Polsce) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Nowicki, 2012]. 
 
Województwo zachodniopomorskie znacząco wyróżnia się na tle kraju zarówno strukturą 

przedsiębiorstw, która wskazuje na ponadprzeciętny udział MŚP, a zwłaszcza 

mikroprzedsiębiorstw w całkowitej liczbie podmiotów gospodarczych w województwie, jak i 

ilością podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby mieszkańców. Jednocześnie  

województwo charakteryzują niski poziom PKB i wysoki poziom bezrobocia, co stawia przed 

władzami rządowymi i samorządowymi liczne wyzwania związane z podnoszeniem atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu (dotyczącej podregionów koszalińskiego i stargardzkiego, gdyż podregion 

szczeciński znajduje się w czołówce kraju), a także wzrostem spójności gospodarczej 

województwa. 

2.4. Nauka i innowacyjność  

W województwie zachodniopomorskim w 2012 r. istniało 20 uczelni (na 453 uczelnie w całej 

Polsce), w tym 60% stanowiły uczelnie niepubliczne. Podział uczelni ze względu na typ został 

przedstawiony na rys. 2.9. 

Uczelnie publiczne i niepubliczne w województwie różnią się tendencjami odnośnie liczby 

studentów na określonych rodzajach studiów. Całkowita liczba studentów uczelni publicznych w 

okresie badawczym 2007-2012 uległa zmniejszeniu z 63464 do 50875 osób (zgodnie z tendencją 

ogólnopolską). Jednocześnie o prawie jeden punkt procentowy uległ zmniejszeniu poziom 

uczestnictwa zachodniopomorskich studentów w ogólnej liczbie studentów uczelni publicznych. 

Powyższa tendencja jest szczególnie widoczna wśród studentów studiów niestacjonarnych, 

których udział w ogólnej liczbie studentów w województwie zachodniopomorskim uległ 

zmniejszeniu z 24690 do 12318 osób (rys. 2.10).  
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Rysunek 2.9. Uczelnie w województwie zachodniopomorskim ze względu na typ uczelni 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Rysunek 2.10.Odsetek studentów uczelni publicznych w województwie zachodniopomorskim 
w ogólnej liczbie studentów w Polsce wg trybu nauczania w latach 2007 i 2012

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Odwrotna tendencja jest obserwowana wśród uczelni niepublicznych. O ile zarówno w 

województwie zachodniopomorskim, jak i w Polsce zaobserwowano spadek liczby studentów 

uczelni niepublicznych (zarówno ogółem, jak i na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), o 

1

2

1

1

1

1

1

12

uniwersytety

wyższe szkoły techniczne

wyższe szkoły ekonomiczne

wyższe szkoły pedagogiczne

wyższe szkoły morskie

uniwersytety medyczne

wyższe szkoły artystyczne

pozostałe szkoły wyższe (w tym 
państwowe wyższe szkoły 
zawodowe)

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2007 2012 2007 2012 2007 2012
ogółem studia stacjonarne studia niestacjonarne  



 

   

42 
Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępność do usług publicznych  

na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

tyle odsetek studentów uczelni niepublicznych w ogólnej liczbie studentów wzrósł, co jest 

szczególnie widoczne na studiach niestacjonarnych (rys. 2.11). 

Rysunek 2.11. Odsetek studentów uczelni niepublicznych w województwie 
zachodniopomorskim w ogólnej liczbie studentów w Polsce wg trybu nauczania w latach 2007 
i 2012 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS 

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje także jedną z najniższych liczb absolwentów 

uczelni wyższych na 10 tysięcy mieszkańców. W 2012 r. wskaźnik ten kształtował się w regionie 

na poziomie 101 osób (14 miejsce na 16 województw), przy średniej dla Polski na poziomie 126 

osób.   

Niski poziom wskaźników odnoszących się do szkolnictwa wyższego jest bezpośrednio 

skorelowany z obszarem badawczo-rozwojowym i innowacyjnością województwa, które to 

obszary stanowią jedną ze słabych stron regionu. W przygotowanym w 2013 r. przez PARP 

[Plawgo, 2013] rankingu innowacyjności województw, zachodniopomorskie otrzymało najniższe 

noty spośród wszystkich województw. Zarówno w ocenie „na wejściu” (odnoszącej się do 

posiadanych zasobów i potencjału) jak i „na wyjściu” (odnoszącej się do efektywności 

wykorzystania posiadanego potencjału) oraz zagregowanym ogólnym wskaźniku innowacyjności, 

województwo zachodniopomorskie plasuje się na ostatnim miejscu w Polsce. Jednocześnie w 

opracowaniu zostały przedstawione wyniki badania spójności strategii rozwoju innowacji (RSI) i 

strategii rozwoju wszystkich województw. Region zachodniopomorski otrzymał w tym zakresie 

jedną z wyższych ocen w skali kraju. Jednakże w ostatecznej ocenie badaczy „nie ma jednak 

podstaw do szukania powiązań między wynikami innowacyjności regionów a stopniem spójności 

ich celów RSI i strategii wojewódzkich” [Plawgo, 2013], gdyż województwa o dużym stopniu 
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spójności obu strategii zdecydowanie nie plasują się w czołówce regionów o najwyższym stopniu 

innowacyjności. Oczywiście należy podkreślić, że Regionalna Strategia Innowacji Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020 w momencie badania dopiero weszła w życie, a efekty 

jej realizacji i rzeczywisty wpływ na innowacyjność regionu będzie można zbadać po 2020 roku.  

Warto dodać, że poziom inwestycji w działalność badawczo-rozwojową w województwie jest 

jednym z najniższych w kraju. Nakłady inwestycyjne na badania i rozwój na jednego mieszkańca 

regionu w 2012 r. wyniosły średnio 130,4 zł (12 miejsce na 16 województw), gdy tymczasem 

średnia dla Polski wynosiła 372,5 zł. Wynikiem niskich nakładów na innowacyjność jest m.in. to, 

że zachodniopomorskie przedsiębiorstwa przemysłowe mają jeden z najniższych poziomów 

udziału produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w wartości sprzedaży 

wyrobów ogółem. Średnia dla Polski w przedsiębiorstwach ogółem kształtuje się na poziomie 

12,35%, natomiast dla województwa wynosi 4,14% (niższy udział sprzedaży osiągnięto jedynie w 

województwie warmińsko-mazurskim). Większe zróżnicowanie w obszarze wartości sprzedaży 

obserwujemy w rozbiciu wyniku ze względu na wielkość przedsiębiorstw, zwłaszcza, że w 2012 r. 

małe przedsiębiorstwa z zachodniopomorskiego odnotowały jeden z największych poziomów 

udziału produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w wartości sprzedaży 

wyrobów ogółem w Polsce, natomiast wśród średnich i dużych przedsiębiorstw osiągane 

wartości były zdecydowanie poniżej średniej dla kraju (tab. 2.2).  

Tabela 2.2. Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w 
przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem w województwie 
zachodniopomorskim i w Polsce w 2012 r.  

 Ogółem 
Małe 

przedsiębiorstwa  
(10-49 osób) 

Średnie 
przedsiębiorstwa  

(50-249 osób 

Duże 
przedsiębiorstwa 

(>250 osób) 
Województwo 
zachodniopomorskie 

4,14 4,32 2,41 5,37 

Polska 12,35 2,73 5,77 16,12 

Zachodniopomorskie 
na 16 województw 

15 3 16 14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Szkolnictwo wyższe i rozwój innowacyjności stanowią jeden ze słabiej rozwiniętych elementów 

województwa zachodniopomorskiego. Jedynie jednoczesny wzrost liczby absolwentów uczelni 

wyższych wraz z wzrostem nakładów na działalność badawczą i rozwojową może w znaczący 

sposób przyczynić się do rozwoju samego województwa i mieć pozytywny wpływ na wskaźniki 

dotyczące PKB czy bezrobocia. Pomimo, że działalność badawczo-rozwojowa, ze względu na 
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koszty, jest domeną dużych firm, to właśnie sektor małych przedsiębiorstw licznie 

reprezentowany w województwie charakteryzuje się ponadprzeciętnymi dochodami ze 

sprzedaży produktów nowych i ulepszonych. Dlatego też wsparcie sektora MŚP w obszarze 

innowacyjności jest jednym z największych wyzwań rozwojowych w województwie 

zachodniopomorskim. 

2.5. Główne cele strategii rozwoju gospodarczego województwa do roku 
2020 

Obowiązująca Strategia Rrozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 została 

przyjęta w 2010 roku, a zakres czasowy obejmuje okres do 2020 r. Jest ona zaktualizowaną 

wersją strategii z 2005 r. W powyższym dokumencie w pierwszej części został zawarty opis 

województwa w różnorodnych aspektach: gospodarczym, społecznym, środowiskowym, 

przestrzennym, co pozwoliło na przedstawienie sytuacji z okresu przed wdrożeniem strategii.  

Wizja regionu przedstawiona w dokumencie zakłada, że „Województwo zachodniopomorskie 

2020 roku to region o nowoczesnej i zróżnicowanej gospodarce stawiający na naukę i 

innowacyjność. Dzięki swojemu korzystnemu położeniu i rozbudowie infrastruktury 

transportowej województwo odgrywa rolę ważnego ośrodka wymiany gospodarczej, kulturalnej 

i naukowej o dobrej dostępności komunikacyjnej.” [ Strategia Rozwoju…, 2010] 

Aby zrealizować powyższą wizję rozwoju województwa zostało wyznaczonych sześć celów 

strategicznych. Każdemu z nich zostały przyporządkowane cele kierunkowe definiujące bardziej 

szczegółowo kierunki działań czy pożądane efekty. Dla każdego z celów kierunkowych została 

przygotowane syntetyczne opracowanie wskazujące zawierające poniższe elementy [Strategia 

Rozwoju…,2010]: 

 Wskaźniki realizacji celu, w ramach którego wyodrębniono wskaźniki adekwatne dla 

pomiarownia danego celu, wraz z określeniem wartości bazowej dla okresu sprzed 

realizacji strategii. Zamiana wartości powyższych wskaźników będzie podstawowym 

narzędziem ewaluacji realizacji działań strategicznych. 

 Na potrzeby realizacji poszczególnych celów kierunkowych zostały do nich 

przyporządkowane działania, sposoby postępowania przybliżające do realizacji 

wyznaczonych celów, wraz z zakresem czasowym (w podziale na dwa okresy 5-letnie). 

Ponadto celom kierunkowym przyporządkowano instytucjie odpowiedzialne za 

realizację tych celów.  
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 Źródła finansowania danego celu, uwzględniające także dofinansowanie z funduszy Unii 

Europejskiej.  

Dla żadnego z celów kierunkowych nie zostały wyznaczone wartości docelowe wskaźników 

realizacji celu, dlatego też trudno stwierdzić jak duży przyrost/spadek danego wskaźnika będzie 

sukcesem związanym z implementacją strategii. Działania zostały sformułowane w dużym 

stopniu ogólności, co z jednej strony jest istotą strategii, ale samo powiązanie analizowanego 

dokumentu z innymi przyjętymi strategiami i programami nie daje pewności, że wszystkie 

wyodrębnione cele kierunkowe zostaną zabezpieczone adekwatnymi zapisami odnośnie działań 

wykonawczych. 

Cele wskazane w Strategii… obejmują różnorodne aspekty rozwoju województwa odnoszące się 

do podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju, tj.: rozwoju gospodarczego, 

społecznego, środowiskowego oraz ładu przestrzennego (tab. 2.3). Rozwój województwa zgodny 

z optyką nakreśloną w strategii jest uzasadniony społecznie i ekonomicznie, jednakże biorąc pod 

uwagę, że finansowanie wielu działań zaplanowano z uwzględnieniem funduszy unijnych 

niezbędnym wydaje się aktualizacja strategii w najbliższej przyszłości. Wynika to faktu, że w 

2014 r. cała Unia Europejska wkracza w nową sześcioletnią perspektywę budżetową, co 

spowoduje m.in. zamiany dotyczące celów i środków finansowych w ramach krajowych  i 

regionalnych programów operacyjnych. 

Tabela 2.3. Cele strategiczne i kierunkowe zapisane w Strategii Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2020 

Cel strategiczny 1:  Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania 

Cel kierunkowy  

 

 1.1 Wzrost innowacyjności gospodarki  
1.2 Wzrost konkurencyjności województwa w krajowym i 
zagranicznym ruchu turystycznym.  
1.3 Wspieranie współpracy przedsiębiorstw i rozwoju 
przedsiębiorczości  
1.4 Wspieranie wzrostu eksportu  
1.5 Zintegrowana polityka morska  
1.6 Restrukturyzacja i rozwój produkcji rolnej i rybactwa  

Cel strategiczny 2:  Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

Cel kierunkowy  

 

2.1 Podnoszenie atrakcyjności i spójności oferty inwestycyjnej 
regionu oraz obsługi inwestorów  
2.2. Wzmacnianie rozwoju narzędzi wsparcia biznesu  
2.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności inwestycyjnej  
2.4 Budowanie i promocja marki regionu  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawei [Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 
roku 2020,2010]. 
 
 
 
 

Cel strategiczny 3:  Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu 

Cel kierunkowy  

 

3.1. Rozwój funkcji metropolitalnych Szczecina  
3.2. Rozwój aglomeracji miejskiej Koszalina  
3.3. Rozwój ponadregionalnych, multimodalnych sieci 
transportowych  
3.4. Wspieranie rozwoju infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego  
3.5 Rozwój infrastruktury energetycznej 
3.6 Poprawa dostępności do obszarów o walorach 
turystycznych i uzdrowiskowych 

Cel strategiczny 4:  Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka 
zasobami 

Cel kierunkowy  

 

4.1 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego  
4.2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne 
wykorzystanie zasobów  
4.3. Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii  
4.4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i systemu 
gospodarowania odpadami  
4.5. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa  
4.6. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych  

Cel strategiczny 5:  Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności 

Cel kierunkowy  

 

5.1. Rozwój kadr innowacyjnej gospodarki  
5.2. Zwiększanie aktywności zawodowej ludności  
5.3. Rozwój kształcenia ustawicznego  
5.4. Rozwój szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami 
gospodarki  
5.5. Budowanie społeczeństwa informacyjnego  
5.6. Zwiększanie dostępności i uczestnictwa w edukacji 
przedszkolnej  

Cel strategiczny 6:  Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu 

Cel kierunkowy  

6.1. Wspieranie funkcji rodziny  
6.2. Zwiększanie jakości i dostępności opieki zdrowotnej  
6.3. Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa 
obywatelskiego  
6.4. Wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej  
6.5. Rozwijanie dorobku kulturowego jako fundamentu 
tożsamości regionalnej  
6.6. Przeciwdziałanie ubóstwu i procesom marginalizacji 
społecznej  
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3. Ekonomiczne i infrastrukturalne determinanty rozwoju społecznego 
i jakości życia  

3.1. Wprowadzenie  

Poziom i warunki życia, tak jak jakość życia, determinowane są wieloma czynnikami 

ekonomicznymi i infrastrukturalnymi. Podejmując się w ramach raportu diagnozy stanu 

województwa zachodniopomorskiego na tle innych województw, w zakresie obiektywnej jakości 

życia, postanowiono określić warunki rozwoju społecznego i jakości życia, uwzględniając 

wskaźniki dotyczące: 

 rozwoju gospodarczego, 

 rynku pracy, 

 przedsiębiorczości, 

 infrastruktury technicznej i dostępności transportowej, 

 budownictwa i zagospodarowania przestrzennego. 

Rozwój gospodarczy rozumiany jest jako długofalowy proces przemian dokonujących się w 

gospodarce regionu. Obejmuje on zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, 

zatrudnienia, inwestycji, kapitału, dochodów,  konsumpcji i innych wielkości 

ekonomicznych charakteryzujących gospodarkę jak i jakościowe związane z towarzyszącymi im 

zmianami organizacji społeczeństwa. Korzyścią ze wzrostu gospodarczego i rozwoju 

gospodarczego jest podwyższenie standardu życia, zwiększenie produkcji, lepsza sytuacja 

socjalna oraz większe bezpieczeństwo publiczne.  

Dla określenia rozwoju gospodarczego w niniejszym opracowaniu wykorzystano: 

 produkt krajowy brutto (PKB per capita),  

 wartość brutto środków trwałych na jednego mieszkańca, 

 nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) na 1 mieszkańca.  

Rynek pracy jest mechanizmem gospodarczym, który reguluje wielkość podaży pracy i popyt na 

pracę. Rynek pracy znajduje się w równowadze, kiedy podaż i popyt pracy są równe, co 

następuje przy określonym poziomie płacy realnej. Jeśli podaż pracy przewyższa popyt - pojawia 

się bezrobocie. Rynek pracy cechują duże przepływy osób między bezrobociem, zatrudnieniem i 

biernością zawodową.  

Cechy opisujące rynek pracy w województwie zachodniopomorskim charakteryzują się 

relatywnie małą zmiennością, z wyjątkiem: 
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 stopy bezrobocia rejestrowanego,  

 wskaźników zatrudnienia ludności w  wieku 55-64 lat, 

 stąd te zmienne uwzględniono w niniejszym opracowaniu, diagnozując wpływ rynku pracy na 

poziom życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

Przedsiębiorczość jest zorganizowanym procesem działań ukierunkowanym w danych 

warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. 

Przedsiębiorczość to sposób działania, polegający na skłonności do podejmowania nowych, 

ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć, oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich 

poszukiwaniu i wdrażaniu w życie. Jest to działanie skierowane na rozwój, ma ono charakter 

innowatorski. Przedsiębiorczość w wymiarze ekonomicznym polega na tworzeniu bardziej 

efektywnych form organizacyjnych, wprowadzaniu nowych czynników produkcji, zdobywaniu 

nowych rynków zbytu i zaopatrzenia oraz wprowadzaniu nowych wyrobów. Niewątpliwie takimi 

formami organizacyjnymi są podmioty gospodarcze zarejestrowane w REGON. .  

W analizie przedsiębiorczości uwzględniono następujące zmienne: 

 liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, 

 liczba  nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

 liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych. 

Infrastruktura techniczna to urządzenia w dziedzinie transportu, komunikacji, energetyki itp. W 

zależności od rodzaju działalności gospodarczej poszczególne elementy dostępności 

transportowej mają inne znaczenie.  W niniejszym opracowaniu dla oceny infrastruktury i 

dostępności transportowej przyjęto następujące zmienne: 

 drogi publiczne o twardej powierzchni ulepszone na 10 tys. mieszkańców [km], 

 linie kolejowe ogółem na 10 tys. ludności [km], 

 liczba śmiertelnych wypadków. 

To gdzie i jak mieszkamy wpływa niewątpliwie na jakość i poziom naszego życia. Wśród 

zmiennych charakteryzujących ten obszar badań uwzględniono:  

 przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania oddanego do użytkowania [m2], 

 liczba mieszkań  oddanych do użytkowania, 

 % powierzchni zurbanizowanej. 
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3.2. Województwo zachodniopomorskie na tle innych województw Polski – 
analiza porównawcza 

Poziom i jakość życia w regionie determinuje pięć grup czynników ekonomicznych 

i infrastrukturalnych. Wykorzystując wyżej wymienione kryteria stworzono ranking województw 

w latach 2007 i 2012. Drugą metodą wykorzystaną do porównania poziomu rozwoju 

ekonomicznego i infrastrukturalnego województw było grupowanie województw według klas 

określających poziom rozwoju i obiektywną jakość życia. 

3.2.1. Rozwój gospodarczy 

Wzrost lub spadek realnego PKB stanowi miarę wzrostu gospodarczego, jednakże jest złą miarą 

dobrobytu społeczeństwa, ponieważ nie uwzględnia liczby ludności. Z tego powodu, jako miarę 

dobrobytu powszechnie używa się PKP per capita,  czyli PKB w przeliczeniu na osobę. PKB per 

capita (ang. GDP per capita) to jeden z najczęściej stosowanych na świecie mierników 

zamożności państwa (ludności w nim mieszkającej). Pojęcie PKB per capita pojawiło się na 

świecie ze względu na niespójność w podawaniu dochodu narodowego państw, jako 

niepodważalnej miary ich zamożności. Ponieważ PKB nie uwzględnia kwot amortyzacyjnych, 

dlatego wzrost PKB nie przekłada się automatycznie na wzrost stopy życiowej. Czynnikiem 

lokalizacji silnie różnicującym regiony pod względem rozwoju gospodarczego w Polsce jest 

obecność na ich terenie instytucji naukowo-badawczych. Zachodniopomorskie zalicza się do 

województw o szerokim potencjale edukacyjno-naukowym. Poza tym w rozwoju gospodarczym 

istotna jest atrakcyjność inwestycyjna województwa pozwalająca przyciągnąć nowych 

inwestorów i tym samym poprawić sytuację na rynku pracy. 

W roku 2012 zachodniopomorskie zaliczało się do regionów o dużej atrakcyjności inwestycyjnej 

ze względu na dobrą infrastrukturę gospodarczą (ponadprzeciętna powierzchnia wolnych 

terenów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych), poziom rozwoju gospodarki (duza liczba firm z 

udziałem kapitału zagranicznego, wysoka wydajność pracy w przemysle, korzystna struktura 

gospodarki) a także dużą aktywność wobec inwestorów (duża liczba ofert inwestycyjnych i 

aktywność informacyjno-promocyjna) [Kalinowski, 2007; Nowicki, 2012]. 

Województwo zachodniopomorskie w 2007 roku zajmowało w rankingu województw siódme 

miejsce w dochodzie PKB per capita – ok. 2,7 punktów procentowych (p.p.) poniżej średniej 

krajowej. Niestety w roku 2012 województwo nie poprawiło swojej pozycji w rankingu zajmując 

ósme miejsce. Wzrost produkty krajowego brutto na osobę wyniósł 7,2 tys. zł, co stanowiło 
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ponad 26% wzrost w porównaniu do roku 2007, jednakże był nadal o 7 p.p. poniżej średniej 

krajowej. W dynamice zmian PKB per capita w porównaniu do roku 2007, mierzone przyrostem 

absolutnym, zachodniopomorskie zajmowało dziewiąte miejsce.  

Drugą zmienną charakteryzującą rozwój gospodarczy, uwzględnioną w analizie, była wartość 

brutto środków trwałych na jednego mieszkańca. Zmienna ta osiągnęła nieco niższy przyrost 

w roku 2012 w porównaniu do 2007 (o 24,8%). W rankingach województw według tej zmiennej 

w roku 2007 zachodniopomorskie zajęło dziewiąte miejsce a w 2012 r. – dziesiąte miejsce.  

Trzecią zmienną analizowaną były nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) na jednego 

mieszkańca. Tutaj nastąpił największy wzrost w porównaniu do roku 2007, który wyniósł 99%. W 

tym czasie również w pozostałych województwach bardzo dynamicznie wzrosły nakłady na 

działalność badawczo-rozwojową i w efekcie zachodniopomorskie z 11 miejsca w roku 2007 

przesunęło się na miejsce 12. 

Z powyższych zmiennych, stworzono wskaźnik syntetyczny rozwoju gospodarczego województw 

i  zbudowano ich ranking (tab. 3.1). 

Tabela 3.1. Ranking województw według rozwoju gospodarczego 
L.p.  Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 mazowieckie 1 1 

2 dolnośląskie 2 2 

3 śląskie 3 3 

4 wielkopolskie 4 4 

5 pomorskie 5 5 

6 małopolskie 6 6 

7 łódzkie 7 7 

8 zachodniopomorskie 8 8 

9 opolskie 9 10 

10 lubuskie 10 11 

11 kujawsko-pomorskie 11 9 

12 warmińsko-mazurskie 12 15 

13 podkarpackie 13 12 

14 świętokrzyskie 14 14 

15 lubelskie 15 13 

16 podlaskie 16 16 
  Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Według tego wskaźnika w rozwoju gospodarczym województwo zachodniopomorskie w latach 

2007-2012 zajmowało to samo ósme miejsce. Wynika z tego, że zmiany jakie zaszły w 

województwie zachodniopomorskim czasie pięciu lat nie były na tyle istotniejsze niż w 

pozostałych województwach, by poprawić jego pozycję w rankingu. Pierwsze osiem województw 

z rankigu roku 2007 pozostało na tych samych pozycjach.  

Potwierdza to również grupowanie województw według poziomu rozwoju. Przy podziale 

województw na cztery klasy, gdzie klasa 1. oznacza regiony o najwyższym poziomie rozwoju 

(poziom znacznie wyższy od przeciętnej krajowej), a klasa 4. – regiony o najniższym poziomie 

rozwoju, wszystkie województwa w roku 2012 pozostały w tych samych klasach, co w roku 2007. 

Również żadne z województw nie znalazło się w klasie 4. –oznaczającej poziom rozwoju znacznie 

niższy od średniej krajowej. Dla województwa zachodniopomorskiego była to klasa 3. Oznacza to 

stabilność rozwoju oraz, że mimo dodatniego tempa rozwoju badanych charakterystyk, poziom 

rozwoju gospodarczego województwa był poniżej średniej krajowej (tab. 3.2.) 

Tabela 3.2. Klasyfikacja województw według obszaru rozwoju gospodarczego 
Klasy 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

mazowieckie mazowieckie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, łódzkie, 
małopolskie, pomorskie, śląskie, 
wielkopolskie 

dolnośląskie, łódzkie, 
małopolskie, pomorskie, 
śląskie, wielkopolskie 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, lubelskie, 
lubuskie, opolskie, 
podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie, 
zachodniopomorskie 

kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, lubuskie, opolskie, 
podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie, 
zachodniopomorskie 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

- - 

  Źródło: opracowanie własne. 

3.2.2. Rynek pracy 

Charakterystyki zasobów pracy w układzie województw i powiatów nie podlegają dużym 

zmianom, niemniej jednak zaobserwowano nowe zjawisko związane z pojawieniem się nowych 

miejsc pracy na które nie można znaleźć odpowiednich pracowników. Zajwisko to występuje 

powszechnie we wszystkich regionach. Z pewnością to zjawisko wpływa na wskaźnik 

zatrudnienia ludności w wieku 55-64 lata. 
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W zachodniopomorskim w sektorze rolniczym pracuje o ok. 6% mniej, natomiast w sektorze 

usługowym o ok. 7% więcej niż przeciętnie w kraju. Struktura ta wynika m.in. ze znacznej 

przewagi rolniczych gospodarstw wielkoobszarowych w oraz znacznej likwidacji dużych 

przedsiębiorstw przemysłowych (m.in. stocznie, fabryka celulozy, duże przedsiębiorstwa 

odzieżowe, przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego). 

Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje się wysokim bezrobociem 

rejestrowanym, odpowiednio ponad 16% w roku 2007 i ponad 18% w roku 2012 (wzrost o 11%). 

Jest to wynik powyżej średniej krajowej o ok. 5 p.p. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost 

zatrudnienia ludności w wieku 55-64 lata. W roku 2007 wskaźnik ten wynosił ponad 25%, a w 

roku 2012 wzrósł o ponad 42%. Pozostałe wskaźniki charakteryzujące rynek pracy wykazywały 

niską zmienność i zostały pominięte w analizach. 

W rankingu województw według syntetycznego wskaźnika rynku pracy województwo 

zachodniopomorskie w roku 2007 zajmowało ostatnie, 16 miejsce, a w roku 2012 poprawiło 

swoją pozycje o 1 miejsce (tab. 3.3). 

Tabela 3.3. Ranking województw według rozwoju rynku pracy 

L.p.  Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 mazowieckie 1 1 

2 podlaskie 2 4 

3 wielkopolskie 3 2 

4 małopolskie 4 3 

5 lubelskie 5 6 

6 łódzkie 6 5 

7 pomorskie 7 8 

8 świętokrzyskie 8 11 

9 podkarpackie 9 12 

10 śląskie 10 7 

11 opolskie 11 9 

12 dolnośląskie 12 10 

13 lubuskie 13 13 

14 kujawsko-pomorskie 14 14 

15 warmińsko-mazurskie 15 16 

16 zachodniopomorskie 16 15 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Przyczyny tak niewielkich zmian należy upatrywać między innymi w zasobach i kosztach pracy, 

gdzie województwo zachodniopomorskie pogorszyło swoją pozycję w roku 2012 w porównaniu 

do 2007 (z 8 miejsca na 9) [Kalinowski, 2007; Nowicki, 2012]. 

W klasyfikacji województw według klas rozwoju rynku pracy trzy województwa poprawiły swój 

poziom (śląskie, opolskie, kujawsko-pomorskie), trzy pogorszyły (małopolskie, podlaskie, 

świętokrzyskie), a pozostałe nie zmieniły swoich klas, w tym również zachodniopomorskie, które 

zaliczane jest do województw o najniższym poziomie rozwoju (tab. 3.4.) 

Tabela 3.4. Klasyfikacja województw według obszaru rozwoju rynku pracy 
Klasy 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

małopolskie, mazowieckie, 
podlaskie, wielkopolskie 

mazowieckie, wielkopolskie 
 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

lubelskie, łódzkie, pomorskie, 
świętokrzyskie 

lubelskie, łódzkie, 
małopolskie, podlaskie, 
pomorskie, opolskie, śląskie 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, lubuskie, 
opolskie, podkarpackie, śląskie 

dolnośląskie, kujawsko-
pomorskie, lubuskie, 
podkarpackie, świętokrzyskie,  

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie 

warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie 

Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy.  
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

3.2.3. Przedsiębiorczość  

Przedsiębiorczość należy do obszarów najsilniejszych w rozwoju gospodarczym województwa 

zachodniopomorskiego. Wzrasta liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w 

wieku produkcyjnym ze 189 w roku 2007 na 194 w roku 2012. Wzrasta również liczba firm nowo 

zarejestrowanych o ponad 6%, oraz zmniejsza się liczba firm wyrejestrowanych (o 143 w 

porównaniu do roku 2007), co jest niewątpliwie zjawiskiem pozytywnym. Wskaźnik 

przeżywalności firm stanowiący saldo tych dwóch ostatnich wskaźników wynosi 80%.  

W strukturze nakładów, w przedsiębiorstwach z sektora usług, w roku 2007 zarówno w Polsce 

jak i w zachodniopomorskim dominują środki własne, ponad 80%. W roku 2012 struktura 

nakładów w tych przedsiębiorstwach zmieniła się. Nadal dominują środki własne 

przedsiębiorstw, które nie przekraczają 70%. W większym stopniu przedsiębiorstwa korzystają z 

kredytów bankowych (ok. 22%) oraz ze środków pozyskanych z zagranicy (ponad 7%). W 
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sektorze przedsiębiorstw przemysłowych struktura nakładów kształtowała się nieco odmiennie. 

W roku 2007 w skali Polski jak i w zachodniopomorskim środki własne stanowiły nieco ponad 

78% a kredyty bankowe 15%. Pozostałe źródła stanowiły do 3%. Niestety, nakłady na działalność 

B&R w relacji do PKB nie były wysokie i kształtowały się na poziomie poniżej 1% PKB 

[Karmowska, 2013]. 

Wskaźnik syntetyczny stworzony z powyższych zmiennych w rankingu województw według 

przedsiębiorczości plasuje województwo zachodniopomorskie na drugim miejscu, po 

województwie mazowieckim, zarówno w roku 2007 i 2012 (tab. 3.5).   

Tabela. 3.5. Ranking województw według rozwoju przedsiębiorczości 
L.p. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 mazowieckie 1 1 

2 zachodniopomorskie 2 2 

3 lubuskie 3 6 

4 dolnośląskie 4 4 

5 pomorskie 5 3 

6 wielkopolskie 6 5 

7 opolskie 7 8 

8 kujawsko-pomorskie 8 11 

9 małopolskie 9 7 

10 łódzkie 10 9 

11 świętokrzyskie 11 12 

12 warmińsko-mazurskie 12 13 

13 śląskie 13 10 

14 podlaskie 14 14 

15 lubelskie 15 15 

16 podkarpackie 16 16 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

W klasyfikacji według klas rozwoju, województwo zachodniopomorskie jest w klasie 1., 

o najwyższym poziomie rozwoju, razem z województwem mazowieckim. Jedynie dwa 

województwa zmieniły klasy w roku 2012 w porównaniu do 2007: małopolskie poprawiło swoją 

pozycją a opolskie pogorszyło (tab. 3.6.). 
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Tabela 3.6. Klasyfikacja województw według obszaru rozwoju przedsiębiorczości 
Klasy 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

mazowieckie, 
zachodniopomorskie 

mazowieckie, 
zachodniopomorskie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, lubuskie, 
opolskie, pomorskie, 
wielkopolskie 

dolnośląskie, lubuskie, 
małopolskie, pomorskie, 
wielkopolskie  

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, łódzkie, 
małopolskie, podlaskie, 
śląskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie 

kujawsko-pomorskie, 
łódzkie, opolskie, podlaskie, 
śląskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

lubelskie, podkarpackie lubelskie, podkarpackie 

Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy.  
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

3.2.4. Infrastruktura i dostępność transportowa 

Bardzo dobra dostępność transportowa jest atrybutem województwa zachodniopomorskiego. 

Podstawowym atutem jest niewielka odległość od granicy zachodniej, położenie nad dużą rzeką, 

której potencjał żeglugowy nie jest niestety dostatecznie wykorzystany, oraz niewielka odległość 

od morza.  Według oceny Instytutu badań nad Gospodarką Rynkową dostępność transportowa 

zachodniopomorskiego w rankingu roku 2012 jest na 4 miejscu i poprawiła się w porównaniu do 

roku 2007 o cztery  pozycje. 

W województwie zachodniopomorskim w ciągu pięciu lat długość dróg publicznych o twardej 

nawierzchni ulepszonej wzrosła o ponad 2%, a linii kolejowych o ponad 1% (w przeliczeniu na 

10 tys. ludności). Znacznie zmalała ilość wypadków śmiertelnych, o ponad 45%, co niewątpliwie 

jest zjawiskiem bardzo pozytywnym i świadczy pośrednio o poprawiającej się infrastrukturze 

technicznej w zachodniopomorskim.  

 Wskaźnik syntetyczny stworzony z powyższych zmiennych (tab. 3.7) w rankingu województw 

umiejscawia zachodniopomorskie w roku 2007 na miejscu trzecim, a w 2012 –miejscu drugim. 

Tabela. 3.7. Ranking województw według rozwoju infrastruktury technicznej i dostępności 
transportowej 
L.p. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 opolskie 1 1 

2 lubuskie 2 3 
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3 zachodniopomorskie 3 2 

4 warmińsko-mazurskie 4 4 

5 lubelskie 5 12 

6 wielkopolskie 6 5 

7 dolnośląskie 7 6 

8 podlaskie 8 8 

9 podkarpackie 9 9 

10 małopolskie 10 10 

11 pomorskie 11 11 

12 świętokrzyskie 12 7 

13 śląskie 13 14 

14 kujawsko-pomorskie 14 13 

15 łódzkie 15 15 

16 mazowieckie 16 16 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W podziale na klasy rozwoju, w roku 2007 zachodniopomorskie znajdowało się w klasie 2. o 

średnim poziomie rozwoju, a w 2012 awansowało do klasy 1. o najwyższym poziomie rozwoju. 

Dwa województwa pogorszyły swój poziom rozwoju infrastrukturalnego, a trzy poprawiły 

(tab. 3.8) 

Tabela 3.8. Klasyfikacja województw według obszaru rozwoju infrastruktury technicznej i 
dostępności transportowej 

Klasy 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

lubuskie, opolskie lubuskie, opolskie, warmińsko-
mazurskie, 
zachodniopomorskie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju 

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, lubelskie, 
podlaskie, podkarpackie, 
warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie, 
zachodniopomorskie 

dolnośląskie, podlaskie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie,  

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju 

i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, 
małopolskie, pomorskie, 
śląskie, świętokrzyskie 

kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, małopolskie, 
podkarpackie, pomorskie, 
śląskie 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

łódzkie, mazowieckie  łódzkie, mazowieckie  

Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy.  
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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3.2.5. Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne  

Celem polityki zagospodarowania przestrzennego kraju według KPZP jest „efektywne 

wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla 

osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, 

sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i 

terytorialnym w długim okresie” [Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

(KPZK), 2011]. Osiąganie tego celu będzie polegać na tworzeniu warunków do dalszego rozwoju 

sieci największych miast – motorów wzrostu i procesów rozwojowych w skali kraju, w tym 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wprowadzeniu mechanizmów 

zapewniających spójność i udział w procesach rozwojowych całej przestrzeni Polski poprzez 

sprzyjanie procesom dyfuzji rozwojowej w skali kraju oraz w skali regionalnej (wokół miast 

wojewódzkich i powiatowych). W wymiarze czasowym oznacza to, z jednej strony wzmacnianie 

potencjałów rozwojowych wszystkich regionów w wymiarze doraźnym (np. infrastruktura 

transportowa), a z drugiej budowanie przewag konkurencyjnych w przyszłości.  

Przyjmuje się, że spójność terytorialna to stan rozwoju terytorium, w którym procesy wymiany 

i przepływów w sferze gospodarczej i społecznej przebiegają sprawnie, gwarantując efektywną 

alokację zasobów. W KPZK założono, że integracja polskiej przestrzeni będzie następować dzięki 

kilku równoległym procesom na różnych poziomach zarządzania w różnych wymiarach 

przestrzennych. W skali regionalnej będzie to integracja pomiędzy największymi miastami a ich 

bezpośrednim zapleczem, czyli miastami subregionalnymi i otaczającymi je obszarami wiejskimi. 

Z kolei w skali lokalnej będzie polegać przede wszystkim na integracji centrów miast i ich 

obszarów funkcjonalnych oraz integracji obszarów wiejskich, dokonującej się w oparciu o sieć 

miast powiatowych [KPZP, 2011].  

Obszar tematyczny: Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne, w analizie charakteryzują 

trzy zmienne: powierzchnia zurbanizowana, przeciętna powierzchnia użytkowa jednego 

mieszkania oddanego do użytkowania i liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Powierzchnia 

zurbanizowana w ciągu pięciu lat wzrosła o 5,6%, przeciętna powierzchnia użytkowa jednego 

mieszkania oddanego do użytkowania – o 10,5%, a liczba mieszkań oddanych do użytkowania – 

o 4,8%. Wskaźniki te nie są niestety zbyt wysokie i w skali kraju w tym obszarze 

zachodniopomorskie zajmuje w rankingu w obu latach 15 miejsce (tab. 3.9).   
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Tabela. 3.9. Ranking województw według rozwoju budownictwa i zagospodarowania 
przestrzennego 
L. p.  Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 śląskie 1 1 

2 mazowieckie 2 2 

3 opolskie 3 3 

4 małopolskie 4 5 

5 wielkopolskie 5 4 

6 podkarpackie 6 7 

7 łódzkie 7 8 

8 dolnośląskie 8 6 

9 pomorskie 9 11 

10 świętokrzyskie 10 9 

11 lubelskie 11 12 

12 kujawsko-pomorskie 12 10 

13 podlaskie 13 14 

14 lubuskie 14 13 

15 zachodniopomorskie 15 15 

16 warmińsko-mazurskie 16 16 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W klasyfikacji według klas rozwoju zachodniopomorskie w roku 2007 poziom rozwoju został 

określony jako niski (klasa 3.), natomiast w 2012 – najniższy (klasa 4.) i jest jedynym 

województwem które pogorszyło swoją pozycję. 

Tabela 3.10. Klasyfikacja województw według obszaru rozwoju budownictwa 
zagospodarowania przestrzennego 

Klasy 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

mazowieckie, śląskie mazowieckie, śląskie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

łódzkie, małopolskie, 
opolskie, podkarpackie, 
wielkopolskie 

dolnośląskie, łódzkie, 
małopolskie, opolskie, 
podkarpackie, wielkopolskie 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, kujawsko-
pomorskie, lubelskie, 
lubuskie, podlaskie, 
pomorskie, świętokrzyskie, 
zachodniopomorskie 

lubuskie, kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, podlaskie, 
pomorskie, świętokrzyskie 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

warmińsko-mazurskie 
 

warmińsko-mazurskie 
zachodniopomorskie 
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Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy.  
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

3.3. Zróżnicowanie warunków życia mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego – poziom lokalny  

Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju jest podstawowym problemem współczesnej gospodarki. 

Wyrównanie regionalnych dysproporcji rozwoju gospodarczego jest celem działań 

podejmowanych w ramach polityki regionalnej. Nie zawsze podejmowane działania przynoszą 

zamierzone rezultaty, co znajduje swoje potwierdzenie w zmieniających się tendencjach do 

zbieżności i rozbieżności produktu regionalnego na 1 mieszkańca [Tondl, 2001]. Wobec 

obowiązującego w Polsce trójstopniowego podziału administracyjnego kraju, za rozwój lokalny 

uznaje się ten realizowany na terytorium gmin, miast i powiatów.  

Na potrzeby niniejszego opracowania analizy dokonano na poziomie powiatów. W analizie 

zostały uwzględnione cztery obszary tematyczne (zdeterminowane dostępnością danych): 

 rozwój  gospodarczy, 

 rynek pracy, 

 przedsiębiorczość, 

 budownictwa i zagospodarowania przestrzennego. 

3.3.1. Rozwój gospodarczy 

W rankingu powiatów najwyższe miejsca zajmuje powiat gryfiński (drugie miejsce w 2007r. i 

pierwsze miejsce w 2012 r.). Powiat policki w 2007r. zajmował pierwsze miejsce a w 2012 r. – 

czwarte, a szczecinecki trzecie i awansował na drugie. Powiat grodzki Szczecin poprawił swoją 

pozycję z czwartej na trzecią, a stargardzki z siódmej na piątą. Największy spadek zanotowało 

miasto Świnoujście i w rankingu spadło z miejsca piątego na dziesiąte (tab. 3.11). 

  Tabela 3.11. Ranking powiatów według rozwoju gospodarczego 
Lp. Powiat Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 
1 policki 1 4 
2 gryfiński 2 1 
3 szczecinecki 3 2 
4 m. Szczecin 4 3 
5 m. Świnoujście 5 10 
6 m. Koszalin 6 6 
7 stargardzki 7 5 
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8 kołobrzeski 8 7 
9 wałecki 9 11 

10 goleniowski 10 8 
11 myśliborski 11 13 
12 białogardzki 12 9 
13 koszaliński 13 14 
14 świdwiński 14 15 
15 sławieński 15 17 
16 kamieński 16 12 
17 drawski 17 16 
18 gryficki 18 19 
19 pyrzycki 19 20 
20 łobeski 20 21 
21 choszczeński 21 18 

   Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W podziale powiatów na klasy, w roku 2007 żaden z powiatów nie znajdował się w klasie 4. o 

najsłabszym rozwoju gospodarczym. Natomiast w roku 2012 nastąpiła wyraźna dywergencja i aż 

sześć powiatów znalazło się w klasie o najniższym rozwoju (choszczeński, drawski, gryficki, 

łobeski, pyrzycki i sławieński). W 1. klasie, o najwyższym poziomie rozwoju, utrzymały miejsce 

powiaty: gryfiński, miasto Szczecin i powiat szczecinecki. Awansowały natomiast o klasę wyżej 

powiaty: goleniowski i białogardzki (z klasy 3. do 2.) oraz stargardzki (z klasy 2. do 1.). (tab. 3.12) 

Tabela 3.12. Klasyfikacja powiatów według obszaru rozwoju gospodarczego 
Klasy 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

gryfiński, m. Szczecin, policki, 
szczecinecki 

gryfiński, m. Szczecin, policki, 
szczecinecki, stargardzki 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kołobrzeski, m. Koszalin, m. 
Świnoujście, stargardzki 

białogardzki, goleniowski, 
kołobrzeski, m. Koszalin, m. 
Świnoujście,  

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, choszczeński, 
drawski, goleniowski, 
gryficki, kamieński, 
koszaliński, łobeski, 
myśliborski, pyrzycki, 
sławieński, świdwiński, 
wałecki 

kamieński, koszaliński, 
myśliborski, świdwiński, 
wałecki 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

 choszczeński, drawski, gryficki, 
łobeski, pyrzycki, sławieński 

Kolor zielony oznacza powiaty, które przeszły do wyższej klasy.  
Kolor czerwony oznacza powiaty, które przeszły do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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3.3.2. Rynek pracy 

O potencjale regionu świadczą m.in. zasoby siły roboczej wyrażone wskaźnikami obciążenia 

demograficznego, które wskazują na niekorzystną tendencję zmian w poszczególnych grupach 

ekonomicznych ludności: 1) ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym, 2) ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, 

3) ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym.  

Dla powiatów województwa zachodniopomorskiego pierwszy wskaźnik w badanym okresie 

ulegał niewielkim zmianom i wynosił ok. 53 osoby na w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 

wieku produkcyjnym, z tendencją malejącą. Drugi wskaźnik wykazał tendencje wzrostowe, o ok. 

30%  i w roku 2012 wynosił ponad 84 osoby w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym. Również wskaźnik ilości osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w 

wieku produkcyjnym wykazał tendencje wzrostowe, średnio o ponad 16%. Wskaźniki te nie 

nastrajają optymistycznie. Jedynie w powiatach grodzkich w roku 2011 w porównaniu do roku 

2005 wzrósł wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

Również wzrost wskaźnika ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym jest znacznie wyższy niż w pozostałych powiatach. Trzeci wskaźnik 

obciążenia demograficznego, liczba osób w wieku nieprodukcyjnych w relacji do 100 osób w 

wieku produkcyjnym, również nie przedstawia optymistycznego obrazu rozwoju społecznego 

powiatów. Jedynie w powiecie polickim oraz w powiatach grodzkich obserwujemy tendencję 

wzrostową. 

Mimo tych niekorzystnych zmian w obciążeniu demograficznym, w powiatach województwa 

zachodniopomorskiego przybywa jednostek gospodarczych. 

W analizie rynku pracy na poziomie powiatów najwyższe miejsca w rankingu w roku 2007 

zajmowały powiaty grodzkie: Szczecin, Świnoujście i Koszalin. Poza nimi na kolejnych miejscach 

uplasowały się powiaty: kołobrzeski, policki, goleniowski i myśliborski. Ostatnie miejsca 

zajmowały powiaty: łobeski i białogardzki. Powiaty te w roku 2012 zajmowały podobne pozycje 

(tab. 3.13). 
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Tabela 3.13. Ranking powiatów według rozwoju rynku pracy 
Lp. Powiat Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 m. Szczecin 1 2 

2 m. Świnoujście 2 1 

3 m. Koszalin 3 4 
4 kołobrzeski 4 3 

5 policki 5 5 

6 goleniowski 6 6 

7 myśliborski 7 7 

8 wałecki 8 9 

9 sławieński 9 15 

10 gryfiński 10 10 

11 stargardzki 11 8 

12 pyrzycki 12 19 

13 kamieński 13 13 

14 szczecinecki 14 16 

15 koszaliński 15 17 

16 choszczeński 16 18 

17 gryficki 17 12 

18 drawski 18 11 

19 świdwiński 19 14 

20 łobeski 20 21 

21 białogardzki 21 20 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Największe zmiany na niekorzyść zaszły w powiatach: sławieńskim (spadek o sześć miejsc) i 

pyrzyckim (spadek o siedem miejsc). W trzech powiatach poprawiła się sytuacja w obszarze 

rynku pracy:  gryficki  i świdwiński (awans o pięć miejsc), drawski (awans o siedem miejsc). 

Kasyfikacja powiatów  według obszarów rozwoju rynku pracy wykazuje raczej stagnację Powiaty 

grodzkie wraz z powiatem kołobrzeskim zarówno w roku 2007 jak i 2012 tworzą klasę 1. o 

najwyższym poziomie rozwoju. Zdecydowanie najniższy poziom rozwoju rynku pracy prezentują 

powiaty białogardzki i łobeski, które zarówno w roku 2007 jak i 2012 znajdowały się w klasie 4.  

W roku 2007 był w tej klasie również powiat świdwiński, ale w 2012 r. awansował do klasy o 

niskim poziomie rozwoju., a jego miejsce zajęły powiaty: pyrzycki i choszczeński (tab. 3.14).  

 

 



 

   

63 
Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępność do usług publicznych  

na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

Tabela 3.14. Klasyfikacja powiatów według obszaru rozwoju rynku pracy 
Klasy 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

kołobrzeski, m. koszalin, m. 
Szczecin, m. świnoujście 

kołobrzeski, m. koszalin, m. 
Szczecin, m. świnoujście 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

goleniowski, myśliborski, 
policki, sławieński, wałecki 

goleniowski, myśliborski, 
policki, wałecki 
 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

choszczeński, drawski, gryficki, 
gryfiński, kamieński, 
koszaliński, pyrzycki, 
szczecinecki, stargardzki 

drawski, gryficki, gryfiński, 
kamieński, koszaliński, 
sławieński, szczecinecki,  
świdwiński 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, łobeski, 
świdwiński  

białogardzki, choszczeński, 
łobeski, pyrzycki 

Kolor zielony oznacza powiaty, które przeszły do wyższej klasy.  
Kolor czerwony oznacza powiaty, które przeszły do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

3.3.3. Przedsiębiorczość 

Obszar tematyczny przedsiębiorczość opisują wskaźniki związane z podmiotami gospodarczymi. 

Na poziomie powiatów również dominują powiaty grodzkie (jak w obszarze rynek pracy) oraz 

powiaty kołobrzeski, kamieński i gryficki, które w roku 2007 zajmowały miejsca w pierwszej 

siódemce a w roku 2012 nieznacznie zmieniły miejsca nadal w ramach pierwszej siódemki. 

W rankingach roku 2007 i 2012 ostatnie miejsca zajmują powiaty: choszczeński, łobeski, 

pyrzycki, świdwiński. Największy awans, w rankingu w roku 2012 w porównaniu do roku 2007, o 

sześć miejsc zanotował powiat myśliborski a największe spadki (o osiem miejsc) zanotowały 

powiaty: sławieński i szczecinecki (tab. 3.15). 

Tabela 3.15. Ranking powiatów według rozwoju przedsiębiorczości 
Lp. Powiat Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 kołobrzeski 1 4 

2 m. Koszalin 2 1 

3 m. Świnoujście 3 3 

4 m. Szczecin 4 2 

5 kamieński 5 5 

6 gryficki 6 7 

7 policki 7 6 

8 sławieński 8 16 

9 szczecinecki 9 17 

10 wałecki 10 9 
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11 goleniowski 11 8 

12 koszaliński 12 12 

13 drawski 13 10 

14 białogardzki 14 14 

15 stargardzki 15 13 

16 gryfiński 16 15 

17 myśliborski 17 11 

18 pyrzycki 18 19 

19 świdwiński 19 18 

20 łobeski 20 20 

21 choszczeński 21 21 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W klasyfikacji powiatów według poziomu rozwoju jedynie trzy powiaty obniżyły swój poziom 

(główną przyczyną był wzrost bezrobocia). Powiat kamieński zmienił klasę 1. o najwyższym 

poziomie rozwoju na 2.o poziomie średnim, a świdwiński i pyrzycki z klasy o niskim poziomie 

rozwoju przesunęli się do klasu o poziomie najniższym (tab. 3.16).  

Tabela 3.16. Klasyfikacja powiatów według obszaru rozwoju przedsiębiorczości 
Klasy 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

kamieński, kołobrzeski, m. 
Koszalin, m. Szczecin, 
m. Świnoujście 

kołobrzeski, m. Koszalin, m. 
szczecin, m. Świnoujście 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

gryficki, policki gryficki, kamieński, policki 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, drawski, 
goleniowski, gryfiński, 
koszaliński, myśliborski, 
sławieński, stargardzki, 
szczecinecki, świdwiński, 
pyrzycki, wałecki 

białogardzki, drawski, 
goleniowski, gryfiński, 
koszaliński, myśliborski, 
sławieński, stargardzki, 
szczecinecki, wałecki 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju     
i obiektywnej jakości życia 

choszczeński, łobeski choszczeński, łobeski, pyrzycki, 
świdwiński 

Kolor zielony oznacza powiaty, które przeszły do wyższej klasy.  
Kolor czerwony oznacza powiaty, które przeszły do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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3.3.4. Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne  

W ramach obszaru tematycznego: budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne, na poziomie 

powiatów zaszły największe zmiany. W czołówce powiatów w roku 2007 znalazły się powiaty: 

miasto Szczecin, kołobrzeski, policki, kamieński, miasto Świnoujście i miasto Koszalin. Z tych 

powiatów w roku 2012 jedynie powiat policki i miasto Świnoujście poprawiły swoją pozycję w 

rankingu (wpływ najwyższego wzrostu ilości mieszkań na 1 tys. mieszkańców, a także 

powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę). Poza nimi awansowały powiaty: choszczeński (o 

siedem miejsc), goleniowski i drawski (o 5 miejsc).  

Największy spadek w rankingu zanotowały powiaty: wałecki z miejsca 10 na 19 oraz myśliborskie 

z 14 na 21, dla których badane zmienne wzrosły w roku 2012 w porównaniu do 2007, ale w 

bardzo niewielkim stopniu (tab. 3.17). 

Tabela 3.17. Ranking powiatów według rozwoju budownictwa i zagospodarowania 
przestrzennego 

Lp. Powiat Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 m. Szczecin 1 4 

2 kołobrzeski 2 3 

3 policki 3 1 
4 kamieński 4 5 

5 m. Świnoujście 5 2 

6 m. Koszalin 6 9 

7 świdwiński 7 12 

8 gryficki 8 6 

9 koszaliński 9 7 

10 wałecki 10 19 

11 sławieński 11 11 

12 gryfiński 12 17 

13 goleniowski 13 8 

14 myśliborski 14 21 

15 łobeski 15 14 

16 szczecinecki 16 13 

17 choszczeński 17 10 

18 stargardzki 18 20 

19 białogardzki 19 16 

20 drawski 20 15 

21 pyrzycki 21 18 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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W roku 2007 dziewięć powiatów znajdowała się w klasach oznaczających rozwój powyżej 

średniej w województwie. W roku 2012 w dwóch pierwszych klasach pozostało jedynie sześć 

powiatów. Aż w siedmiu powiatach pogorszył się poziom rozwoju budownictwa i 

zagospodarowania przestrzennego a jedynie w trzech nastąpiła poprawa i awans o jedna klasę 

(tab. 3.18). 

Tabela 3.18. Klasyfikacja powiatów według obszaru rozwoju budownictwa i 
zagospodarowania przestrzennego 

Klasy 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

kamieński, kołobrzeski, policki, 
m. Szczecin 

kołobrzeski, m. Szczecin, 
policki, m. Świnoujście 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

gryficki, koszaliński, m. 
Koszalin, m. Świnoujście, 
świdwiński 

gryficki, kamieński 
 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

choszczeński, goleniowski, 
gryfiński, łobeski, myśliborski, 
sławieński, szczecinecki, 
wałecki 
 

białogardzki, choszczeński, 
drawski, goleniowski, łobeski, 
koszaliński, m. Koszalin, 
sławieński, szczecinecki, 
świdwiński, 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, drawski, pyrzycki,  
stargardzki 

gryfiński, myśliborski, pyrzycki, 
stargardzki, wałecki  

Kolor zielony oznacza powiaty, które przeszły do wyższej klasy.  
Kolor czerwony oznacza powiaty, które przeszły do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

3.4. Podsumowanie 

W charakterystyce ładu ekonomicznego i infrastrukturalnego zostało wykorzystanych 

16 wskaźników opisujących pięć obszarów tematycznych na poziomie województwa i cztery na 

poziomie powiatu. 

W ładzie ekonomicznym uwzględniającym powyższe pięć obszarów, w rankingu województw 

zachodniopomorskie zajmowało 14 miejsce w roku 2007. Duży wpływ na tak niską pozycję miał 

rynek pracy (16 miejsce) oraz budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne (15 miejsce). 

Dzięki rozwojowi przedsiębiorczości oraz Infrastrukturze technicznej i dostępności transportowej 

w roku 2012 zachodniopomorskie awansowało w rankingu na 10 miejsce (tab. 3.19). 
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Tabela 3.19. Ranking województw na podstawie wskaźnika syntetycznego według ładu 
ekonomicznego w latach 2007 i 2012 

L.p.  Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 mazowieckie 1 1 

2 wielkopolskie 2 2 

3 małopolskie 3 4 

4 śląskie 4 3 

5 opolskie 5 5 

6 dolnośląskie 6 6 

7 pomorskie 7 7 

8 lubuskie 8 8 

9 łódzkie 9 9 

10 podlaskie 10 11 

11 lubelskie 11 13 

12 podkarpackie 12 14 

13 świętokrzyskie 13 12 

14 zachodniopomorskie 14 10 

15 kujawsko-pomorskie 15 15 

16 warmińsko-mazurskie 16 16 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Uwzględniając klasy rozwoju, województwo zachodniopomorskie w dwóch obszarach: 

Przedsiębiorczość oraz Infrastruktura techniczna i dostępność transportowa, charakteryzowało 

się rozwojem znacznie powyżej średniej krajowej (klasa 1. I 2. roku 2007 i klasa 1. w roku 2012). 

Rozwój gospodarczy i rynek pracy pozostawały na tym samym poziomie, natomiast w 

budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiło pogorszenie i spadek do 4. klasy o 

najniższym poziomie rozwoju (tab. 3.20). 

Tabela 3.20. Klasyfikacja województwa zachodniopomorskiego według klas rozwoju w latach  
2007 i 2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Rok 
Rozwój 

gospodarczy 
Rynek 
pracy 

Przedsiębiorczość 

Infrastruktura 
techniczna i 
dostępność 

transportowa 

Budownictwo i 
zagospodarowanie 

przestrzenne 

2007 3 4 1 2 3 

2012 3 4 1 1 4 
Kolorem zielonym oznaczono przejście do niższej klasy. 
Kolorem czerwonym oznaczono przejście do niższej klasy. 
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W roku 2007 w czterech analizowanych obszarach tematycznych na poziomie powiatów 

wyraźnie najwyższe pozycje zajmują powiaty grodzkie Szczecin, Koszalin i Świnoujście, oraz 

powiat policki i kołobrzeski zajmując miejsca w klasach o najwyższym i średnim poziomie 

rozwoju. 

Wyraźnie najsłabszymi powiatami były powiaty białogardzki, choszczeński, drawski, pyrzycki, 

łobezki, które były sklasyfikowane w klasach o niskim i najniższym poziomie rowoju badanych 

obszarów tematycznych . 

W roku 2012 w powiatach grodzkich oraz w powiatach polickim i kołobrzeskim sytuacja nie 

uległa zmianom. Jedynie miasto Koszalin pogorszyło swoją pozycję w zakresie budownictwa i 

zagospodarowania przestrzennego spadając do 3. klasy. Nadal najsłabszymi powiatami są 

powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski i pyrzycki. Do grupy powiatów o niskim rozwoju 

ekonomicznym dołączyły powiaty sławieński i łobeski. Przyczyną tego był słabszy rozwój 

gospodarczy oraz dodatkowo w powiecie sławieńskim - pogarszająca się sytuacja na rynku 

pracy(tab. 3.21). 

Tabela 3.21. Klasy rozwoju według obszarów tematycznych ładu ekonomicznego (2007 i 2012) 

Powiat 

Rozwój 
gospodarczy Rynek pracy Przedsiębiorczość 

Budownictwo i 
zagospodarowanie 

przestrzenne 
klasa 

w 
2007 

klasa 
w 

2012 

klasa 
w 

2007 

klasa 
w 

2012 
klasa w 

2007 
klasa w 

2012 
klasa w 

2007 
klasa w 

2012 

białogardzki 3 2 4 4 3 3 4 3 

choszczeński 3 4 3 4 4 4 3 3 

drawski 3 4 3 3 3 3 4 3 

goleniowski 3 2 2 2 3 3 3 3 

gryficki 3 4 3 3 2 2 2 2 

gryfiński 1 1 3 3 3 3 3 4 

kamieński 3 3 3 3 1 2 1 2 

kołobrzeski 2 2 1 1 1 1 1 1 

koszaliński 3 3 3 3 3 3 2 3 

łobeski 3 4 4 4 4 4 3 3 

m. Koszalin 2 2 1 1 1 1 2 3 

m. Szczecin 1 1 1 1 1 1 1 1 

m. Świnoujście 2 2 1 1 1 1 2 1 

myśliborski 3 3 2 2 3 3 3 4 

policki 1 1 2 2 2 2 1 1 
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pyrzycki 3 4 3 4 3 4 4 4 

sławieński 3 4 2 3 3 3 3 3 

stargardzki 2 1 3 2 3 3 4 4 

szczecinecki 1 1 3 3 3 3 3 3 

świdwiński 3 3 4 3 3 4 2 3 

wałecki 3 3 2 2 3 3 3 4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Gospodarka województwa zachodniopomorskiego jest znacznie zróżnicowana pod względem 

przestrzennym i funkcjonalnym. Na podstawie wyników badań nie zaobserwowano koncentracji 

geograficznej powiatów pod względem poziomu rozwoju. Powiaty sklasyfikowane według miary 

agregatowej do grupy o najwyższym i średnim poziomie rozwoju leżą zarówno w północnej 

części województwa  (kamieński, kołobrzeski, m. Świnoujście),  zachodniej (policki, m. Szczecin),  

lub wschodniej (m. Koszalin). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku powiatów należących do 

grupy o najniższym poziomie rozwoju (w części wschodniej − białogardzki, w zachodniej − 

pyrzycki).  

Badania te należy przyjąć jako propozycję do dalszych badań z wykorzystaniem szerszego 

zakresu zmiennych i metod. 

Wybór możliwych kierunków rozwoju zależy ściśle od aktualnej władzy powiatów i 

województwa. Znajomość potencjałów jest ważna nie tylko dla samych powiatów, ale także dla 

wszystkich instytucji współpracujących. Informacja, w której klasie znajduje się dany powiat 

powinna być przyczynkiem do szukania przyczyn i sposobów poprawy bądź wzmocnienia 

sytuacji.  

Zrównoważony rozwój gospodarczy powiatu zależy od długoterminowej polityki inwestycyjnej, 

z uwzględnieniem zarówno obecnego jak i przyszłego potencjału gospodarki, przyrody, 

infrastruktury oraz demografii regionów. Długoterminowe planowanie rozwoju ma szczególne 

znaczenie dla ustalenia kierunku działań bieżących samorządów terytorialnych. Podstawą do 

podejmowania decyzji inwestycyjnych powinno być mądre i odpowiedzialne korzystanie z 

posiadanych zasobów naturalnych, demograficznych i ekonomicznych. 
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Tabela 3.22. Aspekty determinujące poziom życia mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego w perspektywie ładu ekonomicznego (podsumowanie) 

Czynniki podnoszące   
poziom życia  

w województwie zachodniopomorskim 

Czynniki  wymagające modyfikacji  
w celu poprawy poziomu życia 

w województwie zachodniopomorskim 

w obszarze rozwoju gospodarczego 
 Poprawa poziomu rozwoju gospodarczego w 

trzech powiatach. 
 Istniejące strefy aktywności inwestycyjnej. 

 Poziom rozwoju gospodarczego województwa 
poniżej średniej krajowej. 

 Obniżenie poziomu rozwoju gospodarczego w 
sześciu powiatach 

w obszarze rynku pracy 
 Wysoki wskaźnik zatrudnienia ludności w 

wieku 55-64 lata. 
 

 Wysokie bezrobociem rejestrowane. 
 Wysokie bezrobocie na obszarach wiejskich. 
 Pogorszenie warunków na rynku pracy w trzech 

powiatach. 
w obszarze przedsiębiorczości 

 Zintensyfikowanie procesów wspierających 
rozwój przedsiębiorczości. 

 Wysoka koncentracja przedsiębiorczości. 

 

w obszarze infrastruktury technicznej i dostępności transportowej 
 Przygraniczne położenie, bliskość granicy 

zachodniej. 
 Bliskość morza. 
 Malejąca ilość wypadków śmiertelnych. 

 

w obszarze budownictwa i zagospodarowania przestrzennego 
  Rozwój budownictwa poniżej średniej 

krajowej. 
 Jedynie sześć powiatów ma poziom rozwoju 

budownictwa i zagospodarowania 
przestrzennego powyżej średniej 
wojewódzkiej w siedmiu powiatach. 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Społeczne uwarunkowania rozwoju i dobrego życia  

4.1. Wprowadzenie  

Ekonomiczne aspekty rozwoju analizowanego na poziomie mezoekonomicznym (region) należy 

zawsze łączyć z aspektami społecznymi, co wynika z wzajemnej zależności obu ładów. 

Pierwszoplanowe jest to, że rozwój gospodarczy ma służyć osiąganiu określonych celów 

społecznych, wśród których nadrzędnym jest jakość życia. Po drugie, rozwój gospodarczy jest 

zależny od społecznych komponentów rozwoju, jak i odwrotnie. I w końcu, jednoznaczne 

rozróżnienie pomiędzy determinantami i przejawami rozwoju i obiektywnej jakości życia nie 

zawsze jest możliwie.  

Jak już wcześniej wspomniano, poziom życia ludności jest wypadkową obiektywnych czynników 

wpływających na poziom zaspokojenia potrzeb i standard życia ludności. Podejście do rozwoju i 

jakości życia z perspektywy podstawowych potrzeb zawiera zestaw zdefiniowanych odgórnie 

ludzkich potrzeb, które są traktowane jako uniwersalne dla zapewniania człowiekowi dobrobytu. 

W takim rozumieniu, funkcje i zadania polityki regionalnej w sferze rozwoju i poprawy jakości 

życia sprowadzają się do kwestii: „co może być zrobione dla danej osoby?”.  

Z kolei noblista w dziedzinie ekonomii, Amartya Sen twierdzi, że rozwój społeczny może być 

rozumiany jako zwiększenie możliwości wyboru, tj. wzrost wolności ludzi i możliwości życia w 

taki sposób, jaki wydaje się dla nich wartościowy [Sen, 2002]. Ujęcie koncentrujące się na 

wolności i możliwościach wyboru ma zdecydowanie szersze znaczenie dla rozwoju i jakości życia 

niż podejście od strony potrzeb podstawowych. W podejściu uwzględniającym możliwości 

wyboru jednostek akcent położony jest nie tyle na materialnych wyznacznikach dobrobytu, ile 

na wolności wyboru, włączając w to możliwość określenia własnego zestawu aspiracji, wartości i 

celów („co dana osoba może zrobić?”). Wg Sena, na rozwój społeczny skutkujący podnoszeniem 

jakości życia składają się dwa czynniki: kreowanie nowych „możliwości” dla ludzi – takich jak 

poprawa zdrowia czy zwiększenie kompetencji, oraz użytek, jaki z tych nowo nabytych 

możliwości robią ludzie, w celu produkcji, rozrywki, uczestnictwa w kulturze, w sferach 

politycznych i społecznych [Krajowy raport …, UNDP, 2012]. Łącząc oba podejścia można 

powiedzieć, iż o poziomie życia świadczą zarówno takie czynniki jak dochód rozporządzalny i 

inne dostępne zasoby materialne, jak i to, czy dana osoba jest zdrowa lub czy została 

wyposażona w wiedzę pozwalającą jej na zmianę pozycji społecznej.  
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Wyżej zaprezentowane podejście do jakości życia znajduje odzwierciedlenie w społecznym 

wymiarze zrównoważonego rozwoju. Ład społeczny – podobnie jak inne łady będące 

składowymi modelu rozwoju zrównoważonego – wymagają zastosowania wielu miar i 

wskaźników celem przeprowadzenia rzetelnej i wiarygodnej analizy porównawczej między 

regionami. Do dziedzin (obszarów) wymiaru społecznego determinujących poziom życia ludności 

można zaliczyć: zmiany demograficzne, dostęp do edukacji i szeroko rozumianej kultury, 

integrację społeczną, zdrowie i jego ochronę, dochody, zasoby i wzorce konsumpcji ludności 

[Borys, 2005]. Innymi słowy, poziom życia mieszkańców danego regionu tworzony jest zarówno 

przez dochody ludności, jak i przez ilość i jakość „urządzeń” wykorzystywanych do zaspokojenia 

potrzeb społecznych.  

W płaszczyźnie zjawisk społecznych, poprawa obiektywnych warunków o charakterze 

infrastrukturalnym w jakich żyje dana populacja (tzw. warunków życia ludności) to jeden z 

ważniejszych przejawów rozwoju i obiektywnej jakości życia. O warunkach życia decydują przede 

wszystkim dochody ludzi, przesądzając o stopniu zaspokojenia ich potrzeb. O poprawie jakości 

życia mowa jest wówczas, gdy zmiana następuje nie tylko w ilości nabywanych dóbr i usług, ale 

przede wszystkim w ich jakości, oraz ogólnie – w strukturze konsumpcji. Definicja poziomu życia, 

odnosząca się istotnie do stopnia zaspokojenia potrzeb ludzkich wynikającego z konsumpcji dóbr 

materialnych i usług oraz wykorzystania walorów środowiska naturalnego i społecznego 

wskazuje, że poziom życia ludności jest w istocie relacją pomiędzy potrzebami a faktyczną 

konsumpcją. Jako pojęcie, konsumpcja – wraz z procesami społecznymi jakie odzwierciedla – 

przeszła ogromną przemianę. Na gruncie koncepcji zrównoważonego rozwoju postuluje się, aby 

w dążeniu do zaspokajania potrzeb uwzględniać oczekiwania obecnych i przyszłych generacji, i 

ograniczenia w sferze ich realizacji narzucane przez zdolność środowiska, stan techniki i 

ograniczenia społeczne.  

Wśród czynników rozwoju zaczęto uwzględniać również aspekty dotyczące dostępu do kultury, 

do czego znacząco przyczynił się rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju. Na jej gruncie, 

kultura rozumiana jest z jednej strony jako wzorzec (na przykład w postaci wzorców zachowań, 

konsumpcji i produkcji), a z drugiej jako tradycja (na przykład w postaci obchodzenia się z tym, 

co zostało wygenerowane prze poprzednie generacje). W polityce regionalnej aspekty kulturowe 

przejawiają się m. in. w inicjatywach promujących i wspierających uczestnictwo ludzi w szeroko 

rozumianej kulturze. Pozytywny wpływ tego czynnika na jakość życia ujawnia się m.in. w 

zabezpieczaniu i wzbogacaniu materialnego i duchowego dorobku poprzednich generacji, który 
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dla współczesnych pokoleń stanowi ważny punkt odniesienia w procesie budowania regionalnej 

tożsamości [Kudłacz, 2007].  

Kwestie dotyczące integracji społecznej od dawna znajdują się w centrum zainteresowania 

polityki społecznej. Zarówno ubóstwo, jak i wykluczenie społeczne należą do zjawisk złożonych. 

Niejednoznaczność i wielowymiarowość zjawiska rodzi trudności metodologiczne związany z 

jego zdefiniowaniem i badaniem. Duże zapotrzebowanie na dane statystyczne dotyczące 

ubóstwa i wykluczenia społecznego zgłaszane przez decydentów politycznych, twórców 

programów społecznych i opinię publiczną sprzyja jednak poszukiwaniu i doskonaleniu metod 

badań zjawisk związanych z aspektami integracji społecznej [Jakość życia…, GUS, 2013].  

Uogólniając, wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca 

jednostce lub grupie, zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr 

publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i dobywanie dochodów w godny 

sposób. Wykluczenie społeczne jest powiązane w sposób istotny z występowaniem ubóstwa; nie 

oznacza to jednak znaku równości między zjawiskiem ubóstwa a wykluczeniem społecznym. 

Osoby ubogie nie muszą być wykluczone i odwrotnie – osoby wykluczone niekoniecznie są 

ubogie. Obszar współwystępowania obu zjawisk: ubóstwa i wykluczenia społecznego jest 

prawdopodobnie znaczny.  

Istotnym elementem struktury społecznej jest system ochrony zdrowia. Jego poziom decyduje o 

jakości kapitału ludzkiego i jakości życia, i w sposób znaczący wiąże się z ilością i jakością pracy 

wykonywanej przez mieszkańców danego regionu. Wpływa także na poziom wydatków budżetu 

przeznaczonych na zdrowie publiczne (i odwrotnie – poziom inwestycji w ochronę zdrowia 

wpływa na stan zdrowia ludności). Dostęp społeczeństwa do infrastruktury ochrony zdrowia 

zależy od liczby instytucji świadczących usługi zdrowotne, ich rozmieszczenia oraz kosztów usług. 

Cechy przydatne przy określaniu jakości oferowanych usług to m.in. stan wyposażenia placówek 

ochrony zdrowia, kwalifikacje personelu medycznego oraz związany z tym poziom i zakres 

świadczeń, a także czas oczekiwania na usługę.  

Elementami systemu edukacyjnego mającymi duży wpływ na możliwości rozwojowe regionu są 

przede wszystkim szkolnictwo wyższe (szczególnie w zakresie edukacji technicznej) oraz różne 

formy kształcenia ustawicznego. Kwalifikacje społeczności lokalnej oraz stopień jej aktywności 

zawodowej przenoszone są ze sfery ekonomicznej, wpływając na poziom zamożności. 

Elementem sprzyjającym mobilności i lepszemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego jest 



 

   

74 
Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępność do usług publicznych  

na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

kształcenie całożyciowe. Umożliwia ono bowiem nadążanie za zmianami zwiększając 

elastyczność kapitału ludzkiego i przyczyniając się w ten sposób do różnicowania struktury 

gospodarczej regionu. 

Na potrzeby pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego uwzględniającego wymienione obszary 

i podobne obszary, a także dla oceny jego skutków w postaci jakości życia tworzone są zestawy 

wskaźników. Wskaźniki te stanowią rodzaj narzędzi informacyjno-diagnostycznych pomocnych w 

pomiarze i działaniach na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości życia w oparciu o 

poszanowanie zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej i zasady trwałości. Z uwagi na 

konieczność uwzględnienia wielu czynników, operacjonalizacja jakości życia będącej efektem 

autonomicznej (opartej na możliwościach wyboru) perspektywy rozwoju społecznego jest 

poważnym wyzwaniem. 

Szczegółowy zestaw wybranych zmiennych użytych do określenia czynników determinujących 

poziom życia w województwie zachodniopomorskim przedstawiono w rozdziale 

metodologicznym (tab. B). Na potrzeby oceny poziomu życia mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego w kontekście ładu społecznego zaproponowano zbiór kilkudziesięciu 

potencjalnych cech diagnostycznych. Ostatecznie, po weryfikacji merytorycznej i statystycznej, 

do badania przyjęto 27 wskaźników pozwalających ocenić obiektywną jakość życia na poziomie 

NUTS 2 (województw), oraz 18 zmiennych wykorzystanych do analizy poziomu życia na poziomie 

NUTS 4 (powiatów). Zmienne diagnostyczne dobrano w taki sposób, aby według kryteriów 

formalnych i merytorycznych były istotne z punktu widzenia przeprowadzonej analizy. Ważnym 

kryterium doboru były odpowiednie własności statystyczne, takie jak:  

 uniwersalność (uznane powszechnie znaczenie wskaźnika), 

 porównywalność, 

 słabe skorelowanie zmiennych między sobą (eliminowanie powielających się informacji), 

 odpowiednie zróżnicowanie (współczynniki zmienności większy od 10%). 

Wyłonione zmienne zostały poddane standaryzacji w celu doprowadzenia do ich wzajemnej 

porównywalności. Dobór zmiennych był także uzależniony od dostępności i wiarygodności 

danych statystycznych w ujęciu regionalnym. W badaniu wykorzystano dane Banku Danych 

Lokalnych GUS. 
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4.2. Województwo zachodniopomorskie na tle innych województw Polski – 
analiza porównawcza  

4.2.1. Społeczno-demograficzne determinanty poziomu życia  

Uwarunkowania społeczno-demograficzne w znaczący sposób wpływają na przebieg wielu 

zjawisk o charakterze ekonomicznym, w tym także poprawy jakości życia. Związek czynnika 

demograficznego, lub szerzej - kapitału ludzkiego – z rozwojem kraju lub regionu jest 

niekwestionowany. W toku badania stwierdzono bardzo wysoki poziom zróżnicowania badanych 

województw Polski pod względem analizowanych cech, przy czym największe zróżnicowanie 

(rzędu kilkuset procent) odnotowano w przypadku dwóch zmiennych: przyrost naturalny na 

1000 ludności, oraz saldo migracji (wewnętrznych i zagranicznych) na pobyt stały ludności w 

wieku produkcyjnym, na 10 tys. osób w tym wieku. Analizowane wartości zmiennych przyjętych 

do badania świadczą o dużych dysproporcjach w potencjale społecznym województw Polski. 

Różnice te są na ogół konsekwencją różnic ekonomicznych, przestrzennych i polityczno-

instytucjonalnych związanych ze specyfiką poszczególnych regionów.  

Obliczone wartości zmiennych zagregowanych dla dziedziny „Warunki społeczno-

demograficzne” (tab. 4.1.) plasują województwo zachodniopomorskie na jedenastej pozycji w 

2007r. i dziesiątej w 2012r. Do grupy województw o najwyższej pozycji ze względu na wartość 

syntetycznej miary dla tej dziedziny należą województwa: warmińsko-mazurskie, podkarpackie i 

lubuskie (w 2007 r. do wiodących w obszarze warunków społeczno-demograficznych należało 

także województwo opolskie, które jednak w roku 2012 spadło na miejsce dziewiąte.) Najsłabiej 

w rankingu województw względem potencjału demograficzno-społecznego wypadają: 

województwo śląskie, mazowieckie oraz łódzkie. 

Tabela  4.1. Ranking województw Polski według cech opisujących warunki społeczno-
demograficzne 
Lp. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 
1 warmińsko-mazurskie 1 1 
2 opolskie 2 9 
3 podlaskie 3 5 
4 lubuskie 4 3 
5 podkarpackie 5 2 
6 świętokrzyskie 6 11 
7 lubelskie 7 4 
8 kujawsko-pomorskie 8 8 
9 pomorskie 9 7 
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10 wielkopolskie 10 6 

11 zachodniopomorskie 11 10 
12 mazowieckie 12 15 
13 łódzkie 13 14 
14 małopolskie 14 12 
15 dolnośląskie 15 13 
16 śląskie 16 16 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Wśród najbardziej charakterystycznych cech sytuacji demograficzno-społecznej województwa 

zachodniopomorskiego można wymienić [Stan i prognoza…, WUP, 2010]: 

 spadek liczby ludności na przestrzeni ostatniej dekady,  

 regresywną strukturę demograficzną (niski udział ludności w wieku przedprodukcyjnym 

w ludności ogółem, wysoki udział ludności w wieku poprodukcyjnym), 

 wyższy niż dla Polski wskaźnik urbanizacji, 

 obniżenie skłonności do zawierania małżeństw, zmniejszenie się liczby dzieci w rodzinie, 

spadek dzietności kobiet, 

 niski stopień zasiedziałości, 

 rosnący ubytek ludności w wyniku migracji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych 

(najliczniejszą grupę migrantów stanowią osoby młode). 

Tabela 4.2. Klasyfikacja województw Polski według zmiennych opisujących warunki społeczno-
demograficzne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Klasy 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, lubuskie, opolskie, 
podkarpackie, podlaskie, 
pomorskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie 

kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, lubuskie, opolskie, 
podkarpackie,  
 podlaskie, pomorskie, 
wielkopolskie, 
zachodniopomorskie 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, małopolskie, 
świętokrzyskie 

małopolskie, świętokrzyskie 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

łódzkie, mazowieckie, śląskie dolnośląskie, łódzkie, 
mazowieckie, śląskie 

Kolor czerwony oznacza województwo, które przeszło do niższej klasy. 
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Mimo opisanych wyżej uwarunkowań, poziom życia mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego szacowany zmiennymi mieszczącymi się w grupie cech społeczno- 

demograficznych wypada dość korzystnie, co potwierdza przynależność regionu do klasy 2. tj. 

klasy województw o średnim poziomie rozwoju i obiektywnej jakości życia. Jak wskazują wyniki 

analizy prezentowane w tab. 4.2., jest to klasa najliczniej reprezentowana. Najkorzystniejszy 

potencjał demograficzny posiada województwo warmińsko-mazurskie, najgorszy zaś 

charakterystyczny jest dla czterech województw: dolnośląskiego (w którym nastąpiło 

pogorszenie parametrów w badanym obszarze), łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. 

4.2.2. Dochody, zasoby i warunki życia ludności 

Zamożność może poprawić dostęp do wysokiej jakości edukacji, opieki zdrowotnej i lepszych 

warunków mieszkaniowych. Analiza poziomu życia ludności w oparciu o zmienne z obszaru 

„Dochody, zasoby i warunki życia” wskazuje na relatywnie niewielkie różnice w tym zakresie 

pomiędzy województwami (tab. 4.3.). Ponadto, nie nastąpiły istotne zmiany w poziomie życia 

ludności determinowane dochodami i sposobami ich wydatkowania pomiędzy latami 2007 i 

2012; przypuszczalnie jest to konsekwencja światowego kryzysu gospodarczego, który zaznaczył 

się również w Polsce, zarówno na poziomie kraju, jak i na poziomie regionalnym. 

Tabela  4.3. Ranking województw Polski według cech opisujących dochody i warunki życia 
ludności 
Lp. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 małopolskie 1 1 
2 śląskie 2 2 
3 opolskie 3 3 
4 wielkopolskie 4 4 
5 pomorskie 5 5 
6 mazowieckie 6 6 
7 podkarpackie 7 7 
8 podlaskie 8 8 
9 łódzkie 9 9 

10 lubuskie 10 10 
11 kujawsko-pomorskie 11 11 

12 zachodniopomorskie 12 12 

13 lubelskie 13 13 
14 świętokrzyskie 14 14 
15 dolnośląskie 15 15 
16 warmińsko-mazurskie 16 16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Pozycję województwa zachodniopomorskiego na tle innych województw w zakresie 

materialnych warunków życia prezentuje tab. 4.3. Pod względem dochodów ludności i 

warunków życia województwo zachodniopomorskie w 2007r. nie wypada korzystnie, znalazło się 

bowiem dopiero na pozycji dwunastej. Zmiany w poziomie dochodów ludności (mierzone w 

relacji do średniej krajowej) oraz we wzorcach konsumpcji zachodzące od 2007 r. wykazują 

jednocześnie pewne niekorzystne, jak i bardzo korzystne tendencje. Mimo iż w badanym okresie 

zaobserwowano poprawę w zakresie badanych zmiennych źródłowych (np. wzrost przeciętnego 

dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w gospodarstwie domowym w 2012r. o prawie 40% 

w stosunku do roku 2007, czy wzrost o prawie 80% odsetka gospodarstw domowych 

wyposażonych w komputery osobiste z dostępem do Internetu), pozycja regionu w roku 2012 

nie uległa poprawie w stosunku do roku 2007. Dynamika zmian zachodzących w badanych 

zmiennych opisujących województwo zachodniopomorskie okazała się zbyt niska wobec zmian 

zachodzących w pozostałych regionach. 

Jak wskazują miejsca zajęte w rankingu województw dla roku 2007 i roku 2012, do najbardziej 

zamożnych należy zaliczyć mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i 

wielkopolskiego. Najmniej korzystną sytuację odnotowano w przypadku województw: 

warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 

Tabela 4.4. Klasyfikacja województw Polski według cech opisujących dochody, zasoby i 
warunki życia ludności 

Klasy 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

małopolskie, śląskie małopolskie,  opolskie,  śląskie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

łódzkie, mazowieckie, opolskie, 
podkarpackie, podlaskie, 
pomorskie, wielkopolskie 

mazowieckie, podkarpackie, 
pomorskie,  
wielkopolskie 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, kujawsko-
pomorskie, lubelskie, lubuskie, 
zachodniopomorskie  

 kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, lubuskie, łódzkie, 
podlaskie, świętokrzyskie, 
zachodniopomorskie,  

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju     
i obiektywnej jakości życia 

świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie 

dolnośląskie,  warmińsko-
mazurskie 

Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy. 
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Biorąc pod uwagę wyniki analizy skupień, województwo zachodniopomorskie znalazło się w roku 

2007 i w roku 2012 w grupie województw należących do klasy 3., oznaczającej niski poziom życia 

mieszkańców (zob. tab.4.4.). W 2007r. do tej dość licznej klasy należało nieco ponad 31% 

województw; w 2012r. liczebność województw należących do klasy 3. powiększyła się o kolejne 

trzy stanowiąc łącznie prawie 44% wszystkich regionów, przy czym dla ludności zamieszkującej w 

województwach łódzkim i podlaskim taka sytuacja oznacza pogorszenie warunków życia. 

Województwa należące do klasy o relatywnie niskim poziomie warunków życia cechuje 

podobieństwo pod względem: 

 przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwie domowym, 

oscylującego na poziomie zbliżonym do średniej wszystkich województw, 

 przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania oddanego do użytkowania mniejszej niż 

średnia ogółem badanych regionów, 

 niższego niż średnia wszystkich województw odsetka gospodarstw domowych 

wyposażonych w komputery osobiste z dostępem do Internetu. 

Szczegółowa analiza zmiennych charakteryzujących badany obszar wskazująca ich stopniową 

poprawę świadczy o tym, iż w kolejnych latach można spodziewać się awansu województwa 

zachodniopomorskiego do klasy o średniej obiektywnej jakości życia, pod warunkiem utrzymania 

co najmniej dotychczasowej dynamiki wzrostu dochodów ludności. 

4.2.3. Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

W literaturze przedmiotu oraz w licznych dokumentach krajowych i międzynarodowych definicje 

wykluczenia społecznego koncentrują się albo na określonych wymiarach zjawiska, np. 

ograniczeniach instytucjonalno – prawnych, albo na dominującym ryzyku (zagrożeniu 

wykluczeniem), np. ubóstwie czy braku kwalifikacji, albo na grupach osób dotkniętych już 

wykluczeniem społecznym (np. bezdomnych, uzależnionych), albo na ukazywaniu obszarów, do 

których nastąpiło ograniczenie dostępu (np. do konsumpcji, informacji, kultury). Formułowane 

są też definicje opisujące proces wykluczania społecznego poprzez ukazywanie jego głównych 

przyczyn.  

W badaniu obiektywnej jakości życia na poziomie województw, integracja społeczna 

reprezentowana jest przez sześć cech (zob. tab. B. – rozdz. metodologiczny). Największą 

zmiennością charakteryzowały się takie cechy jak: zaległości w opłatach za mieszkania i liczba 
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wykonanych eksmisji. Najwyższe – i rosnące w badanym okresie - zaległości w opłatach za 

mieszkanie mają mieszkańcy województwa śląskiego; najmniejsze mieszkańcy województwa 

opolskiego, lubuskiego i świętokrzyskiego. Wskaźniki dla województwa zachodniopomorskiego 

przyjmują wartości niższe od średniej, niepokojące jest jednak to, iż następuje wzrost ich 

wartości na przestrzeni badanych lat. W odniesieniu do drugiej z wymienionych zmiennych, 

niechlubny rekord największej liczby eksmisji (943 w roku 2007, w stosunku do średniej 

wynoszącej 158 eksmisji; 817 eksmisji w 2012r., wobec średniej wynoszącej 161 eksmisji) padł w 

województwie śląskim. Najmniej wykonanych eksmisji miało miejsce w województwie 

świętokrzyskim. W przypadku województwa zachodniopomorskiego, w badanym okresie 

odnotowano ponad dwukrotny wzrost wykonywanych eksmisji, z 89 w 2007r. do 194 w 2012r. 

Relatywnie mała zmienność dotyczy takiej cechy jak odsetek długotrwale bezrobotnych. W roku 

2007 udział długotrwale bezrobotnych w bezrobotnych ogółem wynosił średnio  44,3%, i spadł w 

2012r. do poziomu 34%; taki stan należy uznać za wysoce pozytywny. Najlepsze wartości tej 

zmiennej (najniższe) charakteryzują województwa: zachodniopomorskie, opolskie i dolnośląskie. 

Pozytywne jest, iż przeciętna wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym 7  dla 

województwa zachodniopomorskiego oscyluje wokół wartości poniżej średniej dla wszystkich 

województw. Jednocześnie spada liczba ludności województwa zachodniopomorskiego 

korzystająca z pomocy społecznej, choć dynamika spadku jest relatywnie niska. 

Tabela 4.5. Ranking województw Polski według cech opisujących zagrożenie ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym 

L.p. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 
1 opolskie 1 2 
2 wielkopolskie 2 1 
3 małopolskie 3 3 
4 lubuskie 4 6 
5 podlaskie 5 10 
6 dolnośląskie 6 4 
7 pomorskie 7 5 
8 łódzkie 8 7 

                                                             

7 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych - 
procent osób, których dochód ekwiwalentny do dyspozycji (po uwzględnieniu w dochodach transferów 
społecznych) jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany ekwiwalentnych 
dochodów do dyspozycji w danym kraju. 
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9 zachodniopomorskie 9 11 

10 kujawsko-pomorskie 10 15 
11 śląskie 11 9 
12 mazowieckie 12 8 
13 lubelskie 13 13 
14 świętokrzyskie 14 12 
15 podkarpackie 15 14 
16 warmińsko-mazurskie 16 16 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W oparciu o zastosowane zmienne uporządkowano województwa, posługując się stworzonym 

wskaźnikiem syntetycznym poziomu życia mieszkańców województw względem zagrożenia 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W przypadku tego rodzaju cechy, jaką jest zagrożenie 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zajęcie pierwszych pozycji w rankingu województw 

wskazuje na najmniejsze zagrożenie wykluczeniem społecznym. 

Zgodnie z wynikami prezentowanymi w tab. 4.5., województwo zachodniopomorskie w roku 

2007 zajmowało dziewiątą pozycję; przemieszczenie na pozycję jedenastą w roku 2012 oznacza 

de facto wzrost zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla mieszkańców regionu. 

Największy wpływ na pogorszenie pozycji województwa zachodniopomorskiego w rankingu 

województw miały taki czynniki, jak: 

 pogarszająca się kondycja ekonomiczna mieszkańców regionu, przejawiająca się we 

wzroście zaległości w opłatach za mieszkanie, 

 ponad dwukrotny – w badanym okresie – wzrost liczby wykonanych eksmisji, która 

przewyższa średnią dla wszystkich województw, 

 wyższa niż przeciętnie liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 

10 tys. ludności. 

Wymienione wyżej zjawiska bez wątpienia mają związek z niekorzystną sytuacją na rynku pracy 

w województwie zachodniopomorskim, którą dobrze opisują kluczowe wskaźniki rynku pracy: 

wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego, i wskaźnik aktywności zawodowej. Pierwszy z 

wymienionych wskazuje, że w badanym okresie w województwie zachodniopomorskim poziom 

bezrobocia znacząco przewyższa średnią dla całej Polski. Jednocześnie, aktywność zawodowa 

mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, mimo iż wzrosła pomiędzy rokiem 2007 a 

rokiem 2012 o ponad 5 p.p. do poziomu 69,3%, kształtuje się poniżej średniej dla całej Polski, 

wynoszącej 72,3%. W konsekwencji, odsetek osób nie posiadających stabilnego źródła 
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dochodów z własnej pracy jest relatywnie wysoki, co zwiększa zagrożenia związane ze złą 

sytuacją materialną, lub jej okresowym pogorszeniem.  

W czołówce województw o najmniejszym zagrożeniu wykluczeniem społecznym i ubóstwem 

znajdują się województwa: opolskie, wielkopolskie, małopolskie, lubuskie i dolnośląskie. W 

najgorszej sytuacji względem zagrożeń dla integracji społecznej znajdują się mieszkańcy 

województw: warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i 

mazowieckiego.  

Tabela 4.6. Klasyfikacja województw Polski według zmiennych zagrożenia wykluczeniem 
społecznym 

Klasa 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

opolskie, wielkopolskie opolskie, małopolskie, 
wielkopolskie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, 
małopolskie, podlaskie, 
pomorskie, zachodniopomorskie  

dolnośląskie, lubuskie, 
łódzkie, pomorskie 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, 
mazowieckie, śląskie 

lubelskie, mazowieckie, 
podkarpackie, podlaskie, 
śląskie, świętokrzyskie 
zachodniopomorskie 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju     
i obiektywnej jakości życia 

lubelskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie  

kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie  

Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy. 
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy. 

  Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
Podział województw na grupy typologiczne w oparciu o zmienne dotyczące zagrożenia 

wykluczeniem społecznym w latach 2007 i 2012 przedstawia tab. 4.6. W 2007r. w grupie 

regionów, których mieszkańcy byli najmniej zagrożeni wykluczeniem znalazły się województwo 

opolskie i wielkopolskie; w 2012r. dołączyło do grupy najlepszych województwo małopolskie. 

Niestety, w dwóch najsłabszych klasach znalazła się ponad połowa badanych obiektów. W roku 

2012 pięć województw odnotowało poprawę wskaźników odnoszących się do ubóstwa i 

wykluczenia, dzięki czemu nastąpił ich awans do wyższej grupy. Niestety, w dwóch 

województwach nie zarejestrowano znaczącej poprawy, a w konsekwencji nastąpił spadek do 

niższej klasy. W tej sytuacji znalazło się województwo zachodniopomorskie, na co wpływ miały 

głównie parametry rynku pracy, opisane wcześniej. 
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4.2.4. Zdrowie i jego ochrona 

Istotnym elementem struktury społecznej jest system ochrony zdrowia. Ten obszar tematyczny 

także reprezentowany jest przez sześć cech, dotyczących kwestii związanych z dostępnością do 

usług ochrony zdrowia (ludność przypadająca na 1 lekarza, liczba udzielonych porad), 

infrastruktury medycznej (liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności), oraz jakości 

świadczonych usług (zgodny niemowląt na 1000 urodzeń żywych). Najmniejsze różnice 

pomiędzy badanymi regionami występowały w odniesieniu do ilości łóżek w szpitalach oraz 

liczby zgonów spowodowanych nowotworami. Największa zmienność dotyczyła liczby 

udzielonych porad lekarskich. 

Wyniki zawarte w tab. 4.7. prezentują ranking województw Polski sporządzony w oparciu o 

zmienne odnoszące się do zdrowia i jego ochrony. W województwie zachodniopomorskim 

infrastruktura ochrony zdrowia, organizacja i personel medyczny nie wykazują wyraźnych 

deficytów; mimo to pod względem zdrowia publicznego województwo wypada bardzo 

niekorzystnie, zajmując pozycję trzynastą w 2007r. i czternastą w 2012r. Jest to o tyle 

niepokojące, iż analizowany wymiar ładu społecznego jest istotnie wrażliwy, jeśli idzie o 

obiektywną i subiektywną jakość życia. 

Nie najlepsza pozycja województwa zachodniopomorskiego uzyskana w rankingu jest m.in. 

efektem:  

 dużo mniejszej - w stosunku do przeciętnej dla wszystkich województw - liczby 

udzielanych porad lekarskich, szczególnie w przychodniach podległych samorządowi 

terytorialnemu, 

 zbliżonej do średniej dla wszystkich województw wartości wskaźnika liczby łóżek w 

szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności, 

 wyższej niż przeciętna umieralności ludności na choroby nowotworowe. 

Tabela  4.7. Ranking województw Polski według zmiennych opisujących zdrowie i jego ochronę 
L.p. Województwo Miejscew 2007 r. Miejscew 2012 r. 

1 śląskie 1 1 

2 mazowieckie 2 2 

3 warmińsko-mazurskie 3 3 

4 łódzkie 4 4 

5 wielkopolskie 5 5 

6 kujawsko-pomorskie 6 7 
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7 dolnośląskie 7 6 

8 lubuskie 8 11 

9 podkarpackie 9 8 

10 pomorskie 10 15 

11 małopolskie 11 10 

12 lubelskie 12 13 

13 zachodniopomorskie 13 14 

14 świętokrzyskie 14 12 

15 podlaskie 15 16 

16 opolskie 16 9 
  Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W obszarze ochrony zdrowia charakterystyczna jest duża rozpiętość wartości zmiennych 

pomiędzy badanymi podmiotami. W klasie województw o najwyższym poziomie rozwoju i 

jakości życia w obszarze zdrowia w 2007r. są cztery województwa: łódzkie, śląskie, mazowieckie i 

warmińsko-mazurskie. Pozostałe województwa znajdują się w klasie 3. lub w klasie 4., przy czym 

najliczniejsza jest klasa o niskim poziomie usług zdrowia publicznego. 

Tabela 4.8. Klasyfikacja województw Polski według zmiennych dotyczących zdrowia i jego 
ochrony  

Klasa 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

łódzkie, mazowieckie, śląskie,   
 warmińsko-mazurskie 

mazowieckie, śląskie, 
warmińsko-mazurskie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

brak łódzkie, wielkopolskie, 
małopolskie, świętokrzyskie, 
kujawsko-pomorskie 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, kujawsko-
pomorskie, lubelskie, lubuskie, 
małopolskie, opolskie, 
podkarpackie, podlaskie, 
pomorskie,  świętokrzyskie, 
wielkopolskie 

dolnośląskie, lubelskie, 
podkarpackie, podlaskie, 
pomorskie,  

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

zachodniopomorskie lubuskie, opolskie, 
zachodniopomorskie 

Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy. 
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy. 
  Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Wyniki prezentowane w tab. 4.8. wskazują, że w badanym okresie w czterech województwach 

nastąpiła poprawa w zakresie czynników oddziałujących na sferę zdrowia publicznego. 

Jednocześnie, aż trzy regiony (łódzki, opolski i lubuski) nie utrzymały w roku 2012 pozycji 

odpowiadającej miejscu w rankingu z 2007 r. 
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4.2.5. Uczestnictwo w kulturze  

Wśród warunków życia istotnie skorelowanych z rozwojem społeczno-gospodarczym i jakością 

życia mieszkańców regionu znajdują się aspekty dotyczące dostępu do kultury. Oddziaływanie 

kultury na życie społeczne dokonuje się poprzez następujące mechanizmy:  

 kultura ustanawia systemy wartości i kryteria określające hierarchie wartości, 

 kultura ustala wzory zachowania się, reagowania w określonych sytuacjach. Każda 

kultura określa, jakie zachowanie uznane jest za, przyzwoite, jakie zaś za 

niedopuszczalne i karane.  

 kultura ustala modele społeczne i ideały.  

Intensywność, różnorodność i jakość działań w dziedzinie kultury to ważne, choć trudno 

mierzalne czynników rozwojowe. Znaczenie uwarunkowań kulturowych dla regionu mierzone 

jest działalnością biblioteczną, teatralną i muzealna, kinową i muzyczną, zarówno w warstwie 

infrastruktury materialnej (np. liczba i rozproszenie w regionie placówek o charakterze 

kulturowym), jak i w warstwie upowszechniania poszczególnych form kultury (np. wypożyczenia 

księgozbioru, aktywność mieszkańców odwiedzających teatry i muzea oraz widzów w kinach, 

liczba organizowanych imprez itp.). 

Sfera kultury, jako element wpływający na obiektywną jakość życia osób w województwie 

zachodniopomorskim, rozpatrywana była pod kątem dostępności instytucji kultury i udziału 

mieszkańców w imprezach i wydarzeniach o charakterze kulturowym. W badaniu wzięto pod 

uwagę takie cechy analizowanej dziedziny, jak ludność przypadająca na jedno miejsce w teatrze i 

muzeum, ludność przypadająca na jedną placówkę biblioteczną, liczba imprez zorganizowanych 

przez instytucje samorządowe oraz udział wydatków na kulturę w wydatkach ogółem budżetów 

samorządu terytorialnego. 

Tabela 4.9. Ranking województw Polski według zmiennych opisujących uczestnictwo w 
kulturze 
Lp. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 
1 dolnośląskie 1 2 
2 mazowieckie 2 1 
3 małopolskie 3 3 

4 zachodniopomorskie 4 5 

5 kujawsko-pomorskie 5 11 
6 śląskie 6 8 
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7 łódzkie 7 6 
8 opolskie 8 7 
9 wielkopolskie 9 10 

10 lubuskie 10 4 
11 warmińsko-mazurskie 11 14 
12 podkarpackie 12 15 
13 pomorskie 13 13 
14 lubelskie 14 9 
15 podlaskie 15 12 
16 świętokrzyskie 16 16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Jak wynika z uporządkowania województw Polski względem zmiennych cechujących obszar 

uczestnictwa w kulturze przedstawionego w tab. 4.9., województwo zachodniopomorskie 

prezentuje wysoką czwartą pozycję w 2007r., z tendencją spadkową w 2012r. Oprócz tego 

regionu, najwyższy poziom życia mierzony dostępnością do kultury charakteryzuje 

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie. Najgorzej w rankingu wypadają 

województwa: świętokrzyskie, podlaskie, podkarpackie, pomorskie; region Lubelszczyzny 

odnotował znaczącą poprawę pozycji w 2012r. w stosunku do roku 2007, w przeciwieństwie do 

np. kujawsko-pomorskiego, które spadło w rankingu aż o sześć pozycji.  

Cechy analizowane w ramach obszaru dotyczącego kultury charakteryzowała znaczna 

zmienność, co wskazuje na istotne różnice pomiędzy badanymi obiektami (województwami). 

Największe zróżnicowanie nastąpiło pod względem liczby widzów i słuchaczy w teatrach i 

instytucjach muzycznych, co jest naturalne ze względu na już historycznie uwarunkowane 

lokalizacje tego rodzaju placówek w dużych aglomeracjach miejskich. Najkorzystniej pod tym 

względem sytuacja przedstawiała się w województwie mazowieckim, śląskim i małopolskim. 

Należy jednak zauważyć, iż pomiędzy rokiem 2007 a 2012 nastąpił spadek liczby osób 

odwiedzających teatry i instytucje muzyczne, przy cyzm największy spadek miał miejsce w 

województwie śląskim. W przypadku województwa zachodniopomorskiego, liczba mieszkańców 

korzystających z tej formy kultury jest znacznie poniżej średniej dla wszystkich województw.  

Najmniejsze zróżnicowanie badanych województw odnotowano w przypadku zmiennej: udział 

(%) wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach ogółem budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego. W 2007r. w grupie województw, w których wartość 

analizowanego wskaźnika kształtuje się powyżej średniej wynoszącej 3,4% znajdowały się: 

dolnośląskie, zachodniopomorskie, opolskie i podkarpackie. Najmniejsza wartość zmiennej 
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charakteryzowała województwa: świętokrzyskie, podlaskie i pomorskie. Należy zauważyć 

poprawę analizowanego wskaźnika w większości województw w badanym okresie. W 2012r. 

średnia wydatków na kulturę przewidzianych w budżecie wzrosła do ok. 3,9%. Wyższe wartości 

odnotowały: województwo dolnośląskie, zachodniopomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, 

opolskie i pomorskie. Sporo poniżej średniej znajdują się województwa: kujawsko-pomorskie, 

mazowieckie i świętokrzyskie. 

Tabela  4.10. Klasyfikacja województw Polski według zmiennych dotyczących dostępu do 
kultury 

Klasa 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, mazowieckie dolnośląskie, małopolskie, 
mazowieckie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, łódzkie, 
małopolskie, śląskie, 
zachodniopomorskie 

lubuskie, łódzkie, opolskie, 
śląskie, zachodniopomorskie  

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

lubelskie, lubuskie, opolskie, 
podkarpackie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie,  

kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, podlaskie, 
pomorskie, wielkopolskie,  

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

podlaskie, świętokrzyskie  podkarpackie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie,  

Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy.  
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Uzyskane wyniki analiz wszystkich zmiennych charakteryzujących dostępność do dóbr kultury 

pozwoliły wyznaczyć względnie jednorodne grupy województw Polski (zob. tab. 4.10.). Do klasy 

1. wskazującej na najwyższy poziom obiektywnej jakości życia należą województwo 

mazowieckie, dolnośląskie, a od 2012r. także małopolskie. Do najsłabszych pod tym względem w 

badanych latach należą: świętokrzyskie, podlaskie (które poprawiło swoją pozycję w 2012r.), 

warmińsko-mazurskie i podkarpackie (te ostatnie do klasy najniżej spadły w 2012r.). 

Województwo zachodniopomorskie należy do grupy regionów o średnim poziomie obiektywnej 

jakości życia mierzonej dostępnością do dóbr kultury; charakteryzuje je duża stabilność w tym 

względzie, z powolnym, ale systematycznym trendem wzrostu.  
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4.2.6.  Edukacja 

Edukacja posiada duże znaczenie dla zmian społecznych i gospodarczych, a w konsekwencji dla 

jakości życia ludzi zamieszkujących dany region. Kompetencje mieszkańców, jak i infrastruktura 

edukacyjna w regionie, należą do czynników przesadzających o konkurencyjności danego 

regionu (są uwzględniane przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji biznesu, a 

więc decydują o atrakcyjności inwestycyjnej). Tym samym, działania przesądzające o poprawie 

obiektywnej jakości życia należy rozpatrywać pod kątem trzech aspektów: 

 zwiększania kompetencji mieszkańców regionu (w tym poprzez uczestnictwo w 

dodatkowych zajęciach lub kształceniu ustawicznym), 

 dostępności placówek edukacyjnych, 

 oceny jakości dostępnych placówek, zarówno pod względem bazy materialnej, jak i 

różnorodności i poziomowi merytorycznemu oferowanych form kształcenia. 

Na potrzeby niniejszego badania, poszukiwano mierników pozwalających dokonać przekrojowej 

oceny tzn. obejmującej całożyciowy cykl kształcenia (lifelong learning, utożsamiany w Polsce z 

kształceniem ustawicznym). Dążąc do stworzenia modelu oceny obiektywnej jakości życia 

opartego na dwóch poziomach analizy: wewnątrzregionalnej (na poziomie NUTS 4) i 

porównawczej na poziomie województw (NUTS 2) napotkano na ograniczenia, związane z 

dostępnością  poszukiwanych zmiennych w bazach statystyki publicznej, szczególnie na poziomie 

lokalnym (gminy i powiaty). Ostatecznie, do oceny obiektywnej jakości życia w oparciu o 

stworzony wskaźnik syntetyczny dla obszaru edukacji wybrano zmienne:  

 odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, 

 nauczanie języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, 

 liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przypadająca na 1 komputer, 

 absolwenci szkół wyższych na 10 tys. ludności. 

Kluczowe znaczenie mają formy edukacji nie zaliczane do oświaty – szkolnictwo wyższe i 

dokształcanie profesjonalne pracujących. Innym ważnym czynnikiem determinującym poziom 

życia jest powszechność oraz dostępność fizyczna i ekonomiczna przedszkoli. Wychowanie 

przedszkolne daje bowiem podstawy do nabywania umiejętności na wyższych szczeblach 

edukacji. W ujęciu dynamicznym, zmiany poziomu uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym 
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zależą przede wszystkim od procesów demograficznych, zmian na rynku pracy i poziomu 

dochodów. Ostatnie dwa czynniki wiążą się z procesem rozwoju ekonomicznego, wskazując 

regiony dynamiczne lub stagnacyjne. Należy jednak  zauważyć, iż jednocześnie jest to wskaźnik 

niejednoznaczny interpretacyjnie, m.in. ze względu na regionalne zróżnicowanie  kulturowych 

wzorców wychowania w rodzinie. 

Nie zaobserwowano znaczącego zróżnicowania na poziomie województw Polski pod względem 

badanych zmiennych, co może świadczyć o dużej wadze przykładanej do tego obszaru we 

wszystkich regionach. Jak wskazują wyniki porządkowania województw względem dostępu 

mieszkańców do edukacji prezentowane w tab. 4.11., w rankingu dla 2007r. najwyżej plasują się 

województwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, małopolskie i dolnośląskie, najniżej zaś 

warmińsko-mazurskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Niektóre regiony odnotowały 

pozytywną zmianę w badanym okresie, co przełożyło się na uzyskanie wyższe pozycji w rankingu 

dla 2012r. (np. województwo opolskie), inne niestety zweryfikowały swoją pozycję w dół (do 

grupy spadkowej należy m.in. województwo zachodniopomorskie).  

Cechą najsilniej oddziałującą na różnice skutkujące pozycją w rankingu województw okazała się 

liczba dzieci i młodzieży uczących się języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. Analiza źródłowa tej cechy diagnostycznej wskazuje nie tylko dość dużą 

zmienność pomiędzy badanymi województwami, ale także zauważalny wzrost względny 

uczących się języków obcych w szkołach. Z kolei dostęp do placówek wychowania 

przedszkolnego w województwie zachodniopomorskim jest nadal ograniczony. Pomimo 

pozytywnych zmian na przestrzeni ostatnich lat, średnio 66% dzieci objętych jest edukacją 

przedszkolną, wobec średniej dla kraju wynoszącej 68,5%.  

Tabela  4.11. Ranking województw Polski według cech opisujących dostęp do edukacji 
Lp. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 
1 mazowieckie 1 1 
2 śląskie 2 6 
3 wielkopolskie 3 4 
4 małopolskie 4 2 
5 dolnośląskie 5 5 
6 lubelskie 6 7 
7 łódzkie 7 8 
8 opolskie 8 3 
9 podkarpackie 9 10 

10 świętokrzyskie 10 9 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W odniesieniu do województwa zachodniopomorskiego, wszystkie badane cechy osiągały 

wartości poniżej przeciętnej wyliczonej dla ogółu województw, mimo iż pomiędzy rokiem 2007 i 

2012 w przypadku większości badanych cech można zaobserwować znaczącą poprawę. 

Najbardziej niepokojąca jest stagnacja w liczbie absolwentów szkół wyższych na 10 tys. ludności; 

województwo zachodniopomorskie należy do tej nielicznej grupy regionów, w których brak 

wzrostu liczby absolwentów, lub odnotowany wzrost jest symboliczny. Na taki stan rzeczy mają 

wpływ dwa aspekty:  

 demograficzny (malejący przyrost naturalny, malejący udział ludzi młodych w populacji 

mieszkańców), 

 migracyjny (wzrost migracji krajowych i zagranicznych mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego, krótko-  i długookresowych); na wzrost migracji oddziałuje 

zarówno niekorzystna sytuacja na regionalnym rynku pracy, jak  

Generalnie, pozycja województwa w obszarze edukacji na tle innych regionów jest wypadkową 

niezbyt dobrej sytuacji na rynku pracy (bezrobocie należące do najwyższych w kraju) i poziomu 

wynagrodzeń (odpowiednio 83% i 84% średniej krajowej w 2007 i 2012r.). Niższe dochody 

mieszkańców negatywnie wpływają na prorozwojowe zachowania ludzi, którzy często z 

powodów ekonomicznych rezygnują z kontynuacji nauki lub korzystania z dodatkowych form 

kształcenia.  Mimo iż szkolnictwo wyższe w województwie zachodniopomorskim można ocenić 

jako dość dobre (np. posługując się odsetkiem studentów i absolwentów kierunków 

technicznych), w badanym okresie sektor ten charakteryzuje się niepokojącą stagnacją (liczba 

absolwentów praktycznie bez zmian, podczas gdy w innych województwach można 

zaobserwować wzrost mieszczący się w przedziale 10-30%). Taka sytuacja jest skutkiem zarówno 

niżu demograficznego, jak i nasilenia migracji edukacyjnej młodzieży z województwa 

zachodniopomorskiego.  

11 podlaskie 11 11 

12 zachodniopomorskie 12 13 
13 lubuskie 13 16 
14 kujawsko-pomorskie 14 14 
15 pomorskie 15 12 
16 warmińsko-mazurskie 16 15 
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Widać także silną potrzebę wzmocnienia aktywności w dotychczasowej polityce edukacyjnej, 

zarówno na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jak i w odniesieniu do 

szkolnictwa wyższego, funkcjonującego w regionalnych ośrodkach akademickich (Szczecin i 

Koszalin). Zmiany względne badanych cech dotyczących edukacji świadczą bowiem dobitnie, iż 

edukacja stanowi priorytet w polityce rozwoju  większości województw. 

Tabela  4.12. Klasyfikacja województw Polski według cech dotyczących dostępu do edukacji 
Klasa 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

mazowieckie, śląskie małopolskie, mazowieckie, 
opolskie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, lubelskie, 
łódzkie, małopolskie, opolskie, 
podkarpackie, wielkopolskie 

dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, 
śląskie, wielkopolskie 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

lubuskie, podlaskie, 
świętokrzyskie, 
zachodniopomorskie,  

podkarpackie, podlaskie, 
pomorskie, świętokrzyskie, 
zachodniopomorskie 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju     
i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, 
pomorskie, warmińsko-
mazurskie 

kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
warmińsko-mazurskie 

Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy. 
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Potwierdzeniem niekorzystnych dla województwa zachodniopomorskiego trendów 

obserwowanych w obszarze edukacji jest fakt, iż analiza skupień klasyfikuje je w grupie regionów 

o niskim poziomie rozwoju i poziomu życia (tab. 4.12). Łącznie aż połowa ludności w Polsce 

mieszka w regionach o niskim lub bardzo niskim poziomie życia według kryterium dostępności 

do edukacji i rozwoju. Zdecydowanym liderem natomiast w analizowanym obszarze jest 

województwo mazowieckie, do którego w roku 2012 dołączyły województwa: małopolskie i 

opolskie. 

4.3. Zróżnicowanie warunków życia mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego – poziom lokalny  

W dalszej części raportu zaprezentowano zróżnicowanie wewnętrzne obiektywnej jakości życia 

(na poziomie NUTS 4) województwa zachodniopomorskiego względem czynników mieszczących 

się w ładzie społecznym zrównoważonego rozwoju. Szczegółowy opis metody badawczej 

odnoszącej się do tego aspektu analizy przedstawiono w części metodologicznej raportu. 

Zasadniczym celem przeprowadzanej analizy jest ustalenie poziomu obiektywnej jakości życia w 

wymiarze lokalnym. Do jego określenia wybrano te cechy, które umożliwiły uzyskanie danych 



 

   

92 
Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępność do usług publicznych  

na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

statystycznych na poziomie lokalnym, stąd zróżnicowana liczba użytych w badaniu wskaźników 

na poszczególnych poziomach analizy (województwo-powiat). Szczegółowy zestaw wskaźników 

zastosowanych w analizie na poziomie NUTS 4 przedstawiono w tab. B. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na sporządzenie rankingów powiatów względem poszczególnych 

obszarów ładu społecznego, oraz na pogrupowanie ich w ramach względnie jednorodnych grup, 

różniących się względem siebie poziomem obiektywnej jakości życia. Dla potrzeb analizy 

wyodrębniono cztery klasy powiatów różniących się obiektywną jakością życia; dwie pierwsze 

klasy grupują powiaty o najwyższym i wysokim poziomie życia, kolejne dwie – powiaty o niskim i 

najniższym rozwoju społeczno-gospodarczym i poziomie życia. 

4.3.1. Warunki społeczno-demograficzne 

Cechy dotyczące warunków społeczno-demograficznych na poziomie powiatów charakteryzują 

się dużą zmiennością, mimo iż jest to grupa, która najwolniej reaguje na zmieniające się warunki. 

Wysoką zmiennością (sięgającą nawet kilkuset procent) charakteryzowały się wszystkie 

analizowane zmienne, tj. przyrost naturalny na 1000 ludności ogółem, współczynniki salda 

migracji oraz gęstość zaludnienia.  

W rankingu powiatów należących do województwa zachodniopomorskiego uszeregowanych 

według zmiennych należących do dziedziny społeczno-demograficznej, najlepiej prezentują się 

powiaty: drawski, gryfiński, świdwiński (w tym powiecie pomiędzy latami 2007 i 2012 nastąpiła 

znacząca zmiana in minus w obszarze warunków demograficznych) i choszczeński. Z kolei 

najniższy poziom obiektywnej jakości życia obserwowany za pomocą zmiennych 

demograficznych charakteryzuje głównie powiaty miejskie, tj. Szczecin, Koszalin i Świnoujście, 

oraz w powiat policki (tab. 4.13.).  

 Tabela 4.13. Ranking powiatów województwa zachodniopomorskiego względem zmiennych 
opisujących warunki społeczno-demograficzne  

Lp. Powiat Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 drawski 1 1 
2 gryfiński 2 4 
3 świdwiński 3 12 
4 choszczeński 4 3 
5 wałecki 5 8 
6 pyrzycki 6 14 
7 goleniowski 7 13 
8 kamieński 8 17 
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9 myśliborski 9 5 
10 sławieński 10 2 
11 białogardzki 11 10 
12 łobeski 12 7 
13 gryficki 13 6 
14 stargardzki 14 11 
15 koszaliński 15 15 
16 szczecinecki 16 9 
17 kołobrzeski 17 16 
18 policki 18 18 
19 m. Świnoujście 19 19 
20 m. Koszalin 20 20 
21 m. Szczecin 21 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Największe zmiany na przestrzeni badanych lat widoczne są dla cechy: przyrost naturalny na 

1000 ludności ogółem. Największe spadki liczby urodzeń zaobserwowano zarówno w powiatach 

relatywnie słabszych pod względem gospodarczym (takich jaki: świdwiński, szczecinecki i 

łobeski), jak i w powiatach grodzkich (miasto Świnoujście, miasto Koszalin i miasto Szczecin), 

charakteryzujących się przeciętnie lepszą sytuacją materialną mieszkańców. Taka sytuacja 

potwierdza, iż decyzje związane z dzietnością uwarunkowane są szeregiem czynników, w tym 

preferowanym modelem życia, a nie tylko poziomem zamożności osób tworzących 

gospodarstwo domowe.  W odniesieniu do przyrostu naturalnego obserwowanego we 

wszystkich powiatach badanego regionu, ogólny trend sprowadza się do jego spowolnienia. Na 

tym tle, pozytywnie wyróżniają się powiaty: policki, drawski i sławieński. 

Tabela  4.14. Klasyfikacja powiatów według warunków społeczno-demograficznych 

Klasa 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

choszczeński, wałecki choszczeński, drawski, 
pyrzycki 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

drawski, goleniowski, gryficki, 
gryfiński, kamieński, kołobrzeski, 
koszaliński, myśliborski, 
pyrzycki, sławieński, stargardzki, 
świdwiński 

goleniowski, gryfiński, 
kamieński, kołobrzeski, 
koszaliński, myśliborski, 
sławieński, policki, 
szczecinecki, łobeski 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, policki, 
szczecinecki 

białogardzki, gryficki, 
stargardzki, świdwiński, 
wałecki 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      

łobeski, m. Koszalin, m. Szczecin, m. Koszalin, m. Szczecin, m. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Przeprowadzona analiza skupień pozwoliła pogrupować powiaty należące do badanego regionu 

względem zmiennych opisujących sferę społeczno demograficzną. Jak wynika z tab. 4.14, do 

klasy 1. charakteryzującej się najwyższym poziomem rozwoju i obiektywnej jakości życia należą 

tylko dwa powiaty: choszczeński i wałecki. Ponad połowa powiatów zlokalizowanych w regionie 

należy do wysokiej klasy 2., oznaczającej średni poziom życia.  Charakterystyczne jest to, że w 

badanym okresie nastąpiło na tyle istotne pogorszenie zmiennych demograficznych, iż aż cztery 

powiaty przesunęły się do klasy niższej (wałecki, gryficki, stargardzki, świdwiński). 

4.3.2. Dochody zasoby i warunki życia ludności  

Najwyższy poziom życia mierzony ekonomicznym standardem życia w 2007r. charakteryzował 

powiaty: gryfiński, policki, grodzki szczeciński i goleniowski. W 2012r. powiat policki potwierdził 

swoją silną pozycję w obszarze zasobności swoich mieszkańców; do czołówki powiatów dołączył 

powiat choszczeński, natomiast powiat grodzki szczeciński spadł na niższe miejsce w rankingu. 

Pozycja liderów w rankingu dla 2012r., tj. powiatów polickiego, goleniowskiego, choszczeńskiego 

jest konsekwencją korzystnych warunków rozwoju regionalnego o charakterze ekonomicznym. 

Najniższe miejsca w rankingu powiatów uszeregowanych według ekonomicznego standardu 

życia zajęły w 2007r. powiaty: drawski, białogardzki, kamieński i kołobrzeski. W 2012r. do grupy 

powiatów o najniższej obiektywnej jakości życia dołączył powiat miejski Koszalin (tab. 4.15). 

Tabela  4.15. Ranking powiatów województwa zachodniopomorskiego względem zmiennych 
opisujących dochody, zasoby i warunki życia ludności 

Lp. Powiat Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 gryfiński 1 6 
2 policki 2 1 
3 m. Szczecin 3 7 
4 goleniowski 4 2 

5 wałecki 5 17 

6 świdwiński 6 9 
7 choszczeński 7 3 
8 gryficki 8 5 
9 koszaliński 9 11 

10 myśliborski 10 14 
11 stargardzki 11 16 

i obiektywnej jakości życia m. Świnoujście Świnoujście 
Kolor zielony oznacza powiaty, które przeszły do wyższej klasy. 
Kolor czerwony oznacza powiaty, które przeszły do niższej klasy. 
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12 m. Koszalin 12 20 
13 szczecinecki 13 4 
14 łobeski 14 8 
15 m. Świnoujście 15 10 
16 sławieński 16 13 
17 pyrzycki 17 15 
18 kołobrzeski 18 18 
19 kamieński 19 21 
20 białogardzki 20 12 
21 drawski 21 19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Cechy dotyczące analizowanego obszaru charakteryzowały się umiarkowaną zmiennością. 

Ciekawych obserwacji dostarcza cecha: przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do 

średniej krajowej (Polska=100). W 2007 r. w trzech powiatach należących do regionu, przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie przekraczało średnią krajową – były to: powiat policki, powiat grodzki 

szczeciński i powiat gryfiński (czyli te powiaty, w których w sferze gospodarczej występują duże 

podmioty gospodarcze). W roku 2012, w tej grupie pozostały tylko dwa powiaty, bowiem powiat 

gryfiński odnotował istotny spadek wartości wskaźnika. Jeśli idzie o zmienną dotyczącą 

przeciętnej powierzchni użytkowej nowo oddawanych do użytku mieszkań, pomiędzy latami 

2007 i 2012 zauważalny jest spadek średniej dla wszystkich powiatów, na co niewątpliwie wpływ 

miał występujący w tym okresie kryzys gospodarczy. 

Tabela 4.16. Klasyfikacja powiatów według dochodów, zasobów i warunków życia ludności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Klasa 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

gryfiński, policki choszczeński, goleniowski, 
policki, 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

choszczeński, goleniowski, 
gryficki, koszaliński, m. Szczecin, 
myśliborski, świdwiński, wałecki 

gryfiński, gryficki, m. Szczecin, 
świdwiński, łobeski, m. 
Świnoujście, szczecinecki 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kamieński, kołobrzeski, łobeski, 
m. Koszalin, m. Świnoujście, 
pyrzycki, sławieński, stargardzki, 
szczecinecki 

białogardzki, kołobrzeski, 
koszaliński, myśliborski, 
pyrzycki, sławieński, 
stargardzki, wałecki 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, drawski drawski, kamieński, m. 
Koszalin 

Kolor zielony oznacza powiaty, które przeszły do wyższej klasy. 
Kolor czerwony oznacza powiaty, które przeszły do niższej klasy. 
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Jak wskazują wyniki analizy skupień (tab. 4.16.), klasy powiatów o najniższym i najwyższym 

poziomie życia są najmniej liczne. Wśród najlepszych powiatów w badanym okresie nastąpiły 

zmiany; w 2012 r. do powiatu polickiego dołączyły powiaty goleniowski i choszczeński. Grupa 

najgorszych powiatów względem ekonomicznej bazy życia obejmowała w 2007r. powiat 

białogardzki i drawski; w 2012r. powiat białogardzki przesunął się o klasę wyżej, natomiast 

spadek ekonomicznych parametrów odnotował powiat grodzki koszaliński i powiat kamieński. 

4.3.3. Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

W ramach użytych do analizy cech opisujących zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, powiaty województwa zachodniopomorskiego są najbardziej zróżnicowane ze 

względu na zaległości w opłatach za mieszkanie oraz w liczbie wykonanych eksmisji. W 

przypadku odsetka długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem i liczbie ludności 

aktywnej zawodowo, brak jest wyraźnego zróżnicowania powiatów. Oznacza to, że nie ma wśród 

powiatów takiego, który w sposób wyraźny uporał się z problemem dezaktywacji zawodowej 

znacznej części populacji w wieku produkcyjnym 

Tabela 4.17. Ranking powiatów województwa zachodniopomorskiego względem zmiennych 
opisujących zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

Lp. Powiat Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 
1 m. Szczecin 1 1 
2 myśliborski 2 2 
3 białogardzki 3 12 
4 policki 4 3 
5 gryfiński 5 4 
6 sławieński 6 13 
7 szczecinecki 7 10 
8 stargardzki 8 9 
9 m. Koszalin 9 8 

10 gryficki 10 18 
11 m. Świnoujście 11 20 
12 koszaliński 12 14 
13 goleniowski 13 19 
14 łobeski 14 5 
15 pyrzycki 15 6 
16 kamieński 16 15 
17 świdwiński 17 17 
18 drawski 18 7 
19 choszczeński 19 11 
20 kołobrzeski 20 21 
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21 wałecki 21 16 
  Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Zgodnie z właściwościami tego aspektu ładu społecznego, ludność najbardziej zagrożona 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkuje powiaty zajmujące czołowe miejsca w 

rankingu, tj: powiat Szczecin, myśliborski, białogardzki i policki (2007 r.), a także gryfiński 

(2012r.). Z kolei najlepsze miejsca w rankingu powiatów względem integracji społecznej dotyczą 

powiatów: wałeckiego, kołobrzeskiego, choszczeńskiego i drawskiego (2007 r.), a także 

goleniowskiego i grodzkiego świnoujskiego (2012 r.). Ranking powiatów prezentuje tab. 4.17. 

Jak wynika z klasyfikacji powiatów względem zagrożenia wykluczeniem społecznym, 

prezentowanej w tab. 4.18., w czołówce powiatów o najmniejszym zagrożeniu i najwyższej 

obiektywnej jakości życia w 2012r. znajdują się miasto Świnoujście (które odnotowało poprawę 

w stosunku do roku 2007) i powiat kołobrzeski. 

Tabela 4.18. Klasyfikacja powiatów według zagrożenia wykluczeniem społecznym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

4.3.4. Zdrowie i jego ochrona 

W obszarze opieki zdrowotnej, duże zróżnicowanie powiatów wiąże się z liczbą porad lekarskich 

udzielonych w przychodniach ogółem. Szczególnie widoczne są dysproporcje pomiędzy liczbą 

porad udzielonych w mieście Szczecin, a liczbą porad udzielonych w pozostałych powiatach 

należących do województwa zachodniopomorskiego. Największe pozytywne zmiany w dostępie 

do usług medycznych na przestrzeni badanych lat obserwowane są w powiatach: wałeckim 

Klasa 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

choszczeński,  kołobrzeski,  
wałecki 

kołobrzeski, m. Świnoujście 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

drawski, goleniowski, 
kamieński, koszaliński, łobeski, 
m. Świnoujście, pyrzycki, 
świdwiński 

białogardzki, choszczeński, 
goleniowski, gryficki, 
kamieński, koszaliński, 
sławieński, szczecinecki, 
świdwiński, wałecki 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, gryficki, gryfiński, 
m. Koszalin, policki, sławieński, 
stargardzki, szczecinecki, 

drawski, gryfiński, łobeski, 
m. Koszalin, policki, pyrzycki, 
stargardzki 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

m. Szczecin, myśliborski m. Szczecin, myśliborski 

Kolor zielony oznacza powiaty które przeszły do wyższej klasy. 
Kolor czerwony oznacza powiaty, które przeszły do niższej klasy. 
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(wzrost liczby porad o ok. 55% w stosunku do 2012r.), polickim (wzrost liczby porad o ok. 54%), 

choszczeńskim (wzrost o ok. 50%). Drugą zmienną istotnie różnicującą powiaty badanego 

regionu była liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności. Znaczący (względny) wzrost 

liczby łóżek w szpitalach pomiędzy rokiem 2007 i 2012 nastąpił w powiatach: choszczeńskim (o 

228%), wałeckim (o 149%), grodzkim szczecińskim (o 145%), stargardzkim (144%) i gryfickim 

(133%). Największy ubytek liczby łóżek odnotowano w powiatach łobeskim i pyrzyckim. 

Szczegółowe wyniki ilustrujące uporządkowanie powiatów w obszarze ochrony zdrowia w latach 

2007 i 2012 prezentuje tab. 4.19. 

Tabela 4.19. Ranking powiatów województwa zachodniopomorskiego względem cech 
opisujących zdrowie i jego ochronę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W roku 2007 jedenaście powiatów znalazło się w klasach oznaczających poziom życia powyżej 

średniej w województwie (tab. 4.20). Charakterystyczne dla tego obszaru jest to, iż w badanym 

okresie nastąpiły znaczne przetasowania w wyłonionych grupach powiatów, co potwierdza 

relatywnie dużą zmienność badanych cech odniesionych do jednostek NUTS  4. 

Lp. Powiat Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 
1 m. Koszalin 1 7 

2 gryficki 2 5 

3 goleniowski 3 11 

4 choszczeński 4 2 

5 policki 5 9 

6 białogardzki 6 8 

7 pyrzycki 7 3 

8 m. Szczecin 8 1 

9 drawski 9 4 

10 kamieński 10 12 

11 stargardzki 11 10 

12 łobeski 12 20 

13 kołobrzeski 13 13 

14 szczecinecki 14 15 

15 wałecki 15 14 

16 gryfiński 16 18 

17 sławieński 17 16 

18 myśliborski 18 6 

19 m. Świnoujście 19 19 

20 świdwiński 20 21 

21 koszaliński 21 17 
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Tabela 4.20. Klasyfikacja powiatów według ochrony zdrowia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

4.3.5. Uczestnictwo w kulturze  

Z uwagi na ograniczenia w dostępie do zmiennych opisujących dostęp ludności do rozmaitych 

form kultury na poziomie NUTS 4, analizę przeprowadzono na podatnie tylko dwóch zmiennych: 

udziału wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego ogółem, oraz ludności przypadającej na jedną placówkę 

biblioteczną. Obie zmienne charakteryzowała umiarkowana zmienność.  

Ranking powiatów sporządzony według uczestnictwa w kulturze prezentuje tab. 4.21. Wynika z 

niego, iż w 2007r. najlepiej pod względem badanych cech wypadły powiaty: białogardzki, 

kołobrzeski, drawski, gryfiński i choszczeński. W 2012r. do grupy najwyżej uplasowanych 

powiatów dołączyły powiaty: szczecinecki i pyrzycki, natomiast na niższą pozycję przesunął się 

powiat kołobrzeski.  

Tabela 4.21. Ranking powiatów województwa zachodniopomorskiego względem zmiennych 
opisujących uczestnictwo w kulturze 

Klasa 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

drawski, gryficki, łobeski, m. 
Koszalin 

gryficki, m. Szczecin 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, goleniowski, 
kamieński, m. Szczecin, policki, 
pyrzycki, szczecinecki 

białogardzki, choszczeński, 
drawski, m. Koszalin, 
myśliborski, pyrzycki, 
stargardzki, wałecki 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

choszczeński, gryfiński, 
kołobrzeski, m. Świnoujście, 
myśliborski, stargardzki, 
sławieński 

goleniowski, kamieński, 
kołobrzeski, m. Świnoujście, 
policki, sławieński, szczecinecki, 
świdwiński 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju     
i obiektywnej jakości życia 

koszaliński, świdwiński, wałecki gryfiński, koszaliński, łobeski, 

Kolor zielony oznacza powiaty, które przeszły do wyższej klasy. 
Kolor czerwony oznacza powiaty, które przeszły do niższej klasy. 

Lp. Powiat Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 białogardzki 1 18 
2 kołobrzeski 2 15 
3 drawski 3 1 
4 gryfiński 4 2 
5 choszczeński 5 4 
6 pyrzycki 6 5 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Brak reprezentatywności na wysokich pozycjach rankingu względem dostępności do kultury 

dużych powiatów grodzkich, szczególnie Szczecina, wiąże się z brakiem wskaźników dotyczących 

uczestnictwa w teatrach, muzeach i innych specyficznych placówkach kulturowych. Szczecin 

bowiem posiada znaczący zasób kulturowy, którego ochrona i ekspozycja ograniczona jest 

dostępnością publicznych środków finansowych. Do powiatów, które zajmowały ostatnie 

pozycje w rankingu w badanych latach należą, oprócz miasta Szczecin: miasto Koszalin, miasto 

Świnoujście, i powiat policki. Największy spadek względem udziału w kulturze zarejestrował 

powiat białogardzki (aż o 18 pozycji).  

Tabela 4.22. Klasyfikacja powiatów według kultury 

7 wałecki 7 16 

8 kamieński 8 7 
9 myśliborski 9 12 

10 łobeski 10 6 
11 koszaliński 11 8 
12 goleniowski 12 10 
13 świdwiński 13 14 
14 gryficki 14 13 
15 sławieński 15 11 
16 szczecinecki 16 3 
17 stargardzki 17 9 
18 policki 18 19 
19 m. Koszalin 19 17 
20 m. Świnoujście 20 20 
21 m. Szczecin 21 21 

Klasa 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, kołobrzeski drawski, gryfiński, szczecinecki 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

choszczeński, drawski, 
goleniowski, gryfiński, 
kamieński, koszaliński, łobeski, 
myśliborski, pyrzycki, wałecki,  

choszczeński, goleniowski, 
kamieński, koszaliński, łobeski, 
pyrzycki, sławieński, 
stargardzki,  

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

gryficki, policki, sławieński, 
stargardzki, szczecinecki, 
świdwiński 

białogardzki, gryficki, 
kołobrzeski, m. Koszalin, 
myśliborski, świdwiński, 
wałecki 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      

m. Szczecin, m. Koszalin, m. m. Szczecin, m. Świnoujście, 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Jak wskazuje podział na klasy powiatów wyłonione względem zmiennych z obszaru kultury, 

najbardziej liczna jest klasa 2., oznaczająca średni poziom rozwoju i poziomu jakości życia (tab. 

4.22). 

4.3.6.  Edukacja 

Na poziomie powiatów występują znaczne dysproporcje w obszarze dostępu do edukacji. W 

badanym okresie, najwyższe miejsca w rankingu powiatów według uczestnictwa w edukacji (tab. 

4.23.) zajmują powiaty grodzkie (Szczecin, Koszalin, Świnoujście), powiat szczecinecki (w 2007r.) 

i powiat goleniowski (w 2012r.). Powiaty należące do grupy bardzo dobrych charakteryzują się 

stosunkowo dobrymi wartościami cech charakteryzujących tę dziedzinę ładu społecznego.  W 

szczególności, na wysoką pozycję w rankingu wymienionych powiatów wpłynęły: 

 największy - i rosnący na przestrzeni badanych lat - odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem przedszkolnym (w granicach 80%, przy średniej dla wszystkich 

powiatów wynoszącej nieco ponad 60%), 

 największa liczba dzieci i młodzieży ucząca się języka obcego w szkołach  podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Najgorszą pozycję w rankingu zajmują powiaty: pyrzycki, świdwiński, łobeski i gryficki. 

Wymienione powiaty cechuje niekorzystna sytuacja na rynku pracy (obrazowana m.in. wysoką 

stopą bezrobocia i niską aktywnością zawodową ludności), co często obniża skłonność i 

możliwości uczestnictwa w edukacji. 

Tabela  4.23. Ranking powiatów województwa zachodniopomorskiego względem zmiennych 
opisujących uczestnictwo w edukacji 

Lp. Powiat Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 m. Szczecin 1 1 
2 m. Koszalin 2 2 
3 m. Świnoujście 3 4 
4 kołobrzeski 4 3 
5 szczecinecki 5 11 
6 policki 6 6 
7 myśliborski 7 7 

i obiektywnej jakości życia Świnoujście policki 
Kolor zielony oznacza powiaty, które przeszły do wyższej klasy. 
Kolor czerwony oznacza powiaty, które przeszły do niższej klasy. 
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8 kamieński 8 9 
9 stargardzki 9 8 

10 białogardzki 10 13 

11 wałecki 11 10 

12 drawski 12 17 
13 gryfiński 13 16 
14 choszczeński 14 14 
15 goleniowski 15 5 
16 sławieński 16 15 
17 koszaliński 17 12 
18 gryficki 18 18 
19 łobeski 19 19 
20 świdwiński 20 20 
21 pyrzycki 21 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Pomiędzy powiatami województwa zachodniopomorskiego występuje dość znaczne 

zróżnicowanie względem badanych cech. Charakterystyczne są korzystne wartości badanych 

wskaźników dla powiatów miejskich, w kontraście do niskich wartości w powiatach o przewadze 

terenów wiejskich. Dodatkowo zauważalne są istotne zmiany na przestrzeni badanych lat. 

Przykładowo, pomiędzy rokiem 2007 i 2012 w takich powiatach jak: koszaliński, łobeski i 

świdwiński, odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym uległ podwojeniu. 

Zaobserwować można w regionie niedostosowanie przestrzenne sieci placówek wychowania 

przedszkolnego do istniejących potrzeb – występują znaczne różnice pomiędzy miastami a 

terenami wiejskimi, gdzie wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest na dużo 

niższym poziomie.  

Nadal – mimo znaczącej poprawy pomiędzy rokiem 2007 i 2012 – widoczne są różnice lokalne w 

sferze komputeryzacji szkół. Najlepsza sytuacja mierzona liczbą uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przypadających na jeden komputer z dostępem do 

Internetu szerokopasmowego ma miejsce w powiatach: choszczeńskim, kamieńskim, 

kołobrzeskim i polickim. Zdecydowanie najgorsza sytuacja w zakresie dostępu uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych do technologii ICT ma miejsce w powiecie pyrzyckim (aż  

80 uczniów przypada na 1 komputer z dostępem do Internetu, przy średniej dla województwa 

zachodniopomorskiego wynoszącej 17 uczniów). Inne powiaty o niekorzystnej sytuacji w tym 

zakresie to: powiat świdwiński, drawski, grodzki świnoujski i gryfiński. 
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Tabela 4.24. Klasyfikacja powiatów według edukacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Podział powiatów na grupy typologiczne według dostępu do edukacji w latach 2007 i 2012 

przedstawia tab. 4.24. Większość (blisko 60%) badanych powiatów znalazła się w klasie 3., 

wskazującej na niski poziom życia oceniany udziałem ludności w edukacji. Niepokojące jest to, iż 

mimo obserwowanych wysiłków poszczególnych samorządów w tej dziedzinie (co ilustrują dane 

Banku danych Lokalnych GUS; pomiędzy rokiem 2007 i 2012 wydatki na edukację w budżecie 

ogółem w województwie zachodniopomorskim wzrosły średnio o 34%), oświata i szkolnictwo nie 

stały się ważnym czynnikiem poprawy obiektywnej jakości życia mieszkańców regionu. 

4.4. Podsumowanie 

Charakteryzując obiektywny poziom życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w 

kontekście ładu społecznego wzięto pod uwagę zmienne opisujące sześć dziedzin: 

 warunki społeczno-demograficzne, 

 ekonomiczny standard życia (dochody i zasoby gospodarstw domowych), 

 zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

 ochronę zdrowia, 

 dostęp do kultury, 

 dostęp do edukacji. 

Klasa 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

m. Koszalin, m. Szczecin, m. 
Świnoujście 

m. Koszalin, m. Szczecin 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kamieński, kołobrzeski, 
myśliborski, policki, szczecinecki 

goleniowski, kołobrzeski, m. 
Świnoujście, myśliborski, 
policki, stargardzki 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, choszczeński, 
drawski, goleniowski, gryficki, 
gryfiński, koszaliński, łobeski, 
sławieński, stargardzki, 
świdwiński, wałecki 

białogardzki, choszczeński, 
drawski, gryficki, gryfiński, 
kamieński, koszaliński, łobeski, 
sławieński, szczecinecki, 
wałecki 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju     
i obiektywnej jakości życia 

pyrzycki pyrzycki, świdwiński  

Kolor zielony oznacza powiaty, które przeszły do wyższej klasy. 
Kolor czerwony oznacza powiaty, które przeszły do niższej klasy. 
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W takim ujęciu, obiektywna jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 

wiąże się z pozytywnymi zmianami w powyższych składnikach infrastruktury społecznej. Czynniki 

takie jak: ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja, mogą również 

wpływać na poziom ogólnego zadowolenia z życia, oraz styl życia, postawy i relacje społeczne.8 

Z drugiej strony, styl życia jest często przejawem jednostkowych dążeń i aspiracji społecznych 

oraz symbolem statusu społecznego, który  przejawia się w formach spędzania czasu wolnego (w 

tym – korzystania z dóbr kultury i/lub aktywności turystycznej i sportowej, czytelnictwie itp.), 

uczestnictwie w inicjatywach społecznych, korzystanie z technologii charakterystycznych dla 

społeczeństwa informacyjnego. Należy zauważyć, iż m.in. z powodu indywidualizacji potrzeb 

ludzkich, nie istnieje jednoznaczny związek między obiektywnymi parametrami jakości życia a 

poziomem zadowolenia z niego i przyjętym stylem życia.  Zgodnie z twierdzeniem Campbella o 

ograniczonej substytucji między wskaźnikami obiektywnej i subiektywnej jakości życia, nie 

można przyjąć, iż obiektywnej poprawie poziomu życia towarzyszy zwiększone odczucie 

szczęścia (zadowolenia, satysfakcji) [Campbell, 1976]. 

Na podstawie analizy porównawczej uzyskanych sub-syntetycznych wskaźników obiektywnej 

jakości życia w perspektywie ładu społecznego można sformułować wniosek, iż województwo 

zachodniopomorskie na tle pozostałych województw wypada poniżej przeciętnej. Tab. 4.25. 

wskazuje zbiorcze zestawienie pozycji, jakie zajmowało województwo zachodniopomorskie w 

obszarowych rankingach ładu społecznego. 

Tabela  4.25. Pozycja województwa zachodniopomorskiego w poszczególnych dziedzinach 
ładu społecznego w latach 2007 i 2012 

Rok 
Warunki 

społeczno-
demograficzne 

Warunki 
życia 

ludności 

Zagrożenie 
ubóstwem i 

wykluczeniem 

Ochrona 
zdrowia 

Kultura Edukacja 

2007 11 14 8 13 2 12 
2012 10 12 6 14 4 13 
Kolorem zielonym oznaczono przejście na wyższe miejsce. 
Kolorem czerwonym oznaczono przejście na niższe miejsce. 

Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki analizy w ujęciu dynamicznym wskazują, iż w obszarach należących do ładu społecznego 

następowały zmiany, skutkujące ostatecznie zmianą pozycji zachodniopomorskiego w rankingu 

województw w 2012r., przy czym w dwóch obszarach nastąpiła poprawa, a w czterech innych – 

                                                             
8 Ustalenie związków pomiędzy obiektywnymi determinantami jakości życia a stylem życia ludności 
(rzeczywistym i preferowanym) wymaga podjęcia komplementarnych badań bezpośrednich, o charakterze  
ankietowym, sondażowym, itp.   
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nieznaczne pogorszenie. Czynnikami stymulującymi poziom życia w zachodniopomorskim są 

mimo wszystko warunki społeczno- demograficzne (takie jak przyrost naturalny i gęstość 

zaludnienia) oraz materialne warunki życia (dochody i posiadane zasoby). Stagnacja lub 

nieznaczne pogorszenie pozycji województwa mierzone wskaźnikiem sub-sytnetycznym dotyczy 

takich obszarów, jak zagrożenie wykluczeniem społecznym, uczestnictwo w edukacji i kulturze 

oraz ochrona zdrowia. Należy zauważyć, iż szczegółowe dane źródłowe wskazują na istotną 

poprawę pomiędzy rokiem 2007 i 2012 obiektywnej wartości badanych cech w powyższych 

obszarach. Brak odzwierciedlenia skutków podejmowanych aktywności w rankingu województw 

mogą świadczyć o tym, że edukacja, kultura, zdrowie publiczne stały się priorytetem także w 

polityce regionalnej innych województw, a w sporej ich liczbie badane cechy charakteryzowały 

się lepszymi wartościami. Niepokojące natomiast jest to, iż nie zmniejsza się zagrożenie 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o czym – w dużym stopniu – przesądza wysokie 

bezrobocie w regionie, a szczególnie – jego struktura (bezrobocie długotrwałe, dotyczące osób 

starszych, słabiej wykwalifikowanych, przeważnie zamieszkujących tereny niezurbanizowane). 

Wartości syntetyczne zmiennych ładu społecznego poddane analizie grupowania pozwoliły 

wyłonić grupy województw o podobnym poziomie obiektywnej jakości życia. Klasy rozwoju i 

poziomu życia dla województwa zachodniopomorskiego, zestawione wg poszczególnych 

dziedzin ładu społecznego przedstawiono w tab. 4.26.  

Tabela  4.26. Pozycja województwa zachodniopomorskiego według klas rozwoju i obiektywnej 
jakości życia w latach 2007 i 2012 

Rok 
Warunki 

społeczno-
demograficzne 

Warunki 
życia 

ludności 

Zagrożenie 
ubóstwem i 

wykluczeniem 

Ochrona 
zdrowia 

Kultura Edukacja 

2007 2 3 2 4 1 3 
2012 2 3 3 4 2 3 
Kolorem czerwonym oznaczono przejście do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne. 

Uwzględniając klasy rozwoju, województwo zachodniopomorskie w dwóch obszarach: warunki 

społeczno-demograficzne oraz kultura, charakteryzowało się średnim poziomem rozwoju i 

obiektywnej jakości życia. W pozostałych dziedzinach województwo znajdowało się w 3. i 4. 

klasie, co wskazuje na poziom życia ludności poniżej średniej krajowej. Dla poprawy obiektywnej 

jakości życia, należy wzmocnić szczególnie działania w obszarze zdrowia publicznego oraz 

oświaty i szkolnictwa wyższego. Rozwój w tych obszarach może wzmocnić (już wysoko ocenianą) 

atrakcyjność inwestycyjną regionu, i pośrednio wpłynąć na rozwój gospodarczy i poprawę 



 

   

106 
Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępność do usług publicznych  

na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

zamożności mieszkańców, szczególnie mieszkających poza aglomeracją Szczecina. Obserwowany 

w ostatnich latach napływ inwestycji skandynawskich do regionu, oraz bliskość geograficzna 

niemieckiego rynku zbytu i rynku pracy sugerują potrzebę wzmocnienia kształcenia języków 

obcych, począwszy od szkół znajdujących się w systemie oświaty po szkoły wyższe. 

Tabela 4.27. Klasy poziomu obiektywnej jakości życia powiatach województwa 
zachodniopomorskiego według obszarów tematycznych ładu społecznego (2007 i 2012) 

Powiat 

Warunki 
społeczne 

Warunki 
życia 

ludności 

Zagrożenie 
wykluczeniem 

społecznym  

Ochrona 
zdrowia 

Kultura Edukacja 

klasa 
w 

2007 

klasa 
w 

2012 

klasa 
w 

2007 

klasa 
w 

2012 

klasa 
w 

2007 

klasa 
w 

2012 

klasa 
w 

2007 

klasa 
w 

2012 

klasa 
w 

2007 

klasa 
w 

2012 

klasa 
w 

2007 

klasa 
w 

2012 

białogardzki 3 3 4 3 3 2 2 2 1 3 3 3 
choszczeński 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 
drawski 2 1 4 4 2 3 1 2 2 1 3 3 
goleniowski 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 
gryficki 2 3 2 2 3 2 1 1 3 3 3 3 
gryfiński 2 2 1 2 3 3 3 4 2 1 3 3 
kamieński 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 
kołobrzeski 2 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2 2 
koszaliński 2 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 3 
łobeski 4 2 3 2 2 3 1 4 2 2 3 3 
m. Koszalin 4 4 3 4 3 3 1 2 4 3 1 1 
m. Szczecin 4 4 2 2 4 4 2 1 4 4 1 1 
m. Świnoujście 4 4 3 2 2 1 3 3 4 4 1 2 
myśliborski 2 2 2 3 4 4 3 2 2 3 2 2 
policki 3 2 1 1 3 3 2 3 3 4 2 2 
pyrzycki 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 4 4 
sławieński 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
stargardzki 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
szczecinecki 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 
świdwiński 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 

wałecki 1 3 2 3 1 2 4 2 2 3 3 3 
Źródło: opracowanie własne. 

Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa zachodniopomorskiego w 

perspektywie obszarów należących do ładu społecznego potwierdza dysproporcje istniejące 

pomiędzy poszczególnymi powiatami. Duża część powiatów znajduje się w klasach o niskim 

poziomie obiektywnej jakości życia (trzeciej lub czwartej), w odniesieniu do co najmniej połowy 

badanych obszarów. Największe różnice dają się zauważyć pomiędzy powiatami grodzkimi a 

powiatami mniej zurbanizowanymi. Paradoksalnie, w powiatach o większej gęstości zaludnienia 
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(miasto Szczecin, Świnoujście, Koszalin) ma miejsce największy spadek przyrostu naturalnego, 

występuje większe zagrożenie ubóstwem, występują większe ograniczenia w dostępie do dóbr 

kultury. W wymienionych powiatach grodzkich  głównymi czynnikami determinującymi poziom 

życia ludności są edukacja i ochrona zdrowia. Edukacja i zdrowie publiczne należą do 

zasadniczych form inwestycji w kapitał ludzki, i wpływają na rozwój gospodarczy w krótkim i 

długim okresie. Niestety, w  większości powiatów należących do województwa,  dostępu do 

usług edukacyjnych i zdrowotnych nie można uznać za czynnik rozwojowy (przeważnie należą do 

klas drugiej i trzeciej). Należy jednak zauważyć, iż większość powiatów niezurbanizowanych 

charakteryzuje nieco lepsza sytuacja demograficzna, aniżeli powiaty grodzkie. Tym samym, 

poprawa w sferze inwestycji w edukację i zdrowie ludności może stać się już w niedalekiej 

przyszłości czynnikiem wzmacniającym atrakcyjność gospodarczą i możliwości rozwojowe tych 

powiatów.  

Tabela 4.28. Aspekty determinujące poziom życia mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego w perspektywie ładu społecznego (podsumowanie) 

Czynniki podnoszące   
poziom życia  

w województwie zachodniopomorskim 

Czynniki  wymagające modyfikacji  
w celu poprawy poziomu życia 

w województwie zachodniopomorskim 
w obszarze demograficzno-społecznym 

 Spowolnienie – pomiędzy rokiem 2007 i 2012 -  
ubytku ludności regionu  wskutek migracji 
wewnętrznych i zewnętrznych.  

 Analiza wewnątrzregionalna wskazuje istnienie 
powiatów o wysokim przyroście naturalnym 
(policki, drawski, sławieński). 

 Regresywna struktura demograficzna. 
 Ujemne saldo migracji wewnętrznych i 

zewnętrznych. 
 Praktycznie we wszystkich powiatach 

województwa obserwowany jest spadek 
przyrostu naturalnego. 

w obszarze dochodów, zasobów i warunków życia 
 Poprawa sytuacji materialnej gospodarstw 

domowych, ilustrowana wzrostem wskaźników 
dotyczących wyposażenia w sprzęt  
komputerowy i budownictwa indywidualnego. 

 W zdecydowanej większości powiatów 
województwa przeciętne wynagrodzenie 
brutto jest niższe od średniej krajowej (wynosi 
przeciętnie 86%). 

w obszarze zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
 Zmniejszenie odsetka osób bezrobotnych 

pozostających bez pracy dłużej niż rok. 
 Spadek (nieznaczny) wartości wskaźnika 

zagrożenia ubóstwem relatywnym. 
 Zmniejszenie odsetka osób korzystających z 

pomocy społecznej. 

 Nadal wysoki (pomimo spadku pomiędzy 
rokiem 2007 i rokiem 2012) odsetek 
mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego korzystających z 
pomocy społecznej. 

w obszarze zdrowia i jego ochrony 
 Ponad połowa powiatów znajduje się w 

klasach oznaczających wysoką i średnią 
dostępność do opieki zdrowotnej 

 Znaczne dysproporcje pomiędzy powiatami w 
zakresie dostępności do usług medycznych  

w obszarze dostępu do kultury 
 Wyższy od przeciętnego (dla ogółu 

województw) udział wydatków na kulturę i 
 Niskie uczestnictwo ludności w wydarzeniach 

kulturalnych oferowanych przez instytucje 
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ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

kultury i dziedzictwa narodowego 

w obszarze dostępu do edukacji i rozwoju 
 Wysoka dostępność infrastruktury edukacyjnej 

(dydaktycznej, informatycznej i sportowej), 
szczególnie na poziomie podstawowym i 
gimnazjalnym. 

 Relatywnie dobre dopasowanie struktury 
kształcenia do potrzeb pracodawców (odsetek 
studentów i absolwentów kierunków 
technicznych i ścisłych powyżej średniej 
krajowej). 

 Odsetek osób pracujących uczestniczących w 
kształceniu ustawicznym na poziomie średniej 
dla Polski. 

 Poprawa komputeryzacji szkół podstawowych i 
ponad[podstawowych, co stwarza warunki do 
poprawy umiejętności cyfrowych dzieci i 
młodzieży. 

 Duża dywergencja regionu pod względem 
uczestnictwa w edukacji.  

 Zmienne dotyczące edukacji dla ponad połowy 
powiatów województwa przyjmują wartości 
dużo poniżej średniej. 

 Odsetek dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym (ogółem w województwie) 
poniżej średniej dla kraju. Ograniczona 
dostępność do infrastruktury przedszkolnej 
obserwowana na terenach wiejskich 
województwa.  

 Niski odsetek dzieci i młodzieży dodatkowo 
uczących się języków obcych. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
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5. Instytucjonalno-administracyjne uwarunkowania rozwoju 
regionalnego i jakości życia  

5.1. Wprowadzenie 

Czynniki instytucjonalno-administracyjne oddziałujące na jakość życia są stosunkowo nowym 

obszarem jej pomiaru. Rolę tych czynników można wyjaśnić rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego i samorządności. Stąd bierze się pod uwagę nie tylko tradycyjne – dotychczas 

stosowane – czynniki z tego zakresu wpływające na jakość życia (tj. stabilność polityczna i 

bezpieczeństwo), ale również instytucje i postawy urzędników oraz władz zarządzających, jakość 

usług publicznych, uczestnictwo obywateli w życiu publicznym.  

W ramach obszaru instytucjonalno-administracyjnego można wymienić następujące grupy 

czynników: 

 administracja – funkcjonowanie administracji samorządowej, 

 infrastruktura socjalna i pomoc społeczna, 

 bezpieczeństwo publiczne.  

Administracja samorządowa – kolokwialnie mówiąc – może ułatwić lub utrudnić życie 

obywatelom. Stąd jej funkcjonowanie jest ważnym czynnikiem jakości życia. Podnoszenie jakości 

usług publicznych następuje poprzez poszerzanie zakresu ich świadczenia, poprawianie dostępu 

obywateli do usług świadczonych przez administrację, wdrożenie mechanizmów monitorowania 

standardu świadczonych usług oraz partycypację obywateli w określaniu tego standardu.  

Obecnie istotną rolę w ocenie usług świadczonych przez administrację odgrywa tzw. e-

administracja. Jest to związane z coraz szerszym upowszechnianiem się nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W tej sferze istotne jest zaspokajanie usług 

powiązanych bezpośrednio z sektorem technologii ICT, takich jak np. potrzeby: 

 społeczne – zaspokajane przez określone instytucje (e-zdrowie, e-bezpieczeństwo, e-

edukacja), 

 ekonomiczne – zaspokajane dzięki działalności gospodarczej (e-usługi, e-praca, e-

handel), 

 informacyjne – dotyczące zdobycia wiedzy i komunikacji społecznej, urzędowej (e-

administracja, e-gospodarka) [Sienkiewicz (red.), 2009)] 
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Jakość życia obywateli wyraża się zatem w udogodnieniach dotyczących zaspokojenia potrzeb 

indywidualnych i zbiorowych w tych obszarach w odniesieniu do stosowanych technologii i usług 

pochodzących z sektora ICT (Information and Communication Technologies).  Elektroniczna 

administracja to wykorzystanie przez jednostki administracyjne sektora publicznego technologii 

ICT w celu lepszej dostępności oraz wprowadzenia usprawnień w procesie dostarczania usług 

publicznych. Dla potrzeb e-administracji funkcjonuje Elektroniczna Platforma Usług 

Administracji Publicznej (e-PUAP). E-PUAP to system informatyczny, dzięki któremu obywatele 

mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele 

podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą 

przyświecającą budowie e-PUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego 

elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl. 

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy: obywatelami a administracją 9 , 

przedsiębiorcami a administracją oraz instytucjami administracji publicznej10. Za pomocą e-PUAP 

można już realizować wiele spraw11. 

                                                             
9 E-PUAP dla obywateli - obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem 
portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób 
prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy 
usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, 
wertowanie i filtrowanie. 
10 E-PUAP dla podmiotów publicznych - korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą z wykorzystania 
portalu www.epuap.gov.pl, jest możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych poprzez Internet. 
Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów, w celu 
umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. Udostępniona 
funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiła instytucjom publicznym wywiązanie 
się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych 
czynności w postaci elektronicznej). W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów 
elektronicznych, stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą 
w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze. 
11 Lista spraw dostępnych za pomocą e-PUAP: praca i zatrudnienie (poszukiwanie pracy, prowadzenie 
działalności związanej z pośrednictwem pracy i aktywizacją zawodową, usługi elektroniczne świadczone 
przez urzędy pracy), przedsiębiorczość (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 
działalność gospodarcza, zezwolenia i koncesje i in.), Edukacja (system oświaty, nagrody i stypendia, 
awanse zawodowe, dofinansowanie wyjazdów, obozów, warsztatów szkolnych, kosztów kształcenia i in.), 
podatki, opłaty, cła, sprawy obywatelskie (rodzina, cudzoziemcy, akty stanu cywilnego i in.), zdrowie 
(Profilaktyka i ochrona zdrowia, dokumentacja medyczna, rejestry medyczne i in.), rolnictwo 
(prowadzenie produkcji rolnej i hodowlanej, klęski żywiołowe), prawo i sądownictwo (mediacje), inne 
sprawy urzędowe (zamówienia publiczne, korespondencja z urzędem, uzyskanie danych z ewidencji 
ludności i in.), motoryzacja i transport (prawo jazdy, rejestracja pojazdu, pozwolenia, zezwolenia i licencje 
i in.), budownictwo i mieszkania (budownictwo, planowanie przestrzenne, nieruchomości). 
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W województwie zachodniopomorskim za pomocą e-PUAP można załatwiać następujące 

sprawy: 

 elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych, 

 objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

 organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie 

Wojewódzkim, 

 pismo ogólne do urzędu, 

 projekt „Polski Most Krzemowy”, 

 przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji, 

 rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta, 

 skargi, wnioski, zapytania do urzędu, 

 sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych, 

 sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych, 

 udostępnianie informacji publicznej na wniosek, 

 udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic, 

 udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, 

 umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu 

karnego kredytowanego, 

 uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej, 

 uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatkowej, 

 wpis do rejestru biegłych rewidentów z państw trzecich, 

 wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę rejestru, 

 wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego 

przez Wojewodę rejestru, 

 wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, 

 wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i 

budynków, klasyfikacji gruntów, 

 zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości, 

 zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego, 

 zezwolenie na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym, 

 zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, 
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 zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części 

 zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (Firearms transfer 

permit). 

Jak widać lista spraw, które można załatwić za pośrednictwem e-PUAP jest już dosyć długa, ale 

społeczeństwo w niedostatecznym stopniu wykorzystuje istniejące możliwości. Generalnie, w 

różnych dziedzinach wykorzystywania zdobyczy cyfrowych, Polska zajmuje jedno z 

pośledniejszych miejsc, co z jednej strony może generować potrzebę szybkiej zmiany i poprawy, 

z drugiej natomiast pomaga jasno definiować konkretne zadania, by tę poprawę osiągnąć. Co 

ważniejsze, dotyczy to nie tylko kwestii technicznej dostępności narzędzi cyfrowych, ale głównie 

nawyków i postaw.  

Jednym z kluczowych czynników niewystarczającego wykorzystywania technologii cyfrowych w 

Polsce jest relatywnie niski poziom PKB na głowę, przekładający się na możliwości inwestycji w 

ICT. Jednak niezależnie od tego czynnika, oraz od problemów technicznych i geograficznych 

związanych z dostępnością infrastruktury, niskie umiejętności, potrzeby i motywacje wpływają 

na obecny poziom korzystania z internetu. Wynika on z braku skutecznych systemowych 

mechanizmów budowania kompetencji cyfrowych (w edukacji formalnej i nieformalnej) oraz z 

deficytu odpowiednich treści i usług, dostosowanych do potrzeb istniejących i potencjalnych 

użytkowników. W rezultacie wiele osób nie widzi powodów, żeby korzystać – nawet jeśli mają 

dostęp do internetu i innych technologii cyfrowych (20% osób niekorzystających żyje w 

gospodarstwie domowym wyposażonym w komputer z internetem). Rolą Państwa – na 

wszystkich poziomach gospodarowania - jest opracowanie narzędzi stymulujących popyt na 

usługi cyfrowe z jednej strony, jak i ich podaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę praktyki osób 

już uczestniczących w społeczeństwie cyfrowym [Długookresowa Strategia Rozwoju kraju do 

2030 roku, 2013].  

Rozwój usług cyfrowych jest warunkiem m.in. podniesienia poziomu konkurencyjności i 

innowacyjności gospodarki, kreatywności oraz wdrażania otwartego rządu. Realizacji tego 

warunku służy wieloletni projekt Polska Cyfrowa, który w dużym stopni dotyczy e-administracji.  

Im lepszy i szerszy dostęp będą mieć klienci do usług e-administracji, tym szybciej i sprawniej 

będą mogli „załatwiać” swoje sprawy.  Zaoszczędzą dzięki temu czas na życie prywatne, co 

oddziałuje pozytywnie na jakość życia. Z tego względu wskaźnik tzw. e-administracji 

(odzwierciedlający stopień zinformatyzowania kontaktów administracji publicznej z klientami) 
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doskonale odzwierciedla nie tylko stopień nowoczesności administracji publicznej, ale również 

świadczy o jakości życia obywateli. Zatem im ten wskaźnik będzie większy, tym lepsza powinna 

być jakość życia w regionie. 

W niniejszym raporcie do oceny e-administracji wykorzystano jedyny dostępny wskaźnik 

procentowy (i to tylko na poziomie NUTS 2) przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w 

kontaktach z administracją. Już sam brak informacji w tym zakresie sugeruje niedostatki i 

kierunki niezbędnych zmian w tym zakresie.  

Jakość usług publicznych jest oceniana również pośrednio poprzez to: jak administracja 

samorządowa zarządza regionem, urzędami, kadrami, czy mobilizuje kapitał społeczny i 

stymuluje rozwój społeczny i gospodarczy, jak zarządza projektami, czy jest etyczna i zapobiega 

zjawiskom korupcji [Zawicki, Mazur (red.), 2003]. Ocena tych elementów również rzutuje na 

postrzeganie jakości życia w regionie. Pośrednio stopień akceptacji jakość usług publicznych 

wyraża się poparciem dla władzy, co może się przekładać na frekwencję obywateli w różnych 

wyborach. Można zatem przypuszczać, że jeżeli obywatele są zadowoleni z władzy, to chętniej 

będą uczestniczyć w wyborach, opowiadając się za określoną jakością życia. Oczywiście może się 

też zdarzyć sytuacja paradoksalna, gdy obywatele niezadowoleni z administracji publicznej 

gremialnie zagłosują przeciwko niej, domagając się zmian. W kontekście powyższych uwag - 

wskaźnik uczestniczenia obywateli w wyborach można uznać za użyteczny przy mierzeniu jakości 

życia. 

Istotnym obszarem jakości życia jest infrastruktura socjalna i pomoc społeczna (opieka 

społeczna). Pomoc społeczna stanowi clou polityki społecznej państwa. Jej głównym zadaniem 

jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w których ich 

własne możliwości, środki i uprawnienia nie są wystarczające by tego dokonać.  Oceny opieki 

społecznej można dokonać za pomocą różnych wskaźników. Niestety ograniczoność danych 

statystycznych z tego zakresu, zarówno na poziomie województw (NUTS 2) i powiatów (NUTS 4) 

spowodowała, że wykorzystano tylko te dostępne w danym momencie, mianowicie: liczbę 

miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców oraz liczbę 

placówek stacjonarnej pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców. Drugi wymieniony wskaźnik 

pośrednio w pewien sposób pozwala również ocenić infrastrukturę socjalną.  

W Polsce, starającej się dążyć do modelu społecznej gospodarki rynkowej, wysokie wartości tych 

wskaźników będą odzwierciedlały lepszą opiekę społeczną, a tym samym i jakość życia ludzi. 
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Kolejna grupa czynników oddziałujących na jakość życia jest związana z bezpieczeństwem.  

Jedną z podstawowych funkcji państwa na wszystkich poziomach administrowania i 

gospodarowania, obok polityki zagranicznej, wewnętrznej i polityki monetarnej, jest 

zapewnienie na odpowiednim poziomie ładu i bezpieczeństwa publicznego. Należy podkreślić, 

że jest to najstarsze zadanie publiczne, wiążące się z podstawową funkcją władzy publicznej. 

Większość instytucji publicznych pełni rolę służebną wobec obywateli w tym zakresie. W 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa administracyjnego ochrona bezpieczeństwa 

publicznego jest częścią działu administracji rządowej. Ochrona bezpieczeństwa publicznego 

zapewnia niezakłócone funkcjonowanie państwa i jego instytucji, a więc bezpośrednio wpływa 

na obiektywną jakość życia społeczeństwa danego regionu [Gotowska, 2013].  

Pojęcia „porządek publiczny”, „bezpieczeństwo publiczne” są stosowane w aktach 

normatywnych, ale nie ma jednoznacznej i obligatoryjnej definicji, co powoduje ich intuicyjne 

rozumienie. S. Pieprzny podaje, że porządek publiczny jest „pewnym pozytywnym stanem w 

państwie. Gwarantuje go państwo, jego ustrój oraz służby państwowe, a wartością chronioną 

jest życie, zdrowie, mienie obywateli oraz środowisko. Bezpieczeństwo publiczne jest 

kształtowane przez dobre prawo, dobrze działającą administrację publiczną oraz przez 

społeczeństwo” [Pieprzny, 2008]. 

Obecnie bezpieczeństwu publicznemu przypisuje się rolę nie tylko prawną, ale także polityczną i 

społeczną. Kryzys wartości i erozja kultury bezpieczeństwa na poziomie społeczności 

regionalnych i lokalnych oraz całych państw powodują wzrost globalnego popytu na 

bezpieczeństwo [Grzybowska, 2011]. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pojęcie 

„bezpieczeństwo” występuje w kilku kontekstach – jako: 

 bezpieczeństwo publiczne, 

 bezpieczeństwo państwa, 

 bezpieczeństwo obywateli, 

 bezpieczeństwo wewnętrzne, 

 bezpieczeństwo zewnętrzne, 

 bezpieczeństwo ekologiczne. 

Część kompetencji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego należy do 

organów samorządu terytorialnego. Do działań tych należą dwa osobne obszary: kontrola 
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przestępczości oraz umiejętność reagowania na zdarzenia nadzwyczajne, takie jak np. powódź, 

pożar katastrofa budowlana czy też inne katastrofy lokalne (np. zniszczenie budynku lokalnego w 

wyniku wybuchu gazu).  

Przeciwdziałanie rozwojowi przestępczości oraz zapewnienie wykrywalności przestępstw, należy 

do podstawowych usług publicznych. Wyróżnia się cztery obszary tej kontroli: 

 zapobieganie przestępczości, 

 wykrywalność, 

 reakcja policji na określone zdarzenia, np. zakłócanie porządku publicznego, 

przestępczość i inne nielegalne działania, 

 działania policji dotyczące kontrolowania przestępczości przeciwko moralności 

publicznej i rozpowszechnianiu narkotyków (tzw. przestępstwa bez ofiar) [Duda, 2004]. 

Ocena bezpieczeństwa w kontekście wymienionych obszarów jest dokonywana w sposób 

obiektywny, na podstawie m.in. stopnia zagrożenia danej wspólnoty poprzez zestawienie liczby 

zgłoszonych policji przestępstw określonego rodzaju z liczbą mieszkańców, czyli wskaźnika 

przestępstw ogółem na 1000 mieszkańców oraz wskaźnika wykrytych sprawców przestępstw.  

Im niższa jest liczba przestępstw na 1000 mieszkańców i wyższy wskaźnik wykrywalności tym 

większe powinno być poczucie bezpieczeństwa, a zatem i jakość życia. Wymienione wskaźniki 

obrazują sprawność stosowanych działań w celu przeciwdziałania zagrożeniom oraz innym 

niepożądanym zjawiskom w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego, dlatego 

wykorzystano je w niniejszym raporcie do oceny obiektywnej jakości życia w województwie 

zachodniopomorskim. 

Oceny bezpieczeństwa publicznego można również dokonać analizując bezpieczeństwo pracy. 

Do tego celu można wykorzystać informacje o wypadkach przy pracy, które wiążą się z różnymi 

kosztami.  Koszty te obejmują koszty ponoszone przez poszkodowanych, pracodawców i całe 

społeczeństwo. Z tego względu istotne znaczenie ma niska wypadkowość podczas wykonywanej 

pracy, gdyż rzutuje ona na poczucie bezpieczeństwa i obiektywną jakość życia. Niestety nie 

wykorzystano ich w raporcie ze względu na ograniczoność zasobów danych w Banku Danych 

Lokalnych. 
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5.2. Województwo zachodniopomorskie na tle innych województw Polski – 
analiza porównawcza  

Oceny jakości życia w obszarze instytucjonalno-administracyjnym na poziomie NUTS 2 

dokonano, jak już wspomniano,  w odniesieniu do: 

 funkcjonowania administracji samorządowej – za pomocą wskaźnika ogółu 

przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w kontaktach z administracją, który jest 

wyrażony w procentach; 

 infrastruktury socjalnej i pomocy społecznej - za pomocą wskaźników: liczba miejsc 

(łącznie z filiami) w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców  

oraz liczba placówek stacjonarej pomocy społecznej (łącznie z filiami) na 10 tys. 

mieszkańców 

 bezpieczeństwa publicznego – za pomocą wskaźników liczba przestępstw ogółem na 

1000 mieszkańców i liczba wykrytych sprawców przestępstw.  

Ponieważ liczba dostępnych zmiennych jest ograniczona (pięć), co jest zdeterminowane brakiem 

odpowiednich danych statystycznych, to analiza została przeprowadzona w oparciu o rankingi 

sporządzone dla poszczególnych obszarów i dane źródłowe oraz grupowania na klasy. 

5.2.1. Administracja – obsługa mieszkańców  

W opisie dziedziny administracja, z uwagi na dostępność danych, badania przeprowadzono dla 

lat 2008 i 2011. Analizując ranking przedsiębiorstw ogółem wykorzystujących Internet w 

kontaktach z administracją publiczną w kontekście oceny e-administracji (tab. 5.1) można 

zauważyć zmiany pozycji poszczególnych województw. Województwa, które w 2008 r. 

zajmowały trzy pierwsze miejsca tj. mazowieckie, warmińsko-mazurskie i śląskie w roku 2011 

plasowały się na pozycji odpowiednio 4, 11 i 1. Zatem w dwóch województwach sytuacja pod 

względem e-administracji uległa pogorszeniu, zaś w jednym znacznie się polepszyła. Natomiast 

województwa, które w 2008 r. zajmowały ostatnie miejsca w rankingu tj. świętokrzyskie (14), 

lubuskie (15) i podlaskie (16) w roku 2011 znalazły się na miejscach odpowiednio 16, 2 i 9, czyli w 

jednym województwie sytuacja się pogorszyła, zaś w dwóch polepszyła. Trudno dopatrzeć się 

jakiejś zależności w zmianach pozycji województw.  

W latach 2008-2011 (nie było danych za lata 2007 i 2012) pozycja województwa 

zachodniopomorskiego, pod względem wskaźnika przedsiębiorstw ogółem wykorzystujących 
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Internet w kontaktach z administracją publiczną, na tle innych województw uległa pogorszeniu. 

W ciągu trzech lat województwo zachodniopomorskie spadło z pozycji 7. na 14., lokując się w 

ten sposób na trzecim miejscu od końca, co nie świadczy dobrze o informatyzacji usług 

publicznych. Jednocześnie sugeruje to niski wpływ zmiennej na jakość życia. Powstaje zatem 

pytanie, co spowodowało tak dużą zmianę pozycji województwa zachodniopomorskiego? Jest to 

tym bardziej zastanawiające, że dane źródłowe na rysunku 5.1 wykazują niski stopień 

zróżnicowania między województwami.  

W okresie badawczym wskaźnik ogółu przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w kontaktach 

z administracją w województwie zachodniopomorskim nie odróżniał się zbytnio od wartości tego 

wskaźnika dla innych województw.  Jego wartość zawsze oscylowała wokół średniej wartości 

wskaźnika dla Polski. W latach 2008 i 2010 była nieznacznie wyższa od średniej, zaś w latach 

2009 i 2011 niższa. Sugeruje to, że inwestowanie w rozwój e-administracji zostało zaniedbane 

kosztem innych działań. W konsekwencji przyrost bezwzględny przedsiębiorstw korzystających z 

Internetu wyniósł tylko 26,8 p.p., czyli 44,2%. Gorsze od województwa zachodniopomorskiego 

okazały się tylko województwo małopolskie i świętokrzyskie. 

Tabela 5.1. Ranking województw według przedsiębiorstw ogółem wykorzystujących Internet 
w kontaktach z administracją publiczną 

L. p. Województwo Miejsce w 2008 r. Miejsce w  2011 r. 

1 mazowieckie 1 4 

2 warmińsko-mazurskie 2 11 

3 Śląskie 3 1 

4 dolnośląskie 4 6 

5 pomorskie 5 8 

6 małopolskie 6 15 

7 zachodniopomorskie 7 14 

8 lubelskie 8 3 

9 podkarpackie 9 12 

10 wielkopolskie 10 13 

11 kujawsko-pomorskie 11 7 

12 opolskie 12 10 

13 Łódzkie 13 5 

14 świętokrzyskie 14 16 

15 lubuskie 15 2 

16 podlaskie 16 9 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Rysunek 5.1. Przedsiębiorstwa ogółem wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją 
publiczną [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Sytuacja województwa zachodniopomorskiego wygląda nieco lepiej, gdy ocenimy jego 

przynależność do jednej z czterech klas województw powstałych według odsetka 

przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w kontaktach z administracją publiczną (tab. 5.2). W 

2008 r. województwo zachodniopomorskie należało do 2. klasy wraz z województwem 

dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim, pomorskim i wielkopolskim, czyli cechowało się dobrym 

wskaźnikiem e-administracji. W klasie 1. były trzy województwa (mazowieckie, śląskie i 

warmińsko-mazurskie), podobnie jak w klasie 4. (lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie). W 2011 r. 

nastąpiło przegrupowanie między klasami. Województwo zachodniopomorskie znalazło się w 

klasie 3. wraz z województwem opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i 

wielkopolskim. W niższej - 4. klasie – były tylko dwa województwa: małopolskie i świętokrzyskie. 

W klasie 1. natomiast - obok województwa śląskiego, które zachowało swoją pozycję – znalazły 

się województwo lubelskie i lubuskie, co było dosyć dużą niespodzianką w tym rankingu. W tych 

województwach znacznie zwiększył się odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w 

kontaktach z administracją publiczną, odpowiednio o 52,6% i 82,6%.   
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Tabela 5.2. Klasyfikacja województw według przedsiębiorstw ogółem wykorzystujących 
Internet w kontaktach z administracją publiczną 

Klasa 2008 rok 2011 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

mazowieckie, śląskie, 
warmińsko-mazurskie 

lubelskie, lubuskie, śląskie  

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, lubelskie, 
małopolskie, podkarpackie, 
pomorskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie 

dolnośląskie, kujawsko-
pomorskie, łódzkie, 
mazowieckie, pomorskie  

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, łódzkie, 
opolskie 

opolskie, podkarpackie, 
podlaskie, warmińsko-
mazurskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie,  

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju     
i obiektywnej jakości życia 

lubuskie, podlaskie, 
świętokrzyskie 

małopolskie, świętokrzyskie 

Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy.  
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy. 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Ranking województw i klasyfikacja według klas odzwierciedlających poziom zaspokojenia 

potrzeb w obszarze administracji publicznej, tu e-administracji, obejmuje okres, gdy w 

województwie zachodniopomorskim  rozpoczynano realizację projektów z tego zakresu. Efekty 

tych projektów dopiero zaczynają się ujawniać i obecnie wskaźniki związane z cyfryzacją 

powinny być wyższe. Podejmowane działania były zgodne z 5. celem strategicznymi ujętym w 

Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego [2010], tj. Budowanie otwartej i 

konkurencyjnej społeczności oraz celami kierunkowymi 5.5 – Budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i 5.1 – Rozwój kadry innowacyjnej gospodarki. Cele strategii  były skorelowane z 

priorytetami i działaniami zapisanymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego 2007-2013. Mianowicie z Priorytetem 3. Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego: 

 Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego  

 Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i usług cyfrowych. 

Projekty w zakresie e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji oraz budowy infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego realizowane były w ramach 3. Osi priorytetowej Rozwój 

społeczeństwa informacyjnego RPO Województwa Zachodniopomorskiego 

[www.eregion.wzp.pl/obszary/spoleczenstwo-informacyjne].  
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Celem Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego jest rozwój oraz zapewnienie 

powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do internetu.  Celem Działania 3.2 

Rozwój systemów informatycznych i e-usług jest rozwój aplikacji i systemów informatycznych 

dla sektora publicznego oraz wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.  

W ramach tych działań do podpisano umowy o dofinansowaniu projektów o łącznej wartości 

167 mln zł i wsparciu unijnym w kwocie 109 mln zł. Do największych projektów należą: 

1) e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim, beneficjent: 

województwo zachodniopomorskie, wartość: 23 000 000 zł, dofinansowanie: 17 250 000 zł. 

2) „Budowa kompleksowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej i dostępowej oraz sieci punktów 

hot-spot na obszarach białych plam województwa zachodniopomorskiego”, beneficjent: Paweł 

Karcz LABORATORIUM BADAWCZE ZENIT, wartość: 20 536 858,59 zł, dofinansowanie 9 933 

350,80 zł. 

3) Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – 

budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego, beneficjent: miasto Koszalin, 

wartość:  20 000 000 zł, dofinansowanie UE: 12 200 000 zł. 

4) Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatów stargardzkiego, drawskiego, 

choszczeńskiego i łobeskiego, beneficjent: AS CONSULTING, wartość: 18 450 000 zł, 

dofinansowanie: 8 970 000 zł. 

W perspektywie finansowej 2014-2020, w nowym programie regionalnym zaplanowano dwa 

rodzaje interwencji: 

 wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wykorzystywania ICT – działania, które nie były 

dotychczas realizowane na poziomie regionalnym,  

 rozwój elektronicznych systemów usług publicznych – tu na wsparcie będą mogły liczyć 

jedynie projekty wdrażania systemów przez samorządy. Będą one musiały też spełniać 

kryterium współpracy z funkcjonującymi już systemami centralnymi i regionalnymi. 

Efektywność projektów jest skorelowana z poziomem rozwoju umiejętności informacyjnych 

społeczeństwa. Te z kolei są efektem synergii następujących podobszarów: 

 infrastruktury technicznej, 
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 usług elektronicznych, 

 kompetencji cyfrowych. 

Indeks potencjału e-rozwoju dla województwa zachodniopomorskiego określony przez badanie 

Stowarzyszenia Miasta w Internecie z 2009 roku, wyniósł 1,76, co plasowało region na 7. pozycji 

w kraju. W obrębie powiatów regionu występują znaczne dysproporcje. Najlepsze wskaźniki – 

powyżej średniej wojewódzkiej – posiadają Szczecin (7. miejsce wśród stolic regionów), Koszalin, 

Świnoujście i Kołobrzeg. Najsłabiej w tym rankingu wypadają powiaty: pyrzycki, choszczeński, 

drawski i goleniowski (rys.  5.2).  

Rysunek 5.2. Mapa potencjał e-Rozwoju 

 

Źródło:  [www.eregion.wzp.pl/obszary/spoleczenstwo-informacyjne]. 

Kluczowe problemy rozwojowe województwa zachodniopomorskiego zostały określone i 

opublikowane w ostatnich latach w związku z pracami nad dokumentami strategicznymi o 

charakterze regionalnym. Szczególnie obszernego materiału faktograficznego i statystycznego 

dostarcza Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 oraz Strategia 

Budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2006-

2015.  
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Diagnoza przeprowadzona w ramach przygotowywania Strategii Budowy społeczeństwa 

Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2006-2015 prezentuje szereg 

problemów mających negatywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. 

Głównymi problemami prezentowanymi w powyższym dokumencie są: 

 brak systemu monitorowania zmian w obszarze Społeczeństwa Informacyjnego w 

województwie na poziomie Jednostek Samorządu Terytorialnego, 

 brak współpracy i koordynacji w zakresie informatyzacji pomiędzy jednostkami 

administracji samorządowej na wszystkich szczeblach, 

 brak szerokopasmowej  sieci regionalnej, w szczególności na terenach wiejskich i w 

mniejszych miejscowościach, 

 brak standardów informacji i standardów usług elektronicznych w Jednostkach 

Samorządu Terytorialnego ograniczający budowanie interaktywnych zasobów baz 

danych na poziomie województwa, 

 wysokie zagrożenie wykluczeniem cyfrowym a następnie wykluczeniem społecznym 

mieszkańców terenów wiejskich (popegeerowskich), starszego pokolenia, osób 

niepełnosprawnych i bezrobotnych, 

 niski udział sektora zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

gospodarce regionu, 

 brak pełnej obsługi elektronicznej wszystkich usług publicznych, 

 niewystarczająca promocja problematyki związanej z rozwojem społeczeństwa 

cyfrowego, 

 niewystarczające umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi przez nauczycieli przedmiotowych na wszystkich poziomach 

kształcenia, 

 małe zainteresowanie realizacją projektów wychodzących poza infrastrukturę 

teleinformatyczną, a związanych z kreowaniem zasobów informacyjnych i rozwojem 

zasobów ludzkich. 

Z analiz przeprowadzonych przez autorów Strategii Budowy Społeczeństwa Informacyjnego w 

Województwie Zachodniopomorskim na lata 2006-2015, wynika wprost, że potencjał 

wewnętrzny województwa, niemal zupełnie niewykorzystywany, zlokalizowany jest przede 

wszystkim w kapitale ludzkim oraz jego aktualnych i przyszłych możliwościach rozwoju. Z tego 

względu wiele pracy i różnych działń jeszcze potrzeba by realizowane w województwie projekty 
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cyfryzacji społeczeństwa i administracji przyniosły spodziewane efekty i polepszyły jakość życia w 

regionie. 

5.2.2. Infrastruktura i pomoc społeczna  

Analizę kolejnego obszaru - infrastruktury socjalnej i pomocy społecznej - przeprowadzono w 

oparciu o wspomniane już zmienne, które po zestandaryzowaniu umożliwiły opracowanie 

rankingu województw dla tego obszaru (tab. 5.3). 

Tabela 5.3. Ranking województw dla obszaru infrastruktura socjalna i pomoc społeczna 
L. p. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 opolskie 1 1 

2 warmińsko-mazurskie 2 2 

3 świętokrzyskie 3 3 

4 zachodniopomorskie 4 4 

5 łódzkie 5 7 

6 kujawsko-pomorskie 6 16 

7 podlaskie 7 10 

8 mazowieckie 8 8 

9 lubelskie 9 12 

10 małopolskie 10 6 

11 lubuskie 11 11 

12 śląskie 12 9 

13 podkarpackie 13 13 

14 pomorskie 14 5 

15 wielkopolskie 15 15 

16 dolnośląskie 16 14 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Województwo zachodniopomorskie, zarówno w 2007 r. jak i 2012 r., znajdowało się na 4. 

miejscu w rankingu pod względem zaspokojenia potrzeb w zakresie infrastruktury socjalnej i 

pomocy społecznej. Należało do pierwszej piątki najlepszych pod tym względem województw 

obok: opolskiego (1. miejsce), warmińsko-mazurskiego (2), świętokrzyskiego (3) i łódzkiego (5). 

Województwa te dysponowały największą liczbą miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy 

społecznej na 10 tys. mieszkańców oraz największą liczbą placówek stacjonarnej pomocy 

społecznej na 10 tys. mieszkańców (rys. 5.3, rys. 5.4), większą od średniej ogólnopolskiej. Nic 

więc dziwnego, że w rankingach sporządzonych dla tych zmiennych również zajmowały pierwsze 
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miejsca (tabela 5.4, 5.5). W 2007 r. województwo zachodniopomorskie było nawet na drugim 

miejscu w Polsce pod względem liczby miejsc w takich placówkach (tab. 5.4). 

Ostatnie pięć miejsc w rankingu zajmowały województwa: śląskie, podkarpackie, pomorskie, 

wielkopolskie i dolnośląski. Województwa te cechowały się najniższymi wartościami 

omawianych wskaźników, niższymi od średniej wartości dla Polski. 

W ciągu pięciu lat nastąpiły pewne zmiany w rankingu. W 2012 r. - osiem województw (tj. około 

50% ogółu) zachowało swoją pozycję na liście i osiem (około 50%) przesunęło się w górę lub w 

dół. Wyższe miejsce zajęło województwo pomorskie (5), małopolskie (6), śląskie (9) i 

dolnośląskie (14), a niższe województwo łódzkie (7), podlaskie (10), lubelskie (12) i kujawsko-

pomorskie (16). Wśród województw, które nie zmieniły miejsca w rankingu były m.in. 

województwa z czterech pierwszych miejsc (opolskiego warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskie, 

zachodniopomorskie). Największy awans w rankingu (o 10 miejsc) zanotowało województwo 

pomorskie, które przeszło z pozycji 14 na 5. Było to związane zarówno ze zwiększeniem o około 

24% liczby miejsc w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców, jak i 

wzrostem o około 37% liczb placówek stacjonarnej pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców. 

Były to największe przyrosty tych wskaźników w Polsce. Dzięki temu województwo pomorskie 

znalazło się na 6 miejscu pod względem liczby miejsc i na 4 pod względem liczby placówek. 

Natomiast największy spadek (10 miejsc) w rankingu dotknął województwo kujawsko-

pomorskie, które z pozycji 6 znalazło się na 16. Było to związane ze zmniejszeniem o ponad 7% 

liczby miejsc w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej oraz liczby placówek stacjonarnej 

pomocy społecznej. Było to jedyne województwo, w którym  te wskaźniki spadły. We wszystkich 

pozostałych województwach trend był odwrotny, zgodny z potrzebami i oczekiwaniami 

społeczeństwa. 

W 2012 r. województwo zachodniopomorskie zachowało swoją pozycję w rankingu dla obszaru 

pomocy społecznej, ale odnotowało spadek w rankingach dla zmiennych cząstkowych. Owszem 

nastąpił przyrost względny zarówno liczby miejsc w stacjonarnych placówkach pomocy 

społecznej, jak i liczby placówek stacjonarnej pomocy społecznej, ale był on mniejszy od 

średniego przyrostu poszczególnych wskaźników dla kraju, co spowodowało degradację. Stąd 

wskazane są działania niedopuszczające do dalszej degradacji w tym zakresie. Jest to tym bardzie 

ważne, że oczekiwanie na miejsce w stacjonarnej placówce opieki trwa czasami całymi latami, co 

świadczy o ich niewystarczającej ilości. Ponadto starzenie się społeczeństwa, duży wskaźnik 
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migracji młodych ludzi z województwa oraz zmiana modelu rodziny i opieki nad wymagającymi 

tego członkami rodziny, będą powodowały wzrost zapotrzebowania na tego typu placówki. Dużą 

rolę w tym względzie mogą odegrać działania sektora prywatnego i sektora ekonomii społecznej. 

Ten ostatni dodatkowo mógłby tworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, co nie byłoby bez znaczenia dla regionalnego rynku pracy. 

Tabela 5.4. Ranking województw według liczby miejsc (łącznie z filiami) w placówkach 
stacjonarnej pomocy społecznej na 10 tysięcy mieszkańców   

L. p. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 opolskie 1 1 

2 zachodniopomorskie 2 4 

3 łódzkie 3 5 

4 świętokrzyskie 4 2 

5 warmińsko-mazurskie 5 3 

6 mazowieckie 6 11 

7 podlaskie 7 9 

8 lubuskie 8 10 

9 kujawsko-pomorskie 9 16 

10 małopolskie 10 7 

11 podkarpackie 11 13 

12 lubelskie 12 14 

13 śląskie 13 12 

14 dolnośląskie 14 8 

15 pomorskie 15 6 

16 wielkopolskie 16 15 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Rysunek 5.3. Liczba miejsc (łącznie z filiami) w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej na 
10 tysięcy mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Tabela 5.5. Ranking województw według liczby placówek stacjonarnej pomocy społecznej 
(łącznie z filiami) na 10 tysięcy mieszkańców 
L. p. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 opolskie 1 1 

2 warmińsko-mazurskie 2 2 

3 świętokrzyskie 3 3 

4 zachodniopomorskie 4 6 

5 kujawsko-pomorskie 5 16 

6 lubelskie 6 9 

7 łódzkie 7 12 

8 podlaskie 8 11 

9 śląskie 9 8 

10 małopolskie 10 5 

11 lubuskie 11 10 

12 mazowieckie 12 7 

13 pomorskie 13 4 

14 wielkopolskie 14 14 

15 podkarpackie 15 13 

16 dolnośląskie 16 15 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Rysunek 5.4. Liczba placówek stacjonarnej pomocy społecznej (łącznie z filiami) na 10 tysięcy 
mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Potwierdzeniem dobrego poziomu opieki i pomocy społecznej w województwie 

zachodniopomorskim jest przynależność regionu do klasy 2., tj. klasy województw o średnim 

poziomie rozwoju i obiektywnej jakości życia w tym obszarze Jak wskazują wyniki analizy 

prezentowane w tab. 5.6., jest to klasa, do której należy tylko kilka województw. W 2007 r. 

większość województw (około 63%) należało do klasy 3. o niskim poziomie opieki i pomocy 

społecznej i jedno (około 6%) do klasy 4. – o najniższym poziomie. W 2012 r. nastąpiło pewne 

przegrupowanie województw pomiędzy grupami. Dwa województwa (świętokrzyskie i 

warmińsko-mazurskie), dzięki pozytywnym zmianom badanych zmiennych, przeszły z klasy 2. do 

klasy 1., czyli zwiększyła się liczba regionów o najwyższym poziomie opieki i pomocy społecznej. 

Podobnie dwa województwa (małopolskie i pomorskie) przeszły z klasy 3. do 2. Natomiast 

województwo łódzkie spadło z klasy 2. do 3. Zdeklasowaniu uległy również województwo 

kujawsko-pomorskie (o którym już wspominano) i wielkopolskie – oba znalazły się w klasie 4. 

Zatem w wyniku przegrupowania zwiększyła się liczba (i odsetek) regionów o najniższym 

poziomie opieki i pomocy społecznej, co nie jest korzystne ani dla społeczeństwa tych regionów, 
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ani dla kraju, bo negatywnie rzutuje na wywiązywanie się państwa z funkcji opiekuńczej. Dziwne 

wydaje się zdeklasowanie województwa wielkopolskiego, które cechuje się dobrym poziomem 

rozwoju gospodarczego i społecznego. Może to sugerować, że w tym okresie wysiłki władz 

regionalnych były skierowane na inny obszar kosztem opieki i pomocy społecznej. 

Tabela 5.6. Klasyfikacja województw według obszaru infrastruktura socjalna i pomoc 
społeczna 

Klasa 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

opolskie opolskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

łódzkie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie 

małopolskie, pomorskie, 
zachodniopomorskie 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, lubuskie, 
małopolskie, mazowieckie, 
podkarpackie podlaskie, 
pomorskie, śląskie, 
wielkopolskie 

dolnośląskie, lubelskie, 
lubuskie, łódzkie, 
mazowieckie, podkarpackie, 
podlaskie, śląskie 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie   kujawsko-pomorskie, 
wielkopolskie 

Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy.  
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

5.2.3. Bezpieczeństwo publiczne 

Analizę bezpieczeństwa publicznego przeprowadzono za pomocą dwóch zmiennych: liczby 

przestępstw ogółem na 1000 mieszkańców (destymulanta) i wskaźnika wykrytych sprawców 

przestępstw (stymulanta). Jednakże ze względu na mało istotną zmienność wskaźnika 

wykrywalności przestępstw, nie było możliwe obliczenie wskaźnika syntetycznego dla danego 

obszaru, ani sporządzenie syntetycznego rankingu województw.  Z tego względu opracowano 

ranking województw tylko w oparciu o liczbę przestępstw ogółem (tab. 5.7). 

Tabela 5.7. Ranking województw dla obszaru bezpieczeństwa publicznego w oparciu o liczbę 
przestępstw 
Lp. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 podkarpackie 1 1 
2 podlaskie 2 2 
3 lubelskie 3 3 
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4 małopolskie 4 10 
5 wielkopolskie 5 9 
6 łódzkie 6 7 
7 kujawsko-pomorskie 7 11 
8 opolskie 8 12 
9 mazowieckie 9 6 

10 warmińsko-mazurskie 10 5 
11 świętokrzyskie 11 4 
12 pomorskie 12 8 
13 zachodniopomorskie 13 13 
14 śląskie 14 14 
15 lubuskie 15 15 
16 dolnośląskie 16 16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Z analizy danych w tabeli 5.7 wynika, że w 2007 r. trzy województwa najlepsze pod względem 

bezpieczeństwa publicznego to kolejno: podkarpackie, podlaskie i lubelskie. Województwa te 

charakteryzowały się najniższą liczbą przestępstw ogółem na 1000 mieszkańców (odpowiednio: 

18,05; 22,31; 23,62), niższą nawet od średniej ogólnopolskiej (30,25) (rys. 5.4). Natomiast trzy 

ostatnie miejsca w rankingu zajmowały województwa śląskie, lubuskie i dolnośląskie, w których 

liczba przestępstw ogółem na 1000 mieszkańców była najwyższa i przewyższała średnią 

ogólnopolską o 16-29%. W 2007 r. województwo zachodniopomorskie uplasowało się na 

miejscu 13, ze wskaźnikiem liczby przestępstw wyższym o 13% od średniej ogólnopolskiej, co nie 

świadczy dobrze o poziomie bezpieczeństwa. 

W 2012 r. sytuacja uległa zmianie. Dziewięć województw zmieniło miejsce w rankingu, wśród 

nich cztery zajęły wyższą pozycję (świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, 

pomorskie) dzięki ograniczeniu liczby przestępstw na 1000 mieszkańców oraz zwiększeniu 

wykrywalności przestępstw (rys. 5.5). W tej grupie najbardziej awansowało województwo 

świętokrzyskie, bo aż o siedem miejsc (z 11. na 4.). Województwo to odnotowało największy 

spadek liczby przestępstw (o prawie 22%) i największy przyrost wykrytych sprawców 

przestępstw (o ponad 155%) w Polsce. Pięć województw natomiast zajęło niższe miejsca 

(łódzkie, wielkopolskie, małopolskie, opolskie, kujawsko-pomorskie). Wśród nich województwo 

łódzkie spadło tylko o jedno miejsce w rankingu (z 6. na 7.), zaś województwo małopolskie aż o 

sześć miejsc (z 4. na 10.). W województwie małopolskim liczba przestępstw wzrosła prawie o 9%  

(był to największy przyrost w porównaniu do innych województw), zaś przyrost względny 
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wskaźnika wykrywalności przestępstw był jednym z najniższych (wyniósł 60,8% i był niższy od 

średniej ogólnopolskiej), co spowodowało duże zdeklasowanie.  

W tym czasie województwo zachodniopomorskie zachowało swoje 13. miejsce w rankingu, co 

nie jest zbyt optymistyczne. Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców zwiększyła się, podczas 

gdy w większości województw uległa zmniejszeniu (rys. 5.5). Pomimo to nastąpiły pozytywne 

zmiany we wskaźniku wykrytych sprawców przestępstw, który w ciągu pięciu lat zwiększył się o 

28,4 p.p., czyli prawie o 80%, co jest bardzo korzystne (rys. 5.6). Wskaźnik ten był nawet wyższy 

od średniej krajowej. 

Rys 5.5. Liczba przestępstw ogółem na 1000 mieszkańców  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek 5.6. Wskaźnik wykrytych sprawców przestępstw  [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Niekorzystna zmiana miejsc w rankingu części województw, przy niezmienionej pozycji 

pozostałych, świadczy o zwiększeniu stopnia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Może to 

być związane z trwającym kryzysem gospodarczym, rzutującym m.in. na wzrost bezrobocia i 

ograniczenie dochodów społeczeństwa, a tym samym poszukiwaniem innych źródeł dochodów. 

Wskazane są więc dalsze działania w zakresie wykrywalności przestępstw, m.in. w województwie 

zachodniopomorskim aby nie było ono ciągle poniżej średniej krajowej w tym zakresie, a 

mieszkańcy czuli się bezpieczni (rys. 5.6). 

Swego rodzaju potwierdzeniem konieczności podnoszenia poziomu bezpieczeństwa publicznego 

przez województwo zachodniopomorskie jest jego przynależność do 3. klasy województw, w 

której potrzeba bezpieczeństwa jest zaspokojona w stopniu dostatecznym, ale 

niewystarczającym do zapewnienia odpowiedniej jakości życia (tab. 5.8). W badanym okresie w 

klasie 1. (o najwyższym stopniu bezpieczeństwa) były niezmiennie trzy województwa 

(podkarpackie, podlaskie, lubelskie), stanowiące około 19% ogółu.  W klasie 4. (o najniższym 
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poziomie bezpieczeństwa) w 2007 r. były dwa województwa (lubuskie i dolnośląskie), zaś w 2012 

dołączyło do nich województwo śląskie.   

W 2012 r. polepszyła się sytuacja czterech województw (świętokrzyskiego, warmińsko-

mazurskiego, mazowieckiego i pomorskiego), które przeszły z grupy 3. do 2. W ten sposób w 2. 

klasie znalazło się około 38% ogółu województw. Województwo zachodniopomorskie pozostało 

w klasie 3. pod względem bezpieczeństwa, wraz z województwem małopolskim, kujawsko-

pomorskim (te dwa spadły w rankingu) i opolskim. Nie oznacza to bynajmniej powodu do 

zadowolenia. Wręcz przeciwnie, należy podjąć starania o polepszenie bezpieczeństwa 

mieszkańców, aby osiągnąć jego wyższy poziom. 

Tabela 5.8. Klasyfikacja województw według poziomu bezpieczeństwa 
Klasa 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

lubelskie, podkarpackie, 
podlaskie  

lubelskie, podkarpackie, 
podlaskie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 
kujawsko-pomorskie, łódzkie, 
małopolskie, wielkopolskie 

łódzkie, mazowieckie, 
pomorskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

mazowieckie, opolskie, 
pomorskie, śląskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie, 
zachodniopomorskie 

kujawsko-pomorskie, 
małopolskie, opolskie, 
zachodniopomorskie 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju     
i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, lubuskie, dolnośląskie, lubuskie, śląskie 

Kolor zielony oznacza województwa, które przeszły do wyższej klasy. 
Kolor czerwony oznacza województwa, które przeszły do niższej klasy. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Reasumując, w 2012 r. w skali kraju łącznie około 56% województw cechował dobry i bardzo 

dobry poziom bezpieczeństwa publicznego. Pozostałe 44% województw (w tym województwo 

zachodniopomorskie) charakteryzowało się dostatecznym (przeciętnym) i niedostatecznym 

poziomem bezpieczeństwa. Istniejąca w tych województwach relatywnie wysoka przestępczość, 

naruszająca poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, nie wpływa pozytywnie na jakość życia. 

Należy dążyć do ograniczenia przestępczości. Z tego powodu należy również rozważyć w jakim 

stopniu może ona wynikać np. z braku pracy czy zabezpieczenia socjalnego lub też innych 

uwarunkowań ekonomicznych powodujących wykluczenie społeczne. Poznanie przyczyn 

przestępczości ułatwi dobranie odpowiednich środków zaradczych. 
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5.3. Zróżnicowanie warunków życia mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego – poziom lokalny  

Ocenę jakości życia w obszarze instytucjonalno-administracyjnym na poziomie NUTS 4 można 

było przeprowadzić jedynie w oparciu o dwie zmienne z obszaru infrastruktura socjalna i pomoc 

społeczna – tj. miejsca (łącznie z filiami) w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej na 10 

tys. mieszkańców oraz liczbę stacjonarnych placówek opieki społecznej na 10 tys. mieszkańców. 

Obie zmienne były stymulantami, czyli determinowały poziom tej jakości. Na poziomie lokalnym 

nie były dostępne inne zmienne z tego obszaru, z tego względu – jak już wspomniano - analizę 

rankingu powiatów i grupowania ich na klasy uzupełniono analizą danych źródłowych z tego 

obszaru. 

5.3.1. Infrastruktura socjalna i pomoc społeczna  

W oparciu o zestandaryzowane zmienne sporządzono ranking powiatów w województwie 

zachodniopomorskim dla obszaru infrastruktura socjalna i pomoc społeczna (tab. 5.9).   

Tabela 5.9. Ranking powiatów województwa zachodniopomorskiego dla obszaru 
infrastruktura socjalna i pomoc społeczna 

L. p. Powiat Miejsce 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 sławieński b.d b.d 

2 koszaliński 1 1 

3 gryficki 2 3 

4 białogardzki 3 4 

5 m. Świnoujście 4 12 

6 szczecinecki 5 5 

7 gryfiński 6 7 

8 kołobrzeski 7 6 

9 drawski 8 19 

10 świdwiński 9 8 

11 pyrzycki 10 9 

12 łobeski 11 2 

13 m. Szczecin 12 16 

14 policki 13 15 

15 wałecki 14 18 

16 goleniowski 15 13 

17 stargardzki 16 14 

18 myśliborski 17 11 

19 choszczeński 18 10 
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20 m. Koszalin 19 17 

21 kamieński 20 20 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Analizując ranking w tabeli 5.9 można zauważyć, że w 2007 r. trzy pierwsze miejsca należały 

do powiatów: koszalińskiego, gryfickiego i białogardzkiego. Dysponowały one zarówno 

największą liczbą miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej na 10 tysięcy 

mieszkańców, jak i największą liczbą placówek stacjonarnej pomocy społecznej na 10 tysięcy 

mieszkańców. Z danych źródłowych wynika, że omawiane wskaźniki były w tych powiatach 

kilkakrotnie wyższe (od około 2 do 3,5 razy) od średniej dla województwa 

zachodniopomorskiego. Tak duża liczba miejsc i obiektów stacjonarnej pomocy społecznej może 

mieć związek z sytuacją społeczno-gospodarczą na danym terenie, wysokim wskaźnikiem 

bezrobocia i wskaźnikiem migracji, które determinują zapotrzebowanie na opiekę nad osobami, 

które same nie radzą sobie w życiu (rys. 5.7, 5.8).  

Trzy ostatnie miejsca w rankingu zajmowały powiaty: choszczeński, m. Koszalin i kamieński. W 

tych powiatach analizowane zmienne były dużo niższe (od 1,5 do 3 razy) od średniej wartości 

wskaźników dla województwa. Jest to tym bardziej dziwne, że w tych powiatach ulokowane są 

sanatoria i szpitale rehabilitacyjne, obsługujące kuracjuszy z całej Polski, a zapomniano niejako o 

lokalnej społeczności. Stąd też warto przeprowadzić analizę lokalnego rynku w zakresie popytu i 

podaży usług w tym zakresie. 

W 2012 r. tylko trzy powiaty pozostały na niezmienionej pozycji w stosunku do roku 2007, tj. 

koszaliński (na 1 miejscu), szczecinecki (na 5) i kamieński (na 20).  Obok powiatu koszalińskiego 

najlepsze były powiaty łobeski (który awansował o dziewięć miejsc w górę z pozycji 11 na 2) i 

gryficki (3 miejsce). Awans powiatu łobeskiego był związany z inwestycjami w tym zakresie, 

które poskutkowały przyrostem względnym liczby miejsc w placówkach stacjonarnej opieki 

społecznej na 10 tysięcy mieszkańców o około 78% w stosunku do roku 2007 i przyrostem 

względnym liczby placówek stacjonarnej pomocy społecznej na 10 tysięcy mieszkańców o ponad 

300%. Wskaźniki te osiągnęły wartość dużo wyższą od średniej dla województwa. Synergiczny 

efekt tych zmian zaowocował „skokiem” w rankingu o dziewięć miejsc w górę. 

W badanym roku 17 powiatów zmieniło swoje miejsce w rankingu, przy czym osiem powiatów 

(40% badanych) zajęło niższe miejsca na liście, a dziewięć powiatów (45%) – wyższe. Zmiany 

pozycji były determinowane zmianą badanych cech. Z reguły powiaty, które „spadły” niżej 
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wykazywały ujemne lub niewielkie pozytywne zmiany wskaźników, co powodowało, iż ich 

wartość była niższa od średnich wskaźników dla regionu. Z kolei powiaty awansujące cechowały 

się pozytywnymi zmianami obu zmiennych (zarówno bezwzględnymi, jak i względnymi), co 

skutkowało korzystną relacją do wartości średnich wskaźników w województwie i rzutowało na 

lepszą pozycje w rankingu. 

Największy spadek w rankingu (o 11 miejsc z pozycji 8 na 19) zanotował powiat drawski, w 

którym o około 38% zmniejszyła się liczba miejsc w placówkach stacjonarnej opieki społecznej na 

10 tysięcy i około 35% liczba placówek stacjonarnej pomocy społecznej na 10 tysięcy 

mieszkańców. Były to największe ograniczenia badanych zmiennych w województwie, co 

poskutkowało ustaleniem się wskaźników powiatu znacznie poniżej poziomu średnich wartości 

wskaźników dla województwa. 

W 2012 r. obok powiatu drawskiego, ostatnie miejsca należały do powiatu kamieńskiego 

(zajmował niezmiennie 20 miejsce) i wałeckiego, który spadł z miejsca 14 na 18. 

Rysunek 5.7. Liczba miejsc (łącznie z filiami) w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej na 
10 tysięcy mieszkańców  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Analizując dane źródłowe można zauważyć, że w danym okresie pomimo wzrostu liczby 

zakładów stacjonarnej pomocy społecznej na 10 tysięcy mieszkańców i liczby placówek 

stacjonarnej pomocy społecznej na 10 tysięcy mieszkańców w większości powiatów badane 

wskaźniki były niższe od średniej dla województwa, co sugeruje niedobory w tym zakresie. 

Swoistym potwierdzeniem zapotrzebowania na tego typu placówki jest długi okres oczekiwania 

na miejsce w stacjonarnej placówce pomocy społecznej oraz trendy demograficzne w 

województwie związane ze starzeniem się społeczeństwa. Suma summarum w 50% powiatów 

nie są zaspokajane potrzeby społeczne w tym zakresie, co nie oddziałuje negatywnie na jakość 

życia w tych powiatach. 

Rysunek 5.8. Liczba placówek stacjonarnej pomocy społecznej (łącznie z filiami) na 10 tysięcy 
mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Potwierdzeniem konieczności polepszenia jakości życia w obszarze infrastruktury socjalnej i 

pomocy społecznej jest grupowanie powiatów województwa zachodniopomorskiego według 

klas poziomu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie (tab. 5.10). W  2007 r. do klasy 1. należały 

dwa powiaty (gryficki i koszaliński), które w skali województwa zachodniopomorskiego 

zapewniały bardzo dobre zaspokojenie potrzeb w omawianym obszarze. Pięć powiatów (tj. 25% 

badanych - białogardzki, gryfiński, kołobrzeski, m. Świnoujście, szczecinecki) - należało do klasy 

2. o dobrym poziomie usług wymagającym niewielkich zmian. Łącznie 35% powiatów cechowało 

się najwyższym i średnim poziomem opieki i pomocy społecznej.  Pozostałe 13 powiatów (65%) 

zakwalifikowało się do klasy 3., o dostatecznym poziomie pomocy socjalnej, ale wymagającym 

dużej poprawy. Żaden z powiatów nie należał do klasy 4. - o najgorszych wynikach w tym 

obszarze.  

W 2012 r. nastąpiły małe zmiany w przynależności do poszczególnych grup. Mianowicie dwa 

powiaty awansowały do wyższej klasy, a dwa przeszły do niższej. Z  klasy 3. do klasy 1. przeszedł 

powiat łobeski, który znalazł się tam obok dotychczasowych powiatów gryfickiego i 

koszalińskiego. Z klasy 3. do 2. przeszedł powiat świdwiński. Natomiast zdeklasowane zostały 

powiaty kamieński (z klasy 3. do 4) i m. Świnoujście (z klasy 2. do 3). Przeszeregowania były 

związane ze zmianami badanych cech (o czym już wspominano). Po tych przesunięciach łącznie 

w ośmiu powiatach (40% badanych) był najwyższy i średni poziom opieki i pomocy społecznej, a 

w pozostałych 12 powiatach (60%) - niski. Zatem w większości powiatów powinny być podjęte 

działania ukierunkowane na polepszenie poziomu zaspokojenia potrzeb w obszarze 

infrastruktury socjalnej i pomocy społecznej. 

Tabela 5.10. Klasyfikacja powiatów według wskaźnika syntetycznego dla obszaru 
infrastruktura socjalna i opieka społeczna 

Klasa 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

gryficki, koszaliński,  gryficki, koszaliński, łobeski 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, gryfiński, 
kołobrzeski, m. Świnoujście, 
szczecinecki 

białogardzki, gryfiński, 
kołobrzeski, szczecinecki,  
świdwiński 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

choszczeński, drawski, 
goleniowski, kamieński, łobeski, 
m. Koszalin, m. Szczecin, 
myśliborski, policki, pyrzycki, 
stargardzki, świdwiński, wałecki 

choszczeński, drawski, 
goleniowski, m. Koszalin, m. 
Szczecin, m. Świnoujście, 
myśliborski, policki, pyrzycki, 
stargardzki, wałecki 

Klasa 4:  kamieński  
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Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań. 

5.4. Podsumowanie 

Charakteryzując obiektywny poziom życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w 

kontekście ładu instytucjonalno-administracyjnego wzięto pod uwagę zmienne opisujące trzy 

dziedziny: 

 administracja – funkcjonowanie administracji samorządowej, 

 infrastruktura socjalna i pomoc społeczna, 

 bezpieczeństwo publiczne.  

Na podstawie analizy porównawczej uzyskanych sub-syntetycznych wskaźników obiektywnej 

jakości życia w perspektywie ładu instytucjonalno-administracyjnego można sformułować 

wniosek, iż w dwóch dziedzinach (administracji publicznej i bezpieczeństwa publicznego) 

województwo zachodniopomorskie na tle pozostałych województw wypada poniżej 

przeciętnej, a w jednej dziedzinie dobrze (infrastruktura socjalna i pomoc społeczna). Tabela 

5.11 wskazuje zbiorcze zestawienie pozycji, jakie zajmowało województwo zachodniopomorskie 

w obszarowych rankingach omawianego ładu. Wyniki analizy w ujęciu dynamicznym wskazują, iż 

zmiany następujące w obszarach należących do ładu instytucjonalno-administracyjnego, nie 

skutkowały wyższą pozycją zachodniopomorskiego w rankingu województw w 2012r.  

Tabela  5.11. Pozycja województwa zachodniopomorskiego w poszczególnych dziedzinach 
ładu instytucjonalno-administracyjnego w latach 2007 i 2012 

Rok Administracja* Infrastruktura socjalna i 
pomoc społeczna 

Bezpieczeństwo 
publiczne 

2007 7 4 13 
2012 14 4 13 
Kolorem czerwonym oznaczono przejście na niższe miejsce. 
*Przy administracji lata 2008 i 2011 
Źródło: opracowanie własne. 

Wartości syntetyczne zmiennych ładu instytucjonalno-administracyjnego poddane analizie 

grupowania pozwoliły wyłonić grupy województw o podobnym poziomie zaspokojenia potrzeb 

w poszczególnych dziedzinach i obiektywnej jakości życia. Klasy rozwoju i poziomu życia dla 

województwa zachodniopomorskiego, zestawione według poszczególnych  dziedzin ładu 

społecznego przedstawiono w tab. 5.12. 

najniższy poziom rozwoju     
i obiektywnej jakości życia 

- 

Kolorem zielonym oznaczono przejście do wyższej klasy 
Kolorem czerwonym oznaczono przejście do niższej klasy. 
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Tabela  5.12. Pozycja województwa zachodniopomorskiego według klas poziomu ładu 
instytucjonalno-administracyjnego obiektywnej jakości życia w latach 2007 i 2012 

Rok Administracja* Infrastruktura socjalna i 
pomoc społeczna 

Bezpieczeństwo 
publiczne 

2007 2 2 3 
2012 3 2 3 
Kolorem czerwonym oznaczono przejście do niższej klasy. 
*Przy administracji lata 2008 i 2011 
Źródło: opracowanie własne. 

Klasyfikacja potwierdza, iż tylko w obszarze infrastruktury socjalnej i pomocy społecznej 

zachodniopomorskie należało do klasy 2. województw, odpowiadającej średniemu poziomowi 

jakości życia w danym ładzie. W dwóch pozostałych dziedzinach należało do klasy 3. o niskim 

poziomie jakości życia. 

Należy zauważyć, iż w dwóch dziedzinach infrastruktury socjalnej i pomocy społecznej i 

bezpieczeństwa publicznego (w zakresie wykrywalności przestępstw) szczegółowe dane 

źródłowe wskazują na poprawę pomiędzy rokiem 2007 i 2012 obiektywnej wartości badanych 

cech źródłowych w powyższych obszarach. Brak odzwierciedlenia skutków podejmowanych 

aktywności w rankingu województw świadczy o tym, że te obszary stały się priorytetem także w 

polityce regionalnej innych województw, a w sporej ich liczbie badane cechy charakteryzowały 

się lepszymi wartościami. Niepokojące natomiast jest to, iż nie polepsza się klasa dotycząca 

bezpieczeństwa publicznego o czym – w dużym stopniu – przesądza relatywnie wysoki wskaźnik 

przestępstw zdeterminowany wysoką stopą bezrobocie w regionie, a szczególnie – jego 

struktura (bezrobocie długotrwałe, dotyczące osób starszych, słabiej wykwalifikowanych, 

przeważnie zamieszkujących tereny niezurbanizowane). 

Również analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa zachodniopomorskiego nie 

skłania do optymistycznych wniosków. Większość powiatów znajduje się w klasie 3. o niskim 

poziomie obiektywnej jakości życia (trzeciej lub czwartej), w odniesieniu do obszaru 

infrastruktury socjalnej i pomocy społecznej, co sugeruje konieczność zintensyfikowania działań 

zapobiegających deklasowaniu (tab. 5.13). 
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Tabela 5.13. Klasy poziomu obiektywnej jakości życia w powiatach województwa 
zachodniopomorskiego według obszarów tematycznych ładu instytucjonalno-
administracyjnego (2007 i 2012) 

Powiat 
Infrastruktura socjalna i pomoc społeczna 

klasy w 2007 r. klasy w 2012 r. 
białogardzki 2 2 
choszczeński 3 3 
drawski 3 3 
goleniowski 3 3 
gryficki 1 1 
gryfiński 2 2 
kamieński 3 4 
kołobrzeski 2 2 
koszaliński 1 1 
łobeski 3 1 
m. Koszalin 3 3 
m. Szczecin 3 3 
m. Świnoujście 2 3 
myśliborski 3 3 
policki 3 3 
pyrzycki 3 3 

sławieński B.d B.d 
stargardzki 3 3 
szczecinecki 2 2 
świdwiński 3 2 
wałecki 3 3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano syntetyczne wnioski, które zamieszono 

w tabeli nr 5.14. 

Tabela 5.14. Aspekty determinujące poziom życia mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego w perspektywie ładu instytucjonalno-administracyjnego 
(podsumowanie) 

Czynniki podnoszące   
poziom życia  

w województwie zachodniopomorskim 

Czynniki  wymagające modyfikacji  
w celu poprawy poziomu życia 

w województwie zachodniopomorskim 

w obszarze administracja 
 Funkcjonowanie Elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 
 Realizacja projektu e-Administracja i e-

Turystyka, połączonych z: rozwojem 
infrastruktury sieciowej i peryferyjnej dla 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów 
(EOD), utworzeniem Regionalnego 

 Wskaźnik przedsiębiorstw ogółem 
wykorzystujących Internet w kontaktach z 
administracją publiczną niższy od 
przeciętnego. 

 Dostateczna ocena poziomu e-
administracji. 

 Niedostateczne środki na rozwój e-
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Biuletynu Informacji Publicznej (RBIP, w 
tym Biuletynu JST i Biuletynu jednostek 
organizacyjnych podlegających JST), 
utworzeniem Portalu regionalnego i 
systemu informacyjnego, hurtowni danych 
i baz danych o regionie (eRegion), 
Regionalnej Platformy Komunikacji 
Elektronicznej (RPKE) oraz EOD i platformy 
z tym związanej (dla Urzędu 
Marszałkowskiego i JST). 

administracji. 
 Zbyt wolne wdrażanie e-administracji. 
 Pobudzenie popytu na usługi e-

administracji. 
 Zaoferowanie odpowiedniej podaży usług 

cyfrowych. 
 Dokończenie inwestycji publicznych w 

infrastrukturę szerokopasmową.  
 Stworzenie system wsparcia finansowego i 

regulacyjnego dla inwestycji w 
nowoczesne sieci szkieletowe oraz sieci 
dostępowe. 

 Zapewnienie dostępności mobilnej w 
różnych miejscach (dom, praca, przestrzeń 
publiczna, instytucje publiczne).  

 Edukacja formalna i nieformalna w 
zakresie budowania kompetencji 
cyfrowych. 

 Rozwój statystyki publicznej w zakresie 
gromadzenia danych związanych z 
cyfryzacją społeczeństwa, państwa, 
gospodarki. 

w obszarze infrastruktura socjalna i pomoc społeczna 
 Województwo zachodniopomorskie na 4. 

miejscu w rankingu ogólnopolskim pod 
względem zaspokojenia potrzeb w zakresie 
infrastruktury socjalnej i pomocy 
społeczne. 

 Relatywnie duży odsetek młodych osób, 
które mogłyby pracować w rozwijanym 
sektorze opieki i pomocy społecznej w 
połączeniu z opieką zdrowotną i 
specjalistycznymi usługami 
rehabilitacyjnymi. 

 Rozwijające się podmioty ekonomii 
społecznej nastawione pomoc 
potrzebującym. 

 Duży i nie w pełni wykorzystany potencjał 
kapitału społecznego, który stanowi 
potencjalne zaplecze rozwoju opieki i 
pomocy w ramach ekonomii społecznej. 

 Odbudowywanie szkolnictwa 
zawodowego, które może być 
ukierunkowane na określone funkcje 
społeczne. 

 Dostosowanie podaży usług socjalnych do 
popytu konsumentów pod względem 
ilościowym i przestrzennym. 

 W 2012 r. Łącznie 60% powiatów należało 
do klasy 3. I 4. Pod względem poziomu 
opieki i pomocy społecznej. 

 Stworzenie systemu zachęt do 
angażowania się sektora prywatnego i 
ekonomii społecznej w rozwój opieki 
społecznej. 

 Edukacja formalna i nieformalna w 
obszarze opieki i pomocy społecznej, 
połączona z kampaniami społecznymi 
propagującymi funkcje opiekuńcze. 

 Realizacja programów społecznych 
ograniczających wykluczenie społeczne, 
które jest związane z różnymi przyczynami 
(np. Utrzymanie asystentów rodziny czy 
asystentów zawodowych dla młodych 
osób zagrożonych wykluczeniem z rynku 
pracy). 

 Włączenie wolontariatu z opieki i pomocy 
do programów praktyk w odpowiednich 
szkołach i kierunkach studiów. 

 Niedostateczna liczba miejsc w 
schroniskach i noclegowniach dla 
bezdomnych oraz niewystarczający zakres 
opieki medycznej i żywieniowej dla tej 
grupy społecznej. 

 Lepsze zintegrowanie i skoordynowanie 
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służb publicznych w celu podniesienia 
efektywności świadczonych usług 
społecznych. 

w bezpieczeństwa publicznego 
 Dwukrotny wzrost wskaźnika 

wykrywalności przestępstw. 
 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w 

wzp jest równy średniej wartości 
wskaźnika ogólnopolskiego. 

 System monitoringu za pomocą kamer 
newralgicznych miejsc w aglomeracjach. 

 Edukacja społeczeństwa w zakresie 
pobudzania aktywności i 
odpowiedzialności obywatelskiej. 

 Zwiększony monitoring służb 
porządkowych w newralgicznych 
miejscach. 

 Wyższy od przeciętnego wskaźnik liczby 
przestępstw ogółem na 1000 
mieszkańców. 

 Dostateczna ocena poziomu 
bezpieczeństwa. 

 Ustalenie stopnia zdeterminowania 
przestępczości brakiem pracy, dochodów, 
zabezpieczenia socjalnego lub też innymi 
uwarunkowaniami ekonomiczno-
społecznymi, powodujących wykluczenie 
społeczne w celu dobrania instrumentów 
zaradczych. 

 Lepsze zintegrowanie i koordynacja służb, 
instytucji i osób działających w ramach 
systemu bezpieczeństwa zbiorowego. 

 Poprawa bezpieczeństwa na drogach. 
 Dalsza modernizacja oświetlenia 

ulicznego, zwłaszcza w newralgicznych 
obszarach. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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6. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju  

6.1. Wprowadzenie 

W niniejszym rozdziale scharakteryzowano dwie grupy wskaźników jakości życia: 

uwarunkowania środowiska naturalnego i gospodarkę komunalną, oddziałującą na jego stan. 

Niezaprzeczalną determinantą rozwoju społeczno-ekonomicznego i jakości życia jest  środowisko 

naturalne, którego zasoby stanowią fundament działalności gospodarczej oraz integralności 

społeczeństw.  Środowisko naturalne ma dychotomiczny charakter, co oznacza, że stanowi 

zarówno podstawę szeroko rozumianego rozwoju, jak też jest barierą z uwagi na 

wyczerpywalność zasobów i ograniczoną pojemność absorpcyjną. Środowisko przyrodnicze 

„radzi” sobie z pewnym poziomem obciążeń spowodowanych aktywnością człowieka poprzez 

naturalną pojemność asymilacyjną. Przekroczenie granic dopuszczalnego obciążenia jest 

niekorzystne dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa.  

Ograniczoność zasobów środowiskowych w zestawieniu z nieograniczonością potrzeb ludzi 

powoduje konieczność racjonalnego gospodarowania jego zasobami, a zatem ciągłego 

dokonywania wyborów pomiędzy różnymi alternatywnymi możliwościami wykorzystania tych 

zasobów. Społeczeństwo powinno świadomie gospodarować zasobami środowiska 

przyrodniczego, zachowując ich wysoką bioróżnorodność, walory krajobrazowe, estetyczne, 

„zdrowotne” i kulturowe, tak by utrzymać równowagę w ekosystemach. Dzięki temu bowiem 

możliwe jest użytkowanie środowiska przyrodniczego, a poprzez to zaspokojenie potrzeb 

ludzkich, czego konsekwencją jest uzyskanie odpowiedniej jakości życia.  

Gospodarując zasobami środowiska przyrodniczego, dokonujemy wyboru ich zastosowania, z 

czym wiążą się określone korzyści i koszty. Z jednej strony intensywne użytkowanie środowiska 

i wykorzystywanie jego zasobów przynosi korzyści ekonomiczne, z drugiej natomiast obciążanie 

go wytworami ludzkiej działalności oddziałuje negatywnie na jego stan, co pogarsza warunki i 

jakość życia. Biorąc to pod uwagę należy wybrać taki sposób gospodarowania (zrównoważony 

rozwój), który stworzy podstawy do wyboru sposobu użytkowania przyrodniczych dóbr i usług, 

nienaruszający sieci złożonych współzależności, pozwalających na trwanie ekosystemów oraz 

przyczyni się do tworzenia dobrobytu społecznego, powstającego w oparciu o zasoby naturalne. 

W wymiarze środowiskowym należy zwracać szczególną uwagę na unikanie wyrządzania szkód, a 

przede wszystkim nieodwracalnych i niepożądanych zmian w środowisku. Niestety 

dotychczasowe, nieustanne dążenie do ciągłego wzrostu gospodarczego, mierzonego ilością 
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posiadanych dóbr i usług, połączone m.in. z postępem technicznym, uprzemysłowieniem, 

procesami urbanizacyjnymi, stosowaniem środków chemicznych, spowodowały naruszenie 

równowagi przyrodniczej i ujawnienie się barier ekologicznych, stanowiących zagrożenie dla 

egzystencji ludzi na ziemi. Kryzys ekologiczny uświadomił ludziom skalę zagrożeń, które 

dotyczyły poziomu życia (obiektywnej jakości życia) i subiektywnej jakości życia. Z tego powodu 

przy ocenie jakości życia zwraca się uwagę na ochronę środowiska naturalnego oraz 

prowadzenie działalności gospodarczej i życie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W 

koncepcji zrównoważonego rozwoju jakości życia przypisano zarówno rolę celu, jak i efektu. Ich 

osiągnięcie jest zdeterminowane zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałością 

podstawowych procesów przyrodniczych. One to bowiem warunkują możliwości zaspokajania 

podstawowych potrzeb społeczeństwa obecnego i przyszłego [Kryk, 2003]. 

Rozwój zrównoważony jest uwarunkowany przestrzenią ekologiczną, czyli wydajnością zasobów 

odnawialnych i nieodnawialnych oraz zdolnością absorpcyjną środowiska (w skali globu, 

kontynentu, kraju i regionu). Rozwój gospodarczy zrównoważony przez zintegrowanie aspektów 

ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i instytucjonalnych, wymaga promowania 

sposobów gospodarowania „przyjaznych środowisku”, zasobooszczędnych, efektywnych 

energetycznie oraz przyspieszenia procesów przywracania środowiska do równowagi 

przyrodniczej. Ma to zasadnicze znaczenie dla jakości życia obecnie i w przyszłości. Trudność 

polega na skutecznym połączeniu ochrony środowiska z trwałym wzrostem gospodarczym w 

długim okresie, tak aby zapewnić ludziom odpowiednią jakość życia i zaspokoić ich potrzeby w 

różnych wymiarach. Realizacja tego wyzwania jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, 

wymagającym m.in. zbieżności polityki ekologicznej, ekonomicznej, społecznej, regionalnej, 

rozwoju regionu, energetycznej i innych polityk dziedzinowych. Zintegrowane, 

interdyscyplinarne działania powinny zapewnić stan środowiska przyrodniczego, gwarantujący 

pożądaną jakość życia, a szerzej ład środowiskowy, który będzie zgodny z ładem gospodarczym, 

społecznym i instytucjonalnym. Z tego względu, działania przesądzające o poprawie obiektywnej 

jakości życia [zgodnie z wyzwaniami Strategii Europa 2020, Strategią Zrównoważonego Rozwoju 

Polski do 2025 roku, Długookresową Strategią Rozwoju Kraju do 20230 roku i polityką 

ekologiczną państwa] należy rozpatrywać m.in. pod kątem następujących aspektów: 

 ochrony atmosfery ziemskiej (ograniczenia emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza), 

 nieszkodzenia przyrodzie,  czyli zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

(w tym ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień, 
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utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a 

także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody),  

 zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych 

(zasobooszczędności i efektywności energetycznej), 

 zdrowych warunków życia (eliminowanie odpadów, szkodliwych substancji, 

promieniowania i hałasu). 

Te aspekty zdeterminowały wybór wskaźników przyjętych do badania jakości życia w obszarze 

środowiskowym.  

Stan środowiska przyrodniczego ma związek m.in. z prawidłową gospodarką komunalną w 

regionie, stąd ujęto ją w obszarze środowiskowych uwarunkowań jakości życia, aczkolwiek 

czasami jest ujmowana w obszarze infrastruktury. Gospodarka komunalna stanowi dział 

gospodarki narodowej zarządzany przez samorząd terytorialny (województwo, powiat, gminę), a 

jej celem jest zaspokojenie materialno-bytowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług 

materialnych i niematerialnych. Gospodarka komunalna obejmuje: 

 gospodarkę wodno-ściekową – dotyczącą zasobów wodnych, sporządzania bilansów, 

ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odprowadzania i unieszkodliwiania 

ścieków wraz z zagospodarowaniem odpadów, 

 gospodarkę cieplną – zajmującą się wytwarzaniem i rozprowadzaniem energii cieplnej 

do celów grzewczych, 

 gospodarkę energetyczną – zajmującą się wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłem, 

magazynowaniem, dystrybucją oraz użytkowaniem paliw (gazu) lub energii, 

  gospodarkę odpadami – dotyczącą całokształtu zagadnień związanych z wywozem, 

składowaniem i utylizacją odpadów, zapobieganiem zanieczyszczaniu ulic, placów, 

terenów otwartych, 

 dbanie o odpowiedni standard telekomunikacji w regionie, komunikacji, dróg, melioracji 

miejskich i zieleni miejskiej. 

W gospodarce komunalnej ważne jest zapewnienie niezawodności funkcjonowania i 

bezpieczeństwa działania sektorów inżynieryjnych, propagowanie nowości i lepszej jakości usług. 

Rozbudowa urządzeń infrastruktury komunalnej przyczynia się do poprawy ogólnego stanu 

zagospodarowania miast i regionu oraz upowszechnienia świadczonych w tym zakresie usług. Im 

te usługi są lepsze, tym wyższa jest jakość życia w regionie. 
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6.2. Województwo zachodniopomorskie na tle innych województw Polski – 
analiza porównawcza  

6.2.1. Warunki środowiskowe 

Na potrzeby oceny poziomu życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w 

kontekście ładu środowiskowego zaproponowano zbiór kilkunastu potencjalnych cech 

diagnostycznych. Mianowicie wskazano: użytkowanie gruntów ornych, powierzchnię użytków 

rolnych na 1 mieszkańca, udział powierzchni rolnych w powierzchni ogółem, powierzchnię 

obszarów chronionych, ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane jako odsetek ścieków 

wymagających oczyszczenia, emisję zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych dla 

środowiska, emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w t/rok/100 km2, wskaźnik 

zanieczyszczenia powietrza, odpady wytwarzane w ciągu roku na 1 km2, odpady składowane. 

Większość tych zmiennych była dostępna tylko na poziomie NUTS 2 lub wykazywała tak małą 

zmienność, że nie można było ich wykorzystać w kolejnych etapach badań. Ostatecznie, po 

weryfikacji merytorycznej i statystycznej, do badania przyjęto 4 wskaźniki pozwalające ocenić 

obiektywną jakość życia na poziomie NUTS 2 (województw), oraz 4 zmienne wykorzystane do 

analizy poziomu życia na poziomie NUTS 4 (powiatów). Dobór zmiennych był także uzależniony 

od dostępności i wiarygodności danych statystycznych w ujęciu regionalnym. W badaniu 

wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS.  

Z tego względu w obszarze uwarunkowań środowiskowych przedmiotem pomiaru 

wskaźnikowego w kontekście jakości życia były:  

 powierzchnia obszarów chronionych [ha] lub udział obszarów prawnie chronionych 

w powierzchni ogółem [%]  – im wskaźnik większy, tym lepsze są środowiskowe 

warunki do życia, pracy, odpoczynku, 

 odpady wytwarzane w ciągu roku na 1 km2 - im jest ich mniej, tym mniejsze 

obciążenie środowiska i problemy z ich zagospodarowaniem, 

 udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku [%] – 

im mniej będzie odpadów na składowiskach, a więcej zostanie poddanych 

recyklingowi, tym lepszy będzie stan środowiska przyrodniczego, 

 emisja zanieczyszczeń pyłowych w tonach/rok/100 km2 - im mniejsza wielkość emisji 

tych zanieczyszczeń, tym lepiej dla środowiska i ludzi, 
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 emisja zanieczyszczeń gazowych w tonach/rok/100 km2 - im mniejsza wielkość emisji 

gazów, tym mniejsze obciążenie środowiska i mniejsze zagrożenie dla ludzi. 

Zmiany wysokości tych wskaźników  umożliwiają stwierdzenie, czy podmioty (fizyczne i prawne, 

w tym organy władzy i administracji rządowej i samorządowej) zachowują się odpowiedzialnie 

względem  środowiska i próbują wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju, rzutując na jakość 

życia. 

Wyłonione zmienne zostały poddane standaryzacji w celu doprowadzenia do ich wzajemnej 

porównywalności, dzięki temu sporządzono ranking województw według zmiennych opisujących 

uwarunkowania środowiskowe (tab. 6.1). 

Tabela 6.1. Ranking województw według zmiennych opisujących uwarunkowania 
środowiskowe 
L. p. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 warmińsko-mazurskie 1 2 

2 mazowieckie 2 1 

3 podkarpackie 3 5 

4 wielkopolskie 4 3 

5 podlaskie 5 4 

6 lubuskie 6 7 

7 pomorskie 7 9 

8 lubelskie 8 6 

9 kujawsko-pomorskie 9 10 

10 świętokrzyskie 10 14 

11 zachodniopomorskie 11 8 

12 małopolskie 12 11 

13 łódzkie 13 12 

14 opolskie 14 15 

15 dolnośląskie 15 13 

16 śląskie 16 16 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Analizując ranking w tabeli 6.1 można zauważyć, że w 2007 r. w pierwszej piątce województw o 

najlepszych uwarunkowaniach środowiskowych były kolejno: województwo warmińsko-

mazurskie, mazowieckie, podkarpackie, wielkopolskie i podlaskie. Województwa te 

charakteryzowały się największą powierzchnią obszarów chronionych oraz relatywnie niskimi 

wskaźnikami obciążenia środowiska w porównaniu do innych województw i średniej 

ogólnopolskiej.  Ostatnie pięć miejsc zajmowały województwa: małopolskie, łódzkie, opolskie, 
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dolnośląskie i śląskie. Województwa te mają charakter przemysłowy, niewiele powierzchni 

stanowią tam obszary chronione. Skumulowanie w nich ekologicznie uciążliwych rodzajów 

działalności gospodarczej powoduje, iż wskaźniki obciążenia środowiska są relatywnie wysokie i 

przekraczają wartości średnie dla całego kraju. Generalnie w badanym okresie zmiennymi, które 

najbardziej różnicowały województwa były ilość wytwarzanych i składowanych odpadów oraz 

emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Prawie niezmienna była powierzchnia obszarów 

chronionych, co wynika z charakteru zmiennej oraz stosunkowo rygorystycznego (dobrego dla 

środowiska) prawa nie przekwalifikowywania obszarów przyrodniczo cennych na inne cele.  

W 2007 r. województwo zachodniopomorskie było na 11. miejscu w rankingu. Powierzchnia 

obszarów chronionych w województwie zachodniopomorskim stanowiła około 4,9% ogółu ich 

powierzchni w kraju i była o około 1,3 mniejsza od średniej krajowej (rys. 6.1). Ilość odpadów 

wytwarzanych w ciągu roku na 1 km2 była mniejsza o 36,6% od średniej ogólnopolskiej (rys. 6.2), 

ale kilkakrotnie większa (od 1,5 do 8 razy) od ilości odpadów wytwarzanych w województwach o 

najlepszych uwarunkowaniach środowiskowych. Natomiast poniżej średniej wartości kształtował 

się wskaźnik emisji zanieczyszczeń pyłowych [w tonach/rok/100 km2] (był o około 1/3 niższy) 

(rys. 6.3) oraz wskaźnik emisji zanieczyszczeń gazowych [w tonach/rok/100 km2] (był dwukrotnie 

niższy) (rys. 6.4).  

W ciągu pięciu lat wszystkie województwa zmieniły swoje miejsce w rankingu. W 2012 r. na 

pierwszym miejscu znalazło się województwo mazowieckie, na drugim - warmińsko-mazurskie, 

na trzecim – wielkopolskie, na czwartym – podlaskie, a na piątym – podkarpackie. Województwo 

mazowieckie dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń pyłowych (o około 53%), odpadów 

wytwarzanych w ciągu roku (o 12%) i udziału odpadów składowanych w ilości odpadów 

wytwarzanych (o ponad 40%), awansowało na pierwsze miejsce. Ostatnie pięć miejsc zajmowały 

województwa: łódzkie, dolnośląskie, świętokrzyskie, opolskie i śląskie. W tej grupie, na miejscu 

województwa małopolskiego, pojawiło się województwo świętokrzyskie, które spadło w 

rankingu o cztery miejsca (z 10. na 14.). Było to prawdopodobnie związane ze zwiększeniem 

ilości wytwarzanych odpadów (o około 40%) oraz emisji zanieczyszczeń gazowych (o ponad 5%), 

podczas gdy trendy w zmianie tych wskaźników dla pozostałych województw były odwrotne. 

W 2012 roku województwo zachodniopomorskie awansowało z miejsca 11. na 8. Zrealizowane 

inwestycje służące ochronie środowiska, zarówno o charakterze komunalnym jak i 

przemysłowym,  spowodowały ograniczenie o ponad 22% ilości odpadów wytwarzanych w ciągu 
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roku na 1km2, zmniejszenie o ponad 54% wskaźnika emisji zanieczyszczeń pyłowych [w 

tonach/rok/100 km2] oraz zmniejszenie o 1% wskaźnika emisji zanieczyszczeń gazowych [w 

tonach/rok/100 km2]. Pomimo, iż nadal wartości tych wskaźników dla województwa 

zachodniopomorskiego kilkakrotnie przewyższały wskaźniki dla województw będących na czele 

listy rankingowej, to nastąpiło obniżenie ich poziomu poniżej średniej krajowej, co 

zagwarantowało awans o trzy miejsca w rankingu.  Zmniejszyła się również powierzchnia 

obszarów chronionych w województwie (o 2%), co nie jest korzystne z punktu widzenia jakości 

środowiska przyrodniczego.   

Generalnie, większość zmian w obszarze środowiskowym miała charakter pozytywny, co 

przekłada się na polepszenie stanu środowiska przyrodniczego i jakość życia w regionie. Bowiem 

im czystsze środowisko, tym lepsze warunki zdrowotne do życia i pracy mają mieszkańcy. Nie 

oznacza to jednak, że można przykładać mniejszą wagę do zagadnień związanych z ochroną 

środowiska. Wręcz przeciwnie, niezbędne są działania, które umożliwią polepszenie wskaźników 

ekologicznych, a tym samym pozycji województwa zachodniopomorskiego w rankingu 

województw. 

Rysunek  6.1. Powierzchnia obszarów chronionych [ha] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek  6.2. Odpady wytwarzane w ciągu roku na 1km2 [t] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Rysunek 6.3. Emisja zanieczyszczeń pyłowych tonach/rok/100 km2   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek 6.4. Emisja zanieczyszczeń gazowych w tonach/rok/100 km2   

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Zachodzące od lat przemiany gospodarcze i zmiany w zakresie ochrony środowiska 

przyrodniczego spowodowały, iż województwo zachodniopomorskie przestało być zaliczane do 

obszarów zagrożenia ekologicznego. Mimo, że od województw będących na czele rankingu 

dzieli je pewien dystans, to w klasyfikacji województw według zmiennych opisujących 

uwarunkowania środowiskowe należało do 2. klasy, zarówno w 2007 r. jak i 2012 r. (tab. 6.2). 

Od 2012 r. znajduje się w tej klasie wraz z województwami: warmińsko-mazurskim, lubelskim, 

lubuskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim i wielkopolskim.  

Tabela 6.2.  Klasy województw według wskaźnika syntetycznego dla obszaru środowisko  
Klasa 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

warmińsko-mazurskie mazowieckie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, lubuskie, 
małopolskie, mazowieckie, 
podkarpackie, podlaskie, 
pomorskie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie, 
zachodniopomorskie 

lubelskie, lubuskie, 
podkarpackie, podlaskie, 
pomorskie, warmińsko-
mazurskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie 
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Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, łódzkie, opolskie dolnośląskie, kujawsko-
pomorskie, łódzkie, 
małopolskie, opolskie, 
świętokrzyskie  

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju     
i obiektywnej jakości życia 

śląskie śląskie 

Kolorem zielonym oznaczono województwo, które przeszło do wyższej klasy. 
Kolorem czerwonym oznaczono województwo, które przeszło do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak widać w tabeli 6.2 do klasy pierwszej należało tylko jedno województwo. W 2007 r. było to 

województwo warmińsko-mazurskie, które w 2012 r. „spadło” do klasy 2. Na jego miejsce 

awansowało województwo mazowieckie, które w danym czasie znacznie ograniczyło emisję 

wszystkich omawianych rodzajów zanieczyszczeń i gdzie zwiększyła się powierzchnia obszarów 

chronionych. Jedno województwo (śląskie) niezmiennie lokowało się w klasie 4. Pomimo, iż w 

tym województwie udało się znacznie ograniczyć emisję pewnych rodzajów zanieczyszczeń, to 

charakter prowadzonej tam działalności gospodarczej, generującej nadal relatywnie duże ilości 

zanieczyszczeń oraz efekt synergii wcześniejszych i obecnych obciążeń środowiskowych, 

utrudnia przekwalifikowanie do wyższej klasy.  

W ciągu pięciu lat nastąpiły niekorzystne zmiany w proporcji przynależności województw do 

klasy 2. i 3. Mianowicie w 2007 r. do klasy 2. należało 11 województw (około 69% ogółu), a w 

2012 r. tylko 8 (50%). Do klasy 3. przeszły trzy województwa: kujawsko-pomorskie, małopolskie, 

świętokrzyskie. Na zmianie pozycji województwa kujawsko-pomorskiego zaważyło największe w 

tym czasie w Polsce ograniczenie powierzchni obszarów chronionych oraz wzrost emisji gazów. 

W wypadku województwa świętokrzyskiego nastąpiło zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów 

i zanieczyszczeń gazowych. Natomiast w przypadku województwa małopolskiego, zmiany które 

nastąpiły – mimo iż miały charakter pozytywny - były statystycznie relatywnie mniej istotne i nie 

zapewniły zachowania pozycji. Łącznie w badanym okresie 25% województw zdeklasowało się, 

co oznacza pogorszenie jakości środowiska w tych województwach. Sugeruje to również 

zaniedbanie ochrony środowiska w okresie trwania kryzysu gospodarczego.  W tym kontekście 

tym bardziej istotne stają się pozytywne zmiany, które zaszły w województwie 

zachodniopomorskim, mimo iż nie zmieniło ono przynależności klasowej. 
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6.2.2. Gospodarka komunalna 

Do analizy jakości życia w obszarze gospodarki komunalnej na poziomie województwa przyjęto 

ostatecznie pięć zmiennych. Trzy zmienne były stymulantami, a dwie destymulantami. Zmienna 

„Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane jako % ścieków wymagających oczyszczenia” 

miała tak niską zmienność, że nie mogła być zastosowana do dalszych obliczeń statystycznych. Z 

tego powodu zestandaryzowano tylko cztery zmienne (powierzchnia terenów zieleni, zmieszane 

odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych per capita, udział odpadów 

składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku, ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej w % ogółu ludności) i na tej podstawie opracowano ranking województw dla 

gospodarki komunalnej (tab.6.3). 

Tabela 6.3. Ranking województw według zmiennych opisujących gospodarkę komunalną 
L. p. Województwo Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 łódzkie 1 1 

2 śląskie 2 4 

3 zachodniopomorskie 3 2 

4 wielkopolskie 4 3 

5 pomorskie 5 11 

6 dolnośląskie 6 6 

7 warmińsko-mazurskie 7 13 

8 kujawsko-pomorskie 8 10 

9 podkarpackie 9 12 

10 małopolskie 10 8 

11 lubuskie 11 14 

12 lubelskie 12 5 

13 mazowieckie 13 7 

14 świętokrzyskie 14 9 

15 podlaskie 15 16 

16 opolskie 16 15 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Analizując ranking w tabeli 6.3 można zauważyć, że w 2007 r. województwo 

zachodniopomorskie było na 3. miejscu w Polsce. Obok województw  łódzkiego (1. miejsce) i 

śląskiego (2. miejsce) należało do trzech najlepszych pod względem poziomu gospodarki 

komunalnej. Trzy ostatnie miejsca natomiast zajmowały województwa: opolskie, podlaskie i 

lubuskie. Zmienną  najbardziej różnicującą pozycję województw w rankingu była powierzchnia 
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terenów zieleni i udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku. 

Pozostałe zmienne charakteryzowała mała zmienność. 

W 2012 r. nastąpiły zmiany w rankingu w porównaniu do 2007 r. Mianowicie, siedem 

województw zajęło wyższe miejsca w rankingu (tj. lubelskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), a siedem województw niższe (tj. kujawsko-

pomorskie, lubuskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i śląskie).  Dwa województwa 

tj. łódzkie i dolnośląskie pozostały na tej samej pozycji – odpowiednio – 1. i 6.  

Największy wzrost w rankingu dotyczył województwa lubelskiego (z miejsca 12. na 5.) i 

świętokrzyskiego (z miejsca 14. na 9.). W przypadku województwa lubelskiego mogło to wynikać 

z ograniczenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych 

per capita o około 15% i przyrostu o ponad 7% wskaźnika odsetka ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej. Natomiast przeszeregowanie województwa świętokrzyskiego mogło być 

związane ze zmniejszeniem o około 20% ilości zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z 

gospodarstw domowych per capita, zmniejszeniem o ponad 7% wskaźnika udziału odpadów 

składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku oraz zwiększeniem o około 12% 

wskaźnika liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej. W obu przypadkach wymienione 

wskaźniki były korzystniejsze w porównaniu do średniej wartości tych wskaźników dla kraju, a 

ich osiągnięcie było związane z przeprowadzonymi inwestycjami w gospodarce wodnej i 

gospodarce odpadami (rys. 6.5 – 6.8). 

Awans województwa zachodniopomorskiego na 2. miejsce w rankingu w 2012 r. również miał 

związek z poczynionymi w tym okresie dużymi inwestycjami w infrastrukturę komunalną w 

zakresie gospodarki wodnej i gospodarki odpadam. Poskutkowały one zmniejszeniem wskaźnika 

zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych per capita o około 

10%, zwiększeniem wskaźnika liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej o ponad 4% 

(przy czym odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w województwie jest prawie 17% 

większy od średniej ogólnopolskiej) oraz zwiększeniem powierzchni terenów zielonych o ponad 

16% (przyrost ten był o 15% większy od przyrostu, który nastąpił w Polsce). 

Największy spadek w rankingu dotknął województwo pomorskie (z miejsca 5. na 11.) i 

warmińsko-mazurskie (z miejsca 7. na 13.). W przypadku województwa pomorskiego mogło to 

być związane ze zwiększeniem wskaźnika zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z 

gospodarstw domowych per capita, który wykazywał trend odwrotny do pozostałych 
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województw. Natomiast w przypadku województwa warmińsko–mazurskiego spadek mógł być 

związany z ograniczeniem powierzchni terenów zieleni prawie o 45% oraz relatywnie małym 

przyrostem wskaźnika liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, który był około 30% 

niższy od średniej wartości tego wskaźnika dla Polski (rys. 6.5 – 6.8). 

Rysunek  6.5. Powierzchnia terenów zieleni [ha] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek 6.6. Zmieszane odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych per capita [kg]  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Rysunek 6.7. Udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek 6.8. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Dobrym odzwierciedleniem zmian zachodzących w obszarze gospodarki komunalnej jest 

klasyfikacja województw według wskaźnika syntetycznego (tab. 6.4).  

Tabela 6.4.  Klasyfikacja województw według wskaźnika syntetycznego w obszarze gospodarki 
komunalnej 

Klasa 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

łódzkie, śląskie, 
zachodniopomorskie 

łódzkie 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

dolnośląskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie 

śląskie, zachodniopomorskie, 
dolnośląskie, wielkopolskie, 
lubelskie, mazowieckie 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, lubuskie, 
małopolskie, mazowieckie, 
podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie 

pomorskie, warmińsko-
mazurskie, kujawsko-
pomorskie, lubuskie, 
małopolskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie, opolskie 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju     
i obiektywnej jakości życia 

opolskie podlaskie 

Kolorem zielonym oznaczono województwo, które przeszło do wyższej klasy. 
Kolorem czerwonym oznaczono województwo, które przeszło do niższej klasy. 

Źródło: opracowanie własne. 
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W 2007 r. w 1. klasie województw o bardzo dobrym poziomie gospodarki komunalnej były trzy 

województwa (stanowiące około 19% ogółu województw): łódzkie, śląskie i 

zachodniopomorskie. W klasie 2.  – o dobrym poziomie gospodarki komunalnej - były cztery 

województwa (25% ogółu), w klasie 3. – o poziomie dostatecznym/przeciętnym -  osiem 

województw (50%), a w klasie 4. - o najgorszym poziomie tylko jedno województwo (opolskie).  

Zatem w około 44% województw poziom zaspokojenia potrzeb/świadczonych usług przez 

gospodarkę komunalną był dobry, zaś w 56% województw dostateczny. 

W 2012 r. nastąpiło przeklasyfikowanie województw. W klasie 1. Pozostało tylko województwo 

łódzkie, natomiast śląskie i zachodniopomorskie przeszły do klasy 2. Spadek województwa 

zachodniopomorskiego do niższej klasy, mimo zajęcia drugiego miejsca w rankingu, miał 

prawdopodobnie związek ze stałą wartością wskaźnika udziału odpadów składowanych w ilości 

odpadów wytworzonych w ciągu roku. Wskaźnik ten w ciągu pięciu lat nie zmienił się, podczas 

gdy w większości innych województw miał tendencję malejącą. W konsekwencji był on 

dwukrotnie wyższy od średniej wartości wskaźnika dla Polski. Ponadto ilość zmieszanych 

odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych per capita, pomimo zmniejszenia, 

pozostaje wciąż na poziomie wyższym od średniej ogólnopolskiej (o około 16%). Wskazuje to 

zatem w jakiej dziedzinie gospodarki komunalnej są pilne zadania do wykonania. 

W 2. klasie, obok województwa śląskiego i zachodniopomorskiego, znalazło się dolnośląskie, 

wielkopolskie, lubelskie i mazowieckie (te dwa ostatnie awansowały z klasy 3.).  Łącznie w 2. 

klasie było około 38% ogółu województw w Polsce. W klasie 3. nadal było osiem województw 

(50% ogółu), ale skład grupy się zmienił. W grupie pozostały województwa: kujawsko-pomorskie, 

lubuskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie. Do nich dołączyły dwa województwa, które 

spadły z klasy 2. tj. pomorskie i warmińsko-mazurskie oraz województwo opolskie z klasy 4. 

Awans województwa opolskiego był związany ze zwiększeniem wskaźnika liczby ludności 

korzystającej z sieci kanalizacyjnej o około 12% (przyrost wskaźnika w województwie opolskim 

był prawie dwukrotnie większy od przyrostu średniej krajowej), zmniejszeniem wskaźnika 

udziału odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku o 14% oraz 

zmniejszeniem o około 10% ilości zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw 

domowych per capita (rys.  6.5-6.8). 

Zdeklasowanie do 4. grupy województwa podlaskiego było związane z relatywnie mniejszymi 

zmianami poszczególnych zmiennych w porównaniu do innych województw. Kierunek zmian w 
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województwie był pozytywny (zwiększenie odsetka ludności korzystających z sieci komunalnej, 

zwiększenie powierzchni terenów zielonych, zmniejszenie wskaźnika udziału odpadów 

składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku oraz zmniejszenie ilości 

zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych per capita), ale stan 

wyjściowy był gorszy od średnich wartości dla Polski, czego konsekwencją był spadek do niższej 

klasy. 

Pomimo przemieszczenia się województw pomiędzy klasami nadal w około 44% województw 

gospodarka komunalna był na dobrym poziomie, zaś w 56% na dostatecznym, co sugeruje 

konieczność odpowiednich działań w kierunku jego poprawy. 

6.3. Zróżnicowanie warunków życia mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego – poziom lokalny  

6.3.1. Uwarunkowania środowiskowe 

Na poziomie powiatów przyjęto do analizy cztery zmienne. Jedna zmienna – udział obszarów 

prawnie chronionych w powierzchni ogółem [%]12 – była stymulantą. Może się to wydawać 

kontrowersyjne, ale na to po pierwsze wskazuje statystyczny charakter zmiennej, po drugie nie 

zawsze istnieje negatywny związek między ilością obszarów prawnie chronionych a poziomem 

gospodarczym powiatu (przykładem są chociażby powiat gryfiński i m. Świnoujście o relatywnie 

dużych powierzchniach obszarów prawnie chronionych, dużych ilościach zanieczyszczeń i 

wyższym poziomie rozwoju ze względu na funkcjonujące tam duże przedsiębiorstwa, czy powiat 

kołobrzeski korzystający właśnie z tego, że ma dobre warunki środowiskowe, dzięki którym jest 

największym nadmorskim uzdrowiskiem w kraju). 

 Trzy zmienne (odpady wytwarzane w ciągu roku, emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych) 

były destymulantami. Po ich zestandaryzowaniu opracowano ranking powiatów dla obszaru 

uwarunkowań środowiskowych (tab. 6.5). W rankingu nie można było przypisać miejsca dwóm 

powiatom (kamieńskiemu i pyrzyckiemu) ze względu na brak danych o nich w Banku Danych 

Lokalnych. 

 

 

                                                             
12 Na poziomie NUTS 4 ta zmienna miała większą wartość informacyjną niż powierzchnia obszarów 
chronionych, dlatego ją przyjęto do obliczeń. 
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Tabela. 6.5. Ranking powiatów według zmiennych opisujących uwarunkowania środowiskowe 
Lp. Powiat Miejsce  w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 
1 kamieński b.d b.d 

2 pyrzycki b.d b.d 
3 gryficki 1 13 

4 świdwiński 2 8 

5 drawski 3 4 
6 sławieński 4 7 

7 choszczeński 5 1 

8 wałecki 6 2 
9 łobeski 7 12 

10 koszaliński 8 5 
11 goleniowski 9 11 

12 białogardzki 10 14 

13 myśliborski 11 3 
14 kołobrzeski 12 10 

15 stargardzki 13 9 

16 szczecinecki 14 6 
17 m. Świnoujście 15 17 

18 m. Koszalin 16 16 
19 gryfiński 17 15 

20 policki 18 19 

21 m. Szczecin 19 18 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Analizując ranking w tabeli 6.5 można zauważyć, że w 2007 r. trzy najlepsze pod względem 

warunków środowiskowych powiaty to: gryficki, świdwiński i drawski. Powiat gryficki 

wytwarzał ponad 90 razy mniej odpadów w ciągu roku na 1 km2 niż wynosiła średnia wartość 

tego wskaźnika dla województwa zachodniopomorskiego oraz emitował 12 razy mniej pyłów [w 

tonach/rok/100 km2] i 52 razy mniej gazów [w tonach/rok/100 km2]. Powiat świdwiński 

wytwarzał jeszcze mniej odpadów (około 187 razy) niż wynosiła średnia wojewódzka, również 

emitował 12 razy mniej pyłów [w tonach/rok/100 k m2] i prawie 38 razy mniej gazów [w 

tonach/rok/100 km2] w porównaniu do średniej dla województwa. Powiat drawski również miał 

bardzo niskie wskaźniki zanieczyszczeń. Mianowicie, wytwarzał prawie 298 razy mniej odpadów 

w ciągu roku na 1 km2 , emitował 6 razy mniej zanieczyszczeń pyłowych i 52 razy mniej 

zanieczyszczeń gazowych [w tonach/rok/100 km2] w porównaniu do średnich wartości tych 

wskaźników dla województwa. Ponadto powiat drawski miał jeden z najwyższych wskaźników 

udziału obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem (rys. 6.9 – 6.12). Synergia tych 

niskich wskaźników zdeterminowała wysoką pozycję omawianych powiatów w województwie 
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pod względem uwarunkowań środowiskowych. Mniejsze obciążenie środowiska przyrodniczego 

w tych (i kilkunastu innych) powiatach jest związane z charakterem i skalą istniejących tam 

przedsiębiorstw. Z reguły nie funkcjonują tam duże zakłady przemysłowe, generujące 

zanieczyszczenia. Poza tym po upadku PGR polikwidowano również tzw. przedsiębiorstwa 

okołorolnicze i przetwórstwa spożywczego, co miało pozytywny wpływ na stan środowiska 

przyrodniczego, ale negatywny na rynek pracy i poziom gospodarczy. Stąd tak ważne jest 

przyspieszenie prac związanych m.in. z promowaniem walorów turystycznych województwa 

zachodniopomorskiego (więcej o mocnych i słabych stronach województwa napisano pod 

koniec tego rozdziału). 

W 2007 r. trzy ostatnie miejsca w rankingu zajmowały powiaty: gryfiński, policki i m. Szczecin, 

w których analizowane wskaźniki obciążeń środowiska były największe w województwie ze 

względu na umiejscowienie w nich dużych środowiskowo uciążliwych przedsiębiorstw oraz 

skumulowanie relatywnie dużej liczby różnych podmiotów gospodarczych. Powiat gryfiński 

wytwarzał 1,3 razy więcej odpadów w ciągu roku na 1 km2, emitował 2,7 razy więcej pyłów i 7,4 

razy więcej gazów [w tonach/rok/100 km2] w porównaniu do średnich wartości tych wskaźników 

dla województwa. Powiat policki wytwarzał 23 razy więcej odpadów w ciągu roku na 1 km2, 

emitował 4,8 razy więcej pyłów i 5,3 razy więcej gazów [w tonach/rok/100 km2] niż wynosiła 

średnia wojewódzka. Miasto Szczecin wytwarzało 2,7 razy więcej odpadów w ciągu roku na 1 

km2, emitowało 12,7 razy więcej pyłów i 9,4 razy więcej gazów [w tonach/rok/100 km2] w 

porównaniu do średnich wartości tych wskaźników dla województwa.  W dwóch ostatnich 

powiatach dodatkowo był niski wskaźnik udziału obszarów prawnie chronionych w powierzchni 

ogółem (rys. 6.9 – 6.12). Kumulacja obciążeń środowiskowych zdeterminowała pozycję 

omawianych powiatów w województwie. 

W ciągu pięciu lat sytuacja uległa zmianie - dziewięć powiatów (około 47% badanych) zajęło 

wyższe miejsca w rankingu, a dziesięć (około 52% badanych) – niższe. W 2012 r. – dzięki 

poczynionym inwestycjom służącym ochronie środowiska - pierwsze trzy miejsca należały do 

powiatów, kolejno: choszczeńskiego, wałeckiego i myśliborskiego. Awans powiatu 

choszczeńskiego z miejsca 5. na 1., wynikał z ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych [w 

tonach/rok/100 km2] o 75% (emisja pyłów w powiecie była 11 razy niższa od średniej wartości 

wskaźnika w województwie) i emisji zanieczyszczeń gazowych około 15% (emisja gazów była 51 

razy niższa w porównaniu do średniej wartości wskaźnika w województwie). Powiat wałecki 

awansował z miejsca 6. na 2. dzięki ograniczeniu ilości odpadów wytwarzanych w ciągu roku na 
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1 km2 prawie o 9% (ilość odpadów wytwarzanych w powiecie wałeckim była około 47 razy 

mniejsza od średniej dla województwa) i zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowych o około 

33% (ten wskaźnik był 3 razy niższy od średniej wartości wskaźnika dla województwa).  

Największego „skoku” w rankingu - o osiem miejsc w górę (z pozycji 11. na 3.) - dokonał powiat 

myśliborski, w którym ilość odpadów wytwarzanych w ciągu roku na 1 km2 zmniejszyła się o 

około 9% (i była niższa o 1,3 razy w porównaniu do wskaźnika dla województwa), a emisja 

zanieczyszczeń pyłowych została ograniczona o około 67% (emisja pyłów była 6-krotnie niższa od 

średniej wartości wskaźnika w województwie). 

Największy spadek w rankingu - o 12 miejsc (z pozycji 1. na 13.) dotyczył powiatu gryfickiego, w 

którym prawie trzykrotnie wzrosła ilość wytwarzanych odpadów w ciągu roku na 1 km2, a ilość 

emitowanych zanieczyszczeń pyłowych nie uległa zmianie. To zdeterminowało pogorszenie 

sytuacji powiatu. 

Ostatnie miejsca w rankingu zajmowały powiaty: m. Świnoujście, m. Szczecin, policki. Przy czym 

m. Świnoujście „spadło” z pozycji 15 na 17, a powiat policki z 18 na 19. Jego miejsce zajęło m. 

Szczecin. Przesunięcie się m. Szczecin o jedno miejsce w górę było związane z ograniczeniem 

ilości odpadów wytwarzanych w ciągu roku na 1 km2 o ponad 13% oraz emisji zanieczyszczeń 

pyłowych o ponad 65% (ich emisja była trzykrotnie niższa). 

Zmiany w rankingu powiatów znalazły również odzwierciedlenie w ich podziale na klasy z punktu 

widzenia oceny poziomu uwarunkowań środowiskowych (tab. 6.6). 
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Rysunek 6.9. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek 6.10. Odpady wytwarzane w ciągu roku na 1 km2 w powiatach [t] 

 
*Brak danych dla powiatu za rok 2007 i 2012, na wykresie uwzględniono dane za rok 2011. 
** Brak danych dla powiatu za rok 2012. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek  6.11. Emisja zanieczyszczeń pyłowych w tonach/rok/100 km2  

 
*Brak danych dla powiatu za rok 2007 i 2012. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek  6.12. Emisja zanieczyszczeń gazowych w tonach/rok/100 km2 

 

*Brak danych dla powiatu za rok 2007 i 2012. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Analizując klasyfikację powiatów województwa zachodniopomorskiego można zauważyć, że w 

2007 r. ani jeden powiat nie należał do 1. klasy, czyli w żadnym nie było bardzo dobrych 

warunków środowiskowych jakości życia. Do klasy 2. należało 14 badanych powiatów (74% 

ogółu) mających dobre warunki środowiskowe, tj. białogardzki, choszczeński, drawski, 

goleniowski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, myśliborski, sławieński, stargardzki, 

szczecinecki, świdwiński, wałecki. Dwa powiaty (10%) należały do klasy 3. o 

dostatecznych/przeciętnych warunkach środowiskowych (m. Koszalin, m. Świnoujście) i trzy 

powiaty (16%) do klasy 4. o najgorszych uwarunkowaniach (gryfiński, policki, m. Szczecin). 

Generalnie więc, w większości powiatów województwa zachodniopomorskiego, były dobre  

środowiskowe uwarunkowania jakości życia, a w 26% powiatów wymagają one poprawy. Należy 

pamiętać o dychotomicznym charakterze uwarunkowań środowiskowych – czystsze 

środowisko oddziałuje pozytywnie na warunki zdrowotne życia, pracy i odpoczynku, czyli 

jakość życia w tym obszarze - ale nie zawsze koreluje z wysokim poziomem rozwoju 

gospodarczego, tym bardziej, gdy region ma specyficzny charakter. 

W 2012 r. nastąpiły zmiany w klasyfikacji powiatów. Do klasy 1. awansowały dwa powiaty – 

choszczeński i wałecki z powodów, które przedstawiono opisując zmiany w rankingu powiatów. 

W klasie 2. pozostało 11 powiatów (58% ogółu badanych), tj. drawski, łobeski, sławieński, 

koszaliński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, myśliborski, goleniowski, gryficki, kołobrzeski.  

Natomiast w klasie 3., obok dotychczas do niej należących powiatów tj. m. Koszalin i 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, choszczeński, 
drawski, goleniowski, 
gryficki, kołobrzeski, 
koszaliński, łobeski, 
myśliborski, sławieński, 
stargardzki, szczecinecki, 
świdwiński, wałecki 

drawski, goleniowski, gryficki, 
kołobrzeski, koszaliński, 
łobeski, myśliborski, 
sławieński, stargardzki, 
szczecinecki, świdwiński 

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

m. Koszalin, m. Świnoujście białogardzki, gryfiński, m. 
Koszalin, m. Świnoujście 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

gryfiński, policki, m. Szczecin  m. Szczecin, policki 

Nie uwzględniono powiatu kamieńskiego i powiatu pyrzyckiego ze względu na brak danych. 
Kolorem czerwonym oznaczono powiat, który przeszedł do niższej klasy. 
Kolorem zielonym oznaczono powiat, który przeszedł do wyższej klasy. 
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m. Świnoujście, znalazły się powiat białogardzki, który był w klasie 2. oraz powiat gryfiński, 

będący wcześniej w klasie 4. Łącznie w 3.klasie było 21% badanych powiatów.  

 Awans powiatu gryfińskiego wynikał z ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych w ciągu roku 

na 1 km2 o ponad 35% (ich poziom prawie się zrównał ze średnim poziomem tego wskaźnika dla 

województwa), ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych [w tonach/rok/100 km2] o około 87% i 

zanieczyszczeń gazowych o około 13% (zmiana ta była większa o 13 razy od średniego przyrostu  

dla województwa, który wynosił 1%).  Z kolei zdeklasowanie powiatu białogardzkiego wynikało z 

relatywnie dużego przyrostu ilości odpadów wytwarzanych w ciągu roku na 1 km2 o około 189% i 

zwiększenia emisji zanieczyszczeń gazowych o około 61%. 

W klasie 4. pozostały tylko dwa powiaty - m. Szczecin i policki, ale nawet one dokonały 

pozytywnych zmian w zakresie ochrony środowiska, ograniczając jego obciążanie, o czym 

wspomniano omawiając ranking. Jednak te zmiany – przy dużym skumulowaniu i synergii 

zanieczyszczeń – były za małe by przejść do wyższej klasy w tym zakresie. 

Reasumując, w 2012 r. łącznie w 68% powiatów były dobre warunki środowiskowe jakości 

życia, a w 32% wymagające poprawy. Zatem w ciągu pięciu lat o 6% zmniejszyła się liczba 

powiatów o dobrych uwarunkowaniach środowiskowych, zaś o 6% zwiększyła tych o gorszych 

warunkach środowiskowych. Dobre uwarunkowania środowiskowe należy jak najszybciej 

wykorzystać do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Taki kierunek wskazuje 

również Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (2010 r.). W strategii do 

mocnych stron - nawiązujących do uwarunkowań środowiskowych - zaliczono między innymi: 

 korzystną strukturę agrarną, 

 bogate zasoby turystyczne, 

 posiadanie walorów uzdrowiskowych i największych uzdrowisk nadmorskich w kraju, 

 dobre warunki do uprawiania turystyki aktywnej i specjalistycznej, 

 silnie rozwiniętą bazę noclegową w pasie nadmorskim, 

 dużą liczbę gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. 

Natomiast do słabych stron w tym zakresie można zaliczyć: 

 niedostatecznie wypromowane regionalne produkty turystyczne, 

 niedostatecznie zbudowana sieć informacji turystycznej w regionie, 

 mała liczba obiektów noclegowych o wysokim standardzie, 
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 niewielka i malejąca liczba zakładów przetwórstwa spożywczego, 

 dysproporcje efektywności pomiędzy sektorami gospodarki w regionie. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy zintensyfikować działania, które zamienią słabości na atuty i 

uczynią z uwarunkowań środowiskowych dźwignię rozwoju społeczno-gospodarczego. 

6.3.2. Gospodarka komunalna 

Do analizy jakości życia w kontekście gospodarki komunalnej wykorzystano cztery zmienne, z 

których dwie były stymulantami (tj. powierzchnia terenów zieleni i ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej w % ogółu ludności), a dwie destymulantami (zmieszane odpady komunalne 

zebrane z gospodarstw domowych per capita [kg] i ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane 

jako % ścieków wymagających oczyszczenia [%]). Po ich zestandaryzowaniu opracowano ranking 

powiatów według zmiennych opisujących gospodarkę komunalną (tab.  6.7). 

Tabela 6.7. Ranking powiatów według zmiennych opisujących gospodarkę komunalną 

Lp. Powiat Miejsce w 2007 r. Miejsce w 2012 r. 

1 pyrzycki 1 16 
2 gryfiński 2 18 
3 stargardzki 3 9 
4 kołobrzeski 4 3 
5 drawski 5 12 
6 szczecinecki 6 7 
7 choszczeński 7 11 
8 policki 8 5 
9 m. Koszalin 9 1 

10 sławieński 10 19 
11 kamieński 11 15 
12 gryficki 12 17 
13 białogardzki 13 6 
14 koszaliński 14 20 
15 myśliborski 15 13 
16 wałecki 16 10 
17 świdwiński 17 8 
18 goleniowski 18 14 
19 łobeski 19 21 
20 m. Szczecin 20 4 
21 m. Świnoujście 21 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Analizując ranking w tabeli 6.7 można zauważyć, że w 2007 r. najlepsze pod względem poziomu 

gospodarki komunalnej były następujące powiaty: pyrzycki, gryfiński i stargardzki. Powiaty te 

cechowały się korzystniejszymi wartościami analizowanych wskaźników w porównaniu do 

innych powiatów lub średniej wojewódzkiej. Między innymi wykazywały się mniejszą ilością 

zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych per capita [kg] w 

porównaniu do średniej wielkości tego wskaźnika w województwie. Wskaźnik ten w powiecie 

pyrzyckim był niższy o około 27%, w gryfińskim – o 23%, a w stargardzkim – o około 10%. W tych 

powiatach wskaźnik ścieków przemysłowych i komunalnych oczyszczanych jako odsetek ścieków 

wymagających oczyszczenia był większy od średniej wartości tego wskaźnika dla województwa. 

Mianowicie w powiecie pyrzyckim był on wyższy o około 18%, w gryfińskim – około 17%, a w 

stargardzkim – około 16%. Ponadto powiat stargardzki cechował się wyższym odsetkiem 

ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej o 4% w porównaniu do średniej wartości wskaźnika 

dla województwa. Synergia wzajemnych zależności między wskaźnikami zdeterminowała pozycję 

powiatów w województwie. 

W 2007 r. na ostatnich miejscach w rankingu znajdowały się następujące powiaty: łobeski, m. 

Szczecin i m. Świnoujście. Powiaty te cechowały się mniej korzystnymi wartościami niektórych 

analizowanych wskaźników w porównaniu do innych powiatów lub średniej wojewódzkiej. 

Między innymi wykazywały się wskaźnikiem ścieków wymagających oczyszczenia niższym od 

średniej wartości tego wskaźnika dla województwa. Mianowicie w powiecie łobeskim był on 

niższy o około 4%, w m. Szczecin – około 48%, a w m. Świnoujście – około 26%. W powiecie 

łobeskim właściwie wszystkie wskaźniki były niższe od średniej wartości w województwie. W 

dwóch pozostałych powiatach kształtowały się one na różnych poziomach. 

Największe zmiany na przestrzeni badanych lat widoczne są dla cech: powierzchnia terenów 

zieleni i zmieszane odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych per capita. Dwie 

pozostałe zmienne wykazywały relatywnie dużo mniejszą zmienność. 

W 2012 r. nastąpiły znaczne zmiany w rankingu, bowiem 10 powiatów (około 48% ogółu) zajęło 

wyższe pozycje, a 11 (około 52%) niższe niż w roku 2007. Awansowały następujące powiaty: 

białogardzki, goleniowski, kołobrzeski, m. Koszalin, m. Szczecin, m. Świnoujście, myśliborski, 

policki, świdwiński i wałecki. Pierwsze trzy miejsca zajęły następujące powiaty – kolejno – m. 

Koszalin, m. Świnoujście i kołobrzeski. W powiatach tych – dzięki poczynionym inwestycjom w 

zakresie gospodarki wodnej i gospodarki odpadami - nastąpiły zmiany większości analizowanych 
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wskaźników korzystniejsze niż w innych powiatach. W m. Koszalin zwiększyła się powierzchnia 

terenów zielonych o ponad 1%, zmniejszyła się ilość zmieszanych odpadów komunalnych 

zebranych z gospodarstw domowych per capita [kg] o 26% oraz zwiększył się odsetek ludności 

korzystającej z sieci kanalizacyjnej o 0,4% (podczas, gdy i tak jest on 20% wyższy od średniej dla 

województwa). W powiecie kołobrzeskim powierzchnia terenów zielonych wzrosła o około 16%, 

odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej zwiększył się o 8,5% (przyrost był dwa razy 

większy od średniego przyrostu w województwie, a wskaźnik wyższy od średniej wojewódzkiej), 

a wskaźnik ścieków wymagających oczyszczenia zwiększył się o 0,2% (przy czym wskaźnik ten już 

wcześniej był powyżej średniego wskaźnika dla województwa). 

Największego „skoku” w rankingu dokonały dwa powiaty m. Świnoujście – o 19 miejsc w górę 

(z pozycji 21. na 2.) oraz m. Szczecin – o 16 miejsc w górę (z miejsca 20. na 4.). Awans m. 

Świnoujście był związany ze zwiększeniem powierzchni terenów zielonych o około 1%, 

zmniejszeniem ilości zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych 

per capita [kg] o około 30%, zwiększeniem odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej o 

0,8% (ten wskaźnik przekracza średnią wartość dla województwa) i wzrostem wskaźnika ścieków 

oczyszczanych o około 44%. Z kolei awans m. Szczecin jest związany z przyrostem terenów 

zielonych o ponad 50% (przy czym powiat ma jedną z największych w województwie ich 

powierzchnię), zmniejszeniem ilości zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z 

gospodarstw domowych per capita[kg] o około 4%, zwiększeniem odsetka ludności korzystającej 

z sieci kanalizacyjnej o 0,9% (ten wskaźnik również przekracza średnią wartość dla 

województwa) oraz wzrostem wskaźnika ścieków oczyszczanych o około 143%. Kumulacja 

pozytywnych zmian w gospodarce komunalnej (przeprowadzone duże inwestycje 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) przyniosła efekt w postaci wyższych pozycji w 

rankingu. 

Na ostatnich trzech miejscach w rankingu znalazły się następujące powiaty: sławieński, 

koszaliński i łobeski. Powiat koszaliński „spadł” o sześć miejsc (z pozycji 14 na 20), łobeski o trzy 

miejsca (z 19. na 21.). Natomiast największego „spadku” doznały dwa powiaty: sławieński o 

dziewięć miejsc (z pozycji 10. na 19.) oraz pyrzycki o 15 miejsc (z pozycji 1. na 1.). Większość 

zmian w tych powiatach była zgodna z pożądanym trendem, ale okazały się zbyt małe/słabe by 

zaważyć na wskaźniku syntetycznym, który decydował o miejscu w rankingu. 
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W sytuacji dużej zmienności miejsc w rankingu lepszy do oceny zachodzących zmian w 

gospodarce komunalnej pod kątem pozytywnych efektów - zarówno w kontekście jakości 

środowiska przyrodniczego, jakości życia, jak i rozwoju regionu – jest pogrupowanie powiatów w 

klasy o podobnym poziomie rozwoju (tab. 6.8). 

Rysunek 6.13. Powierzchnia terenów zieleni [ha] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek 6.14. Zmieszane odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych per capita[kg]  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek 6.15. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Rysunek 6.16.  Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane jako % ścieków wymagających 
oczyszczenia [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS. 

Tabela 6.8. Klasyfikacja powiatów według wskaźnika syntetycznego dla gospodarki 
komunalnej 
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Klasa 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1: 

najwyższy poziom rozwoju    
i obiektywnej jakości życia 

choszczeński, drawski, 
gryfiński, kołobrzeski, m. 
Koszalin, policki, pyrzycki, 
sławieński, stargardzki, 
szczecinecki 

białogardzki, choszczeński, 
kołobrzeski, m. Koszalin, 
m. Szczecin, m. Świnoujście, 
policki, stargardzki, 
szczecinecki, świdwiński, 
wałecki 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Z klasyfikacji powiatów według zmiennych  dla gospodarki komunalnej wynika, że w badanym 

okresie żaden z powiatów nie należał do klasy 3. i 4., czyli tych o przeciętnym i słabym rozwoju 

gospodarki komunalnej.  W 2007 r. dziesięć powiatów (48% ogółu) należało do klasy 1. o 

najwyższym poziomie rozwoju gospodarki komunalnej i zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, 

a 11 powiatów (52%) do klasy 2. – o dobrym poziomie jej rozwoju, co jest bardzo korzystne dla 

rozwoju regionu i jakości życia mieszkańców, a pośrednio świadczy o dobrym wykorzystaniu 

środków na inwestycje komunalne, zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej.  

W 2012 r. nastąpiło pewne przegrupowanie między tymi dwoma klasami. W klasie 1. 

„znalazło” się 11 powiatów, a w klasie 2. – dziesięć. W klasie 1. - osiem powiatów nie zmieniło 

swojej przynależności (choszczeński, kołobrzeski, m. Koszalin, policki, stargardzki, szczecinecki, 

świdwiński, wałecki), trzy powiaty przeszły do klasy 2. (drawski, pyrzycki, sławieński), zaś trzy 

powiaty (białogardzki, m. Szczecin, m. Świnoujście) przeszły awansem z klasy 2. Z kolei w klasie 

2. – siedem powiatów pozostało w niej bez zmian (goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński,  

koszaliński, łobeski, myśliborski), a doszły trzy zdeklasowane powiaty. Pomimo tych przesunięć i 

tak większość powiatów (52,4%) była w klasie 1., co oznacza wzrost poziomu rozwoju 

gospodarki komunalnej, a tym samym jakości życia. Ponadto analiza danych źródłowych 

wykazała pozytywne  zmiany w większości analizowanych wskaźników w powiatach, co dobrze 

świadczy o ciągłym dążeniu do udoskonalenia. 

 

 

 

Klasa 2: 
średni poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

białogardzki, goleniowski, 
gryficki, kamieński, koszaliński, 
łobeski, m. Szczecin, m. 
Świnoujście, myśliborski, 
świdwiński, wałecki 

drawski, goleniowski, gryficki , 
gryfiński, kamieński, koszaliński, 
łobeski, myśliborski, pyrzycki, 
sławieński  

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju  

i obiektywnej jakości życia 

brak  brak 

Klasa 4: 
najniższy poziom rozwoju      
i obiektywnej jakości życia 

brak  brak  

Kolorem czerwonym oznaczono powiaty, która przeszły do niższej klasy. 
Kolorem zielonym oznaczono powiaty, które przeszły do wyższej klasy. 
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6.4. Podsumowanie 

Charakteryzując obiektywną jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w 

kontekście ładu środowiskowego wzięto pod uwagę zmienne opisujące dwa obszary: 

 uwarunkowania środowiskowe, 

 gospodarkę komunalną.  

W takim ujęciu, obiektywna jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 

wiąże się z pozytywnymi zmianami w powyższych elementach.  

Na podstawie analizy porównawczej uzyskanych sub-syntetycznych wskaźników obiektywnej 

jakości życia w perspektywie ładu środowiskowego można sformułować wniosek, iż 

województwo zachodniopomorskie na tle pozostałych województw wypada dobrze. Tabela 

6.9 wskazuje zbiorcze zestawienie pozycji, jakie zajmowało województwo zachodniopomorskie 

w obszarowych rankingach ładu środowiskowego. 

Tabela  6.9. Pozycja województwa zachodniopomorskiego w poszczególnych dziedzinach ładu 
środowiskowego w latach 2007 i 2012 

Rok Uwarunkowania środowiskowe Gospodarka komunalna 
2007 11 3 
2012 8 2 
Kolorem zielonym oznaczono przejście na wyższe miejsce. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Wyniki analizy w ujęciu dynamicznym wskazują, iż w obu obszarach należących do ładu 

środowiskowego następowały zmiany, skutkujące wyższą pozycją zachodniopomorskiego w 

rankingu województw w 2012r. Pozytywne zmiany zdeterminowały również przynależność 

województwa zachodniopomorskiego do grupy województw 1. i 2. o najwyższym i średnim 

poziomie uwarunkowań środowiskowych obiektywnej jakości życia. Klasy rozwoju i poziomu 

życia dla województwa zachodniopomorskiego, zestawione według poszczególnych  dziedzin 

ładu społecznego przedstawiono w tab. 6.10. 

Tabela  6.10. Pozycja województwa zachodniopomorskiego według klas poziomu obszaru 
środowiskowego obiektywnej jakości życia w latach 2007 i 2012 

Rok Uwarunkowania środowiskowe Gospodarka komunalna 
2007 2 2 
2012 1 2 
Kolorem czerwonym oznaczono przejście do niższej klasy. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Dalszy rozwój w tych obszarach połączony z odpowiednimi działaniami wspierającymi 

wykorzystanie zasobów środowiskowych województwa, zgodnie z zapisami w Strategii, może 

zniwelować słabe strony i pośrednio wpłynąć na rozwój gospodarczy i poprawę zamożności 

mieszkańców, szczególnie mieszkających poza aglomeracjami regionu, czyli na elementy 

ekonomiczne jakości życia. 

Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa zachodniopomorskiego również 

skłania do optymistycznych wniosków. Większość powiatów znajduje się w klasach o wysokim i 

średnim poziomie obiektywnej jakości życia (pierwszej i drugiej) w odniesieniu do obszaru 

środowiskowego (tab. 6.11). 

Tabela 6.11. Klasy poziomu obiektywnej jakości życia w powiatach województwa 
zachodniopomorskiego według obszarów tematycznych ładu środowiskowego (2007 i 2012) 

Powiat  
Uwarunkowania środowiskowe Gospodarka komunalna 

klasa w 2007 klasa w 2012 klasa w 2007 klasa w 2012 

białogardzki 2 3 2 1 

choszczeński 2 1 1 1 

drawski 2 2 1 2 

goleniowski 2 2 2 2 

gryficki 2 2 2 2 

gryfiński 4 3 1 2 

kamieński b.d b.d 2 2 

kołobrzeski 2 2 1 1 

koszaliński 2 2 2 2 

łobeski 2 2 2 2 

m. Koszalin 3 3 1 1 

m. Świnoujście 3 3 2 1 

m. Szczecin 4 4 2 1 

myśliborski 2 2 2 2 

policki 4 4 1 1 

pyrzycki b.d b.d 1 2 

sławieński 2 2 1 2 

stargardzki 2 2 1 1 

świdwiński 2 2 2 1 

szczecinecki 2 2 1 1 

wałecki 2 1 2 1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Na podstawie nieprzeprowadzonych badań sformułowano syntetyczne wnioski, które 

zamieszono w tabeli nr 6.12. 

Tabela 6.12. Aspekty determinujące poziom życia mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego w perspektywie ładu środowiskowego (podsumowanie) 

Czynniki podnoszące   
poziom życia  

w województwie zachodniopomorskim 

Czynniki  wymagające modyfikacji  
w celu poprawy poziomu życia 

w województwie zachodniopomorskim 
w obszarze uwarunkowań środowiskowych 

 Dobra ocena uwarunkowań 
środowiskowych. 

 Niższe od przeciętnych wskaźniki ilości 
odpadów wytwarzanych w ciągu roku na 
1km2 [t] oraz emisji zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych [tonach/rok/100 
km2]. 

 Wysoka skuteczność przeprowadzonych 
inwestycji w zakresie ograniczania emisji 
pyłów i ilości wytwarzanych odpadów. 

 Korzystna struktura agrarna. 
 Bogate zasoby turystyczne. 
 Posiadanie walorów uzdrowiskowych i 

największych uzdrowisk nadmorskich w 
kraju. 

 Dobre warunki do uprawiania turystyki 
aktywnej i specjalistycznej. 

 Silnie rozwinięta baza noclegowa w pasie 
nadmorskim. 

 Duża liczba gospodarstw produkujących 
żywność ekologiczną. 

 Gospodarka odpadami i recykling. 
 Gospodarowanie wodą i ściekami. 
 Ogólna emisja zanieczyszczeń gazowych. 
 Edukacja ekologiczna. 
 Większe zaangażowanie w pozyskiwanie 

środków unijnych na inwestycje służące 
ochronie środowiska. 

 Wprowadzenie instrumentów 
zachęcających do stosowania 
ekoinnowacji. 

 Rozwój tzw. zielonych zamówień 
publicznych. 

 Promowanie tzw. zielonej administracji. 
 Niedostatecznie wypromowane regionalne 

produkty turystyczne. 
 Niedostatecznie zbudowana sieć 

informacji turystycznej w regionie. 
 Mała liczba obiektów noclegowych o 

wysokim standardzie. 
 Niewielka i malejąca liczba zakładów 

przetwórstwa spożywczego. 
w obszarze gospodarki komunalnej 

 Dobra ocena poziomu rozwoju gospodarki 
komunalnej i jej usług (przynależność do 
klasy 2. województw). 

 Wysoka skuteczność przeprowadzonych 
inwestycji komunalnych w zakresie 
gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. 

 Wyższy od przeciętnego odsetek ludności 
korzystającej z sieci kanalizacyjnej. 

 Wyższy od przeciętnego wskaźnik 
zmieszanych odpadów komunalnych 
zebranych z gospodarstw domowych per 
capita [kg]. 

 Wyższy od przeciętnego wskaźnik udział 
odpadów składowanych w ilości odpadów 
wytworzonych w ciągu roku. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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7. Syntetyczna ocena poziomu życia w województwie 
zachodniopomorskim 

7.1. Ocena obiektywnej życia mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego na tle kraju  

Analiza zróżnicowania przestrzennego poprzez zastosowanie metod analizy taksonomicznej 

pozwoliła na przedstawienie pozycji województwa zachodniopomorskiego na tle kraju. Dla 

każdego z badanych lat (2007 i 2012) wykonano dwie analizy przy użyciu dwóch różnych metod 

– aglomeracyjnej i metody k-średnich. Takie postępowanie ma na celu nie tylko weryfikację 

uzyskanych wyników, ale wpływa na czytelność prezentowanych wyników grupowania. W 

obliczeniach zostały wykorzystane wskaźniki subsyntetyczne województw dla wszystkich 

badanych ładów i ich składowych. Wyniki grupowania uzyskanego za pomocą metody 

aglomeracyjnej przedstawiane są w postaci diagramu drzewa, co oddaje hierarchiczny charakter 

metody. Natomiast wyniki grupowania metodą k-średnich zostały przedstawione w formie 

tabelarycznej (zestawienie pogrupowanych obiektów według skupień oraz charakterystyka tych 

skupień za pomocą wartości średnich środków skupień – centroidów). 

Na rys. 7.1. przedstawiono diagram drzewa obrazujący kolejne poziomy grupowania 

województw w 2007 r. w zależności od odległości między poszczególnymi grupami (odległość 

wiązania), które są tworzone na podstawie „podobieństwa” cech (wartości wskaźników) 

poszczególnych obiektów grupowania. Odległość wiązania oznacza odległości między 

utworzonymi grupami obiektów, które zostały połączone na podstawie miary podobieństwa. 

W zależności od tego, jaką odległość wiązania przyjmiemy za istotną, otrzymamy różną ilość 

skupień. I tak przy wartości równej 1,5 uzyskamy trzy skupienia, natomiast przy wiązaniu na 

poziomie 1 aż siedem skupień. Wybór liczby skupień zależy od stopnia szczegółowości analizy i 

od liczby grupowanych obiektów. 

Można zauważyć, że w 2007  r. województwo zachodniopomorskie pod względem warunków 

życia było zbliżone do najsłabszych ekonomicznie województw (świętokrzyskiego, warmińsko-

mazurskiego i kujawsko-pomorskiego). Z kolei województwa mazowieckie i śląskie, znacznie 

odstawały od pozostałych.  
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Rysunek  7.1. Wyniki analizy skupień województw za pomocą metody aglomeracyjnej (2007 r.) 
Diagram drzewa (2007 r.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Odpowiedzi na pytanie: Jakie czynniki wpłynęły na taki układ grupowania? w ogólnym zarysie 

udziela kolejne grupowanie, ale za pomocą algorytmu k-średnich na tym samym zbiorze danych. 

W tab.7.1. zestawiono grupy województw (skupienia) uzyskane za pomocą tej metody. 

Ponieważ za kryterium skupiania obiektów przyjęto maksymalizację odległości między nimi, 

wyniki grupowania mogą różnić się od zaobserwowanych na diagramie drzewa. Zasady tego 

grupowania objaśnia szczegółowy opis uzyskanych grup (charakterystyka skupień) zawarty w 

tab.7.2.  

Tabela 7.1. Grupowanie województw na podstawie wskaźników subsyntetycznych w 2007 r. 
Grupy Województwa 

Skupienie nr 1. mazowieckie 

Skupienie nr 2. 
kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie, zachodniopomorskie 

Skupienie nr 3. 
lubelskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, 
wielkopolskie 

Skupienie nr 4. dolnośląskie, śląskie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Województwo zachodniopomorskie zostało przypisane do skupienia nr 2., w którym znalazło się 

jeszcze pięć innych województw o stosunkowo słabo rozwiniętej gospodarce, ale z bardzo 

dobrymi warunkami środowiskowymi. Wysokie bezrobocie oraz niski poziom budownictwa 
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spowodowały, iż skupienie wyróżnia się najniższym poziomem warunków życia ludności pod 

względem dochodów i warunków mieszkaniowych. Jednakże ze względu na dobrze rozwiniętą 

infrastrukturę socjalną i pomoc społeczną, a także stosunkowo wysoki poziom 

przedsiębiorczości, mieszkańcy tych województw nie byli zbyt mocno zagrożeni ubóstwem czy 

wykluczeniem społecznym, dzięki czemu odnotowano w nich występowanie korzystnych 

warunków społeczno- demograficznych. Można się spodziewać, że w grupie tych województw 

dzięki rozwojowi przedsiębiorczości i bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze transportowej w 

przyszłości sytuacja gospodarcza powinna się poprawić. 

Tabela 7.2. Charakterystyka skupień województw (2007 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W grupowaniu przeprowadzonym na podstawie wskaźników subsyntetycznych za 2007 rok 

najlepsze pod względem gospodarczym i dostępności do usług publicznych (w tym: usług 

zdrowotnych, edukacji i kultury) okazało się województwo mazowieckie, które ze względu na 

dystans który je dzieli od pozostałych województw, utworzyło skupienie jednoelementowe 

(skupienie nr 1.). Czynnikami negatywnie oddziałującymi na poziom życia mieszkańców tego 

województwa były: słaba infrastruktura techniczna, niekorzystne warunki infrastrukturalne i 

komunalne oraz czynniki społeczno-demograficzne.  

Cecha
Skupienie 

nr 1.
Skupienie 

nr 2.
Skupienie 

nr 3.
Skupienie 

nr 4.
Rozwój gospodarczy 1,000000 0,131152 0,194381 0,369848
Rynek pracy 0,944954 0,360100 0,745478 0,514269
Przedsiębiorczość 0,666667 0,466900 0,401899 0,433197
Infrastruktura 
techniczna

0,186058 0,603881 0,482469 0,465780

Budownictwo i  
zagospodarowanie 
przestrzenne

0,489051 0,208381 0,294585 0,494129

Warunki  społeczne 0,447836 0,743236 0,653411 0,458706
Zasoby i warunki życia 
ludności

0,398951 0,281836 0,466302 0,409533

Zagrożenie 
wykluczeniem 
społecznym

0,537156 0,637111 0,670604 0,652538

Ochrona zdrowia 0,570481 0,359401 0,376882 0,490024

Kultura 0,670825 0,401633 0,406697 0,585023

Edukacja 0,837190 0,282779 0,437575 0,569246

Bezpieczeństwo 0,607295 0,690036 0,360493 0,909048

Administracja i  
infrastruktura socjalna

0,285414 0,526491 0,239012 0,113835

Gospodarka 
komunalna

0,305189 0,339123 0,396688 0,453243

Środowisko 0,887463 0,783260 0,790548 0,282592



 

   

183 
Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępność do usług publicznych  

na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

Skupienia nr 3. i nr 4. tworzą województwa, które różnią się na wielu płaszczyznach życia. Łączą 

je takie cechy, jak: niski poziom przedsiębiorczości, dobrze rozwinięta infrastruktura 

transportowa oraz relatywnie wysoka zamożność społeczeństwa, a w konsekwencji niewielkie 

zagrożenie ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Zdecydowanie różne miały warunki 

środowiskowe, poziom gospodarki i sytuację na rynku pracy, dostęp do usług publicznych i 

poziom bezpieczeństwa. Pod względem tych czynników (z wyjątkiem warunków 

środowiskowych) lepsze okazało się skupienie nr 4., do którego przypisane zostały 

województwa: dolnośląskie i śląskie.  

Aby przekonać się jak zmienił się poziom życia mieszkańców województw Polski po pięciu latach, 

przeprowadzono analizę skupień na bazie wskaźników subsyntetycznych za 2012 rok. Na rys.7.2. 

przedstawiono diagram drzewa ilustrującego proces grupowania.  

Rysunek  7.2. Wyniki analizy skupień województw za pomocą metody aglomeracyjnej (2012 r.) 

Diagram drzewa (2012 r.)
Metoda Warda
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Analizując diagram drzewa, można zauważyć – podobnie jak w roku 2007 - znaczne oddalenie od 

pozostałych województw mazowieckiego i  śląskiego. Z kolei województwo zachodniopomorskie 

zbliżyło się do grupy województw, które w 2007 r. tworzyły skupienie o znacznie wyższym 

poziomie życia mieszkańców (nr 3.). To, jak województwa zostały pogrupowane za pomocą 

metody k-średnich przedstawiono w tab. 7.3. 

Tabela 7.3. Grupowanie województw na podstawie wskaźników subsyntetycznych w 2012 r. 
Grupy Województwa 

Skupienie nr 1. małopolskie, opolskie 
Skupienie nr 2. mazowieckie 

Skupienie nr 3. dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 

Skupienie nr 4. 
kujawsko-pomorskie, lubuskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,  

Skupienie nr 5. śląskie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W 2012 roku zwiększyła się liczba skupień, co świadczy o wzroście zróżnicowania poziomu życia 

w poszczególnych regionach kraju. Województwo zachodniopomorskie dołączyło do 

województw z uprzedniego skupienia nr 3., tworząc ponownie skupienie o tym samym 

numerze.13 Powstało kolejne skupienie jednoelementowe (skupienie nr 5.) utworzone przez 

województwo śląskie. Tak więc poziom i warunki życia już w dwóch województwach znacznie 

różnią się od pozostałych. Powstało jedno skupienie (nr 1.) dwuelementowe poprzez 

wydzielenie ze wcześniejszych skupień (nr 3. i nr 4.) po jednym województwie. Charakterystyka 

nowo powstałych grup została przedstawiona w tab.7.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
13 Numeracja skupień nie ma wpływu na ocenę jego elementów (poziomu życia w województwach). 
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Tabela 7.4. Charakterystyka skupień województw (2012 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Ze względu na czynniki ekonomiczne, skupienie nr 3., do którego zaliczono województwo 

zachodniopomorskie charakteryzuje wysoki poziom przedsiębiorczości, rozwijający się rynek 

pracy oraz najwyższy poziom gospodarki komunalnej. Województwa do niego należące 

osiągnęły relatywnie wysoki poziom gospodarczy (w stosunku do województw ze skupień nr 1 i 

nr 4.), lecz ze względu na uwarunkowania demograficzne, pogorszyły się dochody i warunki 

społeczne ich mieszkańców. A ponieważ pogorszeniu uległa także infrastruktura socjalna i 

pomoc społeczna, toteż wzrosło zagrożenie wykluczeniem społecznym. Z kolei pozytywnym 

zjawiskiem jest poprawa dostępności do usług publicznych oraz wyższy poziom ochrony zdrowia 

ludności.  

Najlepsza sytuacja na rynku pracy była w województwach: mazowieckim, śląskim (skupienia nr 

2. i nr 5) oraz w opolskim i małopolskim (skupienie nr 1). O ile w przypadku dwóch pierwszych 

wymienionych skupień, rozwojowi rynku pracy towarzyszył rozwój gospodarczy, to w skupieniu 

nr 1. istotny wpływ miały: wysoki poziom infrastruktury technicznej oraz rozwój 

przedsiębiorczości. Mimo różnych uwarunkowań demograficznych, najbardziej zamożna była 

ludność zamieszkująca właśnie te województwa. Mimo tego w skupieniach nr. 2 i nr 5. 

Cecha
Skupienie 

nr 1.
Skupienie 

nr 2.
Skupienie 

nr 3.
Skupienie 

nr 4.
Skupienie 

nr 5
Rozwój gospodarczy 0,209328 1,000000 0,263068 0,131000 0,396241
Rynek pracy 0,595376 0,960870 0,538254 0,395041 0,582367
Przedsiębiorczość 0,481618 0,666667 0,488367 0,420643 0,431051
Infrastruktura 
techniczna

0,615709 0,175812 0,490847 0,538330 0,402116

Budownictwo i  
zagospodarowanie 
przestrzenne

0,400488 0,469432 0,253848 0,197232 0,755399

Warunki  społeczne 0,640914 0,472837 0,648837 0,764841 0,391667
Zasoby i warunki  życia 
ludności

0,638353 0,406529 0,269567 0,285949 0,613828

Zagrożenie 
wykluczeniem 
społecznym

0,837598 0,654570 0,684600 0,585435 0,652168

Ochrona zdrowia 0,395752 0,577177 0,417313 0,389512 0,621493

Kultura 0,517510 0,602648 0,482779 0,358129 0,456434

Edukacja 0,636452 0,786097 0,482407 0,313875 0,552185

Bezpieczeństwo 0,396506 0,317695 0,431043 0,292626 0,642746

Administracja i 
infrastruktura socjalna

0,346848 0,161934 0,138269 0,180978 0,148084

Gospodarka 
komunalna

0,311903 0,606119 1,000782 0,288092 0,822806

Środowisko 1,806664 2,536666 2,103837 2,131077 0,734088
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zamożność mieszkańców nie ograniczyła zagrożenia wykluczeniem społecznym na co wpłynęły 

zaobserwowane w tych województwach niekorzystne zjawiska demograficzne (warunki 

społeczne).  

Najbardziej niekorzystne warunki środowiskowe występowały w województwie śląskim, co nie 

budzi zdziwienia, mając na uwadze specjalizację tego regionu (przemysł wydobywczy). Również 

znaczne przeludnienie i zbyt słaba infrastruktura socjalna powodują, iż jego mieszkańcom grozi 

wykluczenie społeczne. 

Najbardziej niesprzyjające warunki odnotowano w województwach zgrupowanych w skupieniu 

nr 4. Niski poziom jakość życia ich mieszkańców wynika ze słabo rozwiniętej gospodarki, dużego 

bezrobocia oraz niewielkiej przedsiębiorczości jego mieszkańców. Tam też występuje najwyższe 

zagrożenie ubóstwem i wykluczenia społecznego. Nie są zaspokajane potrzeby mieszkańców w 

zakresie ochrony zdrowia, dostępu do edukacji i kultury oraz brak właściwych warunków 

mieszkaniowych i dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej. 

Reasumując, można stwierdzić, że warunki społeczno-ekonomiczne determinujące poziom 

i jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego systematycznie ulegają 

poprawie. Sytuacja na rynku pracy poprawiła się (o 18 p.p.) dzięki rozwojowi przedsiębiorczości. 

Nadal jednak warunki mieszkaniowe i infrastruktura socjalna oraz dostęp do usług publicznych 

(edukacyjnych i medycznych) wymagają poprawy. Jednakże na tle innych województw komfort 

życia mieszkańców w województwie zachodniopomorskim wypada całkiem dobrze. Biorąc pod 

uwagę położenie geograficzne (region przygraniczny, bliskość morza) oraz bardzo dobre warunki 

środowiskowe i dużą aktywność gospodarczą, region posiada duży potencjał rozwojowy, który 

właściwie zagospodarowany powinien przyczynić się do podniesienia komfortu i jakości życia 

jego mieszkańców. 

7.2. Zróznicowanie przestrzenne poziomu i jakości życia w województwie 
zachodniopomorskim 

Z powodu braku kompletnych danych źródłowych dla trzech powiatów (kamieńskiego, 

pyrzyckiego i sławieńskiego), nie ma możliwości utworzenia rankingu powiatów województwa 

według wskaźnika syntetycznego (tak jak to zrobiono w przypadku województw). Stąd też 

przeprowadzono analizę zróżnicowania wewnętrznego poziomu rozwoju regionu za pomocą 

analizy taksonomicznej (analizy skupień), wykorzystując subsyntetyczne wskaźniki wszystkich 
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badanych ładów. Na rys. 7.3. przedstawiono graficznie wyniki grupowania powiatów 

woj.zachodniopomorskiego w oparciu o wskaźniki subsyntetyczne za 2007 rok.  

Rysunek  7.3. Grupowanie powiatów woj. zachodniopomorskiego na podstawie wskaźników 
sub-syntetycznych za 2007 rok 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W przypadku grupowania przedstawionego na rys. 7.3. łatwo daje się zauważyć, że miasto 

Szczecin wyraźnie odstaje od pozostałych (tworzy skupienie jednoelementowe aż do poziomu 

wiązania bliskiego wartości 1,5, i dopiero tam łączy się z innymi skupieniami).  

Aby określić bardziej szczegółowo wzajemne zależności zachodzące między grupowanymi 

obiektami, jak również wskazać cechy decydujące o ich przynależności do danej grupy, 

przeprowadzono grupowanie powiatów za pomocą metody k-średnich, stosując jako miarę 

odległości – odległość euklidesową i przyjmując podział obiektów na 4 grupy za pomocą metody 

pełnej połączeń obiektów (maksymalizacja odległości między skupieniami). Ponieważ każde 

skupienie posiada swój punkt centralny, wokół którego skupiają się obiekty, aby opisać dane 

skupienie wykorzystuje się do tego celu charakterystykę tego punktu (parametry centroidu w 

przestrzeni wielowymiarowej). Zestawienie powiatów według utworzonych skupień 

zamieszczono w tab.7.5., natomiast w tab.7.6. przedstawiono charakterystykę skupień wraz z 

graficzną oceną poziomu poszczególnych cech. 
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Tabela 7.5. Grupowanie powiatów województwa zachodniopomorskiego (2007 r.) 
Skupienia Powiaty 

Skupienie nr 1. kołobrzeski, m. Koszalin, m. Świnoujście 
Skupienie nr 2. gryfiński, policki  

Skupienie nr 3. 
białogardzki, choszczeński, Drawski, gryficki, świdwiński, łobeski, 
koszaliński, goleniowski, myśliborski, stargardzki, szczecinecki, 
wałecki 

Skupienie nr 4. m. Szczecin    
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Na podstawie danych tabeli 7.6. stwierdzono, że skupienia nr 2. i nr 4. odznaczają się 

najwyższymi wskaźnikami rozwoju gospodarczego, dobrą gospodarką komunalną, ale 

niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. W innych aspektach życia są wyraźnie różne, 

zwłaszcza w zakresie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz infrastruktury socjalnej i 

pomocy społecznej. Skupienia te tworzą miasto Szczecin i powiaty sąsiadujące z nim (gryfiński i 

policki). Na dobrym poziomie rozwoju gospodarczego, ale z lepszymi warunkami 

środowiskowymi jest skupienie nr 1., które tworzą pozostałe powiaty grodzkie (m.Koszalin, 

m.Świnoujście) i powiat kołobrzeski. Wszystkie pozostałe powiaty zostały zgrupowane w 

skupieniu nr 3. Uzyskanie takiego grupowania, wynika przede wszystkim z tego, że bardziej 

rozwinięte gospodarczo większe aglomeracje miejskiej mają pozytywny wpływ na rozwój 

gospodarczy obszarów podmiejskich.   

Podobne do siebie są także skupienia nr 3. i nr 4., ale dla odmiany ze względu na bardzo niski 

poziom gospodarczy, trudną sytuację na rynku pracy, niski poziom przedsiębiorczości i w 

konsekwencji znaczne zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Należą do nich 

powiaty oddalone od dużych ośrodków gospodarczych, ze słabo rozwiniętym przemysłem, za to 

posiadające bardzo dobre warunki środowiskowe, wydajną gospodarkę komunalną i dobre 

warunki społeczne.  

Cechami, które wykazują największe zróżnicowanie są edukacja oraz infrastruktura socjalna i 

pomoc społeczna. Na podobnym poziomie kształtują się warunki społeczne (poza skupieniem nr 

1.), co może świadczyć o występujących w całym regionie podobnych zjawiskach 

demograficznych. 
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Tabela 7.6. Charakterystyka skupień na podstawie średnich wartości cech środków skupień 
(2007 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Aby określić czy nastąpiły jakieś zmiany w badanym okresie, powtórzono procedurę badawczą 

polegającą na grupowaniu powiatów za pomocą dwóch różnych metod analizy taksonomicznej, 

według tych samych cech utworzonych na podstawie danych za 2012 rok. Wyniki analizy za 

pomocą metody aglomeracyjnej przedstawiono na rys. 7.4. Analizując układ powiatów na rys. 

7.4. można zauważyć znaczne zbliżenie powiatu polickiego do Szczecina oraz zmniejszenie 

dystansu między Szczecinem a pozostałymi powiatami grodzkimi (poziom wiązania wynosi 1,3). 

Wynik ten świadczy o postępującym procesie konwergencji sąsiadujących ze sobą powiatów, a w 

przypadku pozostałych powiatów grodzkich wskazuje na utrzymanie ich znaczącej pozycji w 

regionie. 

 

 

Cecha
Skupienie 

nr 1.
Skupienie 

nr 2.
Skupienie nr 

3.
Skupienie 

nr 4.
Rozwój gospodarczy 0,323531 0,875399 0,152805 0,608774
Rynek pracy 0,800270 0,556680 0,279690 1,000000
Przedsiębiorczość 0,642439 0,433776 0,410127 0,598480
Budownictwo i 
zagospodarowanie 
przestrzenne

0,473124 0,392156 0,273146 0,602275

Warunki  społeczne 0,417908 0,807192 0,553035 0,094926
Zasoby i warunki 
życia ludności

0,312794 0,855969 0,398791 0,566483

Zagrożenie 
wykluczeniem 
społecznym

0,795150 0,673181 0,744788 0,428021

Ochrona zdrowia 0,525386 0,500645 0,493096 0,516575

Kultura 0,426650 0,544934 0,580359 0,045455

Edukacja 0,605174 0,388512 0,349425 0,944841
Gospodarka 
komunalna

0,170495 0,467872 0,423309 0,502117

Warunki  
środowiskowe

0,715829 0,438280 0,842781 0,246246

Infrastruktura 
socjalna i  pomoc 
społeczna

0,244507 0,245465 0,285042 0,175551
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Rysunek 7.4. Grupowanie powiatów woj. zachodniopomorskiego na podstawie wskaźników 
sub-syntetycznych za 2012 rok 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Przyjmując za punkt podziału odległość wiązania równą 1,3 otrzymamy trzy skupienia. Taka 

liczba grup została uwzględniona w następnej analizie skupień (metodą k-średnich) za pomocą 

której przeprowadzono kolejne grupowanie powiatów. Wyniki tego grupowania zamieszczono w 

tab. 7.7. i tab. 7.8. 

Tabela  7.7. Wyniki grupowania powiatów województwa zachodniopomorskiego (2012 r.) 
Skupienia Powiaty 

Skupienie nr 1. Kołobrzeski, m. Koszalin, m. Szczecin, m. Świnoujście, policki 
Skupienie nr 2. białogardzki, choszczeński, drawski, gryficki, koszaliński, łobeski , świdwiński  

Skupienie nr 3. goleniowski, gryfiński, myśliborski, stargardzki, szczecinecki, wałecki   
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Analizując zmiany, jakie nastąpiły w grupowaniu w porównaniu z 2007 r. stwierdzono, że nowe 

skupienie nr 1. powstało z połączenia dwóch poprzednich skupień (nr 1. i nr 4.), a także części 

skupienia nr 2. (powiat policki), skupiając obecnie wszystkie powiaty grodzkie województwa. 

Pozostałe powiaty podzieliły się na dwie grupy, które różnią się poziomami rozwoju 

gospodarczego i warunków życia.  
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Mniej licznym i zdecydowanie lepszym pod każdym względem (z wyjątkiem infrastruktury 

socjalnej) jest skupienie nr 3. Wśród pozostałych skupień wyróżnia się najlepszymi warunkami 

życia (zamożność mieszkańców, bardzo dobre warunki społeczne i warunki środowiskowe). 

Niestety gorzej jest w zakresie dostępu do usług publicznych (edukacji, ochrony zdrowia, usług 

komunalnych i pomocy społecznej).  

Z kolei skupienie nr 2. charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem zagrożenia ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, co specjalnie nie dziwi, gdyż skupia powiaty o zdecydowanie niskim 

poziomie gospodarki, słabo rozwiniętej infrastrukturze gospodarczej i niewielkiej 

przedsiębiorczości. Podobnie jak w poprzednim okresie dysponuje bardzo dobrymi warunkami 

środowiskowymi, które zapewne przyczyniły się do utrzymania względnie dobrych warunków 

społecznych. 

Tabela 7.8. Charakterystyka skupień powiatów (2012 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Cecha
Skupienie nr 1. Skupienie nr 2. Skupienie nr 3.

Rozwój gospodarczy 0,675700 0,148888 0,655892

Rynek pracy 0,898990 0,117605 0,451179

Przedsiębiorczość 0,608301 0,396008 0,408014

Budownictwo i  
zagospodarowanie 
przestrzenne

0,477469 0,267494 0,217676

Warunki społeczne 0,492368 0,512513 0,539444

Zasoby i  warunki 
życia ludności

0,461971 0,457792 0,467326

Zagrożenie 
wykluczeniem 
społecznym

0,733974 0,757798 0,700529

Ochrona zdrowia 0,503407 0,439340 0,429270

Kultura 0,389250 0,720505 0,731542

Edukacja 0,654248 0,345722 0,440848

Gospodarka 
komunalna

0,256233 0,402975 0,308652

Warunki 
środowiskowe

0,485160 0,828167 0,830073

Infrastruktura 
socjalna i pomoc 
społeczna

0,173231 0,454230 0,199350
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Podsumowując dotychczasowe rozważania, stwierdzono istotne wewnętrzne zróżnicowanie 

poziomu życia ludności w woj. zachodniopomorskim, spowodowane głównie czynnikami 

ekonomicznymi (różnica względna wartości wskaźnika rozwoju gospodarczego między 

analizowanymi skupieniami wynosi ok. 80 p.p.). W całym regionie poprawy wymaga dostęp do 

usług publicznych, zwłaszcza w zakresie infrastruktury socjalnej i ochronie zdrowia. Pozytywnym 

zjawiskiem jest wzrost zamożności ludności oraz poprawa warunków życia. Sama liczba skupień 

jest wymowna i świadczy o postępującej konwergencji województwa zachodniopomorskiego. 
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Wnioski i rekomendacje  

Niejednoznaczność i wielowymiarowość pojęcia „jakość życia” utrudnia jego badania. W celu 

zminimalizowania kontrowersji wokół istoty i badania jakości życia, przyjęto klasyfikować ją jako 

obiektywną i subiektywną. Obiektywna jakość życia oznacza całokształt obiektywnych 

warunków o charakterze infrastrukturalnym, w jakich żyje ludność (grupy społeczne, 

gospodarstwa domowe, jednostki). Subiektywna jakość życia wiąże się z indywidualnym 

postrzeganiem własnego życia w ramach określonego systemu wartości, w określonych 

warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych [Borys, 2008]. 

Tym samym, istnieją dwa sposoby opisu warunków i jakości życia w regionie, jego potencjału 

rozwojowego, kierunku zmian, zagrożeń i wyzwań. Jeden oparty jest na wskaźnikach 

instytucjonalnych - ekonomicznych, społecznych itp. Drugi sięga do opinii i zachowań 

mieszkańców regionu, a uwzględniany zakres subiektywnego obrazu jakości życia obejmuje 

przede wszystkim takie zagadnienia, jak ocena zadowolenia z poszczególnych dziedzin życia, 

ocena postaw i zachowań społecznych, ocena stylu życia itp. Z uwagi na wieloaspektowość 

zjawiska i zróżnicowanie kontekstualne, istnieje konieczność prowadzenia wskaźnikowego 

pomiaru obiektywnej jakości życia w oparciu o dane dostarczane przez statystykę publiczną i 

skonfrontowania go z wynikami badania opinii mieszkańców nt. satysfakcji z życia.  

Przyjęta w niniejszym badaniu koncepcja badawcza dotyczy kategorii tzw. obiektywnej jakości 

życia. Jak już wcześniej sygnalizowano, jakość życia tak w wymiarze obiektywnym, jak i 

subiektywnym jest zjawiskiem niezwykle złożonym. Proponowany w niniejszym raporcie model 

oceny poziomu jakości życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego – podobnie jak 

inne podobne miary – nie jest w stanie w pełni tej złożoności oddać.  

Przeprowadzenie analizy tak złożonego zjawiska, jakim jest obiektywna jakość życia jest 

umożliwiają metody taksonomiczne. W wyniku zastosowanej procedury badawczej ustalono 

poziom życia mieszkańców poszczególnych województw dla każdego z obszarów wchodzących w 

skład poszczególnych ładów  zrównoważonego rozwoju (w oparciu o tzw. subsyntetyczne 

wskaźniki obiektywnego  poziomu życia). Ponadto zbudowano zagregowaną syntetyczną miarę 

rozwoju i obiektywnej jakości życia.  

Województwa uszeregowane według wartości zagregowanego wskaźnika syntetycznego, 

obrazującego poziom obiektywnej jakości życia ich mieszkańców prezentuje tab.C. Agregat ten, 
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poprzez łączną analizę wskaźników analizowanych w ramach poszczególnych obszarów 

umożliwia ocenę ogólnego poziomu obiektywnej jakości życia mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego, oraz wskazanie regionów podobnych z punktu widzenia poziomu 

analizowanego zjawiska. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż pomiędzy rokiem 2007 i 2012 

obiektywna jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wzrosła, co 

ilustruje zmiana pozycji badanego regionu na tle pozostałych, z miejsca 10. w roku 2007 na 

miejsce 7. w rankingu dla 2012r.  

Tabela  C. Zagregowany wskaźnik syntetyczny poziomu życia mieszkańców województw Polski 
(2007, 2012) 

Województwo 
2007 r. 

 
Województwo 

2012 r. 
Ranking Klasa 

 
Ranking Klasa 

mazowieckie 1 1 
 

mazowieckie 1 1 
opolskie 2 1 

 
wielkopolskie 2 1 

wielkopolskie 3 1 
 

małopolskie 3 2 
małopolskie 4 2 

 
dolnośląskie 4 2 

dolnośląskie 5 2 
 

łódzkie 5 2 
lubuskie 6 2 

 
opolskie 6 2 

pomorskie 7 2 
 

zachodniopomorskie 7 2 
śląskie 8 2 

 
śląskie 8 2 

łódzkie 9 2 
 

pomorskie 9 3 
zachodniopomorskie 10 3 

 
lubuskie 10 3 

podlaskie 11 3 
 

lubelskie 11 3 
warmińsko-mazurskie 12 3 

 
podlaskie 12 3 

lubelskie 13 4 
 

podkarpackie 13 4 
kujawsko-pomorskie 14 4 

 
świętokrzyskie 14 4 

świętokrzyskie 15 4 
 

warmińsko-mazurskie 15 4 
podkarpackie 16 4 

 
kujawsko-pomorskie 16 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Wyniki badań potwierdzają, iż w badanym okresie niekwestionowanym liderem w zakresie 

rozwoju i jakości życia pozostaje województwo mazowieckie. W pierwszej piątce w 2012r. 

znalazły się także regiony: wielkopolski, małopolski, dolnośląski i łódzki. Do grupy województw 

najsłabszych pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, a tym samym poziomu życia 

mieszkańców należą:  podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-

pomorskie. Awans województwa zachodniopomorskiego o trzy pozycje należy docenić tym 

bardziej, iż poprawa obiektywnej jakości życia mieszkańców nastąpiła mimo trudnych lat 

osłabienia koniunktury gospodarczej, będących konsekwencją światowego kryzysu finansowego. 
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W ujęciu dynamicznym zaobserwować można symptomy pogłębienia dywergencji pomiędzy 

badanymi regionami. W 2012 r. do klas 3. i 4. charakteryzujących się słabymi warunkami rozwoju 

i niskim poziomem życia należało osiem województw, o jedno więcej niż w 2007r.  Jednocześnie 

spadła do dwóch liczba województw o najwyższym poziomie życia. Województwo 

zachodniopomorskie awansowało w badanym okresie do klasy 2., czyli klasy wskazującej na 

dobry poziom życia miejszkańcow. Do klasy 2. należą także województwa: małopolskie, 

dolnośląskie, łódzkie, opolskie i śląskie (zob. tab. D.). 

Tabela D. Klasyfikacja województw według syntetycznego wskaźnika zagregowanego* na 
podstawie wskaźników subsyntetycznych za lata 2007 i 2012 

Numer i opis klasy 2007 rok 2012 rok 
Klasa 1. 

Region o najwyższym poziomie 
rozwoju i obiektywnej jakości 

życia 

mazowieckie, opolskie, 
wielkopolskie 

mazowieckie, wielkopolskie 

Klasa 2. 
Region o średnim poziomie 

rozwoju i obiektywnej jakości 
życia 

małopolskie, dolnośląskie, 
lubuskie, pomorskie, śląskie, 
łódzkie 

małopolskie, dolnośląskie, 
łódzkie, opolskie, 
zachodniopomorskie, śląskie 

Klasa 3. 
Region o niskim poziomie 

rozwoju i obiektywnej jakości 
życia 

zachodniopomorskie, 
podlaskie, warmińsko-
mazurskie 

pomorskie, lubuskie, 
lubelskie, podlaskie 

Klasa 4. 
Region o najniższym poziomie 
rozwoju i obiektywnej jakości 

życia 

lubelskie, kujawsko-
pomorskie, świętokrzyskie, 
podkarpackie 

podkarpackie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie, 
kujawsko-pomorskie 

*Przypisanie województwa do konkretnej klasy oznacza ocenę poziomu jego wskaźnika względem 
średniej i odchylenia standardowego dla całej badanej populacji. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Prezentowane w tabelach rankingi i klasy uwzględniające zmiany zachodzące w czasie mają 

charakter poglądowy, i – ze względu na wielowarstwowość zjawiska – uproszczony, co utrudnia 

formułowanie zdecydowanych wniosków. Nie zawsze ranking według wybranej cechy (lub ich 

zestawu, reprezentatywnego dla danego obszaru badawczego) odzwierciedla rozkład poziomu 

życia w badanym województwie lub jego powiatach. Przyjęta metoda  badawcza 

(podporządkowana głównemu celowi badań, czyli ocenie pozycji województwa 

zachodniopomorskiego na tle innych jednostek terytorialnych w zakresie obiektywnej jakości 

życia) utrudnia analizę zależności pomiędzy badanymi aspektami jakości. Należy także pamiętać, 

że wartość syntetycznego wskaźnika zagregowanego jest wypadkową wartości wskaźników 

subsyntetycznych (obszarowych) i to na ich podstawie należy rozpatrywać wynik danej jednostki 
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terytorialnej. Tym samym wyniki należy traktować jako nieoczywiste, szczególnie na poziomie 

powiatów. 

Na bazie przeprowadzonych badań można wywnioskować, iż do najważniejszych czynników 

wpływających na dobry (i wykazujący trend wzrostowy) poziom obiektywnej jakości życia 

mieszkańców  województwa zachodniopomorskiego należą:  

 przyjazne środowisko społeczno-kulturalne, 

 dostępność do instytucji publicznych i świadczonych przez nie usług, 

 bezpieczeństwo publiczne, 

 dobra infrastruktura socjalna i pomoc społeczna, 

 możliwości kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji ludności, 

 rozwój i doskonalenie infrastruktury technicznej i transportowej 

 wzrost przedsiębiorczości ludności, 

 relatywnie niewielkie zagęszczenie osadnicze w znacznej części regionu. 

Z kolei do czynników, które niekorzystnie oddziałują na rozwój regionu zachodniopomorskiego i 

poziom życia  jego mieszkańców można zaliczyć: 

 zmiany w strukturze demograficznej (powstrzymanie przyrostu naturalnego, starzenie 

się ludności), 

 utrzymującą się niekorzystną sytuację na rynku pracy (niska dynamika przyrostu nowych 

miejsc pracy, niższa od średniej krajowej aktywność ekonomiczna ludności, wysokie – 

choć wykazujące nieznaczną tendencję spadkową – bezrobocie długookresowe), 

 poziom zamożności mieszkańców poniżej przeciętnej dla Polski, 

 dość wysokie zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym,  

 niewystarczający poziom budownictwa mieszkaniowego, 

 nie dość dobrze funkcjonującą służbę zdrowia, 

 dysproporcje w dostępie do edukacji (dobry dostęp do edukacji głównie w największych 

miastach regionu), 

 sposób gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, gospodarowanie odpadami i 

recykling. 

Dążenie do osiągnięcia wysokiego tempa rozwoju regionu, a w jego rezultacie do podniesienia 

poziomu życia mieszkańców wymaga kompleksowej, konsekwentnie realizowanej polityki 
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rozwoju regionalnego. Rekomendowane - na bazie uzyskanych wyników analizy – wybrane 

kierunki działania nakierowane na poprawę jakości życia  mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego to m.in.  

 w obszarze ładu ekonomicznego: 

- stwarzanie warunków do tworzenia miejsc pracy, szczególnie w powiatach 

niezurbanizowanych (np. wspieranie przedsiębiorczości, większa dostępność 

komunikacji publicznej, poprawa społecznego odbioru przedsiębiorców), 

- tworzenie i rozwój stref aktywności inwestycyjnej, 

- rozwój działalności badawczo-marketingowej w celu zwiększenia udziału wysokiej 

technologii, 

- dalsza modernizacja dróg transportowych i stanu dostępnego taboru, 

- dalszy rozwój infrastruktury technicznej, 

- dążenie do wielofunkcyjnego rozwoju gmin i powiatów o charakterze wiejskim 

(niezurbanizowanych), wiązanie ich z lokalnymi ośrodkami wzrostu, 

- poprawa dostępności do obszarów o walorach turystycznych i uzdrowiskowych, 

- dostosowanie form pomocy w znalezieniu pracy  do indywidualnych możliwości i 

potrzeb osób bezrobotnych, 

 w obszarze ładu społecznego: 

- zwiększanie aktywności zawodowej ludności, 

- system zachęt dla rodzin posiadających dwoje i więcej dzieci, wsparty infrastrukturą 

związaną z opieką nad małymi dziećmi, 

- zwiększenie dostępności do oświaty i kształcenia ustawicznego – konsekwentne 

podnoszenie kwalifikacji ludności (w tym w zakresie języków obcych i technologii 

cyfrowych), szczególnie z terenów wiejskich, 

- współpraca urzędów pracy, instytucji samorządowej pomocy społecznej oraz 

organizacji trzeciego sektora w celu zaktywizowania osób długotrwale 

bezrobotnych, 

- włączenie w większym stopniu ekonomii społecznej do prowadzonej polityki 

rozwoju regionalnego, 

- ograniczanie istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług opieki 

zdrowotnej i społecznych,  
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- rozwój usług społecznych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym (usług poradnictwa prawnego, interwencji społecznych, edukacyjnych, 

poradnictwa psychologicznego i życiowego), 

 w obszarze ładu instytucjonalno-administracyjnego: 

- zwiększenie ilości dostępnych w sieci zasobów publicznych (m.in. zasobów 

informacji), 

- rozwój kompetencji pracowników administracji samorządowej, 

- kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, 

 w obszarze ładu środowiskowego: 

- monitorowanie i ochrona zasobów naturalnych, 

- wdrażanie nowoczesnych instrumentów ochrony środowiska,  

- wdrażanie proekologicznych technologii, w tym w gospodarce komunalnej, 

- poprawa świadomości i kultury ekologicznej regionu. 

Przedstawione w niniejszym raporcie obiektywne warunki życia mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego (na które niemały wpływ mają samorządy lokalne) istotnie kształtują 

jego subiektywną jakość. Obok obszarów poddanych analizie, ogólny poziom oraz jakość  

egzystencji ludności warunkowany jest takimi wymiarami, jak styl życia14 oraz postawy i relacje 

społeczne. Czynniki te w znaczącym stopniu wiążą się z poziomem ogólnego zadowolenia ludzi z 

życia. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z prawem Campbella, nie istnieje jednoznaczny 

związek między obiektywnymi parametrami jakości życia a poziomem zadowolenia z niego; 

innymi słowy, nie zawsze obiektywnej jakości życia towarzyszy zwiększone poczucie szczęścia 

(powodzenia, satysfakcji, zadowolenia). Jednakże, prezentowane wyniki badań nie dostarczają 

na tyle wyczerpujących informacji, aby było możliwe zidentyfikowanie preferowanego stylu 

życia i możliwości jego realizacji.  

W raportach z licznych badań zwraca się uwagę na terytorialne zróżnicowanie poziomu i 

warunków życia w Polsce. Problem wewnątrzregionalnych nierówności w poziomie życia 

uważany jest za jedno z najważniejszych wyzwań w polityce regionalnej, zwłaszcza w związku z 

rosnącym dystansem między dużymi ośrodkami miejskimi i peryferyjnymi obszarami wiejskimi. 

Prowadzenie skutecznej polityki spójności wymaga jednak posiadania odpowiedniego zakresu 

informacji koniecznego przy dostosowywaniu odpowiednich narzędzi do lokalnych 

                                                             
14 Do tej kategorii zaliczyć można takie zagadnienia, jak: formy spędzania czasu wolnego, dostępność 
instytucji kultury i sportowo-turystycznej, poziom zadowolenia z spędzania czasu wolnego.  
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uwarunkowań, problemów, a także postaw społecznych. W procesie kształtowania strategii 

rozwiązywania problemów społecznych konieczne jest nie tylko ich rozpoznanie i wskazanie, ale 

również zrozumienie – to zaś wymaga uwzględnienia lokalnych i regionalnych uwarunkowań 

społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Niezbędne wydaje się więc nie tylko określenie 

obiektywnych czynników w każdej z tych sfer oraz ich istotności, ale również poznanie 

wspólnych dla mieszkańców danego regionu przyzwyczajeń, postaw i przestrzeni symbolicznych. 

Dopiero powiązanie tych wszystkich segmentów pozwala na kompleksowe zbadanie poziomu 

jakości życia [Krajowy raport…, 2012]. 

Przeprowadzona analiza obiektywnej jakości życia (utożsamianej z poziomem życia) 

mieszkańców województwa zachodniopomorskiego opiera się na założeniu, że jakość życia jest 

konsekwencją rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i czynników aktywizujących ten 

rozwój. Wnioski z niniejszego raportu - uzupełnione o wnioski z odrębnych badań nad 

subiektywną oceną  poziomu zadowolenia i  satysfakcji z życia mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego - mogą stanowić istotny punkt odniesienia dla decyzji władz 

samorządowych dotyczących  pożądanych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego.  
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