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Olsztyn od 1 stycznia 1999 roku jest stolicą administracyjną województwa warmińsko-mazurskiego
i powiatem grodzkim. Zlokalizowany jest w centralnej części regionu. W granicach administracyjnych
miasta znajdują się 23 osiedla. Obszar miasta
obejmuje powierzchnię 88,33 km2, co stanowi około
0,7% powierzchni województwa. Olsztyn pod
względem powierzchni zajmuje 15 pozycję wśród
wszystkich miast wojewódzkich, będących siedzibą
władz rządowych lub samorządowych. Liczba
ludności plasuje miasto na pozycji 14, natomiast
w przeliczeniu na 1 km2 na miejscu 11. Pod względem
przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Olsztyn zajmuje 15 miejsce, ale pod
względem wysokości zarobków w sektorze
przedsiębiorstw – 8 miejsce. Bezrobocie plasuje
Olsztyn na 12 miejscu, liczba podmiotów gospodarki
narodowej – na 14 miejscu.

Ogólna charakterystyka Olsztyna
wowym znaczeniu dla systemu osadniczego kraju
i jego gospodarki, do której zaliczono Warszawę,
Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice
z Aglomeracją Górnośląską, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz
z Toruniem i Lublin.
Ze względu na swoje położenie geograficzne
w Polsce Wschodniej Olsztyn boryka się z typowymi
problemami tego regionu Polski – słabszym
skomunikowaniem, gorszą infrastrukturą i niższym
stopniem rozwoju gospodarczego. W odniesieniu
jednak do innych miast Polski Wschodniej – Lublina
i Białegostoku – podstawowe parametry dotyczące
sytuacji gospodarczej, ekonomicznej czy demograficznej w Olsztynie są korzystniejsze.

Zgodnie z zapisami Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 Olsztyn zalicza się do
„ośrodków wojewódzkich pełniących oprócz funkcji
regionalnych szereg funkcji o znaczeniu krajowym”.
W tej grupie znalazły się także Białystok, Gorzów
Wielkopolski, Kielce, Opole, Rzeszów oraz Zielona
Góra. W strukturze hierarchicznej jest to grupa
druga. Pierwszą grupę stanowią ośrodki o podsta-
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Ogólna charakterystyka Olsztyna
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Tabela 2. Pozycja Olsztyna w odniesieniu do innych wielkich
miast w Polsce w 2012 r.

rok 2012

rok 2013

93 194
81 447

93 343
81 332

ogółem: 174 641

W 2013 roku w Olsztynie zameldowanych było 174 675
mieszkańców. W porównaniu do roku 2012 liczba
mieszkańców nieznacznie się zwiększyła. Dotyczy to
kobiet, których zarejestrowano o 149 więcej niż w 2012
roku. Ujemny przyrost dotyczył mężczyzn.

saldo

+149

ogółem: 174 675

-115

ogółem: 34

Tabela 2. Ludność Olsztyna w 2012 i w 2013 r.

4

01

Ogólna charakterystyka Olsztyna

Olsztyn położony jest nad rzeką Łyną w granicach
Pojezierza Olsztyńskiego, które wchodzi w skład
makroregionu Pojezierza Mazurskiego i jest
podprowincją Pojezierzy Wschodniobałtyckich.

(5,4 oktanów w skali od 0 do 8) oraz roczną sumę
opadów, kształtującą się na poziomie 753 mm.
Pojezierze Olsztyńskie stanowi zachodnią część
Pojezierza Mazurskiego. Od północy sąsiaduje ono
z Równiną Ornecką, Wzniesieniami Górowskimi
i Równiną Sępopolską, od wschodu z Pojezierzem
Mrągowskim, od południa z Równiną Mazurską
i Garbem Lubawskim, od zachodu z Pojezierzem
Iławskim, i zajmuje powierzchnię około 3 820 km2.
Osią symetrii łuków morenowych jest płynąca
z południa na północ rzeka Łyna, która bierze
początek z obfitych źródeł na wysokości 153 m
n.p.m., w Olsztynie znajduje się na 98 m. Olsztyn
leży w środku regionu nad Łyną. Prawa miejskie
otrzymał w 1353 r.

Od południowej strony miasto sąsiaduje z Puszczą
Napiwodzko-Ramucką. Miasto graniczy z gminami:
Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd
oraz Jonkowo. Jedynym powiatem, z którym
graniczy Olsztyn jest powiat olsztyński (ziemski).
Ukształtowanie terenu oraz warunki hydrograficzne
powodują lokalne zróżnicowanie klimatu. Według
danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
średnia temperatura roczna powietrza wynosi 6,7 °C.
Zanotowano znaczny stopień zachmurzenia nieba
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POLSKIEGO

GUTKOWO

NAD
JEZIOREM
LIKUSY
DŁUGIM
DAJTKI
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ŚRÓDMIEŚCIE

POJEZIERZE
GRUNWALDZKIE KOŚCIUSZKI
KORMORAN
PODGRODZIE

Pod względem
administracyjnym
Olsztyn podzielony
jest na 23 osiedla

KORTOWO

MAZURSKIE

NAGÓRKI
BRZEZINY
PIECZEWO
JAROTY

GENERAŁÓW

Rysunek 1. Układ administracyjny Olsztyna (osiedla)
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Infrastruktura miejska została dokładnie opisana
w „Programie Ochrony Środowiska dla miasta
Olsztyna na lata 2011–2014 z perspektywą do roku
2018” (2011). Na potrzeby niniejszego opracowania
korzystano również z danych GUS: „Infrastruktura
komunalna w województwie warmińsko-mazurskim
w 2012 r.” oraz z danych zamieszczonych na stronach
internetowych instytucji miejskich Olsztyna i Banku
Danych Lokalnych GUS.

Infrastruktura
komunalna
INSTYTUCJE KOMUNALNE W OLSZTYNIE TO:

• Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

• Olsztyńskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

• Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
• Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

• Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o.

• Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o.
• Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o.
• Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o.
• Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o.

• Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
• Zarząd Lokali i Budynków Komunalnych
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Infrastruktura komunalna

2.1. Zaopatrzenie miasta w energię cieplną 1

Miejska sieć ciepłownicza w Olsztynie jest zasilana
głównie z dwóch źródeł ciepła:

• ciepłownia miejska (C) „Kortowo”
o mocy zainstalowanej 174,60 MW

• elektrociepłownia (EC) „Michelin”,
o mocy zainstalowanej 100,00 MW

(technologia ścian szczelnych), przystosowane do
współspalania biomasy. Ich moc zainstalowana to
174,60 MW. Pozostałą ilość ciepła potrzebną do ogrzania
Olsztyna MPEC kupuje w EC Michelin (100 MW).
Ciepłownia „Kortowo” spala średnio 150 ton miału
na dobę. Każdego roku Ciepłownia Kortowo zużywa
ok. 70 tysięcy ton miału węglowego.

MPEC Sp. z o.o. jest właścicielem Ciepłowni Kortowo.
Spośród odbiorców zaopatrywanych w energię
cieplną przez MPEC 80,7% posiada centralne
ogrzewanie oraz ciepłą wodę, zaś pozostałe 19,3% –
jedynie centralne ogrzewanie. Nośnikiem ciepła
miejskich ciepłowni jest woda.

Od roku 2005 w kotłach Ciepłowni Kortowo
współspalana jest biomasa. Jej udział w ogólnej
ilości paliwa waha się od 5 do 7 procent.
Poza scentralizowanym systemem dystrybucji, MPEC
posiada również 6 kotłowni gazowych, w pełni
zautomatyzowanych, o łącznej mocy cieplnej
5,33 MW, oraz instalacje solarne (odnawialne źródła
ciepła), w których wytwarzane ciepło pochodzi
z procesu przetwarzania energii promieniowania
słonecznego, zlokalizowanego w Olsztynie w trzech
obiektach należących do Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, dla których zainstalowana moc cieplna
w każdym ze źródeł nie przekracza 5 MW. Posiadana
moc źródeł ciepła pokrywa w pełni obecne
zapotrzebowanie miasta na ciepło, a olsztyński rynek
charakteryzuje tendencja wzrostowa.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
zaopatruje w ciepło ponad 60% olsztyńskich
mieszkań i instytucji. W ciepłowni Kortowo pracuje
sześć kotłów WR-25, w tym dwa zmodernizowane

1

W 2012 roku w MPEC Sp. z o.o. wyprodukowano
1 403,813 GJ energii cieplnej. W instalacjach
solarnych wytworzonych zostało 623 GJ ciepła, zaś
w bloku kogeneracyjnym – 16 626 GJ.
Łączna długość miejskiej sieci ciepłowniczej
eksploatowanej przez przedsiębiorstwo wynosi
154 km (2013), w tym ponad 85 km w technologii
nowoczesnych rur preizolowanych. MPEC to
pierwsze przedsiębiorstwo ciepłownicze w Polsce,
które w sierpniu 1990 roku zainstalowało rury
preizolowane.
Jednym z charakterystycznych widoków przy wjeździe
do Olsztyna jest widoczny z daleka komin ciepłowni
„Kortowo”. Ma on 120 metrów wysokości. Sprawność
wytwarzania Ciepłowni Kortowo sięga 89%.

Dane MPEC Olsztyn 2014 r.
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Infrastruktura komunalna

2.1. Zaopatrzenie miasta w energię cieplną 1

Rysunek 2. System ciepłowniczy Olsztyna

EC MICHELIN

C KORTOWO (MPEC)

Źródło:
http://www.ec.olsztyn.pl/zalozenia_ogolne/system-cieplowniczy-olsztyna

Miejska sieć ciepłownicza dostarcza ciepło na
potrzeby budynków mieszkalnych, urzędów
i instytucji, przemysłu i innych odbiorców. Do
najważniejszych należą:

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Największy udział w strukturze odbiorców, biorąc
pod uwagę wielkość zużycia ciepła, miały
spółdzielnie mieszkaniowe (26%), wspólnoty
mieszkaniowe (25%) oraz obiekty budżetowe (24%).
Udział w zużyciu ciepła pozostałych odbiorców, do
których należą obiekty przemysłowe, usługowe
i handlowe, stanowił 22%. Najniższy udział
w strukturze sprzedaży posiadały obiekty gospodarki
komunalnej stanowiące 2% odbiorców (2012).

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran”
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perkoz”
• Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
• Rejonowy Zarząd Infrastruktury
• Ośrodek Sportu i Rekreacji
• Miejski Szpital Zespolony

8
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Infrastruktura komunalna

2.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny 2

Podstawową
działalnością
Polskiej
Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. jest świadczenie usługi
dystrybucji gazu ziemnego. Zakład zajmuje się
eksploatacją, remontami i modernizacją oraz
rozbudową sieci gazowej na terenie Olsztyna.
Zakład Gazowniczy wydaje warunki przyłączenia do
sieci gazowej oraz zawiera z odbiorcami i realizuje
umowy na przyłączenie do sieci gazowej.
W Olsztynie działalnością handlową zajmuje się
Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Gdańsku.
Firma zajmuje się obrotem gazem i zawiera
z odbiorcami umowy kompleksowe dostarczania
paliwa gazowego.

Na terenie miasta zlokalizowana jest także stacja
tankowania pojazdów CNG (sprężony gaz ziemny)
należąca do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
W roku 2012 z usług dostarczania gazu ziemnego
korzystało 82,5% olsztynian. W roku 2013 odsetek
ten nieznacznie zmalał i wyniósł 81,3% 3. W ostatnich
latach odnotowuje się ciągły spadek odsetka
olsztynian korzystających z usługi dostarczania gazu
ziemnego (w 2010 odsetek ten wynosił 86,4%).
Jest to związane z zastępowaniem tego medium
ciepłem dostarczanym przez rozwijającą się sieć
ciepłowniczą.

Rozdzielenie działalności na obrót i dystrybucję
wynikało z konieczności dostosowania się do
wymogów prawa unijnego, w tym w szczególności
do Dyrektywy nr 2003/55/EC Parlamentu
Europejskiego (tzw. Dyrektywa Gazowa), której ideą
jest liberalizacja rynku gazu.
Na terenie miasta występuje sieć
wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.

gazowa

Ponadto zlokalizowane są: stacja gazowa
redukcyjno-pomiarowa wysokiego ciśnienia oraz
stacje
gazowe
pomiarowe,
redukcyjne
i redukcyjno-pomiarowe średniego ciśnienia.

2

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata
2011–2014 z perspektywą do roku 2018, Urząd Miasta
Olsztyna, s. 20 .

3

Źródło: BDL: GUS 2014.
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Infrastruktura komunalna
2.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną

Sieci 110 kV 4. Ze stacji Mątki oraz Olsztyn 1
wyprowadzona jest sieć 110 kV zasilająca 6 stacji
elektroenergetycznych należących do ENERGA
OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie:

• Olsztyn 1 (110/15 kV)
• Olsztyn Południe (110/15 kV)
• Olsztyn Zachód (110/15 kV)
• Olsztyn Wschód (110/15 kV)
• Olsztyn Północ (110/15 kV)
• Jaroty (110/15 kV)
• Michelin (stacja rozdzielcza 110/110 kV)
Eksploatacja i obsługa sieci elektroenergetycznej na
terenie Olsztyna i przyległych gmin prowadzona jest
przez Rejon Dystrybucji w Olsztynie.
Moc transformatorów 110/15 kV zainstalowanych
w ww. stacjach wynosi 221 MVA. Dodatkowo do sieci
110 kV za pośrednictwem węzłowej stacji
elektroenergetycznej 110/110 kV GPZ Michelin
przyłączona jest abonencka stacja 110/SN kV
należąca do Michelin.

Sieci 15 kv oraz 0,4 kv. Sieć 15 kV na terenie
Olsztyna zasilana jest z wyżej wymienionych 6 stacji
110/15 kV. Łączna długość sieci 15 kV na terenie
Olsztyna wynosi ok. 318 km, z czego ponad 80%
stanowi sieć kablowa. Z sieci tej zasilanych jest
łącznie 611 stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
Ze stacji należących do ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie zasilana jest sieć 0,4 kV
o podobnej konfiguracji jak sieć 15 kV. Łączna
długość sieci 0,4 kV wynosi ok. 712 km, z czego
ponad 80% stanowi sieć kablowa.
Stan sieci należącej do ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie określa się jako dobry.
Modernizacja i remonty sieci wykonywane są na
bieżąco w ramach działalności prowadzonej przez
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.
Średni pobór mocy przez odbiorców przyłączonych
do sieci 15 kV i 0,4 kV na terenie Olsztyna oraz
przyległych gmin w szczycie wieczornym wynosi
około 70 MW (bez uwzględnienia Zakładu Michelin),
co stanowi ok. 35% mocy zainstalowanej
w transformatorach 110/15 kV.
Ww. pobór mocy na terenie miasta Olsztyna
utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie (w
części socjalno-bytowej), natomiast odczuwalny jest
wpływ kryzysu w 2009 r. na zużycie energii
elektrycznej w firmach usługowych działających na
terenie Olsztyna.
Stan funkcjonalny sieci na terenie Olsztyna należy
uznać za dobry. Struktura sieci 110 kV oraz liczba
i lokalizacja stacji 110/15 kV jest prawidłowa i na
dzień dzisiejszy zapewnia odpowiednie warunki
zaopatrzenia miasta w energię elektryczną.

Kryterium

2012

2013

zmiana %

Odbiorcy

72 821

74 074

2,0

Zużycie [MWh]

133 082

134 607

1,0

Tabela 3. Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w Olsztynie
w latach 2012-2013 5
4

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011–2014
z perspektywą do roku 2018, Urząd Miasta Olsztyna, s. 22.

5

Źródło: BDL: GUS 2014.
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Infrastruktura komunalna
2.4. Zaopatrzenie w wodę 6

Głównym dostawcą wody na terenie Olsztyna jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Olsztynie. Zaopatruje ono w wodę zarówno
odbiorców prywatnych, jak i zakłady produkcyjne
oraz jednostki budżetowe. Prowadzi stały monitoring jakości wody na wszystkich etapach produkcji
i dostawy. Niezależnie od tego, jakość wody jest stale
monitorowana przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Liczne naturalne zbiorniki wodne w obrębie miasta
dodatkowo stwarzają duże, rezerwowe możliwości
poboru wody do celów przeciwpożarowych.
Woda wydobywana ze studni posiada nadmierną
zawartość żelaza i manganu. W związku z tym
wymaga uzdatniania i odmanganiania. Pod
względem bakteriologicznym woda ujmowana ze
studni jest czysta i nie wymaga odkażania.

Złożona budowa geologiczna jest przyczyną skomplikowanych warunków geologicznych miasta.
Wierceniami rozpoznano dwa piętra wodonośne:
trzeciorzędowe i czwartorzędowe; to drugie jest
podstawowym źródłem zaopatrzenia miasta w wodę.

Woda po uzdatnianiu spełnia kryteria jakości wody
pitnej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z 19 listopada 2002 roku oraz w dyrektywach Unii
Europejskiej EU / 98/ 83/EC.

W obrębie czwartorzędu wyodrębniono dwa
poziomy wodonośne: górny i dolny, eksploatowane
przez miejskie ujęcia wody. Olsztyn zaopatrywany
jest w wodę z sześciu ujęć.

Jakość wody w ujęciach wody i sieci
wodociągowej jest na bieżąco kontrolowana przez
laboratorium przedsiębiorstwa oraz Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną. Woda w Olsztynie
uważana jest za jedną z najlepszych w kraju.

Olsztyn korzysta głównie z dwóch ujęć wody pitnej:
„Karolin” oraz „Zachód”. Trzecie w kolejności jest
ujęcie „Kortowo”. Olsztyn jest bogaty w lokalne
zasoby wodne, w wyniku czego nie jest zagrożony
deficytem wody pitnej. Zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne ujęć komunalnych wynoszą ponad
190 tys. m3 na dobę. Obecna zdolność produkcyjna
ujęć szacowana jest na ponad 70 tys. m3 na dobę,
podczas gdy dzienne wydobycie wody zaspokajające
potrzeby miasta szacuje się na ok. 30 tys. m3.
Zdolność produkcyjna ujęć wody oraz przepustowość
stacji uzdatniania i sieci wodociągowej pozwalają więc
na pokrycie obecnego i perspektywicznego
zapotrzebowania na wodę.

Łączna długość sieci rozdzielczej w Olsztynie wynosiła
w 2013 roku 261,4 km. W odniesieniu do 2012 roku
odnotowano niewielki wzrost w tym względzie.

Długość
czynnej sieci
rozdzielczej

2012

2013

zmiana %

260,8

261,4

0,2

Tabela 4. Długość czynnej sieci rozdzielczej (wodociągów)

6

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata
2011-2014 z perspektywą do roku 2018, Urząd Miasta
Olsztyna, s. 31.
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2.4. Zaopatrzenie w wodę 6

Z sieci wodociągowej w 2013 roku korzystało 96,9%
mieszkańców Olsztyna. W porównaniu do 2012
roku odnotowano niewielki wzrost korzystających
(0,1 punktu procentowego). Dla porównania w 2010
roku odsetek ten wynosił 96,3%.
Głównymi użytkownikami wody są w Olsztynie
gospodarstwa domowe. W 2013 roku zużyły one
łącznie 6 161,2 (dam3)7. Na potrzeby przemysłu
zużyto w 2013 roku 4 836 dam3 wody.

Kategorie

2012

2013

ogółem

14 004,4

13 467,5

przemysł

5 095

4 836

rolnictwo i leśnictwo

0

0

gospodarstwa domowe

6 281,2

6 161,2

pozostali odbiorcy

2 628,2

2 470,3

Tabela 5. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej
i ludności (w dam3)

Mimo wzrostu liczby mieszkańców korzystających
z sieci wodociągowej w 2013 roku nieznacznie
(o 2%) zmalało jej zużycie. W 2012 roku wynosiło
ono 35,8 m3, a w 2013 – 35,3 m3.

Liczba mieszkańców
korzystających z sieci
wodociągowej

2012

2013

167 192

167 231

%

96,8

96,9

Tabela 6. Mieszkańcy Olsztyna korzystający z sieci wodociągowej 8

Zużycie wody w gospodarstwach domowych
ogółem na 1 mieszkańca
W porównaniu do roku 2012, w 2013 spadło zużycie
wody ogółem o 536,9 dam3. Przemysł zużył jej
mniej o 259 dam3, a gospodarstwa domowe – mniej
o 120 dam3.

2012

2013

35,8

35,3

Zmiana -0,5%
Tabela 7. Zużycie wody w gospodarstwach domowych
ogółem na 1 mieszkańca

7

Dekametr sześcienny

8

Źródło: BDL: GUS 2014.
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2.5. Sieć kanalizacyjna

Odprowadzaniem ścieków w Olsztynie zajmuje się
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Poza działalnością podstawową świadczy ona
usługi w zakresie robót odpłatnych, obejmujących:
1) usuwanie awarii zewnętrznych instalacji,
przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnej
2) wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych
na indywidualne zlecenia, remont urządzeń

Łączna długość sieci kanalizacyjnej w Olsztynie
wynosiła w 2013 roku 297,8 km. W porównaniu do
2012 roku długość ta wzrosła o 0,9 km.

Długość czynnej sieci
kanalizacyjnej

2012

2013

296,9

297,8

Zmiana 0,3%

3) przeglądy i odbiory sieci, przyłączy i obiektów
wodno-kanalizacyjnych

Tabela 8. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km

4) wykonywanie badań laboratoryjnych

W 2013 roku odprowadzono łącznie 9 938 dam3
ścieków. W porównaniu do 2012 r. było ich mniej o 7,4%.

Sieć kanalizacyjna w Olsztynie wykonana jest
głównie z kamionki, polichlorku winylu, betonu
i polietylenu. Podobnie, jak w przypadku sieci
wodociągowej, ponad 40% tej sieci została
wybudowano ponad 25 lat temu.

Ścieki odprowadzone

2012

2013

9 938

9 254

Zmiana -7,4%
Tabela 9. Ścieki odprowadzone

W roku 2013 z usług kanalizacyjnych korzystało
łącznie 164 759 mieszkańców, tj. 95,4%
mieszkańców. Odsetek korzystających z usług PWiK
Sp. z o.o. w 2012 r. był bardzo zbliżony.
2012

2013

Ludność korzystająca
z sieci kanalizacyjnej

164 727

164 759

Odsetek mieszkańców

95,4

95,4

Tabela 10. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
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Gospodarowanie
odpadami

W styczniu 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia
1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Do 1 lipca 2013 roku
gmina miała czas na wprowadzenie nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego
na przejęciu odpowiedzialności za odpady
i ustalenie stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

wszyscy odbiorcy indywidualni mieli obowiązek
i możliwość włączenia się do zorganizowanego
systemu zbierania odpadów. W Olsztynie odpady
komunalne odbierane są przez następujące firmy:

Wprowadzenie zmian w ustawie podyktowane było
koniecznością uszczelnienia systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, zmniejszeniem ilości
odpadów
komunalnych
kierowanych
do
składowania, zwiększeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz wyeliminowaniem dzikich wysypisk odpadów.

Ilość odpadów wyrażona w tonach na 1 km2 powierzchni
miasta wyniosła w 2013 roku 1 136,4 i jest to wartość
wyższa o 25 tys., niż to miało miejsce w 2012 roku.
Wtedy takich odpadów wytworzono 1 111,4 t.

Na terenie miasta, począwszy od 2011 roku zorganizowanym odbieraniem odpadów komunalnych
objętych było 100% mieszkańców. Oznacza to, że

•
•

KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak
(na osiedlach Pojezierze i Kormoran)
Remondis Olsztyn Sp. z o.o. S.K.A.

Ilość odpadów w t na 1 km2
2012

1 111,40

2012

1 136,40
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Transport i komunikacja

Sieć transportu miejskiego na obszarze miasta
Olsztyna i gmin ościennych tworzą linie
komunikacji autobusowej organizowanej przez
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, a do 2013 roku
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie.
Wg stanu na 31 sierpnia 2012 roku sieć transportu
miejskiego obejmowała 32 linie autobusowe (w tym
2 nocne i 1 sezonową). Przewozy realizował jeden
operator – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Olsztynie Sp. z o.o. (własność komunalna). Długość
linii autobusowych wynosiła 385,87 km, natomiast
długość tras – 168,13 km. Przeciętna prędkość
komunikacyjna w komunikacji autobusowej wynosiła
21,6 km/h. Wg stanu na 31 sierpnia 2012 roku
w komunikacji miejskiej w Olsztynie i okolicznych
gminach eksploatowano 341 przystanków, w tym
208 (61%) wyposażonych w wiaty.

4.1. Transport zbiorowy 9

•

•
•

•
•

budowę I etapu sieci tramwajowej o długości ok. 11
km (trasa linii podstawowej: Jaroty – al. Sikorskiego –
Obiegowa – Kościuszki – Dworzec Główny, z odgałęzieniami do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
i do Starego Miasta) z zaadaptowaniem skrzyżowań
dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej,
zakup 15 składów tramwajowych, niskopodłogowych, dwukierunkowych, o pojemności 200
pasażerów każdy,
wybudowanie odcinka planowanej ul. Obiegowej –
pomiędzy al. Sikorskiego i al. Piłsudskiego – dla
odciążenia ulic, w których przewidziano wprowadzenie linii tramwajowej w przekrój uliczny,
wybudowanie pasów wyłącznego ruchu dla
autobusów o łącznej długości ok. 6,8 km na
głównych ciągach drogowych w centrum,
zrealizowanie systemów inteligentnego sterowania ruchem.

W ramach inwestycji związanych z uruchomieniem
w Olsztynie komunikacji tramwajowej, do połowy
2015 roku planuje się:

•
•
•

Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci
miejskiego transportu zbiorowego w Olsztynie
(w segmencie przewozów użyteczności publicznej)
jest projekt budowy torowisk i funkcjonowania
komunikacji tramwajowej. W rezultacie analizy
wariantów tej inwestycji, zawartych w studium
wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja i rozwój
zintegrowanego systemu transportu zbiorowego
w Olsztynie”, do realizacji wybrano wariant
zakładający:

9

•
•
•
•
•
•
•

budowę wydzielonego torowiska – o długości
5 922 mb toru pojedynczego,
budowę torowiska wbudowanego w jezdnię
– o długości 5 862 mb toru pojedynczego,
budowę torowiska w pasie drogowym
– o długości 9 436 mb toru pojedynczego,
budowę 2 stacji prostownikowych (zasilania),
zakup 15 szt. składów tramwajowych,
instalację systemu inteligentnego sterowania
ruchem (ITS),
przebudowę 15 298 km ulic,
budowę 6,8 km pasów dla wyłącznego ruchu
autobusów – w ramach priorytetu w ruchu
drogowym,
zakup i montaż 121 komputerów pokładowych
dla celów ITS,
budowę centrali sterowania ruchem,

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027
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Transport i komunikacja
4.1. Transport zbiorowy

objęcie 60 skrzyżowań systemem inteligentnego
sterowania ruchem;
adaptację geometrii na 5 skrzyżowaniach;
zakup i instalację systemu biletu elektronicznego;
budowę zajezdni tramwajowej.

Drogowy transport publiczny w Olsztynie jest
oparty na sieci ulicznej miasta i dróg podmiejskich
z wydzielonymi zatokami przystankowymi na
trasach o największych potokach pasażerskich
(75% przystanków posiada zatoki, a 61%
przystanków jest wyposażonych w wiaty). W sieci
przystankowej funkcjonuje tylko jeden węzeł
przesiadkowy – w rejonie Dworca Głównego PKP.
Do roli przystanków przesiadkowych predestynują,
ze względu na liczbę przesiadek, także przystanki
Centrum Handlowe Alfa, Plac Roosevelta,
Krasickiego-Wilczyńskiego i Pstrowskiego. Nie
posiadają one jednak odpowiedniej infrastruktury,
a przejścia piesze nie zapewniają sprawnego
i szybkiego przemieszczania się celem zmiany
pojazdów.

Olsztyn jest dużym węzłem komunikacji kolejowej
dla tras połączonych z magistralą kolejową Gdynia
– Warszawa – Katowice, położoną w międzynarodowym korytarzu kolejowym E65: Gdynia –
Wiedeń. Na terenie miasta znajdują się trzy punkty
obsługujące ruch pasażerski, są to: stacja Olsztyn
Główny, przystanek osobowy Olsztyn Zachodni
i stacja Gutkowo.
Olsztyński węzeł kolejowy tworzą linie:

•
•
•
•
•

nr 9: Warszawa Wschodnia – Działdowo – Iława
Główna – Gdańsk Główny (nieobejmująca
samego Olsztyna)
nr 353: Poznań Główny – Iława Główna – Ostróda
– Olsztyn Główny – Korsze – Skandawa
Železnodorožnyj
nr 216: Olsztyn Główny – Działdowo
nr 219: Olsztyn Główny – Ełk
nr 220: Olsztyn Główny – Bogaczewo

Rok

Autobusy

Tramwaje

Razem

2015

26 320

1 665

27 985

2020

27 607

6 075

33 682

2027

27 474

3 825

31 299

Tabela 11. Prognozowana liczba pasażerów w segmencie przewozów użyteczności publicznej olsztyńskiej komunikacji miejskiej
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4.2. Drogi

Układ ulic i dróg Olsztyna, wg stanu na dzień 31
sierpnia 2012 roku, tworzyło 335 km dróg, w tym:

•
•
•

oraz drogi wojewódzkie:

•
•

41 km dróg wojewódzkich i krajowych
14 km dróg powiatowych

Istotnym problemem komunikacyjnym Olsztyna jest
brak obwodnicy miejskiej. Planowana budowa
obwodnicy Olsztyna, która przebiegać miała przez
miasto i obszar czterech gmin ościennych: Gietrzwałd,
Stawigudę, Purdę i Barczewo, została wpisana
w 2013 roku do Krajowego Programu Budowy
Dróg i Autostrad.

Przez miasto przebiegają drogi krajowe:
DK16 (ulice: Sielska, Armii Krajowej, Obrońców
Tobruku, Sikorskiego, Pstrowskiego,
Wyszyńskiego, Leonharda, Towarowa,
Budowlana, Lubelska)

DK 51

DW527 (ulice: Bałtycka, Grunwaldzka,
Mochnackiego, pl. Roosevelta, Niepodległości).

W 2013 roku układ drogowy zarządzany przez
administrację drogową miasta Olsztyn powiększył się
o 35 km osiągając łączną długość równą 370,3 km 10.

280 km utwardzonych i nieutwardzonych dróg
gminnych

System drogowy obejmował 388 skrzyżowań,
w tym 79 wyposażonych w sygnalizację świetlną.

•

DW598 (ulice: Sikorskiego, Płoskiego)
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•

•

DK51 (ulice:
Warszawska, Armii Krajowej, Sielska,
Schumana, Ofiar Katastrofy Smoleńskiej,
Artyleryjska, Wojska Polskiego)
DK53 (ulica Pstrowskiego)

OSTROŁĘKA

OLSZTYNEK

DW 598

NIDZICA

Rysunek 3. Układ drogowy Olsztyna

10

W skład wchodzi 25,9 km dróg krajowych, 12,6 km dróg wojewódzkich, 12,8 km dróg powiatowych i 269 km gminnych oraz 50 km dróg wewnętrznych. Na terenie miasta w 2012 r. znajdowało się 21 955 miejsc postojowych, w tym 2 480 (11,3%) płatnych. Dane za rok 2013 są niedostępne.
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4.2. Drogi

Główny układ uliczny miasta tworzą ciągi:

•

Bałtycka – Grunwaldzka – Mochnackiego –
al. Niepodległości – Pstrowskiego

•
•

Sielska – Armii Krajowej – al. Obrońców Tobruku

•
•
•

al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera
– Pieniężnego – 1 Maja – al. Wojska Polskiego
Płoskiego – al. Sikorskiego
Wilczyńskiego
Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego
– Leonharda

•

al. Piłsudskiego – 11 Listopada
– pl. Jedności Słowiańskiej

•

Lubelska – Budowlana – Towarowa
– Kętrzyńskiego – Limanowskiego
– al. Sybiraków

•
•
•

Jagiellońska
Kościuszki

Rozbudowywany jest również układ dróg rowerowych i podsystemu rowerowego z niezbędnymi
urządzeniami towarzyszącymi. Łączna długość ścieżek
rowerowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku,
wynosiła 40 km, a rok później 42 km.

Dworcowa

POTOKI RUCHU ROWEROWEGO
oraz skrzyżowania:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pstrowskiego – Dworcowa
Pstrowskiego – Synów Pułku
Pstrowskiego – al. Sikorskiego
al. Piłsudskiego – Leonharda
pl. Roosevelta
pl. Konstytucji 3 Maja
al. Niepodległości – Kościuszki
pl. Jana Pawła II
Towarowa – Leonharda
Partyzantów – 1 Maja

dzień powszedni

niedziela

Rysunek 4. Potoki ruchu rowerowego w Olsztynie – źródło: http://fro.net.pl/FROwer/projekt.html
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4.3. Port Olsztyn Mazury

W 2012 roku rozpoczęto inwestycję budowy
Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury 11.
Będzie to piętnasty spośród portów lotniczych
w Polsce. Port ma mieć charakter regionalny, ale
docelowo ma obsługiwać połączenia krajowe
i międzynarodowe. Całkowita wartość projektu
to 205 308 616,82 zł. Planowany termin ukończenia

inwestycji to 2015 rok. Miejscem inwestycji jest
nieczynne od 2004 roku lotnisko Szymany. Znajduje
się ono 56 km na południe od Olsztyna i 10 km od
Szczytna. W ramach inwestycji zostanie także
zmodernizowana trasa kolejowa Olsztyn–Szczytno
oraz rozbudowany odcinek trasy kolejowej długości
1,6 km łączący port lotniczy ze Szczytnem.

11

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury” – zapisanego
w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013.
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Zarówno w 2012, jak i w 2013 roku w Olsztynie nie
zmieniła się struktura cennych zasobów
przyrodniczych. Łączna powierzchnia rezerwatów
przyrody wynosiła 14,8 ha. Obszary krajobrazu
chronionego zajmowały 487 ha, a liczba pomników
przyrody – 16. Łączna powierzchnia Olsztyna
o walorach przyrodniczych to 5,7% powierzchni
ogólnej miasta (wartość nie zmieniała się w latach
2012 i 2013).

Wyszczególnienie

2012

2013

Rezerwaty przyrody ha

14,8

14,8

Obszary chronionego
krajobrazu ha

487,0

487,0

Pomniki przyrody szt.

16

16

Tabela 12. Zasoby przyrodnicze 2012–2013
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5.1. Tereny zielone

Ewenementem na skalę krajową jest olsztyński Las
Miejski. Jest on położony w północnej części miasta,
zajmuje powierzchnię ponad 10 km2. W 80%
porośnięty jest sosnami, a poza tym m.in.: dębami,
bukami, świerkami, klonami, brzozami. Na terenie Lasu
Miejskiego znajdują się 32 bagna, stanowiące część
retencji wodnej lasu. Przez Las Miejski przebiegają
cztery piesze szlaki turystyczne, wytyczone
i oznakowane przez PTTK. Ich początkowe i końcowe
punkty usytuowano przy pętlach i przystankach
autobusów komunikacji miejskiej, zaś tablice
informacyjne i drogowskazy ułatwiają zaplanowanie
wędrówki. Las Miejski jest ulubionym miejscem
olsztynian do uprawiania joggingu, a zimą – biegów
narciarskich. Wytyczono w nim także wygodne ścieżki
rowerowe, a nawet trzy tory saneczkowe. W różnych
miejscach lasu zbudowane są altany, ławki i parkingi
leśne oraz tablice edukacyjne, uzupełniające ścieżki
przyrodnicze.
W granicach miasta położone są dwa cenne rezerwaty
przyrody – obszary ochrony rzadkiej roślinności
torfowej: Mszar (o powierzchni 4 ha) i Redykajny
(o powierzchni 10 ha), które objęte są specjalną opieką
już od początku XX w. Występują w nich
charakterystyczne dla środowiska torfowego gatunki
roślin: turzyca dziobkowata i torfowa, olszyna, rzadkie
gatunki mchu. W rezerwacie Redykajny można
spotkać m.in. rzekotkę drzewną. Olsztyńskie lasy są
miejscem, w którym chroni się wiele gatunków dzikich
zwierząt. W lesie można spotkać dziki, sarny, lisy,
jenoty, zające, a także bobry, a nawet łosie i jelenie.
Z drobniejszej zwierzyny wymienić należy przede
wszystkim wiewiórki, kuny i łasice. Coraz częściej
zwierzęta, głównie dziki i lisy, widywane są na
obszarach zurbanizowanych, najczęściej blisko
zabudowań sąsiadujących z lasem.
Park Jakubowo powstał w 1862 roku. Park rozciąga się
pomiędzy Łyną a al. Wojska Polskiego i sąsiaduje
bezpośrednio z Lasem Miejskim.
Park w Pozortach leży nieopodal Łyny, w okolicy
określanej jako zielona oaza Olsztyna. Od XIV w. istniał
tutaj dwór Kapituły Warmińskiej, w XVIII w. w pobliżu
dworu założono zachowany w dużej części do dziś
park, który rozwijano także w kolejnym stuleciu.
Posadzono tu wiele rzadkich w naszych stronach
gatunków drzew, takich jak zwisająca odmiana buku
zwyczajnego, świerk niebieski, świerk kanadyjski,

choina kanadyjska, dąb czerwony czy dąb szypułkowy.
Dziś znaczna część z tych okazów to pomniki przyrody.
Park w Kortowie to teren rekreacyjny nad Jeziorem
Kortowskim, położony w granicach starszej części
kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Został założony na przełomie XIX i XX w. Na brzegu
jeziora urządzono plażę i molo. Przystań daje
możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego
i skorzystania z restauracji. Na skraju parku
zlokalizowano korty tenisowe i salę sportową.
Ścieżka biegnąca brzegiem jeziora łączy park
z kompleksem leśnym dającym szerokie możliwości
uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
Park Kusocińskiego znajduje się w pobliżu
centrum Olsztyna, równolegle do głównej arterii
komunikacyjnej miasta – al. Piłsudskiego (od ul.
Głowackiego do ul. Leonharda). Na terenie parku
znajdują się dwa zbiorniki wodne (w jednym z nich
zamontowano fontannę).
Park Podzamcze (zwany również Zamkowym)
położony jest na Starym Mieście, nad Łyną, wokół
części dawnych murów miejskich tuż koło zamku.
W parku znajduje się m.in. popiersie Mikołaja
Kopernika oraz głaz dedykowany pamięci Seweryna
Pieniężnego, rzeźby autorstwa olsztyńskich artystów:
„Syrenka dwuogoniasta”, „Wiosna”, „Łyna”. Dzieła
rzeźbiarskie ozdabiają również dwie fontanny:
„Symfonia ptaków” Ryszarda Wachowskiego i Antoniego
Szczypczyńskiego oraz „Dziecko na rybie” dłuta Balbiny
Świtycz-Widackiej. Oś parku stanowi koryto Łyny, przez
które przerzucono kilka kładek dla pieszych. Koło
zamku rzekę przegradza próg nazywany „Niagarą”.
Nieopodal wznosi się willa „Casablanca” z lat 1912-13.
W 2012 roku rozpoczęły się też prace rewitalizacyjne
w Parku Centralnym. Park usytuowany jest w centrum
Olsztyna. Zajmuje on powierzchnię blisko 13 ha. Jego
przestrzeń zaprojektowano w stylu angielskim. Znajdą
się tam aż cztery mosty łączące brzegi Łyny, przystanek
kajakowy, wiele ścieżek dla pieszych i rowerzystów.
W centralnej części parku, na niewielkim, płaskim placu,
wzniesiona zostanie eliptyczna fontanna ze
specjalnym nocnym podświetleniem oraz mini
amfiteatr. Wokół niej zainstalowano zostaną
kilkutonowe, częściowo zanurzone w wodzie półkule,
które symbolizują układ słoneczny – co nawiązuje do
olsztyńskiej działalności Mikołaja Kopernika.
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5.2. Cieki wodne

Przez Olsztyn przepływają trzy rzeki. Najdłuższa
z nich to Łyna uchodząca do Pregoły w Obwodzie
Kaliningradzkim. Pozostałe dwa cieki to stanowiąca
dużą część północnej granicy miasta rzeka Wadąg
i najmniejsza z olsztyńskich rzek – Kortówka.
Łyna (dł. 264 km) bierze swój początek we wsi Łyna,
leżącej na południe od Olsztyna. Przepływa ona
przez Olsztyn na długości 13 km, przez Las Miejski,
a wcześniej – m.in. przez Stare Miasto.
Rzeka Wadąg to prawobrzeżny dopływ Łyny
o długości ok. 9 km, biorący swój początek w jeziorze
o tej samej nazwie, położonym na wschód od
Olsztyna w sąsiedniej gminie Barczewo.
Kortówka to mała rzeka wypływająca z jeziora Ukiel.
Przepływa przez Jezioro Kortowskie i w południowej
części miasta uchodzi do Łyny.
Jezioro Długie położone jest w zachodniej części
Olsztyna. Jest ulubionym miejscem spacerowym
mieszkańców Olsztyna oraz połowów dla wędkarzy.
Wokół jeziora została wybudowana ścieżka
rowerowa. Brzegi jeziora są połączone mostem. Nie
posiada naturalnych dopływów i odpływów.
Północna część jeziora jest zalesiona, zaś w części

południowej występuje zabudowa domków
jednorodzinnych. Jezioro Długie po przeprowadzeniu licznych zabiegów zostało zrekultywowane.
Jezioro Skanda położone jest w południowowschodniej części Olsztyna, na osiedlu Mazurskim.
Nad jeziorem znajdują się dwie plaże (piaszczysta
oraz trawiasta), drewniane molo, półwysep oraz
mała wysepka.
Jezioro Tyrsko (potocznie zwane Żbik) jest położone
w północnej części Olsztyna, na osiedlu Gutkowo,
pomiędzy jeziorem Ukiel a jeziorem Redykajny.
Jezioro nie ma dopływów i odpływów. Część
północna jeziora to tereny rekreacyjne (m.in. Hotel
Manor). Część południowa ograniczona jest
nasypem kolejowym. W latach od 1957 do 1987
jezioro zostało uznane za rezerwat przyrody.
Jezioro Kortowskie jest jeziorem przepływowym,
położonym w południowo-zachodniej części miasta.
Otaczają je osiedla Słoneczny Stok, Dajtki i Kortowo.
Ukiel (nieoficjalna nazwa: Jezioro Krzywe)
to największe jezioro w Olsztynie. Leży
w północno-zachodniej części miasta pomiędzy
osiedlami Dajtki, Gutkowo oraz Likusy.
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5.3. Wybrane wskaźniki dotyczące stanu środowiska naturalnego

W porównaniu do 2012 roku, w 2013 w Olsztynie
znacznie ograniczono emisję zanieczyszczeń
przemysłowych do atmosfery. Niemal o połowę
w przypadku zanieczyszczeń pyłowych i ok. ¼
w przypadku zanieczyszczeń gazowych.

Wyszcególnienie

2012

2013

pyłowych

158

104

gazowych

409 523

407 878

Tabela 13. Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza
tony rocznie

Spadła również emisja do atmosfery zanieczyszczeń
o szczególnej uciążliwości z 1,8 t na km2 do 1,2 t na km2.

Oczyszczaniu w latach 2012 i 2013 poddano 100%
ścieków komunalnych i 96% ścieków przemysłowych
w 2012 roku oraz 96,3% takich ścieków w 2013 roku.
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Zasoby
mieszkaniowe

W grudniu 2013 roku w Olsztynie było 74,6 tys.
mieszkań. W porównaniu do analogicznego okresu
roku poprzedniego nastąpił wzrost o 1,2 tys. mieszkań,
co daje wzrost o 1,6 punktu procentowego.
Analogicznie wzrosły również pozostałe wskaźniki
dotyczące zasobów mieszkaniowych. O 7 mieszkań, tj.
do poziomu 427 wzrosła liczba mieszkań na 1 000
ludności. Wzrosła także liczba izb mieszkalnych (o 3,3
tys.), a łączna powierzchnia mieszkań – o 70,1 tys. m2.
Zasoby mieszkaniowe

2012

2013

w tys.

73,4

74,6

na 1000 ludności

420,3

427,0

izby w tys.

256,9

260,2

przeciętna
na 1 mieszkańca m2

2012

2013

N

1 224

1 187

7,0

6,8

3 697

3 386

1224
Powierzchnia użytkowa mieszkań

1187

w tys. m2

77,7

72,0

przeciętna
na 1 mieszkańca m2

63,5

60,7

na 1000 ludności
izby

Tabela 15. Mieszkania oddane do użytkowania
2012

2013
81,4%
82,4%

gaz z sieci

Powierzchnia użytkowa mieszkań
w tys. m2

Zasoby mieszkaniowe

4 255,2

4 325,3

58,0

58,0

centralne ogrzewanie
łazienka

98,9%
98,9%

ustęp spłukiwany

99,3%
99,2%

wodociąg

99,9%
99,9%

Tabela 14. Zasoby mieszkaniowe

W 2013 roku spadła natomiast liczba nowych mieszkań
oddawanych do użytku mieszkańcom. Oddano wówczas
do użytku 1 187 nowych mieszkań, co dało wynik niższy
o 37 mieszkań w porównaniu do analogicznego okresu
roku 2012. O odniesieniu do 1 000 ludności wskaźnik ten
spadł do poziomu 6,8 w porównaniu do wskaźnika
równego 7,0 w 2012 roku. Spadła również średnia liczba
izb w nowooddanych mieszkaniach z wartości 30 w 2012
roku do wartości 2,85 w 2013 roku. Przeciętna
powierzchnia 1 nowego mieszkania w 2013 roku
wyniosła 60,7 m2, a w 2012 roku – 63,5m2.
W dyspozycji miasta było w 2012 roku 5 274 lokali
mieszkalnych, a w 2013 roku – 4 800 takich lokali12. Standard
większości mieszkań w Olsztynie należy uznać za wysoki.
Niemal wszystkie mieszkania są przyłączone do wody
bieżącej i ustępu spłukiwanego oraz łazienki. Centralne
ogrzewanie posiadało w 2012 roku 95,7% mieszkań,
a w 2013 – 95,8%. Dostęp do gazu z sieci w 2012 roku
posiadało 81,4% mieszkań, a rok później 82,4%.

95,8%
95,7%

Wykres 1. Zaopatrzenie mieszkań w media i instalacje

W porównaniu do 2012 roku, w roku 2013
nieznacznie wzrosło zużycie energii elektrycznej
(o 12 m4 kWkh na 1 mieszkańca), a spadło zużycie
gazu (o 25 m3 na mieszkańca). Zużycie wody bieżącej
pozostało na zbliżonym poziomie.
2012

2013

zużycie gazu z sieci w gospodarstwach
domowych (w m3)

143,1

zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach (w kWh)

770,8

zużycie wody z wodociągów
w gospodarstwach domowych (w m3)

158,8
758,4
35,3
35,8

Wykres 2. Przeciętne zużycie mediów na 1 mieszkańca
w latach 2012 i 2013

12

Dane ekstrapolowano na podstawie dokumentu inwentaryzacyjnego zasobów mieszkaniowych Olsztyna z 2011 r. oraz danych
z dokumentu „Informacja o stanie mienia miasta Olsztyna z 2013 r.” Zarówno BIP UM, jak i Bank Danych Lokalnych nie zawiera danych
dotyczących aktualnego stanu zasobów mieszkaniowych.
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7.1. Instytucje publiczne

Olsztyn, jako stolica regionu posiada pełne zaplecze
instytucjonalne pozwalające realizować funkcje
administracyjne, komunalne, oświatowe i naukowe,
socjalne i medyczne, kulturalne i inne.
Instytucje publiczne to: Urząd Wojewódzki, Urząd
Marszałkowski, Urząd Powiatowy, Urząd Miasta,
Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska
Policji, Straż Miejska w Olsztynie, Prokuratura
Okręgowa w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie,
Urząd Skarbowy w Olsztynie, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Olsztynie.

ul. Knosały 3/5
10-015 Olsztyn

ul. Wyzwolenia 30
10-106 Olsztyn

al. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

ul. 1 Maja 3
10-117 Olsztyn

ul. Tuwima 26
10-747 Olsztyn
(Punkt Obsługi
Mieszkańca w
Galerii Warmińskiej)

kancelaria.ogolna@olsztyn.eu

komendant@warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Komenda Miejska Policji w Olsztynie
ul. Partyzantów 23
10-959 Olsztyn

89 522-34-24

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Niepodległości 16
10-045 Olsztyn

89 522-92-00

www.straz.olsztyn.pl
sekretariat@straz.olsztyn.pl
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
89 521-54-57

www.prokuratura.olsztyn.pl
89 523-22-00
www.uw.olsztyn.pl

info@uw.olsztyn.pl

Urząd Marszałkowski
al. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

ul. Dąbrowszczaków 12
10-959 Olsztyn

Urząd Wojewódzki
al. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

89 522-39-00

kmp@olsztyn.policja.gov.pl

pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

www.olsztyn.eu

ul. Partyzantów 6/8
10-950 Olsztyn

www.olsztyn.policja.gov.pl

Urząd Miasta Olsztyna

89 527-31-11

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

89 523-22-00
www.uw.olsztyn.pl

info@uw.olsztyn.pl

po.olsztyn@cors.gov.pl
Sąd Okręgowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 A
10-001 Olsztyn

89 521-60-00

www.olsztyn.so.gov.pl

so@olsztyn.so.gov.pl

Urząd Skarbowy
al. Piłsudskiego 59
10-950 Olsztyn

89 539-24-00

www.olsztyn.is.gov.pl

us2813@wm.mofnet.gov.pl

Straż Miejska w Olsztynie
al. Piłsudskiego 11/17
10-959 Olsztyn

89 521-16-30

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
89 521-22-22

www.strazmiejska.olsztyn.pl

pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

sm@strazmiejska.olsztyn.pl

www.zus.pl

cot@zus.pl
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7.2. Ochrona zdrowia

W mieście zlokalizowanych jest 180 instytucji
i ośrodków ochrony zdrowia (2012/2013):

• hospicja (2)
• kliniki prywatne (2)
• Laboratoria i diagnostyka (7)
• pogotowie ratunkowe (5)
• poradnie (8)
• pracownie USG, RTG (1)
• przewozy chorych i niepełnosprawnych (1)
• przychodnie (147)
• szpitale (7)

Nazwa

Adres

Wojewódzki

ul. Żołnierska 18

Szpital Specjalistyczny

10- 561 Olsztyn

Wojewódzki Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18a

Szpital Dziecięcy

10- 561 Olsztyn

Telefon

89 538 65 32

89 539 33 03

ul. Niepodległości 44
Miejski Szpital

10-045 Olsztyn

Zespolony

al. Wojska Polskiego 30

89 532 62 30
10-229 Olsztyn

Szpital MSWiA

al. Wojska Polskiego 37

(Poliklinika)

10-228 Olsztyn

Uniwersytecki

ul. Warszawska 30

Szpital Kliniczny

10-082 Olsztyn

Samodzielny Publiczny Zespół
Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78

Wojewódzki Zespół Lecznictwa
Psychiatrycznego

al. Wojska Polskiego 35

10-357 Olsztyn

10-228 Olsztyn

89 539 84 28

89 523 49 13

89 532 29 00

89 678 53 53

Tabela 17. Placówki szpitalne w Olsztynie
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7.2. Ochrona zdrowia

Biorąc pod uwagę wybrane wskaźniki opieki
medycznej należy stwierdzić, że w porównaniu do
2012 roku, w 2013 roku uległy one niewielkiej
zmianie:

3) aptek w 2012 roku funkcjonowało 67 a w 2013r. –
69. W ciągu roku spadła też liczba ludności
przypadająca na 1 aptekę

1) w 2012 roku w Olsztynie funkcjonowało 141
przychodni, a rok później 147

4) żłobków w 2012 roku było 7, a rok później – 8.
Zwiększyła się również liczba dostępnych miejsc
w żłobkach

2) indywidualnych praktyk lekarskich było w 2012
roku 78, a rok później – 77

5) mimo braku zmiany liczby DPS w 2013 roku
zwiększyła się liczba dostępnych miejsc

Wyszczególnienie

j. m.

2012

2013

Ogółem

ob.

141

147

Publiczne

ob.

-

-

Niepubliczne

ob.

-

-

Praktyki lekarskie

liczba praktyk

78

77

Podstawowa opieka
zdrowotna – porady

liczba porad

796 103

798 627

Apteki ogólnodostępne

ob.

67

69

Liczba ludności na
1 aptekę ogólnodostępną

osoba

2 607

2 532

Ogółem

ob.

7

8

Miejsca rzeczywiste
(łącznie z oddziałami)

msc

420

470

Dzieci
(łącznie z oddziałami)

osoba

414

470

Żłobki

Placówki stacjonarnej pomocy społecznej
Placówki (z filiami)

ob.

11

11

Domy pomocy społecznej

ob.

5

5

Miejsca (łącznie z filiami)

msc

616

650

Mieszkańcy
(łącznie z filiami)

osoba

567

592

Tabela 18. Placówki ochrony zdrowia
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Demografia

W Olsztynie zameldowanych jest obecnie 174 775
osób (czerwiec 2014). W czerwcu 2013 roku było to
174 675 osób, a w analogicznym okresie roku 2012 –
174 641. Odnotowano zatem niewielki wzrost liczby
ludności, wynoszący 34 osoby w 2013 roku
w stosunku do 2012 roku.

w Polsce, dający Olsztynowi przydomek „miasta
młodych”. Niepokojąco niski jest natomiast odsetek
osób nieletnich i młodocianych (do 19 roku życia).
W porównaniu do 2012 roku w 2013 roku
nieznacznie zwiększyła się liczba mieszkańców
w wieku 30-40 lat oraz 60-69 lat. Świadczy to
o powolnym procesie starzenia się społeczeństwa.

2013

2012
9,7%
9,7%

70 lat i
więcej
65-69 lat

4,6%
4,1%
7,3%
7,1%

60-64 lat

8,0%
8,1%

55-59 lat
6,6%
6,9%

50-54 lat

rok 2014

ogółem: 174 775

93 375
81 400

rok 2013

ogółem: 174 675

93343
81332

rok 2012

ogółem: 174 641

93 194
81 447
Tabela 19. Liczba osób zameldowanych w Olsztynie

8,3%
8,0%

35-39 lat

9,4%
9,2%

30-34 lat

8,6%
9,1%

25-29 lat
6,7%
7,1%

20-24 lat
15-19 lat
10-14 lat

W strukturze wiekowej mieszkańców najliczniejszą
grupę – 9,7% populacji miasta – stanowią osoby
w wieku sędziwym (pow. 70 lat). Liczne są również
grupy mieszkańców pełnoletnich w wieku młodym
(20-34 lat). Jest to jeden z najwyższych wskaźników

6,4%
6,1%

40-44 lat

w latach 2012-2014

W strukturze płci olsztynian dominują kobiety. Jest
ich 53,4%, a mężczyzn – 46,6%. W poprzednich
latach (2012 i 2013) wskaźnik ten był identyczny.

5,7%
5,8%

45-49 lat

5-9 lat
0-4 lat

5,0%
5,1%
4,1%
4,1%
4,6%
4,4%
5,0%
5,2%

Wykres 3. Struktura wiekowa mieszkańców Olsztyna
w 2012 i 2013 r. Źródło: przeliczenia własne na podstawie GUS
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Generalnie, w populacji Olsztyna dominują osoby
w wieku produkcyjnym (58%). Emerytów jest
łącznie 17%, a osób najmłodszych – 25%.

przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

2013

16,4

65,0

18,5

2012

16,4

65,0

18,5

Wykres 4. Struktura wiekowa mieszkańców Olsztyna
w 2012 i 2013 r. w podziale na wiek przedprodukcyjny,
produkcyjny i poprodukcyjny. Źródło: przeliczenia własne
na podstawie GUS

IMIGRACJA
W latach 2012 i 2013 w Olsztynie odnotowano
niekorzystne współczynniki dzietności i reprodukcji.
Na jedną kobietę w wieku reprodukcyjnym
przypadało wówczas 1,05 dziecka, a współczynnik
reprodukcji wyniósł niewiele ponad 0,5.

razem

mężczyźni

kobiety

44

24

20

EMIGRACJA
Współczynniki

dzietności reprodukcji

2012

1,0412

0,5219

2013

1,0550

0,5210

Tabela 20. Współczynniki dzietności i reprodukcji

W odniesieniu do współczynników ogólnopolskich
i regionalnych Olsztyn zajmuje odpowiednio 35.
pozycję w zakresie współczynnika dzietności oraz
29. w zakresie współczynnika reprodukcji wśród 39
analizowanych miast w Polsce, liczących powyżej
100 tys. mieszkańców.
Natomiast czynnikiem, który w niewielkim stopniu
wpłynął na liczebność populacji miasta okazała się
być migracja zagraniczna olsztynian. Saldo w 2012
roku wynosiło 133 osoby, a w 2013 roku – 130 osób.
Należy przy tym podkreślić, że znaczna grupa
migrantów nie wymeldowuje się z miejsca
zamieszkania, więc wskaźnik salda migracji
z pewnością jest bardziej negatywny.

razem

mężczyźni

kobiety

174

91

83

SALDO – 130

Tabela 21. Saldo migracji zagranicznych w 2013 r. Źródło:
Dane MUP w Olsztynie

Gęstość zaludnienia na 1 km2 wzrosła w niewielkim
stopniu i w 2013 roku wyniosła 1 978 osób. W roku
2013 zawarto 713 małżeństw (tj. o 129 mniej niż
w poprzednim roku), urodziło się 1 626 dzieci
(o 8 mniej niż w poprzednim roku), zmarło 1 485 osób
(o 30 więcej niż w poprzednim roku).
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2012 r.

2013 r.

Ludność na 1 km

2

1 978

1 977

Kobiety na 100 mężczyzn
113

114

Małżeństwa zawarte
842

Tabela 22.
Wybrane wskaźniki
demograficzne.
Źródło: GUS

713

Małżeństwa na 1 000 ludności
4,8

4,1

Procentowy udział ludności według ekonomicznych grup wieku
2012 r.

2013 r.

w wieku
przedprodukcyjnym

w wieku
produkcyjnym

w wieku
poprodukcyjnym

w wieku
przedprodukcyjnym

w wieku
produkcyjnym

w wieku
poprodukcyjnym

16,4%

65,8%

17,8%

16,5%

65,0%

18,5%

Urodzenia żywe
chłopcy

ogółem

dziewczęta

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1 634

1 626

815

823

819

803

Zgony ogółem
mężczyźni

ogółem

kobiety

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1 455

1 485

738

792

717

693

Zgony niemowląt
chłopcy

ogółem

dziewczęta

2012

2013

2012

2013

2012

2013

3

4

0

2

3

2

Przyrost naturalny
mężczyźni

ogółem

kobiety

2012

2013

2012

2013

2012

2013

179

141

77

31

102

110

Podstawowe wskaźniki demograficzne
urodzenia żywe na 1000 ludności

zgony na 1000 ludności

przyrost naturalny na 1000 ludności

2012

2013

2012

2013

2012

2013

179

141

77

31

102

110
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na rynku pracy

W 2012 roku zawodowo pracowało 60 810
mieszkańców Olsztyna. Ponad połowę z pracujących
stanowiły kobiety. Najczęściej pracę mieszkańcy
Olsztyna podejmowali w usługach oraz przemyśle
i budownictwie. W 2013 roku zawodowo pracowało
63 414 olsztynian. W sektorze prywatnym pracowało
58,5% spośród nich, a w sektorze publicznym – 41,5%.
Najliczniejsza grupa spośród olsztynian pracowała
w usługach (24,5%) oraz w przemyśle i budownictwie (22%).
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w 2012 roku
3 649,18 zł brutto. W roku 2013 przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do kwoty 3 795,3 zł brutto.

Pracujący
Przemysł i
budownictwo

Handel, naprawa pojazdów
samochodowych transport i gospodarka
magazynowa, zakwaterowanie
i gastronomia informacja
i komunikacja

Działalność ﬁnansowa
i ubezpieczeniowa,
obsługa rynku
nieruchomości
oraz pozostałe usługi

128

14645

14 461

31 576

0,2

24,1

23,8

51,9

ogółem

w tym
kobiety

Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo
i rybactwo

rok 2012

60 810

30 824

%

100,0

50,7

Wyszczególnienie

Tabela 23. Struktura pracujących mieszkańców Olsztyna w 2012 r. Źródło: GUS.

Sektor
Wyszczególnienie

Ogółem
publiczny

prywatny

Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo
i rybactwo

Przemysł i
budownictwo

Handel, naprawa
pojazdów
Działalność
samochodowych
ﬁnansowa i
transport i
ubezpieczeniogospodarka
wa, obsługa
magazynowa,
rynku
zakwaterowanie nieruchomości
i gastronomia
informacja
i komunikacja

Pozostałe
usługi

rok 2013

63 414

26 319

37 095

432

13 974

15 542

3 963

29 503

%

100,0

41,5

58,5

0,7

22,0

24,5

6,2

46,5

Tabela 24. Struktura pracujących mieszkańców Olsztyna w 2013 r. Źródło: GUS.

Ogółem

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Przemysł
i budownictwo

Handel; naprawa pojazdów
samochodowych; transport
i gospodarka magazynowa,
zakwaterowanie
i gastronomia; informacja
i komunikacja

3 649,18

4 387,23

3 783,38

2 884,23

3 786,36

Proporcja wglądem średniej

120,23%

103,68%

79,04%

103,76%

Działalność ﬁnansowa
i ubezpieczeniowa; obsługa
rynku nieruchomości oraz
pozostałe usługi

Tabela 25. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gałęziach gospodarki w 2012 r.
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w styczniu, we wrześniu 2012 roku i w styczniu 2013
roku. Z kolei odpływy bezrobotnych wystąpiły
w październiku 2012 roku, a w roku 2013 w sierpniu
i w październiku.

Na koniec miesiąca grudnia 2013 roku w Miejskim
Urzędzie Pracy w Olsztynie zarejestrowane były 7 322
osoby bezrobotne. W porównaniu z analogicznym
okresem 2012 roku liczba bezrobotnych wzrosła
o 0,8% (58 osób). Wzrosła również liczba zarejestrowanych, bezrobotnych kobiet (o 80 osób).
Zmniejszyła się natomiast liczba osób bezrobotnych
z prawem do zasiłku (o 20%).

Wskaźniki

2012

2013

Różnica
2013 -2012

Ogółem bezrobotni:

7 264

7 322

58

w tym kobiet

3 589

3 669

80

1 218

982

-236

625

493

-132

Ogółem z prawem do zasiłku:
w tym kobiet

W roku 2013 z ewidencji bezrobotnych wyłączono
10 507 osób. Jest to o 9,4 % więcej niż w roku 2012.
Z ogółu wyrejestrowanych 45,5 % podjęło pracę.
Jest to o 2,2 punktu więcej niż w roku 2012. Poza
osobami, które podjęły pracę, największą grupę
spośród wyłączonych z ewidencji MUP stanowią
bezrobotni wyrejestrowani z powodu braku
gotowości do podjęcia pracy (30,1% ogółu
wyrejestrowanych). Udział procentowy tej grupy
w ogólnej liczbie osób wyrejestrowanych jest o 0,7
punktu niższy niż w roku 2012.
Większość wyłączonych z powodu braku
gotowości powraca do ewidencji urzędu zgodnie
z ustawą, po upływie ustawowego okresu karencji.
W porównaniu do roku 2012 nastąpił wzrost liczby
bezrobotnych z wykształceniem wyższym (o 6,4%).
Największy spadek nastąpił w grupie osób
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 3,3 %).

Tabela 26. Bezrobocie rejestrowane w latach 2012-2013
(stan na grudzień). Źródło: Dane MUP w Olsztynie.

Stopa bezrobocia zarówno w grudniu 2012, jak i 2013
roku, wynosiła 8,4%13. Największe napływy
bezrobotnych (pow. 1 000 osób) odnotowano

2012

2013

Wykształcenie
L

%

L

%

Ogółem

7 264

100,0

7 322

100,0

Wyższe

1 788

24,6

1 903

26,0

Średnie zawodowe
i policealne

1 591

21,9

1 585

21,6

910

12,5

910

12,4

1 325

18,2

1 281

17,5

1 650

22,8

1 643

22,5

Średnie
Zasadnicze
zawodowe
Gimnazjalne
i poniżej

Tabela 27. Bezrobocie wg poziomu wykształcenia
w grudniu 2012 i 2013 r. Źródło: Dane MUP w Olsztynie

13

W porównaniu z rokiem
liczby bezrobotnych
wiekowych: powyżej 60
(o 9,5%) oraz 35–44 lata
w grupie 18–24 lata.

2012 największy wzrost
nastąpił w grupach
lat (o 10,5%), 55–59 lat
(o 5,7%), spadek o 7,6%

Na podstawie banku Danych Lokalnych GUS.
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2012

2013

Wiek
L

%

L

%

Ogółem

7 264

100,0

7 322

100,0

18-24 lata

1 011

13,9

934

12,8

25-34 lata

2 390

32,9

2 316

31,6

35-44 lata

1 372

18,9

1 450

19,8

45-54 lata

1 397

19,2

1 421

19,4

55-59 lat

819

11,3

897

12,3

60-64 lata

275

3,8

304

4,2

Tabela 28. Bezrobotni wg wieku grudniu 2012 i 2013 r. Źródło: Dane MUP w Olsztynie

2012

2013

Staż pracy
L

%

L

%

Ogółem

7 264

100,0

7 322

100,0

Do 1 roku

1 242

17,1

1 333

18,2

1-5 lat

1 453

20,0

1 358

18,5

5-10 lat

977

13,4

1 002

13,7

10-20 lat

1 076

14,8

1 080

14,8

20-30 lat

963

13,3

992

13,5

30 lat i więcej

317

4,4

326

4,5

1 236

17,0

1 221

16,7

Bez stażu

Tabela 29. Bezrobotni ze względu na staż pracy grudniu 2012 i 2013 r.Źródło: Dane MUP w Olsztynie

W porównaniu z rokiem 2012 największy wzrost
wystąpił wśród osób ze stażem pracy do 1 roku
(o 7,3 %) oraz stażem 20-30 lat (o 3,0 %). Spadek
wystąpił wśród osób ze stażem od 1-5 lat (o 5,8 %) oraz
bez stażu (o 1,2 %).
W 2012 roku do MUP w Olsztynie zgłoszono łącznie
3 916 ofert pracy, a w 2013 roku – 4 931. W porównaniu
do 2012 roku, w roku 2013 wzrost odnotowano

w obszarze subsydiowanych miejsc pracy (o 447
miejsc, co stanowi wzrost o 50 %). Jest to związane
z intensywną promocją form pomocowych zarówno
wśród pracodawców, jak i bezrobotnych, ale przede
wszystkim większą ilością środków finansowych
otrzymanych na ten cel. Kolejną korzystną zmianą
w 2013 roku było zwiększenie liczby miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych.
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Wskaźnik

Łącznie
oferty
pracy

Subsydiowane

Z sektora
publicznego

Niepełnosprawni

Prace
społecznie
użyteczne

Staże

L

3 916

844

769

355

207

637

%

100

21,6

19,6

9,1

5,3

16,3

L

4 931

1 291

905

477

483

596

%

100

26,2

18,4

9,7

9,8

12,1

Tabela 30. Struktura ofert pracy. Źródło: Dane MUP w Olsztynie

W 2013 roku w Olsztynie realizowano szereg działań
promujących zatrudnienie. Wybrane z nich to:
1) trzynaście giełd pracy na stanowiska: pracownik
administracyjno-biurowy, sprzątaczka, doradca
klienta, sprzedawca, sprzedawca w dziale
mięsnym, goniec, magazynier, kasjer-sprzedawca,
konserwator, pracownik porządkowy, referent ds.
administracyjnych, pracownik informacji, kierownik
zmiany kas, kasjer kasy głównej, pracownik działu
przyjęcia towaru oraz sprzedawca w dziale
artykułów świeżych;
2) II Młodzieżowy Dzień z Doradcą Zawodowym pod
hasłem: „Mądry wybór – Dobra szkoła – Ciekawa
praca” – organizowany przez Miejski Urząd Pracy,
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz Zespół
Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie. Uczestnikami było 57 szkolnych
doradców, pedagogów i nauczycieli oraz 191
uczniów z 13 szkół;

Z poradnictwa indywidualnego najczęściej korzystały
osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby powyżej
50 roku życia. Ponadto porad indywidualnych
udzielano głównie osobom, które figurują w ewidencji
urzędu pracy powyżej 6 miesięcy. Wynika to m.in.
z obowiązku tworzenia Indywidualnych planów
działania dla określonej grupy osób bezrobotnych,
które pozostają w rejestrze powyżej 180 dni.
Z poradnictwa grupowego skorzystało 91 osób.
W większości były to osoby młode, bezrobotne
długotrwale, których udział w warsztatach
poprzedzony był poradą indywidualną.

3) V Nowoczesna Giełda Pracy – organizatorami
giełdy byli: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa
Rusieckiego, Miejski Urząd Pracy w Olsztynie,
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Wojewódzki
Urząd Pracy w Olsztynie i Warmińsko-Mazurska
Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie. Około
200 osób uczestniczyło w Giełdzie, w tym
32 pracodawców. Przedstawiono ponad 700
ofert pracy;
4) Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS
Odział w Olsztynie;
5) spotkanie informacyjne dla osadzonych na Oddziale
Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie.
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Wyszczególnienie

2012

%

2013

%

3 338

100

4 402

100

bezrobotni do 25 roku życia

360

10,8

407

9,2

bezrobotni pow. 50 roku życia

945

28,3

1 008

22,9

bezrobotni do 6 miesięcy

495

14,8

403

9,2

1 063

31,8

1 063

24,1

bezrobotni pow. 12 miesięcy rejestracji

196

5,9

1 230

27,9

niepełnosprawni

279

8,4

291

6,6

Razem

bezrobotni od 6 do 12 miesięcy rejestracji

Tabela 31. Bezrobotni objęci poradnictwem indywidualnym. Źródło: Dane MUP w Olsztynie

2012

Wyszczególnienie

2013

L

%

L

%

Razem

98

100

91

100

bezrobotni do 25 roku życia

19

14,6

12

9,9

bezrobotni pow. 50 roku życia

11

8,5

11

9,1

bezrobotni do 6 miesięcy

30

23,1

21

17,4

bezrobotni od 6 do 12 miesięcy rejestracji

33

25,4

20

16,5

bezrobotni pow. 12 miesięcy rejestracji

35

26,9

50

41,3

niepełnosprawni

2

1,5

7

5,8

Tabela 32. Bezrobotni objęci poradnictwem grupowym. Źródło: Dane MUP w Olsztynie
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W mieście działa łącznie 245 placówek oświatowych
(przeliczenia własne na podstawie bazy Kuratorium
Oświaty w Olsztynie). Najliczniej występują
przedszkola i zespoły przedszkolne. Liczne są
również szkoły średnie, a stosunkowo nieliczne –
zasadnicze szkoły zawodowe.

Przedszkola/oddziały przedszkolne

81

Szkoła podstawowa

31

Gimnazjum

31

Liceum

36

Zasadnicza szkoła zawodowa

9

Technikum

17

Policealne

40

RAZEM

245

2013

2012

przedszkola bez specjalnych

5 937
5 712

przedszkola specjalne

90
80

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

554
462

zespoły wychowania przedszkolnego…

0
0

punkty przedszkolne bez specjalnych

44
48
Wykres 5. Liczba dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego

Tabela 33. Placówki oświatowe Olsztyna

W 2013 roku w Olsztynie było łącznie 81 przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych. W porównaniu do 2012
roku liczba ta zwiększyła się o 5. Wzrosła głównie
liczba przedszkoli (bez specjalnych). W tym okresie
wzrosła również liczba dzieci w placówkach
wychowania przedszkolnego, a także liczba miejsc
w przedszkolach.

2013

2012

punkty przedszkolne bez specjalnych

68
93
zespoły wychowania przedszkolnego…

0
0

oddziały przedszkolne przy szkołach…
Wyszczególnienie

2012

2013

przedszkola bez specjalnych

57

62

przedszkola specjalne

3

4

oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych

12

12

zespoły wychowania
przedszkolnego bez specjalnych

0

0

punkty przedszkolne bez
specjalnych

4

3

Ogółem

76

81

Tabela 34. Placówki oświatowe Olsztyna

132
97

oddziały przedszkolne przy szkołach…

6 534
6 148
Wykres 6. Miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego

Szkół podstawowych w 2013 roku było 31.
W porównaniu do roku 2012 nie zmieniła się ich
liczba. Nieznacznie zmieniła się natomiast ich
struktura. Zmniejszyła się o 1 liczba szkół
podstawowych (bez specjalnych), a zwiększyła
liczba szkół specjalnych.
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Wyróżnienie

W porównaniu do 2012 roku nieznacznie zwiększyła
się liczba uczniów szkół gimnazjalnych. Jedynym
typem szkół, w jakich liczba uczniów w 2013 roku
uległa zmniejszeniu, były gimnazja specjalne.

2012

2013

25

24

szkoły podstawowe specjalne
dla dzieci i młodzieży

6

7

szkoły podstawowe dla dorosłych

0

0

Wyróżnienie

2012

2013

Ogółem

31

31

gimnazja dla dzieci i młodzieży
bez specjalnych – uczniowie

4 741

4 754

gimnazja dla dzieci i młodzieży
specjalne – uczniowie

174

138

gimnazja dla dorosłych – uczniowie

362

401

5 277

5 293

szkoły podstawowe dla dzieci
i młodzieży bez specjalnych

Tabela 35. Liczba szkół podstawowych

Zdecydowana większość szkół podstawowych była
prowadzona
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego (po 18 w roku 2012 i 2013). Szkół
społecznych było po 2, a prywatnych po 3.
W porównaniu do roku 2012, w 2013 nieznacznie
zmniejszyła się natomiast liczba uczniów wszystkich
typów szkół podstawowych.

Wyróżnienie

2012

2013

szkoły podstawowe dla
dzieci i młodzieży bez
specjalnych – uczniowie

9 351

9 280

211

200

9 562

9 480

szkoły podstawowe specjalne
dla dzieci i młodzieży - uczniowie
Ogółem

Tabela 36. Uczniowie szkół podstawowych

Gimnazjów było w 2013 roku 31, czyli o 1 mniej niż
w roku poprzednim. Nieznacznie (o 1) wzrosła liczba
gimnazjów dla dorosłych i gimnazjów specjalnych.

Wyróżnienie

2012

2013

20

21

gimnazja dla dzieci i młodzieży
specjalne

7

6

gimnazja dla dorosłych

5

4

Ogółem

32

31

gimnazja dla dzieci i młodzieży
bez specjalnych

Ogółem
Tabela 38. Liczba uczniów gimnazjów

W porównaniu do 2012 roku w 2013 o 1 zmniejszyła
się liczba szkół zawodowych na poziomie
zasadniczym. Było ich w 2013 roku 9, w tym 2 szkoły
przysposabiające do zawodu i 2 szkoły zasadnicze
zawodowe specjalne.

Wyróżnienie

2012

2013

ponadgimnazjalne szkoły
przysposabiające do pracy
zawodowej specjalne

2

2

ponadgimnazjalne zasadnicze
szkoły zawodowe dla młodzieży
bez specjalnych

5

5

ponadgimnazjalne zasadnicze
szkoły zawodowe dla młodzieży
specjalne

2

2

ponadgimnazjalne zasadnicze
szkoły zawodowe dla dorosłych

1

0

Ogółem

10

9

Tabela 39. Liczba szkół zasadniczych zawodowych

Tabela 37. Gimnazja
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Nieznacznie zmniejszyła się w 2013 roku liczba
uczniów szkół zasadniczych zawodowych. Było ich
wówczas 908, a rok wcześniej 955.
Wyróżnienie
ponadgimnazjalne szkoły
przysposabiające do pracy
zawodowej specjalne – uczniowie
ponadgimnazjalne zasadnicze
szkoły zawodowe dla młodzieży
bez specjalnych – uczniowie
ponadgimnazjalne zasadnicze
szkoły zawodowe dla młodzieży
specjalne – uczniowie
ponadpodstawowe szkoły zasadnicze dla dorosłych – uczniowie
Ogółem

2012

2013

41

47

Wyróżnienie

2012

2013

798

licea ogólnokształcące
ponadgimnazjalne dla młodzieży
bez specjalnych - uczniowie

4 497

4 254

63

licea ogólnokształcące
specjalne ponadgimnazjalne
dla młodzieży – uczniowie

6

13

1 947

1 866

uzupełniające licea
ogólnokształcące dla młodzieży
(bez specjalnych) - uczniowie

0

0

uzupełniające licea
ogólnokształcące dla młodzieży
specjalne - uczniowie

0

0

uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych - uczniowie

364

55

6 814

6 188

808

71

35

0

955

908

Tabela 40. Liczba uczniów szkół zasadniczych zawodowych

Liceów ogólnokształcących było w 2013 roku łącznie
36. Jest to spadek o 4 w porównaniu
z rokiem 2012. W 2013 roku spadła przede wszystkim
liczba liceów uzupełniających dla dorosłych (z 11 na
4). Wzrosła natomiast liczba pozostałych liceów.

Wyróżnienie

W liceach ogólnokształcących wszystkich typów
w 2013 roku odnotowano znaczny spadek liczby
uczniów. W 2012 roku było ich 8 826, a w 2013 – 8 201.
Ponad połowa liceów była prowadzona przez
jednostki samorządowe.

2012

2013

licea ogólnokształcące
ponadgimnazjalne dla
młodzieży bez specjalnych

14

15

licea ogólnokształcące specjalne
ponadgimnazjalne dla młodzieży

1

1

licea ogólnokształcące
ponadpodstawowe dla dorosłych

14

16

uzupełniające licea
ogólnokształcące dla młodzieży
(bez specjalnych)

0

0

licea ogólnokształcące
ponadpodstawowe dla
dorosłych – uczniowie

Ogółem

Tabela 42. Liczba uczniów liceów ogólnokształcących

Szkół policealnych było zarówno w 2012, jak i w 2013
roku 40. Nie zmieniła się także ich struktura.
Większość, bo 34, to szkoły policealne dla dorosłych.
W porównaniu z rokiem 2012, w 2013 spadła
znacznie liczba uczniów szkół policealnych. Było ich
mniej o 769, co daje spadek o 13,5%.

Wyróżnienie

2012

2013

6

6

szkoły policealne dla młodzieży
specjalne

0

0

szkoły policealne dla dorosłych

34

34

Ogółem

40

40

szkoły policealne dla młodzieży
bez specjalnych

uzupełniające licea
ogólnokształcące dla młodzieży
specjalne

0

uzupełniające licea
ogólnokształcące dla dorosłych

11

4

Ogółem

40

36

Tabela 41. Liczba liceów ogólnokształcących

0

Tabela 43. Liczba szkół policealnych
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Wyróżnienie

2012

2013

szkoły policealne dla młodzieży
bez specjalnych – uczniowie

523

402

szkoły policealne dla młodzieży
specjalne – uczniowie

0

0

szkoły policealne dla dorosłych
– uczniowie

5 215

4 567

Ogółem

5 738

4 969

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn

Tabela 44. Liczba uczniów szkół policealnych

osw@osw.olsztyn.pl
www.osw.olsztyn.pl

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
im. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Artyleryjska 3 f, 10-165 Olsztyn
owsiiz@owsiiz.edu.pl

Zdawalność matur wyniosła w przypadku szkół
średnich zawodowych 77,2 % w roku 2012
i 78,1 % w roku 2013. W przypadku liceów
ogólnokształcących było to odpowiednio 85,9%
w roku 2012 i 83,7 % w roku 2013.

89 526 04 00

89 534 32 03

www.owsiiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

Wyróżnienie

2012

2013

szkoły ponadgimnazjalne
zawodowe

77,2

78,1

licea ogólnokształcące

85,9

83,7

Tabela 45. Zdawalność matur

89 534 71 53

www.wsiie.olsztyn.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
br@uwm.edu.pl

89 523 33 30

www.uwm.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Nauk
Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
Al. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn
olsztyn@wspkorczak.eu

89 542 75 36

www.olsztyn.wspkorczak.eu

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii
Warmińskiej Hosianum
ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
hosianum@hosianum.edu.pl
W Olsztynie funkcjonuje również 6 uczelni
wyższych, w tym Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
– jedyna uczelnia publiczna. W mieście w 2012 roku
studiowało łącznie 32 402 studentów. W 2013 roku
liczna ta spadła do 29 582 studentów.

89 527 04 84

www.hosianum.edu.pl

Tabela 46. Uczelnie wyższe w Olsztynie
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Zaplecze instytucji kultury w Olsztynie jest bogate
i komplementarne. W mieście działają instytucje
teatralne, muzyczne, domy kultury, biblioteki, kina,
muzea i inne instytucje. Ważną rolę w kreowaniu
kultury lokalnej pełnią studenci uczelni wyższych,
którzy tworzą specyficzny klimat artystyczny
w mieście.

Kultura lokalna
i jej instytucje
11.1. Teatry
Teatr jest organizatorem festiwali teatralnych,
prowadzi działalność objazdową, a także wymianę
z innymi teatrami. Działalność edukacyjna
realizowana jest w Policealnym Studium. Ważne
dla życia kulturalnego festiwale organizowane
przez Teatr S. Jaracza to: Olsztyńskie Spotkania
Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Tetralny
DEMOLUDY. W teatrze wystawiono ponad 600
premier - granych nie tylko na macierzystej scenie,
ale i poza Olsztynem.
W 2012 r. w teatrze odbyło się łącznie 335
przedstawień, które obejrzało 12 193 widzów. Rok
później przedstawień było już 461. Zwiększyła się
także łączna liczba ich widzów (43 845).

W Olsztynie funkcjonują dwa teatry: Teatr im. Stefana
Jaracza oraz Olsztyński Teatr Lalek. Teatr im. Stefana
Jaracza mieści się przy ul. 1-go Maja 4
(www.teatr.olsztyn.pl). Powstał w 1925 roku. Budynek
przetrwał lata drugiej wojny światowej i dnia 18
listopada 1945 roku premierą dramatu „Moralność
Pani Dulskiej” artyści teatru zainaugurowali działalność
polskiej sceny. W teatrze funkcjonują trzy sceny:

• „Duża”
• „Kameralna”
• „Scena Margines” w kawiarence „Teatralna”

Olsztyński Teatr Lalek mieści się przy ulicy
Głowackiego 17 (www.teatrlalek.olsztyn.pl). Powstał
w listopadzie 1953 roku z inicjatywy Stowarzyszenia
Teatru Kukłowego Ziemi Warmińsko-Mazurskiej
„Czerwony Kapturek”. Od 1986 roku teatr działa pod
nazwą „Olsztyński Teatr Lalek”. W OTL odbyło
się ponad 200 premier dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. OTL jest organizatorem cyklicznych
wydarzeń, jak np. Studencki Tydzień Teatralny oraz
Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA. Przy
Teatrze działa Szkolna Rada Teatralna skupiająca
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich, a także wydawana jest
Gazeta Teatralna OTL.
W roku 2012 w OTL odbyły się 354 przedstawienia,
które obejrzało 35 355 widzów. Rok później
przedstawień było więcej (461). Mniejsza była
natomiast liczba widzów, którzy je obejrzeli.
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11.2 Filharmonia

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego ma swoją siedzibę przy ul. Głowackiego 1
(www.filharmonia.olsztyn.pl). Została powołana do
życia w 1962 roku i przyjęła imię Feliksa
Nowowiejskiego (1877-1946), znanego kompozytora wywodzącego się z Barczewa. Jednocześnie
instytucja uzyskała status Państwowej Orkiestry
Symfonicznej w Olsztynie, a na początku 1973 roku
została przekształcona w Filharmonię.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odnosi stale sukcesy w kraju i za
granicą. Prowadzi także szeroko zakrojoną
działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży
i studentów: audycje przedszkolne, szkolne
koncerty kameralne, koncerty symfoniczne dla
szkół ponadpodstawowych, koncerty uniwersyteckie

i inne, także we współpracy z chórami działającymi
w Olsztynie.
W 2012 roku w Filharmonii odbyły się łącznie 234
przedstawienia, w których uczestniczyły 86 153
osoby. Rok później przestawień było nieznacznie
mniej (215). Mniej było również ich widzów (77 699).

Wyszczególnienie

2012

2013

przedstawienia/koncerty
(w stałej sali)

234

215

widzowie/słuchacze
(w stałej sali)

86 153

77 699

Tabela 47. Przedstawienia w Filharmonii
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11.3. Galerie wystaw artystycznych

W mieście działają liczne galerie sztuki (zarówno
publiczne, jak i prywatne). Najbardziej znane to:

•
•

Galeria Sztuki BWA

•
•
•
•
•
•
•
•

Galeria „Spichlerz Sztuk”

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych
Galeria ArtDeco
Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków
Galeria „Stary Ratusz”
Galeria „Rynek”
Galeria Sąsiedzi
HaloGaleria
Galeria Amfilada

Wiodącą rolę pośród olsztyńskich galerii odgrywa
BWA Galeria Sztuki (www.bwa.olsztyn.pl). Galeria
działa od 1973 roku, a powołana została w Olsztynie
już w 1958 roku, początkowo z siedzibą
w olsztyńskim zamku. BWA Galeria Sztuki ma dwie
sale wystawowe: główną o powierzchni 432 m2 oraz
kameralną o powierzchni 90 m2. BWA jest
organizatorem m.in. „Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego”. W związku z tym posiada liczną
kolekcję drzeworytów i linorytów. Od 1998 roku
Galeria BWA jest również głównym organizatorem
Olsztyńskiego Biennale Sztuki „O Medal
Prezydenta”, konkursu prezentującego kondycję
olsztyńskiego środowiska artystycznego.

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych
(www.zacheta.olsztyn.pl)
powstało
w 2005 roku w ramach Narodowego Programu
Kultury „Znaki Czasu”. Swoją siedzibę ma w murach
olsztyńskiego zamku.
Galeria „Spichlerz Sztuk” związana jest z Miejskim
Ośrodkiem Kultury. Prezentuje m.in. prace amatorów.
Galeria ArtDeco jest instytucją niepubliczną
(www.artdeco.artneo.pl).
Prezentuje
głównie
regionalnych artystów i ich dzieła.
Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków
(www.zpap.olsztyn.pl) ma swoją siedzibę w obrębie
zabudowań zamku olsztyńskiego. Powstała
13 października 1970 roku. Przez cały okres
działalności funkcjonuje jako salon wystawienniczy
Związku
Polskich
Artystów
Plastyków,
reprezentujących malarstwo, rzeźbę, grafikę, tkaninę
artystyczną, medalierstwo i scenografię.
Galeria „Stary Ratusz” mieści się w holu
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Prezentuje ok.
20 wystaw rocznie. Często prezentuje wystawy
fotograficzne, choć inne formy twórczości
artystycznej (malarstwo, rzeźbę, grafikę) też można
w galerii „Stary Ratusz” obejrzeć.
Galeria „Rynek” prezentuje malarstwo, grafikę,
rzeźbę, fotografię oraz sztukę multimedialną.
W okresie letnim, głównie z myślą o turystach,
prezentowana jest twórczość olsztyńskich artystów.
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11.4. Muzea

Muzeum Warmii i Mazur (www.muzeum.olsztyn.pl)
zostało powołane do życia w 1945 roku. W obecnej
formie działa od 1973 roku. Muzeum gromadzi
pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii,
historii, numizmatyki, sztuki, rzemiosła artystycznego,
piśmiennictwa, kultury ludowej. Wyróżniającymi się
eksponatami są m.in. kolekcje: rzeźby gotyckiej,
malarstwa religijnego Warmii, portretu holenderskiego, wyrobów konwisarskich i ludwisarskich,
grafiki współczesnej. W olsztyńskim zamku w latach
1516-1521 mieszkał Mikołaj Kopernik. Muzeum
posiada w swoich zbiorach jedyną pamiątkę po tym
wybitnym uczonym, wykonaną przez niego osobiście
– doświadczalną tablicę astronomiczną z roku 1517.
W zbiorach biblioteki przechowywany jest także
inkunabuł medyczny, z którego korzystał ten wybitny
astronom. Dużym zainteresowaniem zwiedzających
cieszą się organizowane przez Muzeum imprezy
cykliczne, m.in. Wieczory Zamkowe.
Muzeum Warmii i Mazur posiada osiem oddziałów
terenowych, w tym w Olsztynie: Dom Gazety
Olsztyńskiej, Muzeum Przyrody w Olsztynie.
Muzeum Sportu im. Mariana Tadeusza Rapackiego
powstało w 1988 roku. Muzeum posiada zbiory
z dziedziny sportu. Znajduje się w Olsztynie przy
al. Piłsudskiego 44.
Działy muzealne:

•

dział sportu Olsztyna

•
•
•
•
•

dział „Ludzie Sportu”
dział dokumentacji fotograficznej
dział „Sport Polski”
biblioteka
wideoteka

Planetarium Astronomiczne znajduje się przy
al. Piłsudskiego 38. Zostało otwarte w 1973 roku,
w pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.
Kopuła Planetarium ma średnicę 15 m, a na widowni
znajduje się 200 miejsc. W Planetarium znajduje się
biblioteka, zawierająca zbiory z astronomii i fizyki,
oraz Galeria Sztuki BWA. Obok mieści się Biblioteka
Multimedialna „Planeta 11”.
Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie znajduje
się w zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Żołnierskiej 13.
Wieża została zbudowana w 1897 na Wzgórzu
Świętego Andrzeja – najwyższym punkcie
obserwacyjnym w mieście (143 m n.p.m.).
Obserwatorium zostało otwarte w 1979 roku.
Prowadzi pokazy nieba, zaś z tarasu można obejrzeć
panoramę miasta. Obserwatorium dysponuje
zegarem radiowym odbierającym sygnały czasu
słonecznego, zegarem wahadłowyn Shortta oraz
pracownią promieniowania kosmicznego.
W roku 2012 wszystkie muzea i wystawy zwiedziło
łącznie 66 164 osób. Rok później widzów było więcej
– 70 981.
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11.5. Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna znajduje się przy
ul. Rodziewiczówny 2 (www.mbp.olsztyn.pl). Posiada
17 filii we wszystkich osiedlach miasta. Większość
filii ma charakter ogólny. Dwie filie przeznaczone są
dla młodzieży i czytelników dorosłych, jedna – dla
dzieci i młodzieży, jedna jest filią specjalną,
nastawioną na obsługę małych i średnich
przedsiębiorstw. Na sięgozbiór składa się 370 tysięcy
książek, ponad 450 tytułów czasopism i niemal 20
tysięcy jednostek zbiorów specjalnych.
Biblioteka Multimedialna „Planeta 11” znajduje się przy
ul. Piłsudskiego 38 (www.planeta11.pl). Została
otwarta we wrześniu 2004 roku w ramach projektu
„Biblioteka dla młodych klientów” Fundacji
Bertelsmanna i oferuje młodym czytelnikom książki,
płyty CD, DVD, gry komputerowe, programy. Znajdują
się tam liczne stanowiska komputerowe z dostępem
do Internetu i oprogramowaniem umożliwiającym
samodzielną pracę, stanowiska do odtwarzania CD
i DVD. W bibliotece prowadzone są zajęcia
aktywizujące młodzież. Realizowany jest również
projekt „Wolontariat europejski”. Można tam rozwijać
swoje zainteresowania z zakresu poezji, grafiki, teatru,
filmu czy też spotykać się z przyjaciółmi i prezentować
swoje umiejętności i talenty.
Biblioteka Abecadło znajduje się przy al. Piłsudskiego
16 (www.abecadlo.olsztyn.pl). Biblioteka rozpoczęła
swoją działalność 21 marca 2006 roku. Skierowana jest do
młodzieży szkolnej. Personel biblioteki pełni funkcje
nauczycieli przedmiotowych – korepetytorów. Biblioteka
posiada zasoby multimedialne i stanowiska
komputerowe dla użytkowników.
MultiCentrum ma swoją siedzibę przy ul.
Limanowskiego 8 (www.multicentrum.net). Centrum
składa się z działów skierowanych do dzieci
i młodzieży oraz działów tematycznych.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii SukertowejBiedrawiny (www.wbp.olsztyn.pl) swoją siedzibę ma
w Starym Ratuszu. Poza działalnością biblioteczną WBP
jest organizatorem spotkań ze znanymi osobistościami
kultury. Jest również zarządcą galerii sztuki.
Biblioteka Uniwersytecka mieści się przy ul.
Oczapowskiego 12b. Obecnie liczy ponad 880 tys.
woluminów. Zbiory mają charakter uniwersalny
zarówno w treści, jak i w formie. Reprezentują
wszystkie dziedziny wiedzy, zapewniają realizację

badań naukowych i procesu dydaktycznego na 40
kierunkach 15 wydziałów Uniwersytetu. System
biblioteczno-informacyjny UWM to: Biblioteka
Główna, 4 biblioteki wydziałowe, biblioteka
Gimnazjum i Liceum Akademickiego, 2 filie
zamiejscowe (Ełk, Braniewo), 29 tzw. bibliotek
zakładowych, Centrum Dokumentacji Europejskiej
oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej. Nowy budynek
biblioteki uniwersyteckiej znajduje się w Kortowie II
i jest najnowocześniejszym budynkiem tego typu
w regionie. Znajduje się w nim: 700 miejsc
czytelnianych, 300 stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu, 8 kabin do pracy
indywidualnej, 5 kabin wyposażonych w sprzęt
audiowizualny, kawiarnia, czytelnia prasy, punkt
informacyjny, księgarnia, sklep papierniczy, ogród
zimowy, dwa tarasy widokowe, 3 sale dydaktyczne
oraz 2 sale do nauki w grupach.
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
HOSIANUM znajduje się przy ul. Kard. Hozjusza 15
(www.hosianum.edu.pl). Zbiory Biblioteki obejmują
324 inkunabuły (największy zbiór w Polsce
północno-wschodniej), 7 618 starodruków, 141 399
druków nowszych, 93 166 czasopism. Biblioteka
szczyci się posiadaniem unikatowego zbioru książek
wydawanych w oficynach Braniewa, począwszy od
XVI w. aż po rok 1945. Część inkunabułów i starych
druków pochodzi z powstałej w 1347 roku Biblioteki
Kapituły Kolegiackiej z Dobrego Miasta, biblioteki
kapitulnej we Fromborku, część książek z byłych
bibliotek Ornety i Reszla. Zachowane inkunabuły
warmińskie są cennym świadectwem kultury
umysłowej Warmii z drugiej połowy XV w. Dobór
autorów, tematyka zachowanych pism, druk
w najprzedniejszych oficynach wydawniczych
ówczesnej Europy wystawiają zaszczytne świadectwo
nabywcom i czytelnikom, bibliotekom i szkołom całej
ówczesnej Warmii. Biblioteka ma profil naukowy.
Korzystają z niej alumni, studenci teologii oraz studenci
i pracownicy naukowi innych uczelni Olsztyna, głównie
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
W 2012 roku w Olsztynie na 1 000 ludności przypadało
252 czytelników bibliotek publicznych. W 2013 roku
wskaźnik ten nieznacznie zmalał i wyniósł 247
czytelników. Przeciętny czytelnik wypożyczył w 2012
roku 19,5 książki, a rok później 20,7 książki. W porównaniu do 2012 roku w 2013 zmniejszył się łączny
księgozbiór bibliotek publicznych. Wyniósł o 584 728
woluminów, a rok wcześniej – 625 967 woluminów.
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Miejski Ośrodek Kultury (www.mok.olsztyn.pl) mieści
się przy ul. Dąbrowszczaków 3, w zabytkowej
Kamienicy Naujacka. W MOK odbywa się ponad 100
różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych rocznie. Przy
Miejskim Ośrodku Kultury działa Olsztyński Chór
Kameralny Collegium Musicum, zespół wokalny
„Moderato”, Klub Plastyka Amatora „Sąsiedzi”, Galeria
„Rynek”, Galeria “Spichlerz Sztuk”. Działania
edukacyjno-artystyczne realizowane są w cyklach
tematycznych, wśród których każdy znajdzie dla
siebie coś interesującego. MOK jest organizatorem
najdłuższej letniej imprezy, Olsztyńskiego Lata
Artystycznego, trwającego od 15 czerwca do 15
września każdego roku.
Osiedlowe Domy Kultury: Agora, Akant, Akces,
Alternatywa, Astra, 17, Na Górce prowadzą swoją
działalność w środowiskach lokalnych. Służą przede
wszystkim dzieciom i młodzieży, a także osobom
starszym.

ul. Kanafojskiego 1, organizacyjnie związane jest
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
W ramach Akademickiego Centrum Kultury działają:
1) Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”
2) Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka
3) Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”
4) Teatr Studencki „Cezar”
5) Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”
6) Akademicki Klub Lotniczy „Awiator”
7) Akademicki Klub Turystyczny „AKT”
8) Akademicki Klub Żeglarski „Szkwał”
9) Studencka Grupa Motocyklowa „Tabun”
10) Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego „Almatan”
11) Akademicka Orkiestra Dęta
12) Koło Żonglerskie „Żongler”

Pałac Młodzieży mieści się przy ul. Emilii Plater 3
(www.palac.olsztyn.pl). Jest on największą placówką
oświatowo-wychowawczą w mieście. Prowadzi
zajęcia w 16 pracowniach, m.in.: Zespół Tańca
Ludowego „Rutka”, zajęcia teatru tańca, teatr lalek
„Iskierka”. Pałac Młodzieży jest również animatorem
żeglarstwa oraz turystyki krajoznawczej.
Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor Warmia
i Mazury (www.cpf.olsztyn.pl) mieści się przy ul.
Dąbrowszczaków 39. Centrum popularyzuje kulturę,
sztukę i język francuski. Dba o poziom nauczania
języka zapraszając do Olsztyna nauczycieli z Francji.
Centrum jest także inicjatorem i organizatorem
prezentacji regionalnej kultury polskiej w departamencie Côtes d'Armor i w regionie Bretanii.
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
(www.ceik.pl) ma swoją siedzibę przy ulicy Parkowej 1
w Parku Jakubowo. Powstało w 1992 r. jako
Regionalny Ośrodek Kultury, a następnie w 2002 r. jako Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. CEiIK
pełni rolę przedstawiciela Narodowej Agencji
Programu „MŁODZIEŻ” w województwie warmińsko-mazurskim. Jest m.in. organizatorem Spotkań
Zamkowych Śpiewajmy Poezję, od lat działa tam
Dyskusyjny Klub Filmowy ZA, Stowarzyszenie „Tratwa”,
Ośrodek Poszukiwań i Edukacji Teatralnej „Węgajty”.
Akademickie Centrum Kultury znajduje się przy
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Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II
mieści się przy ul. Kopernika 47 (www.ikch.olsztyn.pl).
Oferta IKCh obejmuje m.in.: prelekcje okazjonalne,
okolicznościowe, spotkania cykliczne, cykle biblijne,
cykl światopoglądowy, spotkania poświęcone
dialogowi polsko-żydowskiemu, polsko-węgierskiemu,
cykl dotyczący duchowości chrześcijańskiej. Instytut
powstał 20 września 1979 roku. Służy ewangelizacji
przez apostolat wiedzy i kultury religijnej oraz życia
wewnętrznego. W IKCh odbywają się konferencje
naukowe i popularno-naukowe, sympozja papieskie
i ekumeniczne. Instytut jest organizatorem
Warmińskich Dni Duszpasterskich. Dotychczas
wydano kilka pozycji książkowych, których treść
stanowią materiały Warmińskich Dni Duszpasterskich.
W ciągu roku ukazują się dwa numery periodyku
naukowego „Zeszyty Teologiczne”. W budynku działa
również galeria artystyczna.
W 2012 roku domy i ośrodki kultury w Olszynie
zorganizowały łącznie 1 289, a rok później – 1 367.
W porównaniu do 2012 roku w roku 2013 było więcej
występów zespołów amatorskich i zawodowych oraz dyskotek. Mniej było natomiast seansów
filmowych, wystaw, prelekcji, spotkań i wykładów,
imprez turystyczno-rekreacyjnych oraz konkursów.

Wyróżnienie

2012

2013

ogółem

1 289

1 367

seanse filmowe

100

86

wystawy

117

114

występy zespołów amatorskich

170

211

występy artystów i zespołów
zawodowych

186

282

dyskoteki

16

13

prelekcje, spotkania, wykłady

410

301

imprezy turystyczne
i sportowo-rekreacyjne

57

40

konkursy

80

37

inne

153

283

Uczestnikami tych imprez było łącznie 248 984 osoby
w 2012 roku i 384 309 osób w 2013 roku.

Wyróżnienie
ogółem

2012

2013

248 984 384 309

seanse filmowe

3 606

6 821

wystawy

30 430

10 250

występy zespołów amatorskich

25 594

51 353

występy artystów i zespołów
zawodowych

78 232

60 200

830

1 075

prelekcje, spotkania, wykłady

17 323

6 245

imprezy turystyczne
i sportowo-rekreacyjne

1 370

2 9270

konkursy

4 616

4 979

inne

86 983 214 116

dyskoteki

Tabela 49. Uczestnicy imprez organizowanych przez
ośrodki kultury

Tabela 48. Imprezy organizowane przez ośrodki kultury

46

11

Kultura lokalna i jej instytucje
11.7. Koła i kluby zainteresowań

W Olsztynie w 2012 roku działało łącznie 51 kół
i klubów zainteresowań. W 2013 roku ich liczebność
wzrosła do 63. Najczęściej były to kluby taneczne,
plastyczne, turystyczne i sportowo-rekreacyjne.
Członkami tych klubów były w 2012 roku 3 793 osoby,
a w 2013 roku 5 151 osób. W porównaniu do 2012 roku,
w 2013 liczniejsze były kluby: taneczne, fotograficzne,
teatralne, plastyczne, seniora i terapeutyczne. Mniej
liczne były z kolei kluby: turystyczne i sportowo-rekreacyjne oraz dyskusyjne kluby filmowe.

Wyróżnienie

2012

2013

ogółem

51

62

politechniczne

1

1

taneczne

13

17

informatyczne

0

1

plastyczne

14

14

fotograficzne i filmowe

0

1

teatralne

0

2

turystyczne
i sportowo-rekreacyjne

14

15

seniora

7

9

terapeutyczne

1

2

dyskusyjne kluby filmowe

1

0

Wyróżnienie

2012

2013

ogółem

3 973

4 817

politechniczne

111

111

taneczne

479

1 063

0

10

450

562

fotograficzne i filmowe

0

30

teatralne

0

28

1 882

1 645

seniora

870

1 087

terapeutyczne

136

281

dyskusyjne kluby filmowe

45

0

informatyczne
plastyczne

turystyczne
i sportowo-rekreacyjne

Tabela 51. Członkowie kół/klubów

Tabela 50. Koła i kluby zainteresowań
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Z Olsztynem związanych jest wiele popularnych
zespołów artystycznych, ale też rozrywkowych14.
Według danych GUS w roku 2012 zespołów
artystycznych było 19, a w roku 2013 roku było ich 8.
Wyróżnienie

2012

2013

ogółem

19

8

teatralne

3

2

muzyczne – instrumentalne

4

1

wokalne i chóry

6

5

folklorystyczne (ludowe,
pieśni i tańca, kapele)

1

0

taneczne

5

0

Stowarzyszenie „Tratwa”
www.tratwa.pl

ul. Parkowa 1

Stowarzyszenie „Związek Kurpiów na
Warmii i Mazurach”
ul. Kard. Wyszyńskiego 7
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Warmii i Mazur
ul. Zamkowa 2

Tabela 52. Zespoły artystyczne. Wyszczególnienie

Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni
i Tańca „Warmia”
ul. Parkowa 1

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr
ul. Parkowa 1

Animacją kultury zajmuje się w Olsztynie także
kilkadziesiąt spośród niemal 1 000 stowarzyszeń
i fundacji (tabela).

www.warmia.org.pl

www.pzchiowm.hejka.net

Fundacja „Młodzi Przeciw Uzależnieniom”
al. Piłsudskiego 54a

www.crea-dance.com.pl

Stowarzyszenie Kulturalne „Mem”
Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie
Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego
„Pro Patria”
ul. Dworcowa 36/27

www.propatria.prv.pl

Stowarzyszenie Wspierające Amatorski Ruch
Taneczny

www.stowmem.free.ngo.pl

Towarzystwo Kultury Teatralnej
ul. Parkowa 1
Związek Plastyków Warmii i Mazur
ul. Rodziewiczówny 3

www.plastycy.artneo.pl

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

ul. Żołnierska 45
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
ul. Niepodległości 57

ul. Kościuszki 39
Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie
ul. Stare Miasto 1

Towarzystwo Miłośników Olsztyna

www.luteranie.pl/diec.mazurska
Stowarzyszenie „Starówka Razem”

pl. Konsulatu Polskiego 5
www.tmo2000.webpark.pl

ul. Kołłątaja 20

Wspólnota Kulturowa „Borussia”
ul. Kopernika 45

ul. Parkowa 1

www.borussia.pl

Tabela 53. Wykaz fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych
na rzecz kultury lokalnej

14

Najbardziej znane, to: Afromental, Vader, Big Day, Czerwony Tulipan, Pro Musica Antiqua, Pro Musica, Norbi, Kuśka Brothers, Kangaros,
Mietek Folk, Harlem, Drop Shot, K.O.M.P, Kaczki z Nowej Paczki, Shannon, Horpyna, Tuhaj Bej, Dies Irae, Berkut, Enej, Transsexdisco,
Romantycy Lekkich Obyczajów Los Vaticaneros, Medium, LIDO, Kookaburra, Skyscream, Wierni, Łydka Grubasa, The Ukrainian Folk oraz
chóry: PRO FORMA, Olsztyński Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM, Akademicki Chór Bel Canto WSIiE TWP, „Medici Pro Musica”.
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Związek Literatów Polskich

„Warmia i Mazury w Europie”

ul. Kołłątaja 20

ul. Skłodowskiej Curie 22/3
Polskie Towarzystwo Czytelnicze
ul. 1 maja 5

www.wbp.olsztyn.pl

Stowarzyszenie „Scena Babel”
ul. Dworcowa 53
www.scenababel.w.interia.pl
Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego
ul. Partyzantów 87

www.obn.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Bank Żywności
ul. Artyleryjska 17
www.olsztyn.bankizywnosci.pl
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
ul. Małeckiego 3/5

www.artsociety.olsztyn.pl

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”
ul. Okopowa 15

www.portret.org.pl

Stowarzyszenie „Sztuka i Środowisko”
ul. Partyzantów 85
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie
ul. Wyzwolenia 2/8
Związek Polskich Artystów Plastyków
ul. Zamkowa 2a

www.zpap.olsztyn.pl

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gest”
ul. Parkowa 1

www.kangaroz.pl

Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Mazurka
Dąbrowskiego”
ul. Żołnierska 15a
Stowarzyszenie „Noc Teatralna”
ul. Kasprowicza 14a/3

Stowarzyszenie Kultury Romskiej „Hitano”
www.hitano.pl

ul. Dąbrowszczaków 7/9

Towarzyszenie Przyjaciół Seminarium
Duchownego „Hosianum”
ul. Kard. Hozjusza 15

www.hosianum.edu.pl

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości
Niemieckiej
www.agdm.pl

ul. Partyzantów 3

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
ul. Oczapowskiego 4

www.sbp.olsztyn.pl

Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Warmińsko-Mazurska
ul. Kopernika 45
www.warminskomazurska.zhp.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda
Hufca Rodło
www.zhp.olsztyn.pl
ul. Kopernika 45
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda
Hufca Warmińskiego
www.warminski.zhp.pl
ul. Łukasińskiego 1/1
Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza
ul. Bałtycka 29/2

Stowarzyszenie Zwykłe Promocji Działań
Artystycznych „Kangaroz”
ul. Zbożowa 9

ul. 11 Listopada 4

ul. Mickiewicza 10

Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”
ul. Kołobrzeska 25/14

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja na Rzecz Osób Głuchych
i Języka Migowego
ul. Dworcowa 66
www.fundacja_ogjm.free.ngo.pl
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Oddział w Olsztynie
www.sdp.pl/olsztyn
ul. Nowowiejskiego 5
Tabela 53. Wykaz fundacji i stowarzyszeń
zaangażowanych na rzecz kultury lokalnej c.d.
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Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne
„Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM

Fundacja Środowisk Twórczych
ul. Pieniężnego10/3

www.fundacjaolsztyn.pl

www.gim11.olsztyn.pl

ul. Jagiellońska 8

Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież
Przyszłością Regionu”
ul. Kołobrzeska 9
www.gim3olsztyn.neostrada.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw ObyStowarzyszenie
Warmińsko-Kurpiowsko-Mazurski Zespół
Pieśni i Tańca im. Henryka Syskiwatelskich
ul. Orłowicza 17/91
Stowarzyszenie „Bądź Dobrej Myśli”

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Zarząd
Oddziału w Olsztynie
www.sppolsztyn.pl

ul. Bałtycka 10

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Olsztynie
www.pth.olsztyn.pl

ul. K. Obitza 1

Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne
ul. 1 Maja 5

www.collegium-musicum.pl

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 8/56
Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej
“KOŁODROM”
ul. Mroza 22/22

www.kolodrom.olsztyn.pl

Warmińska Inicjatywa Kulturalna
ul. Prosta 5/6
Fundacja im. M. Oczapowskiego
ul. Heweliusza 1

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności
Twórczej „Okno”
www.okno.akcja.pl

ul. Kłosowa 15

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Oddział Warmińsko-Mazurski

ul. Żołnierska 4
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Żydowskiej
B’JACHAD
ul. Stare Miasto 29/32

ul. Kopernika 45/16
www.wspolnota-polska.olsztyn.pl
Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych
ul. Zamkowa 2

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie BAJKA

www.zacheta.olsztyn.pl

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna
ul. Osińskiego 7/9

www.fro.net.pl

Tabela 53. Wykaz fundacji i stowarzyszeń
zaangażowanych na rzecz kultury lokalnej c.d.

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn”
ul. Grunwaldzka 23a
www.biblioteka.warmia.net
Olsztyńskie Towarzystwo Śpiewacze
ul .Narcyzowa15

www.proforma.pl

Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne
„Kierunek Olsztyn”
ul. Pana Tadeusza 7/19
www.kierunek.olsztyn.pl
Klub Tańca Sportowego Estela
ul. Gen. Berlinga 2a

www.pavlovic.pl

50

11

Kultura lokalna i jej instytucje
11.9. Kina

W latach 2012-2013 w Olsztynie działały dwa kina:
„Helios” i „Awangarda 2”.
Kino „Helios” mieszczące się w centrum handlowym
przy ul. Piłsudskiego 16 (obecnie Aura) zostało otwarte
w 2005 roku. Dysponuje 1 100 miejscami w 5 salach.
Zostało wyposażone w wysokiej klasy sprzęt
kinotechniczny, umożliwiający doskonały odbiór
dźwięku i obrazu (ekrany perełkowe).
Centrum Kultury Filmowej Awangarda 2 ma swoją
siedzibę przy placu Jana Pawła II 2/3
(www.awangarda.olsztyn.pl). Prezentuje bardziej
ambitny repertuar, nie pomija jednak produkcji
masowych.

W 2012 roku w obydwu kinach odbyło się łącznie
16 997 seansów, w których uczestniczyło 586 212
widzów. Rok później seansów było więcej (17 701), ale
uczestniczyło w nich mniej widzów.

Wyróżnienie

2012

2013

seanse ogółem

16 997 17 701

widzowie ogółem

586 212 520 604

liczba ludności
na 1 miejsce w kinach stałych

87,28

87,29

Tabela 54. Seanse w kinach
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Turystyka
12.1. Miejsca noclegowe

Olsztyn jest miastem atrakcyjnym turystycznie
i krajoznawczo. Jako stolica Warmii i Mazur posiada
bogate zasoby naturalne, m.in. 8 jezior, 3 rzeki,
7 parków, las miejski, a jako miasto o średniowiecznej
genezie – także bogate zasoby architektury
Europejskiego Szlaku Gotyku, jak m.in.: Brama Górna,
Katedra Św. Jakuba, Zamek, Stary Ratusz i Kościół
Św. Wawrzyńca. Do dyspozycji turystów dostępne są
również szlaki turystyczne – piesze, rowerowe,
kajakowe i samochodowe.
W roku 2013 roku Olsztyn oferował turystom 26
obiektów noclegowych. Rok wcześniej było ich 24.
Łączna liczba korzystających z noclegów to 164 221
osób w 2012 roku i 194 127 w 2013 roku. Spośród
obiektów noclegowych 21 w 2012 roku i 22 w 2013
roku to obiekty całoroczne.

Z oferowanych turystom obiektów noclegowych
w 2012 roku było 11, a w 2013 roku – 12 hoteli.

Wyszcególnienie

2012

2013

kategorii ****

2

2

kategorii ***

5

5

kategorii **

3

4

kategorii *

0

0

w trakcie kategoryzacji

1

1

Ogółem

11

12

Tabela 56. Hotele

Poza hotelami Olsztyn oferuje również noclegi
w 4 kampingach, 4 schroniskach młodzieżowych,
1 pensjonacie (od 2013) i innych obiektach
niesklasyfikowanych.
W grupie osób, które korzystały z bazy noclegowej
w Olsztynie – 14,9% w 2012 roku i 12,9% w 2013 roku
to turyści zagraniczni.

Wyszcególnienie

2012

2013

obiekty

24

26

miejsca noclegowe

5 969

6 511

korzystający z noclegów

164 221

194 127

udzielone noclegi

313 335

382 654

Tabela 55. Miejsca noclegowe
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Turystyka
12.2. Sport

W 2012 roku w Olsztynie działały 52 kluby
sportowe15. W klubach tych działało 888 sekcji
sportowych. Ich członkami było łącznie 3 898 osób,
a osób ćwiczących ogółem było 4 199.

Ćwiczący
mężczyźni
N
%

3 138
74,7%

Ćwiczące
kobiety
1 061
25,3%

Niemal ¾ olsztyńskich sportowców to mężczyźni.
Liczny jest również odsetek dzieci i młodzieży
uprawiającej sport. W roku 2012 wynosił ponad 70%.
Do dyspozycji sportowców było w 2012 roku 109
trenerów, 108 instruktorów sportowych oraz 25
innych osób prowadzących zajęcia sportowe.

Ćwiczący
do lat 18
ogółem
Trenerzy

Instruktorzy
sportowi

Inne osoby
prowadzące
zajęcia

109

108

25

2 943
70,1%

Tabela 58. Trenerzy i instruktorzy sportowi
Tabela 57. Osoby uprawiające sport
15

Dane dotyczące 2013 r. są nieopublikowane.

53

Spis tabel

13
Tabela 1.
Pozycja Olsztyna w odniesieniu do innych
wielkich miast w Polsce w 2012r. .................................. 4
Tabela 2.
Ludność Olsztyna w 2012 i w 2013 r ............................ 4
Tabela 3.
Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej
w Olsztynie w latach 2012-2013 .................................. 10
Tabela 4.
Długość czynnej sieci rozdzielczej
(wodociągów) ................................................................... 11
Tabela 5.
Zużycie wody na potrzeby gospodarki
narodowej i ludności (w dam3) .................................... 12

Tabela 15.
Mieszkania oddane do użytkowania ........................ 24
Tabela 16.
Wykaz instytucji publicznych ..................................... 25
Tabela 17.
Placówki szpitalne w Olsztynie .................................. 26
Tabela 18.
Placówki ochrony zdrowia ........................................... 27
Tabela 19.
Liczba osób zameldowanych w Olsztynie
w latach 2012-2014 .......................................................... 28
Tabela 20.
Współczynniki dzietności i reprodukcji ................... 29

Tabela 6.
Mieszkańcy Olsztyna korzystający z sieci
wodociągowej .................................................................. 12

Tabela 21.
Saldo migracji zagranicznych w 2013 r. ....................... 29

Tabela 7.
Zużycie wody w gospodarstwach domowych
ogółem na 1 mieszkańca ............................................. 12

.......................... 30

Tabela 8.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km ................. 13
Tabela 9.
Ścieki odprowadzone .................................................... 13
Tabela 10.
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej ......... 13
Tabela 11.
Prognozowana liczba pasażerów w segmencie
przewozów użyteczności publicznej
olsztyńskiej komunikacji miejskiej ......................... 16
Tabela 12.
Zasoby przyrodnicze 2012/2013 ............................... 20
Tabela 13.
Emisja przemysłowych zanieczyszczeń
powietrza tony rocznie ............................................... 23
Tabela 14.
Zasoby mieszkaniowe ................................................. 24

Tabela 22.

Tabela 23.
Struktura pracujących mieszkańców
Olsztyna w 2012 r. ............................................................ 31
Tabela 24.
Struktura pracujących mieszkańców
Olsztyna w 2013 r. ........................................................... 31
Tabela 25.
Przeciętne wynagrodzenie brutto
w gałęziach gospodarki w 2012 r. .............................. 31
Tabela 26.
Bezrobocie rejestrowane w latach 2012-2013
(stan na grudzień) ........................................................... 32
Tabela 27.
Bezrobocie z podziałem na wykształcenie
w grudniu 2012 i 2013 r. ................................................. 32
Tabela 28.
Bezrobotni wg wieku
w grudniu 2012 i 2013 r. ................................................. 33

54

13

Spis tabel

Tabela 29.
Bezrobotni ze względu na staż pracy
w grudniu 2012 i 2013r. ................................................. 33
Tabela 30.
Struktura ofert pracy ...................................................... 34
Tabela 31.
Bezrobotni objęci poradnictwem
indywidualnym ................................................................ 35
Tabela 32.
Bezrobotni objęci poradnictwem
grupowym ......................................................................... 35
Tabela 33.
Placówki oświatowe Olsztyna .................................... 36
Tabela 34.
Placówki oświatowe Olsztyna ..................................... 36
Tabela 35.
Liczba szkół podstawowych ....................................... 37
Tabela 36.
Uczniowie szkół podstawowych ................................ 37

Tabela 45
Zdawalność matur .......................................................... 39
Tabela 46.
Uczelnie wyższe w Olsztynie ...................................... 39
Tabela 47.
Przedstawienia w filharmonii ...................................... 41
Tabela 48.
Imprezy organizowane przez
ośrodki kultury ................................................................. 46
Tabela 49.
Uczestnicy imprez organizowanych przez
ośrodki kultury .................................................................. 46
Tabela 50.
Koła i kluby zainteresowań .......................................... 47
Tabela 51.
Członkowie kół/klubów ................................................ 47
Tabela 52.
Zespoły artystyczne. Wyszczególnienie ................. 48

Tabela 37.
Gimnazja ............................................................................ 37

Tabela 53.
Wykaz fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych
na rzecz kultury lokalnej ............................................... 48

Tabela 38.
Liczba uczniów gimnazjów ...................................... 37

Tabela 54.
Seanse w kinach .............................................................. 51

Tabela 39.
Liczba szkół zasadniczych zawodowych .............. 37

Tabela 55.
Miejsca noclegowe ......................................................... 52

Tabela 40.
Liczba uczniów szkół zasadniczych
zawodowych ................................................................. 38

Tabela 56.
Hotele ................................................................................. 52

Tabela 41.
Liczba liceów ogólnokształcących .......................... 38
Tabela 42.
Liczba uczniów liceów
ogólnokształcących ..................................................... 38

Tabela 57.
Osoby uprawiające sport .............................................. 53
Tabela 58.
Trenerzy i instruktorzy sportowi ................................ 53

Tabela 43.
Liczba szkół policealnych ............................................. 38
Tabela 44.
Liczba uczniów szkół policealnych ........................... 39

55

