
 

 

Marek Dutkowski 
Uniwersytet Szczeciński 

Katedra Badań Miast i Regionów 

 

 

 

 

 

 

Województwo Zachodniopomorskie  

Raport Regionalny 2011 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin 2011 



 
Marek Dutkowski, Województwo Zachodniopomorskie. Raport Regionalny 2011  

 

 
2 
 

 
 
 
 
Spis treści  
 

1. Specjalizacja województwa zachodniopomorskiego (WZP)  

1.1. Specjalizacja 2011 ………………………………………………………………………….3  

1.2. Specjalizacja potencjalna 2020 ………………………………………………………9 

 

2. Regionalne potencjały rozwojowe 

2.1. Czynniki i uwarunkowania rozwoju regionów …………………………….……13 

2.2. Województwo ogółem …………………………………………………………………….15 

2.3. Kluczowe branże ……………………………………………………………………………..18 

2.4. Kapitał społeczny ………………………………………………………………………….…30 

2.5. Innowacyjność ………………………………………………………………………………..35 

2.6. Kluczowe obszary rozwojowe ………………………………………………………...44 

2.7. Szczecin i Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM) ………………….….…46 

2.8. Koszalin …………………………………………………………………………………….…….68 

2.9. Obszar nadmorski ………………………………………………………………………..….71 

 

3. Ocena krajowej konkurencyjności województwa  

3.1. Kapitał ludzki ……………………………………………………….…………………………82 

3.2. Kapitał zagraniczny (BIZ) ……………………………….…………………………….….85 

3.3. Atrakcyjność inwestycyjna …………………………….……………………………….87 

 

4. Obszary problemowe – synteza  

4.1. Identyfikacja obszarów problemowych…………………….……………………90 

4.2. Szczecin i SOM ……………………………………………………….………………………92 

4.3. Obszar nadmorski ………………………………………………….………………………95 

4.4. Obszar Nadodrza i pogranicza ………………………………….………………….…97 

4.5. Obszar wielowymiarowych ograniczeń rozwojowych …………..………100 

 

5. Najważniejsze wyzwania województwa zachodniopomorskiego  

w kontekście współpracy w ramach Polski Zachodniej ………….……………101 

 

6. Propozycje projektów strategicznych dla Polski Zachodniej 2020  

 

Spis źródeł, dokumentów i materiałów ……………………………………………………….115 

Spis tabel ………………………………………………………………………………………………….…117 

Spis rysunków ……………………………………………………………………………………………..118 

 



 
Marek Dutkowski, Województwo Zachodniopomorskie. Raport Regionalny 2011  

 

 
3 
 

 

1. Specjalizacja województwa zachodniopomorskiego (WZP)  
 

Wprowadzenie  

Specjalizacja każdego regionu wynika z oferowanych przez położone na jego terytorium 

przedsiębiorstwa produktów i usług, a także innych zasobów i walorów, materialnych i 

niematerialnych, naturalnych i kulturowych, zależnych od jego „potencjałów”, do których należą:  

− Położenie geopolityczne i dostępność  

− Zasoby i walory przyrodnicze  

− Zagospodarowanie i infrastruktura  

− Kapitał ludzki  

− Kapitał intelektualny  

− Kapitał społeczny  

− Kapitał symboliczny i kulturowy  

− Potencjał gospodarczy  

− Oferta rynkowa  

Specjalizacja regionu może mieć różny zasięg przestrzenny, układ odniesienia oraz związany z nimi 

gospodarczy, społeczny i polityczny kontekst:  

− globalny (znaczenie i funkcje WZP w świecie),  

− kontynentalny (znaczenie i funkcje WZP w Unii Europejskiej  lub Europie),  

− międzynarodowy (znaczenie i funkcje WZP w Regionie Morza Bałtyckiego),  

− krajowy (znaczenie i funkcje WZP w Polsce),  

− makroregionalny (znaczenie i funkcje WZP w Polsce Zachodniej).   

 

Specjalizację regionu określają znaczenie oraz funkcje, jakie jego poszczególne potencjały zajmują i 

pełnią w różnych układach odniesienia i kontekstach. Znaczenie dotyczy miejsca, rangi i wagi WZP w 

danym układzie odniesienia (np. kluczowa, przeciętna, niewielka, znikoma). Funkcje dotyczą zasobów 

i walorów, zagospodarowania oraz działalności gospodarczych, a także innych publicznych pożytków 

(np. obronnych, symbolicznych, ekologicznych). Znaczenie i funkcje pełnione w „wyższym” i 

rozleglejszym przestrzennie układzie odniesienia liczą się także na poziomie „niższym” i mniej 

rozległym przestrzennie. Dlatego w poniższej analizie nie będą one powtarzane, chyba że znaczenie 

(ranga, waga) na poszczególnych poziomach jest wyraźnie odmienne.    

 

1.1.  Specjalizacja 2011 
W stosunku do okresu PRL-u oraz lat 90-tych XX w. znaczenie regionu zachodniopomorskiego w 

Europie, Regionie Morza Bałtyckiego  oraz w Polsce zmniejszyło się, głównie w wyniku utraty licznych 

funkcji. Główne funkcje WZP utracone w wyniku transformacji ustrojowej w kontekście globalnym, 

europejskim i krajowym to rybołówstwo dalekomorskie oraz produkcja statków. W kontekście 

krajowym osłabiło się również znaczenie WZP jako dostawcy produktów rolnych (co jest rezultatem 

upadku PGR-ów). Ponieważ równocześnie w wyniku zmian kierunków handlu zagranicznego Polski i 

wstąpienia do UE osłabiły się funkcje portowe i zmniejszył się popyt na przewozy droga morską, 

region utracił w ciągu kilkunastu lat znaczną część swojej bazy ekonomicznej.  
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W 2011 r. WZP nie ma znaczenia globalnego, ani nie pełni istotnych funkcji o zasięgu globalnym. 

Pozostaje jednak miejscem, z którego zarządzana jest operująca w skali globalnej flota trampowa 

PŻM, należąca do pierwszej dziesiątki armatorów świata. Szczecin jest również siedzibą Wspólnej 

Organizacji dla Prowadzenia Prac w Zakresie Poszukiwania, Rozpoznawania i Przygotowania do 

Przemysłowego Zagospodarowania Konkrecji Żelazomanganowych ˝Interoceanmetal˝. Ze Szczecina 

dowodzony jest Wielonarodowy Korpus Północnowschodni NATO – formacja dowódcza i operacyjna 

potencjalnych Europejskich Sił Zbrojnych.  

 

WZP nie ma także większego znaczenia europejskiego. Leży na peryferiach UE, poza „pięciokątem”, 

wprawdzie w dynamicznym Regionie Morza Bałtyckiego, ale w jego części południowej, znacznie 

słabiej rozwiniętej i dostępnej (rys. 1). W europejskim układzie odniesienia WZP jest jednak:  

− jedną z „bram do Polski” od zachodu i północy,   

− obszarem koncentracji terenów i obiektów cennych przyrodniczo o znaczeniu 

kontynentalnym,  

− obszarem nakładania się w ciągu stuleci kulturowych wpływów pomorskich, niemieckich, 

szwedzkich i polskich, ale także kompletnej wymiany ludności po 1945 r.,  

− regionem współpracy transgranicznej Polski, Niemiec, Szwecji i Danii, szczególnie w 

kontekście Szczecina – jednego z niewielu wielkich europejskich miast nadgranicznych,   

− ważnym ogniwem korytarza transportowego CETC_ROUTE65, łączącego Bałtyk z Adriatykiem,  

− obszarem lokalizacji i odziaływania Europejskiego Metropolitalnego Obszaru Wzrostu 

(MEGA), lecz słabego i zawdzięczającego swoja rangę łącznemu potencjałowi Szczecina i 

Świnoujścia,  

− miejscem, z którego zarządzana jest PŻM – trzecia w Europie co do wielkości tonażu flota 

trampowa.   

 
W kontekście bałtyckim (Europy Bałtyckiej, Regionu Morza Bałtyckiego) WZP jest obszarem istotnym, 

zwłaszcza dla południowej jego części (rys. 2). Pełni następujące funkcje:  

− jest „bramą do Polski” od strony Szwecji (częściowo) oraz Danii,   

− jest ważnym portem bałtyckim (zespół portowy Szczecin – Świnoujście),  

− jest ważnym ogniwem potencjalnego korytarza transportowego oraz pasma rozwojowego 

„łuku południowego Bałtyku”,  

− jest składnikiem cennego przyrodniczo pasa pobrzeży i pojezierzy południowobałtyckich,  

− jest miejscem lokalizacji wielkiego miasta – Szczecina (największego pomiędzy Hamburgiem i 

Trójmiastem).  

 

W kontekście krajowym WZP jest (rys. 3):  

− „bramą do Szwecji” (częściowo, bo konkuruje z Trójmiastem),  

− miejscem lokalizacji podstawowych portów narodowych (głównie ładunków masowych i 

pasażerów),  

− obszarem wytwarzania surowców leśnych i rolno-spożywczych,  

− obszarem wytwarzania żywności,  

− obszarem wytwarzania energii elektrycznej i wybranych produktów przemysłowych (nawozy, 

meble, opony i in.),  



 
Marek Dutkowski, Województwo Zachodniopomorskie. Raport Regionalny 2011  

 

 
5 
 

− miejscem masowego wypoczynku, zwłaszcza mieszkańców zachodniej części Polski,  

− miejscem masowego wypoczynku turystów zagranicznych, głównie z Niemiec,    

 

W kontekście makroregionalnym WZP jest:  

− miejscem lokalizacji Szczecina obok Wrocławia i Poznania jednego z trzech kluczowych 

wielkich miast Polski Zachodniej,  

− ważnym ogniwem współpracy nadgranicznej z Niemcami (np. Partnerstwo Odry, Polsko-

Niemiecki Dom, Łuk Południowego Bałtyku itp.) oraz Skandynawią (np. Euroregion 

Pomerania, Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETS_Route65)   

− ważnym ogniwem „Łuku Odry” jako fragmentu CETC_ROUTE65 oraz potencjalnej osi 

rozwojowej,  

− nośnikiem potencjałów istotnych dla rozwoju całej Polski Zachodniej, w następujących 

dziedzinach:  

• transport i logistyka,  

• turystyka i rekreacja,  

• usługi medyczne i prozdrowotne,  

• szkolnictwo wyższe i badania naukowe,  

• energetyka,  

• wytwarzanie żywności,  

• oceanotechnika,  

• wytwarzanie niektórych wyspecjalizowanych produktów przemysłowych.   

 

Rys. 1 Metropolitalne Europejskie Obszary Wzrostu (MEGA) 
 

 
 

Źródło: ESPON [www.espon.eu] 
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Rys. 2 Obszary metropolitalne w Regionie Morza Bałtyckiego 
 

 
Źródło: NORDREGIO [www.nordregio.se]  
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Rys. 3 Obszary metropolitalne w Polsce wg koncepcji Unii Metropolii Polskich 

 

 
Źródło: Unia Metropolii Polskich [www.selfgov.gov.pl] 
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Rys. 4 Województwo Zachodniopomorskie na tle sieci osadniczej Polski 
 

 
 

Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 r. 

 

Specjalizacja funkcjonalna WZP (głównie w kontekście krajowym i bałtyckim) znajduje się w fazie 

gwałtownych przemian. Z jednej strony ograniczają swoje działanie przedsiębiorstwa branż 

tradycyjnych, z drugiej nie powstały jeszcze lub znajdują się w fazie zalążkowej działalności w nowych 

(lub odnowionych) branżach. Wobec likwidacji większości państwowych przedsiębiorstw 

przemysłowych, związanych z gospodarką morską i lokalizacjami portowymi, a także sektora rolno-

spożywczego, związanego z PGR-ami, coraz większe znaczenie odgrywają usługi, w tym 

niekomercyjne, finansowane poprzez budżety publiczne. Są one skoncentrowane w większych 

miastach WZP, ale przede wszystkim w samym Szczecinie.  

 

W rezultacie tych przemian, mimo przejściowego osłabienia, struktura sektorowa gospodarki WZP 

stała się bardziej nowoczesna, zbliżona do państw i regionów najwyżej rozwiniętych (Rys. 5). Prawie 

60% zatrudnionych jest w usługach i zaledwie nieco ponad 10% w rolnictwie. Warto zauważyć, że 

niewielkie (o 5 punktów procentowych) zwiększenie zatrudnienia w przemyśle (kosztem usług i 

rolnictwa) w obu nadmorskich regionach Polski (czyli wariant podtrzymania przemysłu okrętowego) 

zbliżyłby do siebie sektorowe struktury zatrudnienia w województwach dolnośląskim, lubuskim, 

zachodniopomorskim i pomorskim (55% usługi, 35% przemysł, 10% rolnictwo). WZP specjalizuje się w 

usługach i wydaje się, że jest to trend trwały. Produkcja wyrobów przemysłowych, nawet 

konkurencyjnych i nowoczesnych, tworzy liczącą się, ale niewielką i malejącą część gospodarki WZP.  



 
Marek Dutkowski, Województwo Zachodniopomorskie. Raport Regionalny 2011  

 

 
9 
 

 

 

Rys. 5 Struktura zatrudnionych w sektorach ekonomicznych w Polsce wg województw (2008) 

     WZP 

 
Źródło: BDR GUS 

 

 

1.2.  Specjalizacja potencjalna 2020  
 

W ciągu najbliższych 10 lat usługowa specjalizacja WZP będzie się utrwalać i pogłębiać. Wytwarzanie 

dóbr materialnych (chociaż w pewnych dziedzinach istotne), odgrywać będzie coraz mniejszą rolę. 

Dominować będą usługi, skupiające 2/3 miejsc pracy poza sferą budżetową (z pewnym zastrzeżeniem 

dla usług medycznych) oraz regionalnego produktu brutto. Sfera produkcji dostarczać może ok. 1/5 

miejsc pracy i produktu. Pochodna sfera usług obejmuje również miejsca pracy w sferze budżetowej, 

zwłaszcza w dziedzinie edukacji. Należy pamiętać, że WZP istnieje i istnieć będzie poważny sektor 

standardowych usług publicznych, finansowanych poprzez budżet centralnych oraz budżety 

samorządowe. Ewentualna specjalizacja WZP w tej dziedzinie jest teoretycznie możliwa i 

uzasadniona, ale wymagałoby to poważnej dekoncentracji władz i instytucji ogólnokrajowych. 

Potencjalnych specjalizacji gospodarczych WZP w perspektywie 2020 roku należy poszukiwać w 

podstawowej dla regionu sferze usług, uzupełniającej sferze produkcji oraz w pochodnej od nich 

sferze usług i produkcji (Rys. 6):  

 

W podstawowej sferze usług są to:  

− usługi transportowe i logistyczne, zwłaszcza związane z transportem wodnym (morskim i 

śródlądowym) oraz działalnością multimodalnych węzłów transportowych – portów i lotnisk;  

− usługi turystyczne, rekreacyjne i rozrywkowe, zwłaszcza związane z morzem, rzekami, 

jeziorami i lasami;    

− usługi medyczne i prozdrowotne, w tym związane z uzdrowiskami oraz opieka nad osobami 

starszymi.   
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W uzupełniającej sferze produkcji są to:  

− wytwarzanie żywności;  

− wytwarzanie, transport i dostarczanie nośników energii i energii elektrycznej,  w tym ze 

źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych;   

− budownictwo i górnictwo morskie (oceanotechnika); 

 

W pochodnej sferze usług i produkcji są to:  

− usługi projektowe, zarządcze, doradcze, edukacyjne i promocyjne związane z podstawową 

sferą usług i uzupełniająca sferą produkcji;   

− wytwarzanie wyspecjalizowanych podzespołów i urządzeń technicznych oraz wybranych 

wyspecjalizowanych gotowych produktów przemysłowych, zwłaszcza  związanych z 

podstawową sferą usług i uzupełniająca sferą produkcji (ale nie wyłącznie, bo mogą to być 

np. meble, opony lub sprzęt komputerowy).  

 

Rys. 6 Schemat potencjalnych specjalizacji gospodarczych WZP w 2020 r. 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski 

 

Wykształcenie tych specjalizacji do 2020, a przynajmniej ich zainicjowanie, jest uwarunkowane z 

jednej strony istnieniem popytu na takie usługi, a z drugiej konkurencyjnością oferty przedsiębiorstw 

działających w WZP. Międzynarodowe doświadczenia wskazują, że najlepszą metodą poprawy 

konkurencyjności grupy przedsiębiorstw powiązanych z sobą na różne sposoby: łańcuchami 

produkcyjnymi lub wspólnymi – surowcami, technologiami, produktami, klientami wreszcie, są 

klastry. Oznacza to potrzebę zainicjowania tworzenia w WZP (z pomocą publiczną) klastrów 

następujących dziedzinach gospodarki:  
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1. Transport i logistyka  

2. Turystyka, rekreacja i rozrywka  

3. Medycyna, uzdrowiska, wellness, opieka nad starszymi  

4. Oceanotechnika (w tym statki)  

5. Gospodarka żywnościowa  

6. Energetyka  

7. Pojazdy (samochody, tabor kolejowy)  

 

Realne możliwości utworzenia takich klastrów, konkurencyjnych co najmniej w skali europejskiej, 

tworzą główny potencjał rozwojowy województwa. W skład klastrów wchodzą zwykle zarówno 

przedsiębiorstwa usługowe, produkcyjne, otoczenia biznesu, jak i instytucje publiczne, a także 

jednostki badawcze, szkoły różnych szczebli, organizacje samorządu gospodarczego, jednostki 

samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, a także media.  Wymienione wyżej klastry 

mają charakter ogólny i nie wyklucza to, przynajmniej w fazie początkowej, pojawiania się klastrów 

cząstkowych, np. klastra budownictwa lądowego1, klastra chemicznego2 klastra przetwórstwa 

rybnego3, a także nie związanych w wyżej wymienionymi podstawowymi specjalizacjami WZP, np. 

klastra morskiego4, klastra drzewno-meblarskiego5. W ramach Regionalnego Systemu Innowacji WZP 

działa Branżowe Centrum Kompetencji i Centrum Klasteringu, wspierająca powstawanie w ww. oraz 

innych klastrów.  

 

Przykładowy (niepełny) skład całkowicie nowego klastra Energetyka Zachodniopomorska (produkty 

ostateczne klastra to paliwa, energia elektryczna i ciepło):  

 

1. Elektrownia Dolna Odra (potencjalny lider „podklastra” elektroenergetycznego)  

2. Elektrociepłownie miejskie i elektrownie zakładowe (potencjalny lider „podklastra 

ciepłowniczego”) 

3. PSE – rejon obsługi WZP  

4. Enea – rejon obsługi WZP  

5. Ciepłownie miejskie i zakładowe  

6. Gazoport Świnoujście (lider „podklastra gazowego”)  

7. Przedsiębiorstwa poszukiwań ropy i gazu  

8. Kopalnie ropy i gazu  

9. Przedsiębiorstwa magazynowania ropy, paliw i gazu  

10. Przedsiębiorstwa transportu i dystrybucji paliw  

                                                           
1 Przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie w 2003 r. zainicjowano prace, a od 2004 r. aktywnie działa Komisja 

Budownictwa – Klaster Budowlany i w ramach Targów Budownictwa odbywają się Fora Budowlane.  
2 W 2007 roku powołano Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „ Zielona Chemia”.  
3 

Potencjalnym inicjatorem klastra przetwórstwa rybnego jest Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb z siedzibą w 

Koszalinie.  
4 W dniu 24 czerwca 2008 roku grupa 34 osób reprezentujących 30 podmiotów gospodarki morskiej WZP zawiązała 

stowarzyszenie o nazwie Zachodniopomorski Klaster Morski. Również w Trójmieście pojawiają się inicjatywy 
wykorzystujące nazwę „klaster morski” w staraniach o aktywną politykę morską państwa i lobbingu na rzecz branż 
korzystających z zasobów i walorów morza i nadmorskiego położenia.   

5 Znaczne zasoby surowców leśnych, tradycje produkcyjne oraz stosunkowo liczne, choć niewielkie, firmy branży drzewnej i 
meblarskiej stwarzają potencjalne możliwości wykształcenia się takiego klastra w regionie.  
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11. PGNiG – rejon obsługi WZP  

12. Wytwórnie biopaliw i biogazu  

13. Farmy roślin energetycznych  

14. Parki i elektrownie wiatrowe  

15. Ciepłownie geotermalne  

16. Instalacje słoneczne (cieplne i elektryczne)  

17. Przedsiębiorstwa wytwarzające podzespoły i urządzenia energetyczne oraz wykorzystywane 

w energetyce  

18. Przedsiębiorstwa budowlane i remontowe energetyki  

19. Przedsiębiorstwa zaopatrzenia i serwisu energetyki   

20. Przedsiębiorstwa obrotu hurtowego paliwami, ciepłem i energią elektryczną  

21. Jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące badania i kształcenie w dziedzinie 

energetyki  

22. Szkoły zawodowe kształcące dla energetyki  

23. Przedsiębiorstwa doradcze i szkoleniowe  

24. Instytucje nadzoru energetycznego  

25. Instytucje bezpieczeństwa energetycznego  

26. Instytucje ochrony środowiska  

27. Instytucje zarządzania kryzysowego  

28. Stowarzyszenia samorządu gospodarczego energetyki  

29. SEP i inne stowarzyszenia zawodowe związane z energetyką  

30. Prasa fachowa, wyspecjalizowane portale, programy TV  

 

Podejście klastrowe wymaga odejścia od sektorowego i branżowego sposobu myślenia i działania. 

Realny (tzn. istniejący niezależnie od woli instytucjonalnej współpracy pod wspólnym „szyldem”) 

klaster Energetyka Zachodniopomorska tworzą (nieświadomie) wszystkie (podmioty) 

przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje i osoby działające na terytorium WZP, które utrzymują się z 

tego, że inne przedsiębiorstwa, instytucje i gospodarstwa domowe nabywają od nich i zużywają 

paliwa, ciepło i energię elektryczną (finalny produkt klastra). Poprzez stopniowe organizowanie się w 

klaster instytucjonalny podmioty te mogą uzyskać lepszą pozycję konkurencyjną w skali krajowej i 

europejskiej. Oczywiście, podmioty tego sektora często konkurują z sobą na rynku krajowym i 

regionalnym i lokalnym, więc nie zawsze będą skłonne do współpracy. Współpraca taka leży jednak w 

interesie ich samych, a przede wszystkim całego regionu. Budowa klastrów wymaga woli politycznej, 

wytrwałości, cierpliwości oraz czasu. Doświadczenia międzynarodowe i krajowe wskazują jednak, że 

lepszej drogi do poprawy konkurencyjności regionu nie ma.  

 

Dotychczasowe doświadczenia w budowie klastrów oraz kierunek działań przyjęty w Regionalnym 

Systemie Innowacji WZP świadczą o dużym potencjale województwa w tej dziedzinie. Potencjał ten 

powinien być wykorzystany również w ramach Programu Polska Zachodnia 2020.  
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2. Regionalne potencjały rozwojowe 
 

2.1.  Czynniki i uwarunkowania rozwoju regionów   
 

Różne koncepcje teoretyczne rozwoju i dobrobytu regionalnego odmiennie akcentują ich znaczenie. 

Znaczna większość ekspertów zgadza się jednak, że pomyślność społeczności regionalnych wynika ze 

współoddziaływania następujących czynników (bezpośrednich) i uwarunkowań (pośrednich):  

− wykorzystanie położenia geopolitycznego do intensyfikacji kontaktów handlowych, 

biznesowych, osobistych, kulturalnych i politycznych poprzez umożliwienie szybkiego, 

taniego i nieskrepowanego przepływu towarów, informacji i osób;  

− użytkowanie zasobów i walorów przyrodniczych w sposób oszczędny, umożliwiający ich 

przynajmniej częściowe odtworzenie i podtrzymujący istnienie ekosystemów;  

− zagospodarowanie przestrzeni i rozbudowa infrastruktury przy zachowaniu reguł ładu 

przestrzennego;  

− powszechny dostęp do podstawowych usług publicznych (edukacja, ochrona zdrowia, 

rozrywka i rekreacja, pomoc społeczna);  

− znaczny udział czynnych zawodowo w strukturze ludności oraz ich wysoka aktywność 

zawodowa (niska stopa bezrobocia);  

− powszechność dobrego wykształcenia ogólnego i zawodowego;  

− zdolność do współpracy, otwarcie na przybyszów, tolerancja dla inności, gotowość do działań 

innowacyjnych, brak wykluczenia społecznego;  

− utożsamienie się społeczności regionalnej i społeczności lokalnych z regionem, miastem, wsią 

– znajomość i akceptacja jego historii;  

− kreatywne jednostki w biznesie, kulturze i polityce;   

− otwarta zróżnicowana kultura, czerpiąca jednak również ze źródeł regionalnych i lokalnych;  

− pozytywny, atrakcyjny wizerunek (wewnątrz i z zewnątrz);  

− zróżnicowana branżowo i wielkościowo gospodarka;  

− innowacyjne przedsiębiorstwa;  

− konkurencyjne klastry gospodarcze;  

− rozwinięty sektor badań naukowych, powiązany z gospodarką poprzez instytucje 

wdrożeniowe;   

− wytwarzanie konkurencyjnych produktów materialnych i usług.   

 

Żaden z tych czynników i żadne z tych uwarunkowań nie jest warunkiem koniecznym, żaden też nie 

jest warunkiem wystarczającym dalszy pomyślny rozwój regionu. Osiągnięcie sukcesu regionalnego 

wymaga odpowiedniego powiązania dostępnych czynników oraz korzystnych uwarunkowań 

zewnętrznych. Większość z ww. wymienionych czynników występuje w WZP na poziomie co najmniej 

ogólnokrajowym. Niestety, żaden z tych czynników nie występuje obecnie w WZP na poziomie 

umożliwiającym wytworzenie masy krytycznej niezbędnej do zainicjowania lub przyspieszenia 

rozwoju. Jest to podstawowa przyczyna obecnych trudności rozwojowych tego regionu.  
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Dotyczy to przede wszystkim:  

 

− zdolności do współpracy – masę krytyczną czynników i uwarunkowań rozwoju współtworzy 

dominujący klimat życia społecznego i politycznego, generowany i podtrzymywany przez 

władze regionalne i lokalne;  

− kreatywności jednostek, przedsiębiorstw i instytucji – masę krytyczną czynników i 

uwarunkowań rozwoju współtworzy taka minimalna ilość tych innowacji, która przy 

założeniu, że nie wszystkie zostają zrealizowane, przyczynia się jednak do pewnych istotnych 

zmian, nie będących adaptacją innowacji zewnętrznych, lecz pochodzących z 

wewnątrzregionalnych źródeł;  

− wizerunku – masę krytyczną czynników i uwarunkowań rozwoju współtworzą pozytywnie 

prezentowane w mediach i przyswajane przez opinię publiczną zjawiska i procesy dotyczące 

regionu i jego głównych miast;  

− innowacyjnych przedsiębiorstw – masę krytyczną czynników i uwarunkowań rozwoju 

współtworzą przedsiębiorstwa adaptujące i generujące innowacje, przy czym istotne jest, aby 

były one na tyle duże i tak umiejscowione w regionalnych łańcuchach i sieciach 

produkcyjnych, aby w istotny sposób oddziaływały na inne przedsiębiorstwa;  

− klastrów gospodarczych – masę krytyczną czynników i uwarunkowań rozwoju współtworzą 

klastry, przy czym istotne jest, aby miały one odpowiednie rozmiary, były zakorzenione w 

regionie oraz znajdowały się w różnych fazach rozwoju;  

− sektora badań i wdrożeń – masę krytyczną czynników i uwarunkowań rozwoju współtworzą 

placówki akademickie i badawcze oraz instytucje zajmujące się różnymi etapami wdrażania 

nowości do praktyki gospodarczej, przy czym istotne jest, aby dysponowały one 

odpowiednimi funduszami oraz przyzwoleniem instytucji finansujących na podejmowanie 

ryzyka i wynikające z tego nieuchronnie straty (venture capital). .  

 

Jeśli oceniać aktualny stan rozwojowej masy krytycznej w WZP, to trzeba stwierdzić, że jest ona ciągle 

za niska, głównie z powodu nie istnienia lub słabości większości składników masy krytycznej 

czynników i uwarunkowań rozwoju. Są poważne braki w sferze wizerunku, innowacyjności i 

kreatywności. Najważniejszą jednak słabością jest nieumiejętność skojarzenia istniejących składników 

współtworzących rozwojową masę krytyczną czynników i uwarunkowań rozwoju WZP. Właściwą 

drogą wydaje się rozpoznanie dających nadzieję ośrodków krystalizacji sukcesu i przewag 

konkurencyjnych i łączenie ich z innymi, następnie wzmacnianie słabych, a nawet kreowanie 

brakujących. Ośrodkiem krystalizacji może być zarówno prężna firma, jak kreatywna jednostka, 

również dobra opinia (marka, tradycja), inicjatywa klastrowa, ale także pojedynczy wynalazek.  
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2.2.  Województwo ogółem  
 

Do uniwersalnych potencjałów (korzystnych uwarunkowań i szans)6 rozwoju każdego regionu należą:  

− Położenie geopolityczne  

− Dostępność transportowa   

− Zasoby i walory przyrodnicze  

− Zagospodarowanie i infrastruktura  

− Kapitał ludzki  

− Kapitał intelektualny  

− Kapitał społeczny  

− Kapitał symboliczny  

− Potencjał gospodarczy  

− Oferta rynkowa   

 

W powszechnej opinii, zarówno ekspertów, sfer politycznych, mediów, jak i obywateli Pomorza 

Zachodniego, region nie wykorzystuje swoich potencjałów (korzystnych uwarunkowań i szans). 

Potencjały te zostały przedstawione syntetycznie dla WZP w formie tabelarycznej (Tab. 1). Dokonano 

oceny poziomu wykorzystania tych potencjałów (nadmiernie, odpowiednio, niedostatecznie).  

 

Jak widać, w WZP najsłabiej wykorzystywany jest z jednej strony potencjał „twardy” – przyrodniczy, 

zagospodarowania i infrastrukturalny, a z drugiej strony „miękki” – społeczny i ludzki. Nadmiernie 

eksploatowane są małe i średnie firmy (samo zatrudnienie jako forma przetrwania, a nie rozwoju) 

oraz zasoby i walory turystyczne strefy brzegowej. Istniejący potencjał gospodarczy wykorzystywany 

jest odpowiednio, ale jest ten potencjał zdecydowanie za słaby i słabnący. Nie gwarantuje przede 

wszystkim odpowiedniej liczby miejsc pracy na coraz lepiej wykształconych absolwentów szkół 

średnich i wyższych. Powoduje to sezonowy, z tendencją do utrwalania się, „drenaż najlepszych 

mózgów”, ale również „drenaż zręcznych rąk”, w tym w znacznym stopniu za granicę.  

 
 

                                                           
6 Korzystne uwarunkowania działają stale (czekają), a szanse są jednorazowe (pojawiają się i znikają).  
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Tab. 1 Potencjały rozwojowe WZP oraz ocena ich wykorzystania 
 

Potencjał rozwojowy Charakterystyka potencjału Wykorzystanie 

Położenie geopolityczne  
Sąsiedztwo z Niemcami (Berlin/Hamburg/Przedpomorze),  
Szwecją i Danią (Öresund) 

Niedostatecznie  

Dostępność do Europy Zachodniej  Odpowiednio 

Dostępność do Szwecji i Danii  Odpowiednio Dostępność transportowa  

Dostępność do zaplecza krajowego Odrzańską Drogą Wodną  Niedostatecznie 

Źródła energii odnawialnej  Niedostatecznie 

Walory i atrakcje turystyczne strefy brzegowej morza  Nadmiernie   

Walory i atrakcje turystyczne rzek i pojezierzy  Niedostatecznie 

Walory glebowe i klimatyczne Ziemi Pyrzyckiej  Niedostatecznie 

Zasoby i walory przyrodnicze  

Zasoby leśne  Odpowiednio  

Dobra sieć dróg regionalnych  Niedostatecznie 

Śródmieście i obszary nadwodne Szczecina  Niedostatecznie Zagospodarowanie i infrastruktura  

Sieć małych miast  Niedostatecznie 

Względnie korzystna struktura wieku ludności   Niedostatecznie 

Kwalifikacje zawodowe mieszkańców Niedostatecznie Kapitał ludzki  

Wykształcenie wyższe młodzieży  Niedostatecznie 

Kadry akademickie  Odpowiednio  
Kapitał intelektualny  

Kadry gospodarki morskiej  Niedostatecznie 

Inicjatywy lokalne  Odpowiednio 

Zdolność budowania zgody politycznej  Niedostatecznie Kapitał społeczny  

Samorządność terytorialna  Odpowiednio 

Zabytki kultury Księstwa Pomorskiego i Pomorza  Niedostatecznie 

Świadomość wielokulturowych korzeni regionu  Odpowiednio  

Niezależne inicjatywy kulturalne  Odpowiednio  

Szczecin – miasto spokojnego życia  Niedostatecznie 

Kapitał symboliczny   

Lokalny patriotyzm i duma z osiągnięć  Niedostatecznie 

Małe i średnie przedsiębiorstwa  Nadmiernie  
Potencjał gospodarczy  

Przedsiębiorstwa innowacyjne  Niedostatecznie 

Nowoczesne wyroby przemysłowe i usługi  Odpowiednio 
Oferta rynkowa   

Produkty i usługi z wysokim wkładem wiedzy  Odpowiednio 

 

Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski 

 

Potencjał gospodarczy WZP skupiony jest w Szczecinie i na obszarze jego oddziaływania (zwłaszcza w 

ujęciu szerszym – podregionalnym, czyli ze Stargardem i Świnoujściem). Na obszarze Szczecina i 

sąsiadujących z nim powiatów skupionych jest przeszło połowa ogólnej liczby pracujących w 

województwie (bez rolnictwa indywidualnego) oraz połowa pracujących w przemyśle i budownictwie. 

Tu koncentrują się też największe przedsiębiorstwa, co wyraźnie pokazuje ranking firm, prowadzony 

od lat przez tygodnik POLITYKA (Tab. 2). Niestety, jest takich przedsiębiorstw bardzo mało i coraz 

mniej. Nie można wykluczyć, że w 2011 r. z listy 500 POLITYKI wypadną Zakłady Chemiczne Police SA. 

Siedziba spółki Netto również może stosunkowo łatwo zostać przeniesiona w inne miejsce. Na 

obszarze „Podregionu Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego”7 koncentrują się wiodące firmy 

potencjalnych klastrów regionalnych. Przede wszystkim jednak obszar ten koncentruje główną część 

kapitału ludzkiego, społecznego i intelektualnego regionu.  

                                                           
7
 Nie chodzi tu o podregion w sensie NTS3, które ze względów na reguły przydzielania funduszy UE zostały wydzielone na 

terytorium WZP wbrew zasadom regionalizacji ekonomicznej. Nazwa wprowadzona ostatnio przez Regionalne Biuro 
Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie.  



 
Marek Dutkowski, Województwo Zachodniopomorskie. Raport Regionalny 2011  

 

 
17 

 

 
 

 
Tab. 2 Przedsiębiorstwa z woj. zachodniopomorskiego na Liście 500 POLITYKI (2009 i 2010) 

 

L.p.  
Pozycja na 
Liście 500  

Nazwa  Branża 
Przychody ze sprzedaży 

w tys. zł 
Zysk netto w tys. zł Zatrudnienie 

2010  

1 116 
Polska Żegluga Morska 

PP, Szczecin  
Transport i 
logistyka 

2 154 293 578 568 3 714 

2 123 
Netto Sp. z o.o., 

(Motaniec, gmina 
Kobylanka) 

Handel 2 058 307 b.d. 2 980 

3 126 
Zakłady Chemiczne 

Police SA, Police  
Przemysł 

chemiczny 
2 018 224 34 920 2 761 

4 433 
GK Odratrans SA, 

Szczecin   
Transport i 
logistyka  

408 217 11 593 600 

2009  

1 128 
GK Polska Żegluga 
Morska, Szczecin   

Transport i 
logistyka 

1 724 316 100 005 2 753 

2 137 
Netto Sp. z o.o., 
(Motaniec, gmina 
Kobylanka)  

Handel  1 643 541 b.d. 2 615 

3 148 
Zakłady Chemiczne 
Police SA, Police   

Przemysł 
chemiczny 

1 486 112 -426 427 2 964 

4 240 Vobis SA, Szczecin  
Przemysł 

elektrotechniczny 
763 682 2 621 110 

5 247 
GK Baltis Investment 
SA, Szczecin  

Budownictwo 736 151 124 397 2 162 

6 423 
GK Sklepy Komfort SA, 
Szczecin  

Handel 378 496 5 947 1 149 

 

Źródło: 500 POLITYKA [www.lista500.polityka.pl] 

 

Można zaryzykować hipotezę, że główne przeszkody rozwoju nowoczesnej gospodarki w WZP leżą w 

sferze społecznej i politycznej, a nawet kulturowej. Głównie dotyczy to samego Szczecina i jego 

obszaru bezpośredniego oddziaływania (SOM). Niska samoocena, swarliwość, marazm, a przede 

wszystkim brak uznania dla istniejących elit oraz akceptacji przywództwa demokratycznie wybranych 

władz przyczyniają się  do negatywnego wizerunku miasta i obniżenia jego atrakcyjności 

inwestycyjnej oraz osiedleńczej – to uwarunkowania kulturowe, na ogół trwałe i wymagającej 

konsekwentnych i długotrwałych działań w celu ich zmiany. Nie są one charakterystyczne tylko dla 

WZP, raczej występują dość powszechnie w Polsce, lecz szczególnie w tym regionie, dotkniętym 

negatywnie transformacją ustrojową, „budująca zgoda”, wobec braku innych czynników, jest 

warunkiem koniecznym uruchomienia procesów nowoczesnego rozwoju.  

 

W strefie brzegowej, a zwłaszcza w Świnoujściu i Kołobrzegu, sytuacja jest znacznie lepsza i dochodzi 

nawet do nadmiernego wykorzystania istniejących potencjałów, co w dłuższym okresie czasu grozi 

ich degradacją. Zróżnicowanie przestrzenne występowania i wykorzystania potencjałów rozwojowych 

Szczecina z Świnoujściem oraz Koszalina z Kołobrzegiem przedstawione zostało poniżej.  
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2.3.  Kluczowe branże  
 

Wprowadzenie – krajobraz regionu po upadku gospodarki morskiej i PGR-ów  

Głównym problemem rozwojowym WZP jest osłabienie całych branż, które prze dziesięciolecia 

decydowały o dotychczasowej specjalizacji i konkurencyjności regionu. Stało się to głównie w efekcie 

spóźnionej i częściowo nieudolnej transformacji gospodarki, a także licznych zaniedbań i zaniechań ze 

strony centralnych władz publicznych, co przejawiało się zwłaszcza brakiem polityki przemysłowej i 

polityki morskiej.  

 

Do upadłych branż WZP należą:  

− rybołówstwo dalekomorskie,   

− państwowe rolnictwo wielkoobszarowe,  

− budownictwo okrętowe (produkcja).    

 

Do osłabionych branż WZP należą:  

− budownictwo okrętowe (remonty i serwis),  

− rybołówstwo bałtyckie,  

− usługi portowe i przyportowe,  

− usługi żeglugowe,  

− szkolnictwo morskie,   

− leśnictwo i przetwórstwo surowców leśnych.   

 

Do branż WZP, które pomyślnie przetrwały okres transformacji należą: 

− usługi żeglugowe,  

− szkolnictwo morskie.  

 

Dzięki znacznej przedsiębiorczości oraz umiejętnościom i wysiłkom kadr regionalnych udało się ocalić 

i rozwinąć nowe działalności gospodarcze, dające szansę na rozwinięcie ich w konkurencyjne klastry. 

Do liczących się w skali ponadregionalnej (głównie krajowej) branż gospodarczych WZP, obecnych 

poprzez zlokalizowane na jego terytorium przedsiębiorstwa, należą:   

− usługi portowe i przyportowe,  

− remonty statków,  

− usługi żeglugowe,  

− usługi turystyczne,  

− budownictwo,   

− produkcja mebli,  

− produkcja nawozów sztucznych,  

− produkcja przetworów rybnych,  

− produkcja elektroniki użytkowej,   

− usługi teleinformatyczne,  

− usługi medyczne.   
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Struktura gospodarki  

Gospodarka WZP zdominowana jest przez usługi, które przynoszą 70% wartości dodanej brutto 

wytwarzanej w regionie. Ponad połowę wartości dodanej powstaje w sektorze usług rynkowych. 

Udział usług nierynkowych prawie dorównuje udziałowi przemysłu.  Udział rolnictwa nie przekracza 

5%. Region ma charakter usługowy, lecz znaczna część tych usług związana jest z transportem i 

podróżami, w tym turystycznymi. Przynoszące wartość dodaną i przychody obroty ładunków i ruch 

pasażerów nie wynika z potencjału produkcyjnego regionu (Rys. 7).  

 

Rys. 7 Struktura wytwarzania wartości dodanej brutto w WZP wg rodzajów działalności (2007)  

 

 

 
 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 

 
Porty morskie  

Działalność portów morskich stanowi istotną część bazy ekonomicznej obszarów nadmorskich na 

całym świecie. Funkcje portowe to podstawowa specjalizacja gospodarcza WZP. W województwie 

zachodniopomorskim znajdują się cztery morskie porty handlowe (w Szczecinie, Świnoujściu, 

Kołobrzegu i Policach) oraz 10 małych portów bałtyckich i 13 przystani rybackich. W portach WZP 

przeładowuje się 1/3 ładunków przybywających lub opuszczających Polskę drogą morską – ok. 15 

mln. t (Rys. 8). Udział wspólnie zarządzanych, lecz przestrzennie odległych portów w Szczecinie i 

Świnoujściu jest  podobny – po ok. 7 mln t. Dominują ładunki masowe (węgiel, nawozy, rudy, zboża), 

lecz Świnoujście jest równocześnie wielkim portem promowym, a Szczecin przeładowuje sporo 

drobnicy (w tym ładunki specjalistyczne – surowce skalne, ziarno kakaowe, papier) (Rys. 9). Powstaje 

terminal specjalistyczny do przeładunku kwasu siarkowego. Słabością portów WZP jest brak dużej 

bazy kontenerowej – w WZP przeładowuje się zaledwie 10% ładunków kontenerowych 

przechodzących przez polskie porty morskie (Tab. 3). W budowie znajduje się baza kontenerowa w 

porcie szczecińskim na Ostrowie Grabowskim w pobliżu Zachodniopomorskiego Centrum 

Logistycznego, o zdolności przeładunkowej 200 tys. TEU,, co niewątpliwie zwiększy kontenerowe 

obroty portowe. Porty WZP obsługują 2/3 pasażerów podróżujących przez polskie porty morskie 

(Tab. 4). Główną rolę odgrywa terminal promowy w Świnoujściu. Obsługuje on połowę pasażerów do 

i ze Szwecji oraz praktycznie wszystkich do i z Danii i Niemiec (Tab. 5).  



 
Marek Dutkowski, Województwo Zachodniopomorskie. Raport Regionalny 2011  

 

 
20 

 

W Regionie Morza Bałtyckiego (nie mówiąc o Europie) porty morskie WZP mają jednak znaczenie 

drugorzędne, biorąc pod uwagę przeładunki towarów i obsługę pasażerów (Rys. 10 i 11). Porty 

morskie Szczecin i Świnoujście wymagają dalszej modernizacji, ale przede wszystkim stałych wysokich 

nakładów na utrzymanie Odrzańskiej Drogi Wodnej ze Szczecina do Świnoujścia. Postuluje się 

pogłębienie tej drogi z obecnych ok. 9 m do 12,5 m. Związane z tym nakłady pogarszają  

makroekonomiczną ocenę efektywności i konkurencyjności funkcji portowych WZP wobec portów 

wschodnioniemieckich i Trójmiasta.  

  

Rys. 8 Udział poszczególnych polskich portów morskich w obrotach ładunkowych (2009) 

 

 
 

Tab. 3 Obroty ładunkowe w polskich portach morskich (2009) 

 
Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 
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Rys. 9 Obroty ładunkowe w portach morskich WZP (2009) 

 

 
 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 
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Tab. 4 Międzynarodowy ruch pasażerów w portach polskich (2009) 

 

 
Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 
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Tab. 5 Międzynarodowy ruch pasażerów w portach WZP (2009) 
 

 

 
Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 
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Rys. 10 Obroty ładunkowe w wybranych portach bałtyckich (2008) 

 
Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 

 

 

Rys. 11 Ruch pasażerów w wybranych portach bałtyckich (2008) 

 
Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 
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Żegluga morska  

Szczecin, a wraz z nim WZP, pozostał ostatnim ośrodkiem żeglugi morskiej w Polsce (Tab. 6). Dzięki 

przemyślnym zabiegom organizacyjnym PŻM pozostając przedsiębiorstwem państwowym, posiada 

76 statków o łącznej nośności 2,5 mln DWT, w tym masowce, siarkowce oraz promy. Wypracowuje 

sporą nadwyżkę finansową i daje zatrudnienie prawie trzem tysiącom osób. Podstawą działalności 

PŻM jest przewóz węgla, zboża i innych ładunków masowych w żegludze nieregularnej (trampingu) o 

zasięgu globalnym. PŻM jest liczącym się w Europie przewoźnikiem ładunków masowych,  a także 

światowym liderem na niszowym rynku przewozów płynnej siarki. Niestety, flota PŻM jest 

przestarzała, a ambitny program budowy nowych statków (niestety, nie w polskich stoczniach), 

zakładający wybudowanie do 2015 roku 38 nowych masowców, dopiero się rozpoczął. W latach 2009 

i 2010 chińskie stocznie przekazały 13 statków. Istnienie poważnej firmy żeglugowej ma ogromne 

znaczenie dla każdego nadmorskiego miasta i regionu, ponieważ gromadzi ona wiedzę, kompetencje 

praktyczne oraz renomę niezbędną do budowy klastra transportowo-logistycznego.  

 
 

Tab. 6 Polska morska flota transportowa (2009) 

 
 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 

 

 

Porty i żegluga śródlądowa  

Porty ujścia Odry (w tym w Szczecinie) są portami morskimi o lokalizacji śródlądowej. Portem 

położonym nad otwartym morzem będzie terminal LNG w Świnoujściu. Region ma dogodny układ 

śródlądowych dróg wodnych łączących porty ujścia Odry z krajami Unii Europejskiej, a szczególnie z 

Niemcami. Aktualny stan zabudowy hydrotechnicznej drogi wodnej na odcinku Szczecin – Kostrzyn 

nie pozwala jednak na pełne wykorzystanie jej możliwości transportowych (Rys. 12).  
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Rys. 12 Uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w WZP 

 

 
Źródło: Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, 2002, UM WZP, Szczecin.  

 
Produkcja przemysłowa i rolnicza  

Produkcja najważniejszych tradycyjnych (tzn. objętych statystyką GUS) wyrobów przemysłowych 

regionu spada, niektórych dramatycznie (np. nawozy, papier, masło – Tab. 7), a przede wszystkim 

statki – Tab. 8. Wiele przedsiębiorstw przemysłowych nadal znajduje się w trudniej sytuacji. Grożą im 

bankructwa. Równocześnie jednak znakomicie rozwija się produkcja wyrobów przemysłowych w 

nowych firmach, wytwarzających niewielkie statki i inne obiekty pływające, meble, komputery, 

urządzenia elektroniczne, produkty żywnościowe. W rezultacie produkcja sprzedana przemysłu WZP 

w przeliczeniu na mieszkańca w ostatnim pięcioleciu rośnie (Rys. 13). Wzrasta także wydajność pracy 

w przemyśle i inne wskaźniki ekonomiczne. Jest to pozytywne zjawisko wskazujące, że istniejące 

firmy coraz lepiej radzą sobie w warunkach konkurencji. Nie już ma wprawdzie największej stoczni 

dającej największe zatrudnienie ale jest 11 stoczni funkcjonujących i posiadających portfel zamówień 

oraz małe firmy działające na rynku stoczniowym.  
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Wśród produktów rolnych dominują słabo przetworzone – zboża i żywiec rzeźny (Rys. 14). Są one 

podatne na wahania koniunktury, lecz przy znacznych areałach gwarantują dopłaty unijne. Bardzo 

słabo rozwinięte jest przetwórstwo rolne i produkcja żywności. Szansą zachodniopomorskiego 

rolnictwa mogłoby być wytwarzanie roślin energetycznych (biopaliwa) i inne uprawy przemysłowe. W 

dalszej perspektywie należy jednak brać pod uwagę możliwość wytwarzania żywności o wysokiej 

jakości, szczególnie na Ziemi Pyrzyckiej, z możliwością eksportu na rynek berliński i hamburski.  

 

Tab. 7 Produkcja wybranych wyrobów w WZP w latach 2007-2009 

 
Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 
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Rys. 13 Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca 
w WZP w latach 2005-2009 

 
 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 

 

 

Tab. 8 Produkcja statków morskich Polsce w latach 2005-2008 

 
 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 
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Rys. 14 Struktura towarowa produkcji rolniczej w WZP w 2008 r. 
 

 
 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2010 

 

Podsumowanie  

Struktura branżowa, ale także własnościowa i wielkościowa, sfery produkcji materialnej WZP od 20 

lat ulega zasadniczym i nieodwracalnym zmianom. W ostatnich pięciu latach, m.in. wskutek 

przystąpienia Polski do UE, zmiany te nabrały większego tempa. Są to następujące trendy: od 

własności państwowej do własności prywatnej; od przedsiębiorstw wielkich do małych i średnich; od 

wytwarzania półproduktów i prostych wyrobów gotowych do wytwarzania produktów 

skomplikowanych; od produkcji wymagającej znacznych zasobów nisko i standardowo 

wykwalifikowanej siły roboczej do produkcji wymagającej specjalistycznych kwalifikacji. Generalnie są 

to trendy bardzo pozytywne. Problem w tym, że osłabienie branż tradycyjnych już nastąpił, a nowe 

rozwijają się bardzo powoli.  

W rezultacie część osób, w tym absolwenci szkół i uczelni, decydują się na emigrację albo wyjazd do 

Warszawy lub Poznania. Ryzyko podejmowania własnej działalności gospodarczej wobec braku 

wsparcia ze strony państwa oraz niewielkich i zakłóconych przez różne patologie rynków jest zbyt 

wysokie. Znaczna część mieszkańców jednak ryzyko takie podejmuje, nie widząc innego wyjścia. 

Wytwarzanie produktów na rynki zewnętrzne ze względu na peryferyjność słabą dostępność WZP jest 

również utrudnione. Ogranicza to poważnie możliwość kreowania działalności i tworzenia klastrów w 

nowych branżach. Należy się raczej skupiać na istniejących klastrach zalążkowych.  
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2.4.  Kapitał społeczny  
 

Wprowadzenie  

Pojęcie kapitału społecznego zostało wprowadzone przez Roberta D. Putnama i przyjęte m.in. do 

oceny pozaekonomicznych czynników wzrostu lokalnego i regionalnego. Pojęcie to nie jest ściśle 

określone i funkcjonuje wiele jego definicji, jednak wszystkie odnoszą się do cech determinujących 

zdrowe relacje społeczne, dbałość o wspólne dobro i umiejętność współpracy. Najważniejszą z nich 

jest zaufanie, stanowiące fundament tych relacji, zarówno zaufanie interpersonalne, jak i zaufanie 

obywateli do instytucji publicznych. Ważną rolę w budowaniu kapitału społecznego stanowi system 

norm i wartości społecznych, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, obowiązujących w danej 

społeczności. Wyodrębnia się też różne rodzaje kapitału społecznego, np. kapitał więzi (bonding 

capital – relacje rodzinne, sąsiedzkie, etniczne), kapitał pomostowy (bridging capital – relacje ze 

znajomymi, kolegami, członkami stowarzyszeń) oraz kapitał połączeń (linking capital – wiążący różne 

warstwy społeczne).  

 

Można wyróżnić też oficjalny i nieoficjalny kapitał społeczny. Oficjalny przejawia się aktywnością 

obywatelską – udziałem w życiu politycznym (w wyborach, debatach, konsultacjach społecznych) 

oraz aktywnością w organizacjach pozarządowych. Nieoficjalny (czasem nielegalny) przejawia się 

wysoką aktywnością interpersonalną i znacznym zaufaniem, ale ograniczoną do „swoich” – grupy 

etnicznej, plemiennej, religijnej, klanu rodzinnego, grupy sąsiedzkiej, towarzyskiej czy hobbystycznej, 

a nawet, w skrajnych przypadkach, grupy przestępczej. W ujęciach regionalnych stosuje się również 

podział na kapitał społeczny zewnętrzny, związany z budowaniem więzi i sieci z osobami i 

instytucjami spoza regionu lub miejscowości oraz kapitał społeczny wewnętrzny, nakierowany na 

mieszkańców własnego regionu lub miejscowości i z rezerwą traktujący przybyszów i obcych. W 

krótszym okresie czasu kapitał wewnętrzny i nieoficjalny może być silnym czynnikiem rozwoju. 

Szybko jednak staje się barierą i obciążeniem, gdyż utrudnia wymianę informacji i hamuje innowacje.  

 

Kapitał społeczny Polski  

Społeczeństwo polskie charakteryzuje się wyjątkowo niskim kapitałem społecznym na tle innych 

krajów wysoko i średni rozwiniętych. Zaledwie co dziesiąty dorosły Polak ufa innym ludziom (Rys. 15). 

Zaledwie co piaty należy do jakiejś organizacji społecznej (Rys. 16). Niewiele  wyższy poziom zaufania 

i zorganizowania społecznego panuje w krajach dotkniętych ostatnio kryzysem finansów publicznych 

(Portugalia, Węgry, Grecja). Najbardziej ufni i zorganizowani są Skandynawowie. Stwarza to poważną, 

choć rzadko dostrzeganą, barierę współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.  
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Rys. 15 Poziom deklarowanego zaufania interpersonalnego w krajach europejskich 

 

 
 

Źródło: European Social Survey 2004 (ESS), badanie Diagnoza społeczna (DS) z lat 2003,2005 I 2007 

 
 
 

Rys. 16 Przynależność osób dorosłych do organizacji społecznych 
 

 
Źródło: European Social Survey 2004 (ESS), badanie Diagnoza społeczna (DS) z lat 2003,2005 I 2007 

 
 
 
Kapitał społeczny WZP  

Badań regionalnego zróżnicowania kapitału społecznego w Polsce przeprowadzono niewiele. Z badań 

CBOS wynika, że mieszkańcy WZP deklarowali podobny do przeciętnego w Polsce poziom 

zadowolenia z miejsca zamieszkania oraz relacji z przyjaciółmi i znajomymi. Zadowolenie z relacji 

interpersonalnych było jednak znacznie wyższe, co sugeruje przewagę w WZP kapitału społecznego 

więzi, wewnętrznego, nieoficjalnego nad kapitałem pomostowym, zewnętrznym i oficjalnym (Rys. 

17). Wynika to również z bieżącej obserwacji klimatu społecznego w Szczecinie.   
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Rys. 17 Zadowolenie z wybranych aspektów życia związanych z kapitałem społecznym w Polsce 
 

 

 
 

Źródło: Regionalne i społeczne zróżnicowania kondycji psychicznej i zadowolenia z życia, CBOS, 2008 

 
 

Pomiar kapitału społecznego w aspekcie uczestnictwa (instytucjonalnym) plasuje WZP w grupie 

województw przeciętnych (obok Wielkopolski i Małopolski). Liczba organizacji pozarządowych na 10 

tys. mieszkańców wynosi 17 do 19. Nieco lepsza sytuacja w tym względzie panuje w Lubuskiem i 

Dolnośląskiem (Rys. 18).  

 
Rys. 18 Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców 

 

 
 

Źródło: Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009. MRR, Warszawa 2009  
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W studium zróżnicowania regionalnego potencjałów rozwojowych Polski (rys. 19) kapitał zachodniej 

części WZP (dawne województwo szczecińskie) oceniono nisko, zaś wschodniej, stosunkowo wysoko 

(dawne województwo koszalińskie). Gdy jednak wziąć pod uwagę często stosowany wskaźnik 

frekwencji wyborczej (wybory prezydenckie 2010), to okazuje się, że najwięcej obywateli poszło do 

wyborów w gminach strefy brzegowej oraz w samym Szczecinie i jego strefie podmiejskiej. 

Szczególnie wysoka była frekwencja w powiecie kołobrzeskim (61,9%) i gminie Mielno (82,8%). Całe 

WZP charakteryzowało się frekwencja niższą (52,3%) od przeciętnej krajowej (55,3%). Potwierdza to 

hipotezę, że Szczecin wraz z SOM oraz strefa brzegowa to obszary kluczowe dla rozwoju WZP.  

 
Rys. 19 Zróżnicowanie regionalne jakości kapitału społecznego w Polsce 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne DPP MRR oraz Instytutu Badań Strukturalnych  
[za:] Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji 

w Polsce. Wnioski z analiz, Raporty. MRR i IBS, Warszawa 2009.  
 

Badania zróżnicowania przestrzennego kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, przeprowadzone 

przez Janca (2009) ujawniły jego silne zróżnicowanie w WZP. Kapitał w wymiarze instytucjonalnym 

(wskaźnik syntetyczny zawierający następujące mierniki: liczba organizacji  pozarządowych, 

niekomercyjnych imprez kulturalnych oraz zespołów artystycznych i kół zainteresowań na 10 tys. 

ludności) osiąga najwyższe wartości w Koszalinie i powiecie koszalińskim, trochę niższe w Szczecinie 

oraz powiatach świdwińskim i szczecineckim. Najniższy kapitał instytucjonalny Występuje na wschód 

od Szczecina, obejmując znaczną część jego szerszej strefy oddziaływania (Rys. 20).  

Kapitał społeczny w wymiarze uczestnictwa (wskaźnik syntetyczny zawierający następujące mierniki: 

członkowie klubów sportowych, zespołów artystycznych i kół zainteresowań na 1000 na 1000 

ludności oraz frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych 2002, referendum unijnym 2003,  

wyborach do Europarlamentu 2004, wyborach parlamentarnych 2005 i wyborach prezydenckich 

2005) najwyższe wartości osiągnął znowu w Koszalinie i powiecie koszalińskim oraz sąsiadującym 

szczecineckim. Najsłabszy był w łobeskim i kołobrzeskim.  
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Rys. 20 Rozmieszczenie kapitału społecznego w WZP (wymiar instytucjonalny)  
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Źródło: Opracowanie kartograficzne Marek Dutkowski na podstawie Janc K. (2009) 

 

 

Rys. 21 Rozmieszczenie kapitału społecznego w WZP (wymiar uczestnictwa) 
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Źródło: Opracowanie kartograficzne Marek Dutkowski na podstawie Janc K. (2009)  
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2.5.  Innowacyjność  
 

W licznych badaniach innowacyjności oraz związanych z nią zjawisk i procesów WZP wypada na tle 

kraju bardzo słabo. Na dodatek w ostatnich latach pozycja regionu nadal słabnie. Należy pamiętać, że 

cała polska gospodarka cechuje się wyjątkowo niską innowacyjnością, co dodatkowo osłabia pozycję 

WZP na tle Regionu Morza Bałtyckiego i całej Europy. Na dodatek, WZP w  Regionie Morza 

Bałtyckiego sąsiaduje ze Szwecją i Danią – szczególnie innowacyjnymi krajami w skali Europy i nawet 

świata. Sąsiedztwo to stwarza szansę, ale jest równocześnie wielkim wyzwaniem, gdyż zbyt wielki 

dystans, mimo bliskości fizycznej, utrudnia współdziałanie.  

 

Ważnym czynnikiem rozwoju innowacyjności gospodarki są nakłady na badania i rozwój (BiR). WZP 

partycypuje w niewielkich przecież nakładach krajowych na poziomie 1,6%, z czego 2/3 pochłaniają 

wydatki bieżące, a zaledwie 1/3 przeznaczana jest na inwestycje, co i tak jest wynikiem lepszym niż 

przeciętna krajowa. Spośród ok. 120 tys. osób zatrudnionych w BiR zaledwie ok. 3300 pracuje w WZP, 

co stanowi 2,8%. Udział ten jednak zmalał z 3% w 2000 r. Przy tak skromnym potencjale udało się w 

2008 r. zgłosić wynalazki i wzory użytkowe stanowiące odpowiednio 3,8% i 3,9% ich liczby w Polsce 

(Rys. 22). Zachodniopomorscy naukowcy i wynalazcy zdołali także opatentować 32 wynalazki oraz 

uzyskać prawa ochronne dla 18 wzorów użytkowych. Stanowi to odpowiednio 2,2% patentów, 2,9% 

praw ochronnych uzyskanych w Polsce (Rys. 23). Efektywność nakładów na BiR ponoszonych w WZP 

jest zatem wysoka. Mimo to WZP należy pod tym względem do najsłabszych w Polsce.  

 

Wyniki badań przeprowadzonych przez GUS na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw, 

obejmujących okres 2006-2008 potwierdzają jednak bardzo niską innowacyjność gospodarki WZP 

(Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, 2010). W 2007 r. nakłady na działalność innowacyjną w 

sektorze przedsiębiorstw przemysłowych wyniosły 20,2 mld zł, z czego około ¾ pochodziło z środków 

własnych firm. Największe wydatki na działalność innowacyjną w 2007 r. poniosły podmioty w 

województwach: śląskim (5,4 mld zł, tj. 26,7% wydatków na działalność innowacyjną w Polsce 

ogółem), mazowieckim (4,1 mld zł, tj. 20,1%), łódzkim (1,9 mld zł, tj. 9,3%), wielkopolskim (1,5 mld zł, 

tj. 7,4%) oraz dolnośląskim (1,5 mld zł, tj. 7,2%). Wydatki w pozostałych 11 województwach wyniosły 

niewiele poniżej 6,0 mld zł, co stanowiło 29,3% łącznych wydatków na ten cel. Najniższe wydatki na 

działalność innowacyjną wśród przedsiębiorstw przemysłowych zanotowano m.in. w WZP (niewiele 

ponad 0,2 mld zł, tj. 1,2%).  

 

Zaledwie 17,1% zachodniopomorskich przedsiębiorstw przemysłowych wprowadziło w latach 2006-

2008 innowacje (w Polsce 21,3%, w Mazowieckiem i Pomorskiem powyżej 25%). Jeszcze mniej firm 

wprowadziło nowe produkty (10,7%, Polska – 15,4%, zwłaszcza nowe dla rynku 4,1%, Polska 9,3%) – 

Tab. 9. Niestety jeszcze gorsza sytuacja panuje w sektorze usług. Tylko 8,2% zachodniopomorskich 

przedsiębiorstw usługowych wprowadziło w latach 2006-2008 innowacje (w Polsce 15,6%, w 

Mazowieckiem 20%). Ich struktura jest jednak nieco lepsza, niż w przemyśle, zwłaszcza w odniesieniu 

do produktów nowych dla rynku (4,9% wobec 6,1% w Polsce i 9,1% w Mazowieckiem) – Tab. 10. Są 

wprawdzie słabe efekty, ale wynikają z niewielkiej liczby oraz niskich nakładów na działalność 

innowacyjną, ponoszonych przez przedsiębiorstwa.  
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Zaledwie 14,9% przedsiębiorstw przemysłowych w WZP (w Polsce 16,9%, w Mazowieckiem i 

Pomorskiem powyżej 19%) zainwestowało w roku 2008 w innowacje i były to kwoty bardzo niskie – 

1894 zł na przedsiębiorstwo, przy przeciętnej krajowej 4613 zł. Mniej wydały tylko firmy w 

województwie warmińsko-mazurskim (Tab. 11). W sektorze usług sytuacja również pod tym 

względem jest lepsza. W tym samym roku 8,1% firm usługowych WZP zainwestowało w innowacje (w 

Polsce 12,6%, w wyraźnie dominującym Mazowieckiem 17,9%) i była to przeciętnie kwota 1255 zł, 

wobec 4643 zł przeciętnie w kraju (ale aż 11 539 w Mazowieckiem) – Tab. 12. Warszawskie 

przedsiębiorstwa usługowe inwestują przeciętnie z innowacje dziewięciokrotnie więcej, niż 

zachodniopomorskie i jest ich proporcjonalnie trzykrotnie więcej. Jest to miara wysiłku, jaki musi 

dokonać gospodarka WZP, aby móc dostarczać usługi na krajowym i międzynarodowym poziomie.  

Nakłady na działalność innowacyjną wśród przedsiębiorstw przemysłowych WZP w roku 2006 

wynosiły 1,9%, w roku 2008 – 1,6% a w roku 2010 zaledwie 1,2% wydatków na innowacje w Polsce 

ogółem (Tab. 13). Potwierdza to schyłkowe tendencje produkcji przemysłowej w regionie. Niestety, w 

potencjalnie przyszłościowym sektorze usług sytuacja jest jeszcze gorsza, choć powoli się polepsza. 

Wydatki firm usługowych WZP wynosiły w latach 2006 i 2008 odpowiednio 0,5% i 0,7% wydatków 

krajowych. Ponieważ były one ponoszone głównie przez przedsiębiorstwa sektora finansów i 

ubezpieczeń, skupione w stolicy, aż ¾ wydatków krajowych przypada na województwo mazowieckie 

(praktycznie na Warszawę). Gdy odjąć wydatki tego regionu, to udział WZP w pozostałej kwocie sięga 

2,1% w roku 2006 i wzrasta do 3,1% w roku 2008 (Tab. 14). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w WZP, 

legitymuje się obecnie najwyższym zagęszczeniem podmiotów na 10 tys. mieszkańców, a w ogromnej 

większości są to firmy szeroko rozumianego sektora usług (w tym handlu). Istnieje zatem pewien 

potencjał, ale raczej służy on przetrwaniu niż rozwojowi.  

 
Rys. 22 Zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe w Polsce (2008) 

 

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.  2008 r 
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Rys. 23 Udzielone patenty i prawa ochronne w Polsce (2008)  

 

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.  2008 r 
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Tab. 9 Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych 

w przemyśle wg rodzajów wprowadzonych innowacji oraz województw (2006-2008) 
 

Ź

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.  2008 r 
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Tab. 10 Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych 

sektora usług wg rodzajów wprowadzonych innowacji oraz województw (2006-2008) 
 

 
 

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.  2008 r 
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Tab. 11 Przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną w zakresie 
innowacji produktowych i procesowych wg województw (2008) 

 

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.  2008 r 
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Tab. 12 Przedsiębiorstwa usługowe, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną w zakresie 
innowacji produktowych i procesowych wg województw (2008) 

 

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.  2008 r 
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Tab. 13 Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych 
w przedsiębiorstwach przemysłowych wg województw (2006 i 2008) (ceny bieżące) 

 

 

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.  2008 r 
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Tab. 14 Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych 
w przedsiębiorstwach usługowych wg województw (2006 i 2008) (ceny bieżące) 

 

 

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.  2008 r 
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2.6.  Kluczowe obszary rozwojowe  
 

Znaczenie (kluczowość) danego obszaru, rozumianego jako część obszaru większego dla jego rozwoju 

(w tym przypadku województwa), a także kraju i obszarów większych (w tym przypadku regionu 

Morza Bałtyckiego i UE) jest rezultatem koncentracji:  

− głównej części kapitałów rozwojowych regionu: przyrodniczego, ludzkiego, intelektualnego 

(w tym innowacyjności i kreatywności), symbolicznego i społecznego;  

− głównej części infrastruktury i zagospodarowania – zwłaszcza obiektów i urządzeń służących 

wytwarzaniu produktów materialnych i usług, zwłaszcza tych eksportowanych z regionu 

(tworzących jego bazę ekonomiczną);  

− głównych ogniw sieci osadniczej oraz węzłów transportowych oraz telekomunikacyjnych, 

zwłaszcza stanowiących „bramy” regionu;  

− głównych problemów społecznych, słabości i barier rozwojowych.  

 

Stosując powyższe kryteria wyróżnić można w WZP sześć obszarów rozwojowych (Rys. 24):  

1. Szczecin – słabą strukturalnie nadgraniczną i nadmorską metropolię  

2. Obszar oddziaływania Szczecina (SOM w różnych ujęciach, w tym ze Świnoujściem) 

3. Świnoujście – nadgraniczne wielofunkcyjne miasto portowe  

4. Koszalin – peryferyjny ośrodek regionalny  

5. Obszar nadmorski  

6. Obszar wielowymiarowych ograniczeń rozwojowych  

 

Cztery z tych obszarów mają znaczenie kluczowe w kontekście współpracy w ramach Polski 

Zachodniej (w kolejności znaczenia): Świnoujście, Szczecin wraz z SOM, obszar nadmorski. Wszystkie 

wymagają interwencji, lecz zawierają w sobie szanse i możliwości, a także zagrożenia o znaczeniu 

ponadlokalnym i ponadregionalnym.  

 

Pozostałe trzy typy, w tym Koszalin, stanowią raczej obszary problemowe, o znacznie mniejszym 

potencjale rozwojowym, również wymagające interwencji i mogące odegrać pewną rolę we 

współpracy w ramach Polski Zachodniej, lecz o tej współpracy nie decydujące: Koszalin oraz obszar 

wielowymiarowych ograniczeń rozwojowych  
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Rys. 24 Kluczowe obszary rozwojowe WZP 
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Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski 
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2.7.  Szczecin i Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM)  
 

Od pruskiej twierdzy do metropolii  

Szczecin na tle sieci osadniczej południowego wybrzeża Bałtyku oraz Polski północnej jest miastem 

dużym – największym pomiędzy Hamburgiem a Trójmiastem. Od stuleci jest największym ośrodkiem 

miejskim na tym stosunkowo słabo zaludnionym obszarze. Przez długi czas pełnił funkcje obronne i 

dopiero pod koniec XIX wieku, po zniesieniu w 1873 r. ograniczeń fortecznych, rozpoczęła się 

industrializacja i gwałtowny rozwój przestrzenny Szczecina. W efekcie rdzeń miasta ma charakter 

eklektycznej pod względem architektonicznym, lecz jednolitej w wyrazie zabudowy przyulicznej8. 

System infrastruktury komunalnej Szczecina jest w swoich założeniach nowoczesny, choć zaniedbany 

i wymagający stopniowej modernizacji9. Szczecin jest miastem rozległym i liczy 301 km2, większe w 

Polsce są tylko Warszawa i Kraków, a zbliżone Wrocław i Łódź. Miasto Szczecin liczy 407 tys. 

mieszkańców (2008) i wielkość ta zmniejszyła się od 1995 r. o 11 tysięcy.  

 

Dzienny system miejski Szczecina delimitowany był w licznych studiach planistycznych i 

opracowaniach naukowych, a także przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej (Plan 

zagospodarowania przestrzennego woj. zachodniopomorskiego, 2010) oraz Unię Metropolii Polskich. 

Jego zasięg nadal jest przedmiotem prac badawczych i dyskusji. W strefie bezpośredniego 

oddziaływania Szczecina (do 50 km od centrum miasta rdzeniowego, co w przybliżeniu odpowiada 

izochronie 45 min. dojazdu samochodem osobowym od granicy obszaru do centrum miasta 

rdzeniowego)10 znajdują się 2 miasta, 3 gminy miejsko-wiejskie i 7 gmin wiejskich liczących łącznie 

634 tys. (2008) mieszkańców na powierzchni 2597 km2. Strefa bezpośredniego Szczecina 

oddziaływania w taki ujęciu stanowi obszar metropolitalny o wolno rosnącej liczbie ludności, lecz 

spadającej liczbie miejsc pracy. Trend ten został w ostatnich czterech latach nieco zahamowany. 

Szczecin skupia 2/3 potencjału ludnościowego SOM, nieco mniej niż ¾ miejsc pracy, w tym tylko 60% 

w sektorze II i 80% w sektorze III, a także 70% zasobów mieszkaniowych. Następuje wyraźna 

dezindustrializacja Szczecina, a przemysł lokalizuje się w strefie podmiejskiej, a gmina Dobra 

Szczecińska skupia liczne drobne firmy branży usługowej (w tym związane z klasą kreatywną).  

 

W innych ujęciach, wykorzystujących jako podstawowe jednostki terytorialne NTS 4 (powiaty) lub 

nawet NTS 5 (podregiony) liczba ludności obszaru metropolitalnego Szczecina sięga 845 tys. a nawet 

1,1 mln mieszkańców a powierzchnia odpowiednio od 7,1 tys. do 12,5 tys. km2 (Tab. 15). Gdy brać 

pod uwagę kontekst europejski, bałtycki i krajowy identyfikacja regionu metropolitalnego Dolnej 

Odry ma pełne uzasadnienie. Liczne i istotne (aktualne i potencjalne) funkcje tego układu 

osadniczego znajdują się poza Szczecinem, a nawet poza innymi miastami (Świnoujście i Stargard 

Szczeciński).  

                                                           
8  Szczecińskie Śródmieście to jeden z najlepiej zachowanych w Europie zespołów urbanistycznych z końca XIX wieku. 

Niestety, przez długie lata był traktowany jako zło konieczne i przeznaczony docelowo do likwidacji lub przebudowy. Inna 
sprawa, że miasto dla wielu Polaków miało i ma charakter „niemiecki”.  

9
  Po zakupie nowoczesnego taboru i modernizacji torowisk Szczecin mógłby dysponować najlepszym w Polsce systemem 

tramwajowym i szybkiej kolei miejskiej. Szerokość ulic, alei, placów, rozmiary i jakość miejskich terenów zielonych nie 
znajdują odpowiednika w żadnym z polskich wielkich miast.  

10
 Kryterium przyjęte w pracach na aktualizacją KPZK 2033.  
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Tab. 15 Region i obszar metropolitalny Szczecina w różnych ujęciach (2008) 

 

Ludność Powierzchnia Gęstość zaludnienia 
 Jednostki terytorialne 

[osoby] [km
2
] [os./km

2
] 

Ujęcie wąskie 

Szczecin  406 941 301 1352 

Stargard Szczeciński (miasto)  70 051 48 1459 

Dobra (Szczecińska)  14 735 110 134 

Goleniów  33 776 443 76 

Gryfino  31 543 254 124 

Kobylanka  4 002 122 33 

Kołbaskowo  9 815 105 93 

Nowe Warpno  1 599 198 8 

Police  41 788 252 166 

Stare Czarnowo  3 791 153 25 

Stargard Szczeciński (wieś)  11 445 318 36 

Stepnica  4 782 293 16 

Strefa podmiejska (wieś) razem  157 276 2 248 70 

Obszar metropolitalny wg NTS 5 634 268 2 597 244 

Udział Szczecina i Stargardu w % 64,2 13,4  

Ujęcie szerokie  

Miasto Szczecin  406 941 301 1352 

Miasto Świnoujście  40 829 197 207 

Powiat Goleniowski 79 588 1 616 49 

Powiat Gryfiński 83 093 1 870 44 

Powiat Kamieński 47 820 1 003 48 

Powiat Policki 67 937 665 102 

Powiat Stargardzki  119 248 1 520 78 

Strefa zurbanizowana wg NTS 4 438 515 6 871 64 

Podregion metropolitalny wg NTS 4  845 456 7 172 118 

Udział Szczecina i Świnoujścia w % 53,0 6,9  

Ujęcie najszersze 

Podregion Szczecin 406 941 301 1352 

Podregion Szczeciński  319 267 5 351 60 

Podregion Stargardzki  375 056 6 838 55 

Strefa zurbanizowana wg NTS 3 694 323 12 189 57 

Region metropolitalny wg NTS 3 1 101 264 12 490 88 

Udział podregionu Szczecin w % 37,0 2,4  

Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski na podstawie BDL GUS 

 

 

Dominująca funkcja transportowa 

Struktura gospodarki samego Szczecina charakteryzuje się rosnącym znaczeniem usług, zwłaszcza 

transportowych, ale także budowlanych oraz firm z zakresu wytwarzania i zaopatrywania w energię 

elektryczną, wodę i gaz przy spadającym znaczeniu przemysłu. Obecnie w Szczecinie działają już tylko 

cztery przedsiębiorstwa państwowe: świetnie radząca sobie na rynku międzynarodowym Polska 

Żegluga Morska, niezagrożone PP-U Port Rybacki Gryf i PZF Cefarm oraz postawiona w stan upadłości 

Szczecińska Wytwórnia Wódek Polmos. Kluczową rolę pełni pozostające własnością Skarbu Państwa 

przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.   

Pozostałe firmy są prywatne, lecz nie ma wśród nich firm liderów krajowych czy międzynarodowych.  
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Główny składnik metropolitalnej funkcji „bramowej” Szczecina i SOM11 nadal stanowi funkcja 

portowa.  Potencjał przeładunkowy zespołu portów ujścia Odry nie jest całkowicie wykorzystany, 

choć wymaga on modernizacji (dekapitalizacja majątku sięga 60%). Na terenach będących się we 

władaniu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. znajdują się wielkie obszary 

niewykorzystane, traktowane od dziesięcioleci jako rezerwa pod inwestycje. Stanowią one w coraz 

większym stopniu przedmiot zainteresowania inwestorów niezwiązanych z branżą portową12. W tej 

dziedzinie istnieje jednak pewna niezgodność wizji rozwojowych pomiędzy Portem a innymi 

potencjalnymi użytkownikami, reprezentowanymi coraz częściej przez Miasto. Znane z innych miast 

problemy zarządzania terenami portowymi i nadwodnymi będą występują w Szczecinie ze 

szczególnym natężeniem, a długość waterfrontów szczecińskich wynosi 8 km13.  

 

Plany rozwojowe Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A obejmują następujące 

inwestycje, których realizacja znacznie zwiększy potencjał przeładunkowy oraz atrakcyjność tego 

zespołu portowego: 

− Modernizacja podejścia do portu w Świnoujściu aby uzyskać głębokość 14,5 m i budowa 

portu zewnętrznego do 2014;  

− Modernizacja i pogłębienie toru wodnego Szczecin – Świnoujście do głębokości 12,5 m w 

latach 2014-20;  

 

 

Z punktu widzenia transportu drogowego sytuacja Szczecina i SOM jest dwuznaczna. Z jednej strony, 

dzięki krótkiej poniemieckiej autostradzie A 6 posiada jako jedno z dwóch (obok Wrocławia) wielkich 

polskich miast połączenie z systemem autostradowym Niemiec i poprzez niego z systemem 

drogowym Europy zachodniej. Odległości drogowe ze Szczecina do stolic dwóch sąsiadujących z 

Polską państw – Niemiec i Republiki Czeskiej – są mniejsze niż odległość do Warszawy (Tab. 16). 

Dokończenie budowy nowej autostrady A 20 z Prenzlau do Lubeki znacznie poprawi dostępność do 

Szczecina z Rostocku, Lubeki i Hamburga oraz całego bałtyckiego wybrzeża Niemiec. Kontynuacją tej 

międzynarodowej drogi nadmorskiej miała być rozbudowa drogi nr 6 Szczecin – Koszalin – Słupsk – 

Trójmiasto i dalej do Kaliningradu. W tym celu planuje się budowę zachodniego obejścia Szczecina. Z 

drugiej jednak strony, Szczecin leży na peryferiach Polski, poza paneuropejskimi korytarzami 

transportowymi II i III. Dostępność drogowa do polskich metropolii jest słaba, co wynika przede 

wszystkim z położenia Szczecina. Poprawa nastąpi niewątpliwie w wyniku budowy drogi ekspresowej 

E-65 S-3 Świnoujście – Szczecin Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Legnica – Lubawka oraz realizacji 

pozostałych elementów proponowanego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego 

CETC_ROUTE65 (Rys. 25). Korytarz ten poprawiłby dostępność drogową Szczecina nie tylko z 

południa Europy, ale również z Poznania, Łodzi, Warszawy i Wrocławia.  
 

 

                                                           
11

 Głównie z tego powodu Szczecin został zaliczony przez w ramach ESPON do Metropolitan European Growth Areas 
(MEGAs) jako Weak MEGA, obok takich polskich metropolii jak krakowska, górnośląska, wrocławska, łódzka, poznańska i 
trójmiejska, co może w Polsce budzić pewne zdziwienie (ESPON in progress, 2003).  

12
 Przykładowo, w 2006 r. Zarząd Miasta Szczecin w ramach projektu rewitalizacji wyspy Łasztownia odkupił od portu część 
tych terenów z przeznaczeniem na nadwodne tereny śródmiejskie. 

13
 Oprócz nabrzeży portowych na różnych odnogach Odry jest jeszcze połączone z nią jezioro Dąbie.  
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Rys. 25 Koncepcja Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC_ROUTE65 

 

 
Źródło: Materiały Urzędu Marszałkowskiego WZP 
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Tab. 16 Odległości drogowe ze Szczecina 

do polskich przejść granicznych i wybranych stolic Europy 

 

Przejścia graniczne i stolice Odległość w km  

Przejścia graniczne: 

Na zachodzie (Kołbaskowo)  13 

Na północy (Świnoujście)  112 

Na wschodzie (Terespol)  699 

Na południu (Lubawka) 343  

Na południu (Cieszyn)  703 

Stolice: 

Berlin  141 

Praga  495 

Warszawa  506 

Wilno  812 

Oslo  818 

Bratysława  827 

Sztokholm  850 

Mińsk  1046 

Kijów  1297 

Moskwa  1753 

Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski 

 

Szczecin jest również ważnym węzłem kolejowym, lecz funkcji bramowej w tej dziedzinie nie pełni. 

Do miasta docierają ważne linie magistralne krajowe i międzynarodowe (objęte umowami AGC i 

AGTC i włączone do systemu TERNF) prowadzące na południe – E-59 (Świnoujście – Szczecin – 

Poznań) i CE-59 (Szczecin – Zielona Góra – Wrocław). Linie te znajdują się w niezadowalającym stanie 

technicznym i są obecnie stopniowo modernizowane. W najgorszym stanie znajduje się jednak linia 

202 Szczecin – Stargard – Koszalin – Słupsk – Trójmiasto. Modernizacji wymagają także dobrze 

rozbudowane linie szczecińskiego węzła kolejowego i podmiejskie do Polic, Gryfina i Goleniowa. 

Połączenia kolejowe Szczecina z innymi wielkimi miastami są niewystarczające i uciążliwe. Z miasta 

wyruszają w ciągu doby tylko 2 pociągi powrotne IC do Warszawy przez Poznań, a podróż trwa 

przeszło 5 godzin. Dojazd do Wrocławia i Trójmiasta trwa również około 5 godzin, a do Krakowa 

prawie 10 godzin14.  

Jest natomiast Szczecin połączony prawie 40 pociągami z małymi miastami Meklemburgii-

Przedpomorza i północnej Brandenburgii oraz z Berlinem, do którego dojazd trwa ok. 2 godziny15. W 

ciągu doby kursuje na tej linii 14 par pociągów16. Poza tym, w ramach współpracy z niemiecką koleją 

(DB) kursują bezpośrednie pociągi do Lubeki. W rezultacie, dojazd (przy wykorzystaniu ICE) ze 

Szczecina do Hamburga trwa 4 i pół godziny, do Hanoweru 4 godziny, do Frankfurtu nad Menem 6 i 

pół godziny, a do Monachium 8 i pół godziny. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, ze Szczecin 

jest lepiej dostępny z Niemiec, niż z Polski.  

                                                           
14

 Czyli tyle, ile podróż do Kopenhagi.  
15

 Po przeprowadzeniu elektryfikacji całej linii i wprowadzeniu usprawnień istnieje możliwość skrócenia czasu przejazdu na 
trasie Szczecin-Berlin do 1,5 godziny.  

16
 Należy podkreślić, że korzystna taryfa DB czyni te przejazdy bardzo atrakcyjnymi dla szczecinian. W 2011 r. bilet powrotny 
ze Szczecina do Berlina kosztuje 20 euro, a bilety grupowe pozwalają dokonać tej podróży już za 5 euro.  
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W transporcie lotniczym Szczecin do niedawna nie odgrywał poważniejszej roli. Już w trakcie 

modernizacji byłego lotniska wojskowego w Goleniowie w latach 2001-2006 i po utworzeniu 

Międzynarodowego Portu Lotniczego liczba obsłużonych pasażerów szybko osiągnęła 90 tys. osób, w 

2008 r. aż 290 tys., a w 2010 r. 270 tys. Stanowi to ok. 10% ruchu pasażerskiego w Polsce. Port 

lotniczy obsługuje stałe połączenia do Dublina , Oslo, Londynu (Stansted) i Warszawy (6 lotów). Loty 

czarterowe obywają się do miejscowości wypoczynkowych nad Morzem Śródziemnym Antalya 

(Turcja), Hurghada i Sharm el-Sheik (Egipt), Tunis (Tunezja). Służy zatem głównie emigrantom 

zarobkowym, turystom oraz biznesmenom i VIP-om podróżującym do i ze stolicy.  

 

W odległości ok. 2 godzin dojazdu od Szczecina znajduje się zespół portów lotniczych Berlina (Tegel i 

Schönefeld) obsługujący 21 mln pasażerów (2009) i oferujący połączenia z całym światem, zarówno 

liniowe, jak czarterowe i tanich przewoźników17. Restrukturyzacja lotnisk berlińskich, a zwłaszcza 

budowa w Schönefeld wielkiego portu lotniczego Berlin Brandenburg International (BBI), jeszcze 

bardziej poprawi dostępność lotniczą miasta ze świata i Europy18. Znaczna część mieszkańców WZP 

korzysta z portów lotniczych Berlina. Szczecin dysponuje ponadto lotniskiem „miejskim” w Dąbiu, 

wykorzystywanym obecnie przez Aeroklub i dostępnym dla małych samolotów prywatnych. 

 

Trwała i rozwijająca się funkcja usługowa   

Szczecin ze względu na swoją wielkość, zagospodarowanie i tradycje, a także ukształtowaną 

historycznie sieć osadniczą regionu, stanowi ośrodek centralny w tradycyjnym rozumieniu, rangi 

prowincjonalnej (typ L), czyli wielkości ok. 500 tys. mieszkańców. Szczecin skupia liczne usługi o 

charakterze rynkowym – handlu, napraw, gastronomii itp. Z tego punktu widzenia stanowi on 

atrakcję dla klientów okolicznych obszarów w promieniu 100 km, również w Niemczech (Rys. 26). W 

Szczecinie znajduje się kilka obiektów handlowych wielkopowierzchniowych różnych branż. Ze 

względu na oferowane ceny i asortyment są one głównym elementem przyciągającym mieszkańców 

niemieckiego Vorpommern i jak dotąd jedynym przejawem gospodarczego oddziaływania Szczecina 

na zaplecze regionalne poza granice państwa. W ostatnich latach również szczecinianie coraz częściej 

korzystają z oferty handlowej oraz usługowej w Niemczech. Wielkim powodzeniem cieszy się Ogród 

Zoologiczny w Ueckermünde, Niemieckie Muzeum Morskie w Stralsundzie oraz kąpieliska nad 

Bałtykiem i jeziorami.  

 

                                                           
17

 W Szczecinie i całym regionie prywatni przewoźnicy samochodowi utworzyli sprawny i elastyczny system dowozu na i z 
lotniska berlińskie.  

18
 Warunkiem skorzystania z tej szansy jest uruchomienie szybkiego bezpośredniego połączenia kolejowego Szczecin – BBI, 

być może nawet z odprawą w Szczecinie, co umożliwia nowa linia średnicowa Berlina północ-południe.  
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Rys. 26 Sieć osadnicza w strefie oddziaływania funkcji usługowych Szczecina 

 

 
Źródło: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie 
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Tab. 17 Ludność ośrodków osadniczych 
w strefie oddziaływania usługowego Szczecina 

 

Ośrodek osadniczy 
Liczba 

mieszkańców 

Ranga 

ośrodka 
Szczecin 411900 1 
Stargard Szczeciński 71128 2 
Schwedt/Oder (D)  37100 3 
Police 34456 3 
Goleniów 22399 3 
Gryfino 21584 3 
Prenzlau (D) 20840 3 
Pyrzyce 12752 3 
Pasewalk (D) 12422 3 
Ueckermunde (D)  11113 3 
Targelow (D) 10836 4 
Eggesin (D)  6098 4 
Ferdinandshof (D) 3275 4 
Löcknitz (D) 3083 4 
Maszewo 3062 4 
Gartz/Oder (D)  2550 4 
Nowe Warpno 1214 4 
Brüssow 2302 4 
Kobylanka 2970 5 
Dobra 950 5 
Tantow (D)  748 5 
Stare Czarnowo 520 5 
Kołbaskowo 410 5 
Razem Zachodniopomorskie  583345  
Razem Vorpommern (D)  110367  
RAZEM 693712  

Źródło: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie 

 

Dane przedstawione w Tab. 17 pozwalają ocenić potencjał rynkowy otoczenia Szczecina dla jego 

funkcji handlowych i usługowych o zasięgu regionalnym (częstotliwość korzystania 1-2 razy w 

miesiącu, tolerowany czas dojazdu 1,5 godz.). Potencjał ten sięga 700 tys. osób, z czego tylko ok. 110 

tys. po stronie niemieckiej. W przyszłości ta część Niemiec będzie się nadal wyludniać, nawet o 20-

30% w perspektywie 2033 r. Biorąc pod uwagę negatywne efekty emigracji ludności w wieku 

produkcyjnym i starzenie się całej populacji (również po stronie polskiej poza obszarem strefy 

podmiejskiej, a na pewno w samym Szczecinie), potencjał ten znacznie się zmniejszy, również w 

efekcie niższej mobilności starszych osób. W związku z tym możliwości rozwoju tego rodzaju usług 

(nawet jeśli się założy znaczny wzrost przeciętnych dochodów) są ograniczone. Już obecnie 

obserwuje się silną konkurencję pomiędzy średnimi sklepami i hipermarketami, których łącznie w 

mieście jest kilka. W śródmieściu Szczecina od ok. 10 lat funkcjonują dwa wielkie obiekty handlowo-

usługowe – CH Turzyn i CH Galaxy. Ostatnio CH Turzyn poszerzono o kupieckie centrum handlowe. W 

samym centrum, w znakomitej lokalizacji buduje się kolejne – CH Kaskada. W efekcie dotychczasowe 

główne ulice handlowe miasta tracą swoją atrakcyjność. Proces ten jest potęgowany złym stanem 

technicznym budynków, ubóstwem mieszkańców oraz przestępczością w najczęściej odwiedzanym 

śródmieściu miasta.  
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Nowy sektor gospodarczy wielkich miast to centra usług (BPO, SSC itd.).  Na razie jest on stosunkowo 

słabo rozwinięty, jak na wielkość miasta i zatrudnia łącznie ok. 1700 osób. Już w roku 2009 dwie 

korporacje (UniCredit i Coloplast) podjęły decyzje o ulokowaniu w mieście części swoich centrów 

księgowo-rozliczeniowych.  

 

Praktycznie istnieją dwa główne rynki dla rozwoju funkcji usługowych – Berlin i sam Szczecin. 

Dotarcie do rynku berlińskiego wymaga znacznej poprawy dostępności czasowej i podniesienia jej 

jakości. Pozyskanie do placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych zarówno berlińczyków, 

jak i szczecinian, wymaga kompleksowej rewaloryzacji śródmieścia, gdyż oferta typu centrum 

handlowe nie jest w dłuższej perspektywie konkurencyjna. W perspektywie wyrównania cen i 

asortymentu konkurencyjność zapewnia wysoka jakość oferty i kulturowej oprawy zakupu towaru lub 

usługi. Wysoka jakość i oryginalność przestrzeni miejskiej mają tu kluczowe znaczenie. Konkurencję 

dla sektora usług rynkowych Szczecina stanowi sam Berlin i Poznań.  

 

Obecnie firmy usługowe (w większości drobne zakłady) szybko się rozwijają i częściowo zastępują 

miejsca pracy utracone w efekcie zmniejszenia zatrudnienia w przemyśle. Zatrudnienie w sektorze III 

spadło jednak w latach 1995-2006 z prawie 90 tys. do 83 tys. Spadek ten był kompensowany 

przyrostem o ponad 15 tys. liczby mikrofirm oraz samozatrudnienia. W kolejnych latach ten trend 

utrzymywał się. Szczególnie dużo nowych podmiotów pojawiło się w sektorach H, J, K, M i N, a 

najsilniej (sześciokrotnie) wzrosły usługi finansowe. Liczne są również inicjatywy w sferze odpłatnych 

usług medycznych i edukacyjnych. Nie ma to jednak znaczenia ponadlokalnego, z wyjątkiem usług 

stomatologicznych i protetycznych, świadczonych również dla obywateli Niemiec i Danii, w ramach 

kompleksowej oferty obejmującej obok wizyty u dentysty również przejazd i nocleg. Szczecin pełni 

ponadto funkcje regionalnego centrum w zakresie usług publicznych – edukacji i służby zdrowia.  

 

W Szczecinie znajdują się 4 uczelnie państwowe i 17 prywatnych. Łącznie zatrudniają one ok. 3,5 tys. 

nauczycieli akademickich, w tym ok. 700 profesorów. Najważniejsze uczelnie to: Uniwersytet 

Szczeciński z 11 wydziałami (ok. 30 tys. studentów), Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny z 10 

wydziałami, który powstał z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej (ok. 20 tys. 

studentów), Akademia Morska (4 tys. studentów), Pomorski Uniwersytet (dawniej Akademia) 

Medyczny z 4 wydziałami (ok. 2 tys. studentów), Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (3 tys. 

studentów). Łącznie w Szczecinie pobiera nauki ok. 60 tys. studentów, z czego ok. połowa w trybie 

zaocznym. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się znaczny wzrost zatrudnienia, liczby 

studentów oraz potencjału badawczego szczecińskiego ośrodka naukowego. Potencjał i znaczenie 

tego ośrodka naukowego są jednak niewielkie i w żadnych ze specjalności Szczecin nie odgrywa w 

kraju dominującej roli. Wyjątkiem są liczące się w Polsce i zagranicą Pomorski Uniwersytet Medyczny 

oraz Akademia Morska. Istnienie ośrodka akademickiego ma jednak ogromne znaczenie dla 

podnoszenia kwalifikacji kadr i tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego, niezbędnego dla rozwoju 

miasta, regionu i całej Polski północno-zachodniej (Rys. 27). Można zaryzykować hipotezę, że jedną z 

przyczyn obecnych kłopotów rozwojowych Szczecina jest spóźnione o 10-15 lat utworzenie 

uniwersytetu (znacznie wcześniej uniwersytety otrzymały Górny Śląsk (1968) i Trójmiasto (1970), 

Szczecin dopiero w 1985).  
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Rys. 27 Pochodzenie terytorialne studentów 
Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego (2005) 

 

 
Źródło: Surowiec A. (2007) 

 

Funkcje krajowe, a potencjalnie międzynarodowe, ogrywa również szkolnictwo wyższe związane z 

gospodarka morską, czyli Akademia Morska i niektóre wydziały i instytuty innych uczelni 

(Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej). W związku ze 

zmniejszającym się zapotrzebowaniem na pracowników tego sektora oraz istnieniem 

konkurencyjnego ośrodka w Trójmieście, o dłuższych tradycjach i większym potencjale, przyszłość 

badań naukowych związanych z morzem w Szczecinie wymaga opracowania wspólnej strategii 

wyboru specjalności, które mają szansę na osiągnięcie takiego poziomu konkurencyjności, który 

umożliwi rozwój.  

 

Jednym z problemów jest brak nowoczesnej bazy (wiele szczecińskich uczelni korzysta z byłych 

obiektów wojskowych sprzed 100 lat) i rozproszenie wysiłków pomiędzy kilka uczelni. W ramach RPO 

WZP oraz w efekcie aktywności uczelni sytuacja stopniowo poprawia się. W ostatnich 2-3 latach, z 

powodu zmniejszania się roczników kandydatów na studia, narastają problemy z ich naborem. 

Powinno to wymusić działania konsolidacyjne i porządkujące. Przejawem trendu do konsolidacji 

uczelni było powstanie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego poprzez połączenie 

uczelni technicznej i rolniczej. Niektóre wydziały dawnej AR powinny były się jednak znaleźć w 

ramach Uniwersytetu Szczecińskiego. W rezultacie, nie do końca przemyślana i uzgodniona integracja 

wywołała dezintegrację.  

 

W Szczecinie znajduje się osiem szpitali o łącznej liczbie łóżek ok. 4 tys. W niektórych specjalnościach 

(onkologia, transplantologia, okulistyka, chirurgia) szczecińskie kliniki uniwersyteckie mają znaczenie 

krajowe. Tutaj również konieczne są działania porządkujące i integracyjne, co powoli następuje, w 

ramach dość ograniczonych możliwości prawnych i niedostatecznych funduszy.  
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O ponadregionalnym znaczeniu Szczecina świadczą liczne imprezy i wydarzenia kulturalne, 

folklorystyczne i sportowe o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym, które ze względu na ich 

cykliczność aktywują turystykę i pozytywnie wpływają na atrakcyjność regionu. Szczecin uczestniczył 

w staraniach o nadanie tytułu Kulturalnej Stolicy Europy 201619. Pewne znaczenie ma też lokalizacja 

w Szczecinie dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, stanowiącego zalążek 

potencjalnych europejskich sił zbrojnych. Jest to niewątpliwie jedyna funkcja międzynarodowa 

miasta, nie licząc kilku konsulatów honorowych i firmy Interoceanmetal. Spośród funkcji zarządczo-

administracyjnych istotny jest Urząd Morski, lecz nie ma on znaczenia ponadregionalnego. Pewne 

znaczenie ma siedziba Euroregionu Pomerania, obejmującego oprócz większej części Pomorza 

zachodniego i Vorpommern również południową Szwecję. Szczecin posiada, jak większość miast tej 

wielkości, również tereny targowo-wystawowe, ale nie pełnią one funkcji krajowej. To samo dotyczy 

placówek kultury.  

 

Zanikająca funkcja przemysłowa  

W drugiej połowie XIX wieku, po okresie dominacji funkcji wojskowej i administracyjnej, pojawiły się 

w Szczecinie zakłady przemysłowe (głównie jednak poza ówczesnymi granicami miasta), opierające 

się na surowcach rolnych i mineralnych zaplecza (cukrownia, młyny, olejarnie, browary, 

cementownie, cegielnie szamotowe20) lub korzystające ze surowców przeładowywanych w porcie 

(huta żelaza, papiernia). Pojawił się również przemysł okrętowy, w tym należąca do światowej 

czołówki stocznia Vulcan. Stocznie, początkowo specjalizujące się w budowie transatlantyków21, 

wkrótce uzyskały korzystne zamówienia na okręty wojenne przygotowujących się do wojny 

cesarskich Niemiec. Niestety, jeszcze w przed I wojną światową zarząd Vulcana przeniesiono do 

Hamburga, a zakład macierzysty znacznie podupadł. Obok przemysłu stoczniowego istniały również 

wytwórnie konstrukcji stalowych oraz fabryka samochodów Stoewer22. Wszystkie te przedsięwzięcia, 

mimo pewnych początkowych sukcesów, szybko upadały, głownie z powodu znacznego oddalenia 

Szczecina od innych ośrodków przemysłowych, a także w wyniku przenoszenia się właścicieli i 

konstruktorów do bardziej atrakcyjnych miast.  

 

Rozwój szczecińskiego przemysłu w PRL zależny był od terytorialnego podziału pracy w ramach bloku 

sowieckiego23. Wykorzystano istniejące przed wojną (częściowo przestarzałe) instalacje, odtwarzając 

strukturę przedwojenną. Funkcjonowała huta Stołczyn, papiernia w Skolwinie i stary browar. W 

latach 60-tych w ramach bilansowania rynku pracy, zlokalizowano w Szczecinie zakłady odzieżowe  

 

                                                           
19

 Inicjatywa przystąpienia Szczecina do konkursu pochodziła od studentki. Władze miejskie wsparły starania organizacji 
pozarządowych, które aktywnie włączyły się do działań. Brak sukcesu został jednak przez wielu zasłużonych ludzi kultury 
odebrany źle i rozpoczynające się działania mogące doprowadzić do wyrwania szczecińskiej kultury z zaścianka utknęły w 
martwym punkcie.  

20
 W dziedzinie wytwarzania cementu i cegły szamotowej Szczecin był w pewnym momencie ośrodkiem generującym 
innowacje technologiczne i produktowe w skali międzynarodowej (m. in. powstał tu pierwszy w świecie kościół wykonany 
całkowicie w technologii żelazobetonu).  

21
 W stoczni powstawały jednostki zdobywające Błękitną Wstęgę Atlantyku, a marka Vulcan w ówczesnym transporcie 
pasażerskim porównywana być może ze współczesną marką Boeing. Standard czterokominowej sylwetki linowca 
oceanicznego (transatlantyku) wprowadził właśnie Vulcan (z tego powodu jeden z kominów Titanica był atrapą).  

22
 Po II wojnie światowej korzystając z uzyskanych w ramach reparacji linii produkcyjnych, wytwarzano w niej motocykle, w 
tym kultowy dziś Junak. Marka została, niestety, sprzedana poza Szczecin.  

23
 Stocznie szczecińskie jeszcze w latach 90-tych sprzedawały znaczną część produkcji na łatwy rynek postradziecki, co 
opóźniło ich restrukturyzację i przyczyniło się do ostatecznego upadku.  
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Dana i Odra24. W oparciu o zaplecze rolnicze i rozbudowane rybołówstwo rozwinął się przemysł 

spożywczy25. W podmiejskim Gryfinie powstała opalana węglem kamiennym elektrownia Dolna Odra. 

Wykorzystując resztki infrastruktury po kombinacie polickim zlokalizowano w nim wytwórnię 

nawozów azotowych. Obok portu, żeglugi i rybołówstwa, przemysł stanowił główną funkcję 

aglomeracji portowo-przemysłowej Szczecina26.  

 

Zmiana ustroju politycznego i gospodarczego Polski dotknęła przemysł szczeciński bardzo dotkliwie. 

Początkowo, siłą rozpędu i dzięki dawnym powiązaniom, szczecińskie zakłady przemysłowe, 

zwłaszcza stocznie funkcjonowały pomyślnie (przynajmniej w porównaniu ze stoczniami wybrzeża 

wschodniego). W 1995 r. w sektorze przemysłowym (razem z budownictwem) pracowało w 

Szczecinie ok. 50 tys. osób, w 2006 już tylko ok. 30 tys., a w 2009 zaledwie ok. 21 tys. Liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych w mieście wzrosła od kilku tys. w latach w 1995 r. do ponad 21 tys. w 

2006 r., aby obniżyć się do ok. 14 tys. w 2009 r.  Istnieją jednak ciągle zakłady przemysłowe, które po 

prywatyzacji lub pozyskaniu inwestora zagranicznego unowocześniły produkcję i pomyślnie się 

rozwijają (Tab. 18).  

 

Obserwuje się wyraźną deindustrializację miasta i równocześnie pojawianie się nowych podmiotów 

gospodarczych w strefie podmiejskiej: Goleniowie (Park Przemysłowy w ramach Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), Stargardzie Szczecińskim (budowa fabryki opon do 

samochodów ciężarowych i autobusów przez firmę Bridgestone Europe o wartości rzędu 200 mln 

Euro w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Stargardzki Park Przemysłowy, w którym 

od 2004 r. kilkunastu inwestorów stworzyło ok. 700 nowych miejsc pracy) i Policach.  

 

W 2005 r. utworzono w Goleniowie Goleniowski Park Przemysłowy, w którym zlokalizowano 

dotychczas 25 różnych firm w większości zagranicznych, które podjęły produkcje takich wyrobów jak: 

meble, żywność z drobiu, przędza dywanowa, produkty skórzane, opakowania, tapety, przyczepy i 

naczepy transportowe oraz łopaty dla siłowni wiatrowych. W Stargardzie Szczecińskim, po 

uruchomieniu Parku Przemysłowego, zlokalizowano kilkadziesiąt przedsiębiorstw produkcyjnych i 

usługowych, w tym wytwarzających drewniane domki i urządzenia do utrzymania czystości.  

 

Rogacki H. (2005) analizując przemiany przemysłu Szczecina w okresie transformacji pisze: „Analiza 

porównawcza dotycząca tendencji ogólnego poziomu uprzemysłowienia i intensywności napływu 

kapitału zagranicznego do przemysłu, sytuuje Szczecin na końcu pierwszej dziesiątki ośrodków 

przemysłowych w Polsce. Jeśli ten trend utrzyma się, a nie ma wyraźnych oznak, że będzie inaczej, 

pozycja ta będzie się jeszcze pogarszać”.  

                                                           
24

 Wytwarzane w latach 60-70-tych w Szczecinie młodzieżowe komplety bawełniane Odra, stanowiące imitację dżinsów dały 
na jakiś czas nazwę tego rodzaju odzieży w Polsce. Dla wielu były jednak szczytem obciachu. W miastach portowych był 
ułatwiony dostęp do autentycznych jeansów Wrangler czy Lee , więc w samym Szczecinie nie był to powód to dumy.  

25
 W tej dziedzinie rozpoznawalnym produktem był „paprykarz szczeciński”. Niestety, nie został on zastrzeżony i od dawna 
nie jest wytwarzany w Szczecinie.  

26 
Ponieważ przez długie lata w szczecińskim środowisku akademickim dominowała politechnika, spotyka się opinie, że 
szczecińska nauka „wyrosła z przemysłu”. Zjawisko to może mieć pewne pozytywne znaczenie, lecz ma również 
negatywne – powodując np. typową dla klimatu umysłowego Szczecina skłonność do przeskakiwania od kwestii 
technicznych do wielkich, ale płynnych koncepcji i vice versa.  
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Tab. 18 Główne zakłady przemysłowe Szczecina i SOM oraz ich sytuacja rozwojowa (2010) 
 

Nazwa przedsiębiorstwa Produkty Sytuacja rozwojowa 
Szczecin 

Szczecińska Stocznia Remontowa 
Gryfia S.A. (Szczecin)  

naprawa statków Sytuacja trudna   

TELE-FONIKA Kable SA (d. Załom) 
(Szczecin) 

kable Sytuacja zła, znaczne ograniczenie produkcji  

Carlsberg Poland S.A. Oddział 
Bosman Browar (Szczecin) 

Piwo 
Sytuacja stabilna po prywatyzacji i przejęciu 
przez duńskiego inwestora Carlsberg 

Zakłady Mięsne Agryf S.A. (Szczecin)  wyroby mięsne Sytuacja stabilna 

Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Cukierniczego Gryf S.A. (Szczecin)  

produkty z ziarna 
kakaowego, wyroby 
czekoladowe 

Sytuacja stabilna 

Police, Stargard, strefa podmiejska 

Zakłady Chemiczne Police S.A. 
(Police)  

nawozy sztuczne  Sytuacja trudna  

Bridgestone Stargard Sp. z o.o. 
(Stargard Szczeciński) 

opony radialne do 
samochodów ciężarowych 
i autobusów 

Sytuacja bardzo dobra. Szybki rozwój 

Sonion Polska sp. z o.o. (Mierzyn,  
gmina Dobra Szczecińska)  

elementy do aparatów 
słuchowych 

Produkcja przeniesiona do Azji, w Szczecinie 
pozostał ośrodek badawczy  

Goleniów 

Drobimex-Heintz sp. z o.o. 
(Goleniów)  

wyroby z drobiu 
Sytuacja stabilna po prywatyzacji i przejęciu 
przez niemieckiego inwestora Heintz 

Swedwood Poland S.A. (oddział w 
Goleniowie) 

produkty z drewna i meble 
IKEA  

Sytuacja stabilna – szwedzki inwestor 
Swedwood  

LM GLASFIBER A/S (Goleniów) 
łopaty do wirników turbin 
wiatrowych 

Sytuacja bardzo dobra, przewidywany rozwój  

Baltic Spinning (Goleniów) przędza dywanowa  Sytuacja bardzo dobra, przewidywany rozwój 
ZE Dolna Odra S.A. (Nowe 
Czarnowo)  

energia elektryczna Sytuacja stabilna – ewentualna prywatyzacja  

Morpol S.A. (zakład produkcyjny w 
Ustce)  

wyroby rybne (głównie 
wędzony łosoś)  

Sytuacja bardzo dobra, przewidywany rozwój 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rogacki H. (2005) – zmienione i uzupełnione 

 

Skala napływu kapitału zagranicznego do przemysłu Szczecina i do SOM wskazuje na małą 

atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru. Jest ona najniższa spośród wszystkich dużych miast Polski. 

Struktura branżowa najważniejszych inwestycji zagranicznych w Szczecinie jest zróżnicowana i trudno 

zauważyć wyraźne preferencje inwestorów w tym zakresie, z wyjątkiem pewnej przewagi inwestycji 

w przemyśle spożywczym. Inwestycje zagraniczne w Szczecinie i SOM zarówno w istniejących, jak i w 

nowych zakładach kierowane są ku technologiom o przewadze pracochłonności nad 

kapitałochłonnością27. Majątek upadłych przedsiębiorstw przemysłowych (huta, wytwórnia papieru, 

stocznia i. in.) nie znajduje nabywców, ani inwestorów. W rezultacie Szczecin staje się ważnym 

skupiskiem budynków, budowli i urządzeń technicznych, które stanowią potencjalną atrakcję 

turystyki industrialnej28.  

                                                           
27 Najnowszy pomysł produkcji w szczecinie wagonów kolejowych przez spółkę Cargo SA oraz partnera chińskiego również 

potwierdza tę tendencję. 
28

 Niestety, niektóre obiekty ulegają bezpowrotnej dewastacji. Niedawno oddano na złom najstarszy w Europie prom 
portowy.  
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Problem ten ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju Szczecina i SOM, gdyż funkcja regionalnego 

ośrodka usługowego (w tym ośrodka akademickiego) i funkcja portowa może nie wystarczyć do 

wykreowania dynamiki gospodarczej i konkurencyjności miasta. Cząstkowe badania i badania 

przeprowadzone w większym zbiorze miast wskazują, że znaczącą barierą wymienianą przez 

inwestorów są zbyt szczupłe zasoby wykwalifikowanej i kreatywnej kadry (kapitał ludzki). Czynnikiem, 

który w dużym stopniu przyczynił się do zmniejszenia rangi Szczecina jako ośrodka przemysłowego 

jest spadek znaczenia usług portowych i portów w obsłudze polskiego handlu zagranicznego. Kolejną 

barierę rozwoju przemysłu należy zaliczyć do tzw. czynników miękkich. Wiadomo, że przemysł 

Szczecina tylko w nikłym stopniu korzystał z ochrony finansowej państwa i własnymi siłami 

pokonywał progi transformacji. Pozytywne efekty, wyrażające się głównie w przetrwaniu, osiągnięto 

korzystając z prostych rezerw i intuicyjnych rozwiązań. Wiele wskazuje na to, że zatrzymano się na 

tym etapie i nie doszło do wyzwolenia mechanizmów permanentnej restrukturyzacji, co może 

prowadzić do trwałego stanu zacofania technologicznego, gospodarczego i społecznego (tzw. lock-in). 

Równocześnie niski jest stopień przekonania społecznego, że dalsze zmiany są konieczne i że zmiany 

te mogą być korzystne także w wymiarze indywidualnym. Bariera takiej mentalności występuje silniej 

w dużych zakładach przemysłowych. 

 

Bariera, na którą także należy zwrócić uwagę ma charakter zewnętrzny i istnieje ryzyko, że już się za 

silnie utrwaliła. Chodzi tu o przyciągającą rolę pozytywnych doświadczeń tych inwestorów, którzy już 

wcześniej w mieście zaangażowali swój kapitał. Nie chodzi o to, że takich pozytywnych doświadczeń 

nie ma w Szczecinie, ale o to, że w wielu innych ośrodkach Polski tych pozytywnych doświadczeń jest 

znacznie więcej, co utrwala ich wizerunek i tworzy pewne stereotypy zachowań lokalizacyjnych, czyli 

przyciąganie kolejnych inwestycji.  

 

Szczecin w świetle autodiagnozy  

W 2010 r. w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025 została opracowana pod 

redakcją dr hab. Dariusza Zarzeckiego „Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Szczecina”. Zespól 

wykonawców wywodzi się z kręgów akademickich i eksperckich miasta. W trakcie opracowania 

stosowano szeroko metodę konsultacji społecznych. Można przyjąć, że wyniki tego opracowania 

stanowią obiektywne i najbardziej aktualne odzwierciedlenie stanu wiedzy i świadomości 

szczecińskich elit na temat miasta.  
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Jak piszą autorzy Diagnozy:  

 
 
Podkreśla się szanse rozwojowe wynikające z internacjonalizacji miasta. Wydaje się jednak, że 

potencjał i realne możliwości Szczecina w tym zakresie zostały mocno przeszacowane. Oprócz 

potencjalnych możliwości istnieją jeszcze bariery. Podstawowa wiąże się z kompetencjami 

językowymi i kulturowymi szczecinian. Ze względu na krótkie tradycje akademickie są one ciągle 

niskie. Niewiele się robi dla ich poprawy. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego powstał 

niedawno, jest niedoinwestowany i ciągle słaby pod względem kadrowym (najsilniejsza jest 

polonistyka, następnie rusycystyka, rozwija się też germanistyka, a od niedawna romanistyka). 

Anglistyka jest słaba. Brakuje skandynawistyki. Bez kadr znających języki i kulturę innych krajów 

szybki rozwój współpracy międzynarodowej jest iluzją.  

 

Analiza SWOT również umieszcza w silnych stronach czynniki, które tylko potencjalnie i po spełnieniu 

innych warunków, mogą przyczynić się do rozwoju, jak np. położenie, zieleń. Na ogół jest trafna.  

Z niewiadomych powodów uporczywie do słabych stron zalicza się „brak centrum śródmiejskiego”. 

Tymczasem Szczecin ma XIX-wieczne śródmieście, lecz jest ono zdekapitalizowane i ciągle objęte 

szczególnym typem najmu, co utrudnia poważniejszą modernizację (Tab. 19).  
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Tab. 19 Analiza SWOT Szczecina 

 

 
Źródło: Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Szczecina, 2010, Szczecin 

 

Podjęto także próbę nakreślenia scenariuszy dalszego rozwoju miasta: silnie optymistyczny, 

umiarkowanie optymistyczny, bazowy (kontynuacji) oraz pesymistyczny (ostrzegawczy). Eksperci 

uznali, że najbardziej prawdopodobna jest realizacja scenariuszy umiarkowanie optymistycznego oraz 

bazowego (kontynuacji) – Tab. 20 i 21. Nie określono jednak, czy niska ocena prawdopodobieństwa 

realizacji scenariusza silnie optymistycznego wynika z braku wiary w zaistnienie czynników 

egzogenicznych, czy endogenicznych, zależnych od władz miasta (Tab. 22).   
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Tab. 20 Wysoce prawdopodobne scenariusze rozwoju Szczecina (B i C) 

 

 
 

 

 
 

Źródło: Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Szczecina, 2010, Szczecin 
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Tab. 21 Mało prawdopodobne scenariusze rozwoju Szczecina (A i D) 

 

 

 
Źródło: Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Szczecina, 2010, Szczecin 

 

Tab. 22 Ocena prawdopodobieństwa realizacji poszczególnych scenariuszy rozwoju Szczecina 
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Źródło: Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Szczecina, 2010, Szczecin 

 

Eksperci ustalili także preferowany charakter strategii miasta, co przedstawiono na poniższym 

schemacie. Zdania były jednak podzielone pomiędzy zwolenników działań ofensywnych, 

konkurencyjnych i defensywnych, co dobrze odzwierciedla brak zgody lokalnej elity co do kierunku 

dalszego rozwoju Szczecina (Tab. 23).  

 

Tab. 23 Preferowany charakter strategii Szczecina 

 
Źródło: Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Szczecina, 2010, Szczecin 

 

 
 

 
 Szczecin w świetle zewnętrznej analizy ratingowej  

W 2010 r. PwC – oddział polski globalnej firmy doradczej PricewaterhouseCoopers International 

Limited przedstawił autoryzowaną przez prof. dr. hab. Witolda Orłowskiego serię raportów na temat 

11 wielkich miast w Polsce, w tym Szczecina. Konkluzje raportu stanowią obiektywne i najbardziej 

aktualne odzwierciedlenie stanu wiedzy i świadomości warszawskich elit na temat miasta. Spośród 

siedmiu analizowanych „kapitałów” powyżej średniej dla 11 wielkich miast znalazły się jedynie dwa: 
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finansów miejskich oraz jakości życia. Trzy „kapitały” kształtowały się na poziomie 90% średniej – 

instytucje, ludzie i infrastruktura. Najgorzej wypadła ocena wizerunku i inwestycji (poniżej 80% 

średniej). Zdaniem autorów raportu „głównym wyzwaniem i szansą Szczecina jest dziś jego położenie 

– zarówno dosłownie pod względem komunikacyjnym, jak i w kategoriach psychologicznych, miasto 

wydaje się być bardzo oddalone od reszty kraju. Pocieszanie się bliskością Berlina może być dla 

Szczecina złudne, gdyż dla turystów i inwestorów odwiedzjących Niemcy, położony za granicą 

Szczecin również wydaje się zbyt odległy. W tej sytuacji, paradoksalnie, położenie, które powinno być 

głównym atutem miasta, jest dziś dużym wyzwaniem”. Raport PwC zaleca władzom i społeczności 

Szczecina skoncentrowanie wysiłków na poprawie wizerunku i klimatu inwestycyjnego.   

   

Do najmocniejszych stron Szczecina PwC zalicza:  

− Potencjał wynikający z atrakcyjnego położenia i bliskości Niemiec (wymaga lepszego 

wykorzystania);  

− Sprawne instytucje i dobrze zarzadzanie finanse miasta;   

− Wysoka jakość życia;   

− Doskonałe wykorzystanie funduszy europejskich.  

Do głównych wyzwań rozwojowych miasta należą:  

− Poprawa połączeń z reszta Polski;  

− Poprawa warunków do inwestowania;  

− Poprawa jakości edukacji, zwłaszcza na poziomie wyższym;  

− Poprawa potencjału kulturalnego.  

 

Podsumowanie potencjału rozwojowego Szczecina i SOM  

Na potencjał rozwojowy wielkiego miasta i jego strefy oddziaływania składają się cztery elementy:  

− przedsiębiorstwa  

− władze miejskie 

− społeczność  

− zagospodarowanie  

 

Jakie czynniki jak uwarunkowania przyrodnicze, przeszłość, położenie, tereny itp. mają znacznie 

mniejsze znaczenie. Ponieważ w przypadku Szczecina oraz obszaru jego oddziaływania (wraz ze 

Świnoujściem), są one teoretycznie (a de facto pozornie) korzystne, większość eksperckich analiz 

podkreśla ich obecność, przecenia znaczenie i w rezultacie formułuje nietrafne diagnozy i 

rekomendacje. Potencjały i bariery rozwojowe Szczecina i SOM wynikają głównie ze słabości 

przedsiębiorstw i lokalnej społeczności. Główną słabością tej społeczności jest ciągle niski poziom 

wykształcenia i kompetencji zawodowych (w ujęciu ilościowym i jakościowym). Zagospodarowanie i 

władze samorządowe są na co najmniej takim samym, a częściowo na wyższym poziomie niż w 

większości wielkich miast w Polsce.  

Tak rozumiany potencjał rozwojowy regionu i obszaru metropolitalnego oraz samego Szczecina jest 

bardzo ograniczony. Ma to pewne znaczenie dla całego regionu, choć w coraz mniejszym stopniu. 

Strefa brzegowa, SOM i poszczególne miasta WZP mogą się pomyślnie rozwijać również w sytuacji 

stagnacji samego Szczecina. Trudno jednak będzie znaleźć na tych obszarach poważny potencjał o 

znaczeniu ponadregionalnym.  
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Przedsiębiorstwa. Miasto utraciło prawie wszystkie wiodące i dominujące przez lata przedsiębiorstwa 

przemysłowe. Przetrwała część usług związanych z portem i żeglugą. Nowe firmy, głównie usługowe, 

obsługują rynek lokalny i regionalny, lecz bardzo trudno jest im osiągnąć poziom umożliwiający 

eksport konkurencyjnych produktów. Wymaga to wysokich kwalifikacji kadr, specjalizacji i czasu. 

Silną stroną Szczecina jest wysoka przedsiębiorczość. Brakuje miejskich liderów biznesu, którzy byliby 

równocześnie liderami regionalnymi, ośrodkami krystalizacji klastrów, a w ostateczności 

lokomotywami rozwoju.  

 

 

Władze miejskie. Miasto jest nieźle zarządzane. Doskonale wykorzystuje fundusze UE. Wzorowo 

układa się współpraca w ramach szczecińskiego obszaru metropolitalnego. Pewna niedojrzałość 

obywatelska samych szczecinian powoduje jednak stan stałego niezadowolenia, narzekania, czego 

rezultatem jest pewna frustracja, utrata wzajemnego zaufania, a w dłuższym okresie czasu bywał 

brak ciągłości władzy samorządowej w mieście. W efekcie miasto ma znacznie gorszy wewnętrzny i 

zewnętrzny wizerunek, niż na to zasługuje.  

 

Społeczność. Cechy społeczności szczecinian częściowo wynikają z przeszłości miasta i kolonizacyjnej 

polityki władz centralnych, która (podobnie jak w Trójmieście) skupiała się na podtrzymywaniu i 

rozbudowie funkcji portowych, żeglugowych i przemysłowych umożliwiających pozyskanie dewiz. 

Przeciętnie niski poziom wykształcenia nie został na razie zniwelowany. Uniwersytet Szczeciński 

powstał późno (ok. 15 lat po Uniwersytetach Gdańskim i Śląskim), stale ma poważne braki kadrowe, a 

jego absolwenci dopiero od niedawna zaczynają mieć wpływ na rozwój miasta i jego gospodarki. 

Obecny kapitał społeczny jest spory, ale sprzyja raczej budowaniu silnych więzi wewnętrznych 

pomiędzy „swoimi” i cechuje się słabą otwartością wobec „obcych”. Niestety dotyczy to również elit i 

niewielkiej grupy „kreatywnych”. Jest jednak bardzo dużo zjawisk pozytywnych, tworzy się młody 

+patriotyzm szczeciński, zrywający z dawnym patriotyzmem pionierów, otwarty na niemiecką 

przeszłość miasta, otwarty na świat, otwarty na przybyszów, pozbawiony kompleksów i pretensji. 

Jego nosicielami są przede wszystkim ludzie młodzi, absolwenci szczecińskich szkół i uczelni, 

niekoniecznie urodzeni i wychowani w tym mieście.  

 

Zagospodarowanie. Miasto jest rozległe, dobrze zaplanowane i wyposażone w odpowiednią 

infrastrukturę techniczną i społeczną, która w najbliższych latach zostanie uzupełniona (szybki 

tramwaj na Prawobrzeże, filharmonia, sala widowiskowo-sportowa, może nowy dworzec kolejowy). 

Niewątpliwie jednak należy udostępnić tereny nadwodne dla działalności gospodarczych i innych 

przedsięwzięć miejskich. Służy temu m.in. inicjatywa Waterfront Forum Szczecin.  
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Bariery rozwoju Szczecina i SOM 

Niewątpliwie barierą rozwojową Szczecina i SOM jest pewne odosobnienie w krajowym systemie 

osadniczym. Również wyjątkowo niska gęstość zaludnienia i nikły potencjał rynkowy i produkcyjny 

otoczenia regionalnego (po polskiej i niemieckiej stronie) nie sprzyjają rozwojowi miasta. Poważne 

bariery rozwojowe Szczecina i całego SOM wynikają częściowo z fałszywej świadomości jego elit, 

które wobec pewnej izolacji miasta przyjmowane są przez większość mieszkańców, a także 

negatywnie wpływają na wizerunek miasta. Kolonizacyjne podejście władz centralnych jest faktem i 

nie ma nadziei na jego rychłą zmianę, zatem obsesyjne dążenia do zdobycia przychylności 

„warszawy” dla różnych przedsięwzięć szczecińskich są niezbyt racjonalne. Z drugiej strony bez takiej 

przychylności pokonanie najważniejszych barier rozwojowych miasta, obszaru metropolitalnego i 

całego regionu jest mało realne, gdyż wymaga poważnych inwestycji publicznych oraz decyzji 

podejmowanych na szczeblu centralnym. Sytuacja ta stwarza pewnego rodzaju kwadraturę koła w 

myśleniu o rozwoju Szczecina i całego Pomorza Zachodniego.  

 

Perspektywy rozwoju Szczecina i SOM 

Perspektywy rozwojowe Szczecina i SOM są, jak to już nieraz bywało w historii tego miasta, zależne 

od procesów zewnętrznych, decyzji polskich władz centralnych oraz klimatu współpracy polsko-

niemieckiej, polsko-skandynawskiej i bałtyckiej. Szczecin i jego rozrastający się i integrujący obszar 

metropolitalny (w aspekcie transgranicznym – potencjalny region metropolitalny) jest jednak 

największym skupiskiem ludności, zagospodarowania i działalności gospodarczej pomiędzy 

Hamburgiem, Berlinem, Kopenhagą-Malmö, Poznaniem i Trójmiastem. Krzyżują się w nim morskie, 

śródlądowe i lądowe drogi transportowe. Jest miastem pogranicza i jest miastem polskim. Ale 

Szczecin leży na uboczu Polski, dla większości Polaków jest miastem egzotycznym, „za siedmioma 

lasami i siedmioma rzekami…”. Teoretycznie Polska mogłaby sobie bez Szczecina poradzić. Nie jest 

jedynym polskim „oknem na świat”, jakim była Gdynia w latach międzywojennych. Nie jest główną 

„bramą na zachód” – bo europejskie korytarze transportowe II i III przebiegają przez Poznań 

i Wrocław. Może jednak stać się specyficznym miejscem otwarcia Polski na zmieniający się świat – nie 

tylko (choć też) na Niemcy i Skandynawię. Miejscem skupiającym wirtualne więzi społeczne 

i wykorzystującym je do wytwarzania innowacyjnych i konkurencyjnych dóbr materialnych 

i świadczenia nowych usług o najwyższej jakości. Wymaga to jednak poprawy dostępności, otwarcia 

i współpracy. O ile poprawa dostępności wymaga interwencji z zewnątrz, to otwarcie i współpraca 

zależy od samych szczecinian. Na nich spada odpowiedzialność za przyszłość własną, miasta i całego 

regionu. Szczecin jest jedynym wielkim miastem Polski, który albo stanie się nowym polskim oknem 

na świat, albo wpadnie w biedę, patologie i prowincjonalizm, a prędzej czy później zacznie stwarzać 

problemy w relacjach z Niemcami i Skandynawią.   
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2.8.  Koszalin  
 

Znaczenie Koszalina w strukturze gospodarczej i przestrzennej WZP wynika przede wszystkim z faktu 

niepodołania w trakcie reformy administracyjnej województwa środkowopomorskiego. W rezultacie 

miasto utraciło liczne funkcje, przychody i impet rozwojowy. Ze względu na znaczne oddalenie od 

słabnące Szczecina i słabość otoczenia, dotkniętego syndromem post-PGR-owskim, pojawiło się i 

znacznie wzrosło bezrobocie, migracja młodzieży i brak nadziei na poprawę sytuacji. Koszalin w 

wyniku transformacji i przemian ustrojowych został ewidentnie skrzywdzony i w miarę możliwości 

krzywda ta powinna zostać naprawiona.  

 

Koszalin był zawsze ośrodkiem administracyjnym, handlowym i  usługowym o znaczeniu 

podregionalnym. Przez pół wieku, w latach 1950-200O, pełnił funkcję miasta wojewódzkiego, co 

sprzyjało rozwojowi. W latach 1950-1975 było to województwo duże (środkowopomorskie),a w 

latach 1975-2000 małe. W tym czasie liczba ludności wzrastała z 18,9 tys. w 1950 r. do 77,6 tys. w 

19475 r. do 111,6 tys. w 2000 r. Nigdy jednak nie pełnił Koszalin funkcji o znaczeniu krajowym, ani w 

Prusach, ani w Cesarstwie, Republice i Rzeszy Niemieckiej, ani w Rzeczpospolitej. W nowym 

województwie zachodniopomorskim znalazł się na niekorzystnej pozycji „drugiego”, utracił prestiż, 

rangę i znaczna część elit i najzdolniejszej młodzieży29.  

 

Ważną nową funkcją miasta jest szkolnictwo wyższe, kształcące łącznie ok. 16 tys. studentów. 

Największą uczelnią jest państwowa Politechnika Koszalińska, zatrudniająca 500 osób na trzech 

wydziałach i w pięciu samodzielnych instytutach. Powołano także Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową. Ponadto działa prywatna Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. Istnieją 

wydziały zamiejscowe uczelni gdańskich i warszawskich, a także Wyższe Seminarium Duchowne 

Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie. MON posiada w Koszalinie Centrum Szkolenia Sił 

Powietrznych. Niestety, szanse na powołanie na Pomorzu Środkowym uniwersytetu poprzez 

połączenie potencjałów Słupska i Koszalina, wydają się niewielkie. Tymczasem, w dłuższym okresie 

czasu, jest to warunek konieczny dla przełamania stagnacji, postępującej peryferyzacji i uruchomienia 

nowoczesnych procesów rozwojowych na Pomorzu Środkowym.  

 

Koszalin jest również ośrodkiem przemysłowym średniej wielkości (ok. 9 tys. pracujących w 2009 r.). 

Przeważa przemysł elektromaszynowy (dźwigów budowlanych, szyb samochodowych, urządzeń 

próżniowych), spożywczy (zakłady cukiernicze, mięsne, przetwórstwa rybnego "Espersen", zbożowo-

młynarskie, piwowarskie "BROK" SA, chłodnia składowa), drzewny (fabryki mebli), spółdzielnia 

mleczarska "Mlekosz". Funkcjonująca w latach 2005-2009 chińska fabryka rowerów została 

przeniesiona do Warszawy. Miasto intensywnie poszukuje inwestorów, oferując tereny i liczne 

udogodnienia. W branży rybnej działa w Koszalinie Stowarzyszenie, stanowiące zalążek klastra.  

 

 

                                                           
29 Koszalin nie bardzo potrafi wykorzystać marketingowo fakt, że pochodzi z niego znany celebryta Kuba Wojewódzki. 

Twórca nowoczesnego Szczecina i uzdrowiska Kołobrzeg – Herrman Haken, również urodził się w Koszalinie.  
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Gospodarka miasta rozwija się w ostatnich latach jednak nieźle. Stopa bezrobocia spadła z 20% w 

2002 r. do 10% w 2010 r. Wzrosła nieco liczba podmiotów gospodarczych. W Planie Rozwoju 

Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2010-2012 sformułowano następującą diagnozę (Rys. 28):  

 

− pomimo spowolnienia gospodarczego w kraju, w mieście w 2008 r. wciąż zauważa się dobrą 

koniunkturę gospodarczą, która znajduje odzwierciedlenie m.in. we wzroście dochodów 

mieszkańców,  wzroście ilości podmiotów gospodarczych oraz wzroście przychodów oraz 

dochodów firm, a także kwot płaconych podatków, 

− jak wynika z przeprowadzonych w czerwcu 2009 r. badań: „Sytuacja małych i średnich 

przedsiębiorstw w Koszalinie w dobie kryzysu” ponad połowa małych i średnich przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w Koszalinie uważa, iż nie odczuła kryzysu. Podobny wynik 

prezentuje badanie przeprowadzone w skali województwa zachodniopomorskiego (60%) 

natomiast w skali kraju sytuacja prezentuje się już znacznie gorzej (38%);  

− te same badania wskazywały również na następujące tendencje: sekcje gospodarcze miasta 

Koszalina w przedstawionym okresie charakteryzowało duże zróżnicowanie sytuacji ekonomiczno-

finansowej, w przemyśle przetwórczym odnotowano słabe wyniki, rok 2008 był niekorzystny 

również dla firm transportowych, natomiast w budownictwie sytuacja firm w tym okresie 

kształtował się pozytywnie;  

− w 2008 r. wśród koszalińskich firm można zaobserwować spadek poziomu eksportu 

spowodowany najprawdopodobniej spowolnieniem gospodarczym, w wyniku którego największej 

redukcji należy oczekiwać właśnie w przypadku popytu zagranicznego.  

 

Ważnym zadaniem władz samorządowych Koszalina stało się utworzenie lotniska regionalnego w 

Zegrzu Pomorskim. Negatywnie na rozwój miasta wpływa słaba dostępność z głębi kraju. 

Podsumowując należy stwierdzić, że Koszalin jako ośrodek podregionalny spełnia coraz lepiej swoje 

funkcje, natomiast trudno mu będzie przyciągnąć jakiekolwiek działalności o znaczeniu 

ponadregionalnym, krajowym, czy międzynarodowym. Potencjalnie lotnisko to ma również znaczenie 

dla rozwoju Kołobrzegu i całego Pomorza Środkowego.  
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Rys. 28 Kluczowe problemy rozwoju Koszalina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2010-2012 
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2.9.  Obszar nadmorski  
 

Wprowadzenie  

Kluczowy dla WZP obszar nadmorski  wymaga bliższej charakterystyki. Samo pojęcie obszaru 

nadmorskiego  w ujęciu społecznym i ekonomicznym nie jest jednoznaczne. Stosuje się również 

pojęcia pokrewne: strefa brzegowa, wybrzeże, pomorze, regiony nadmorskie. Wynika to m. in. z 

tego, że definicja strefy brzegowej – warunku koniecznego istnienia obszaru nadmorskiego – jest 

nieostra z natury rzeczy. Wymaga ona określenia granicy na lądzie i na morzu, co stanowi zasadniczy 

problem, gdyż zarówno nauki geograficzne, jak związane z nimi gospodarka przestrzenna i 

planowania przestrzenne tradycyjnie zajmują się wyłącznie obszarami lądowymi. Dopiero od 

niedawna pojawiły się próby poszerzenia ich pola zainteresowań na akweny przybrzeżne. Jest to 

jednak przede wszystkim efekt praktycznych potrzeb związanych z zagospodarowaniem i 

zarządzaniem strefą brzegową, przede wszystkim w ramach koncepcji Integrated Coastal Zone 

Management, czyli Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP).  

Z różnych powodów pojęcie strefy brzegowej warto ograniczyć do skali lokalnej. W takim sensie 

odpowiada ona międzynarodowemu terminowi coastal zone. Zarządzanie tak zdefiniowaną strefą 

odpowiada Coastal Zone Management. Strefę brzegową w ujęciu lokalnym charakteryzuje:  

− znaczna dynamika i nieprzewidywalność zjawisk i procesów przyrodniczych,  

− unikatowość zasobów i walorów przyrodniczych,  

− znaczna wrażliwość ekosystemów brzegowych,  

− wielopodmiotowość gestorów terytoriów i akwenów oraz ich zagospodarowania,  

− wielofunkcyjność obszarów i akwenów,  

− wielofuncyjność zagospodarowania,  

− kolizyjność funkcji gospodarczych,  

− konfliktowość interesów, wartości i przekonań pomiędzy podmiotami,  

− konfliktowość między interesami cząstkowymi a interesem wspólnym oraz między interesem 

aktualnym a interesem przyszłym,  

− znaczna wartość materialna zagospodarowania,  

− wysokie ryzyko znacznych strat materialnych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk 

naturalnych (głównie sztormy i powodzie).  

 

Zasięg obszaru nadmorskiego  

Pojęcie obszaru nadmorskiego  zależy od skali rozważań. Niezależnie od skali występuje to podział na 

obszary lądowe i obszary morskie (akweny). W różnych krajach występują różne delimitacje i 

definicje. W Polsce na lądzie w skali lokalnej jest to kombinacja elementów następujących zbiorów 

obszarów:  

− zbiór działek geodezyjnych, których jedną z krawędzi stanowi geodezyjnie wyznaczona linia 

brzegowa,  

− pas nadbrzeżny, a w nim pas techniczny (do 1000 m) oraz pas ochronny (do 2500 m), czyli pas 

lądu wzdłuż linii brzegowej o ustalonej prawnie szerokości i specjalnym statusie 

administracyjno-prawnym (decydujące kompetencje ma dyrektor terytorialnie właściwego 

Urzędu Morskiego – w Gdyni, Słupsku lub Szczecinie – Rys. 29),  
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− zbiór działek „portowych” położonych w głębi lądu, do których mogą docierać i być 

obsługiwane za pomocą odpowiednich budowli i urządzeń portowych morskie jednostki 

pływające określonej wielkości.  

 

W skali regionalnej jest to zbiór jednostek podziału terytorialnego (gmin lub powiatów), które 

posiadają na swoim obszarze „brzegowe” działki geodezyjne, pas nadbrzeżny lub działki „portowe” 

położone w głębi lądu. W skali krajowej i międzynarodowej jest to zbiór jednostek podstawowego 

podziału terytorialnego (podregionów lub województw), które posiadają na swoim obszarze 

„brzegowe” działki geodezyjne, „pas nadbrzeżny” lub działki „portowe” położone w głębi lądu.  

 

Na morzu w skali lokalnej są to wody wewnętrzne i pas morza terytorialnego bezpośrednio 

przylegający do pasa nabrzeżnego na lądzie (Rys. 29 i 30). W skali regionalnej i krajowej są to: morskie 

wody wewnętrzne, morze terytorialne (12 Mm). W skali międzynarodowej są to strefy o różnym 

statusie: przyległa, strefa wyłącznego rybołówstwa oraz wyłączna strefa ekonomiczna. Na całym 

akwenie morskim występują jednak różnego rodzaju ograniczenia, nakazy i zakazy, dotyczące różnych 

podmiotów (kąpieliska, łowiska, kotwicowiska i redy, poligony morskie, tory wodne, „wrakowiska” 

itd.). Morska granica państwa mieści się strefie brzegowej w ujęciu ponadlokalnym. W skład obszaru 

kilku jednostek administracyjnych WZP wchodzi również obszar morskich wód wewnętrznych: 

− gmina (miasto na prawach powiatu) Świnoujście obejmuje część Zalewu Szczecińskiego i 

obszar Świny  

− gmina Międzyzdroje obejmuje część Zalewu Szczecińskiego  

− gmina Wolin obejmuje część Zalewu Szczecińskiego i część obszaru Dziwnej  

− gmina Kamień Pomorski obejmuje część obszaru Dziwnej  

− gmina Dziwnów obejmuje część obszaru Dziwnej  

− gmina Stepnica obejmuje część Zalewu Szczecińskiego  

− gmina Police obejmuje część Zalewu Szczecińskiego  

− gmina Nowe Warpno obejmuje część Zalewu Szczecińskiego i część Jeziora 

Nowowarpieńskiego  

 

Obszar nadmorski  WZP zajmuje ok. 3200 km2 i liczy ok. 670 tys. mieszkańców. obejmuje 3 miasta 

(Szczecin, Świnoujście i Kołobrzeg – skupiające prawie 0,5 mln mieszkańców), 7 gmin miejsko-

wiejskich i 8 gmin wiejskich. Wszystkim obszarom strefy brzegowej tym odpowiadają podmioty, czyli 

osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje społeczne lub organy państwowej władzy, 

które są właścicielami lub dysponentami działek, akwenów i dna morskiego. Obszary nadmorskie, a 

zwłaszcza akweny morskie podlegają także licznym międzynarodowym regulacjom prawnym.  
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Rys. 29 Szczegółowa delimitacja polskich obszarów morskich 

 

 
Źródło: Urząd Morski w Szczecinie 

 

 

Rys. 30 Obszary odpowiedzialności Urzędów Morskich za obszary morskie  

 

 
Źródło: Instytut Morskie w Gdańsku [cyt. za: Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej 

dla celów gospodarczych i ekologicznych, 2009, Instytut Morski, Gdańsk]  
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Zasoby i walory obszaru nadmorskiego  

Zasoby w ujęciu ekonomicznym to wyczerpywane lub skończone źródła potencjalnych korzyści 

ekonomicznych. Walory to niewyczerpywalne (choć ograniczone i zniszczalne) źródła korzyści 

ekonomicznych przedsiębiorstwa. Zasobem jest np. populacja dorsza, a walorem nadmorski klimat. 

Dla przedsiębiorstwa działającego w strefie brzegowej zasoby mogą mieć charakter wewnętrzny i 

zewnętrzny. Walory mają charakter wyłącznie zewnętrzny i występują w postaci korzyści 

zewnętrznych (externalities). Zasoby strefy brzegowej uzyskują charakter wewnętrzny względem 

przedsiębiorstwa z chwilą nabycia praw własności lub użytkowania obszaru, na którym zasoby te 

występują. Zgodnie z polskim ustawodawstwem, w strefie brzegowej występują liczne ograniczenia 

praw właścicieli i dysponentów gruntów. Stanowi to silny instrument państwa w sferze zarządzania 

strefą brzegową. Sytuacja wygląda gorzej, jeśli chodzi o korzystanie przez przedsiębiorstwa i osoby 

prywatne z walorów strefy brzegowej. Walory są wprawdzie niewyczerpywalne, lecz łatwo je 

zdegradować a nawet zniszczyć. Zwłaszcza walory przyrodnicze strefy brzegowej podatne są na 

degradację. Zasoby i walory strefy brzegowej dzielą się na trzy duże grupy: przyrodnicze, 

zagospodarowania oraz społeczne (Tab. 24).  

 

Tab. 24 Zasoby i walory obszarów nadmorskich 

Przyrodnicze Zagospodarowania Społeczne 

Zasoby Walory Zasoby Walory Zasoby Walory 

surowce mineralne energia 
falowania i 
wiatru  

potencjał 
przeładunkowy 
portów  

infrastruktura 
portowa 

kapitał ludzki i 
społeczny  

kwalifikacje,  
przedsiębiorczość, 
innowacyjność i  
zdolność do 
współpracy 

wody 
powierzchniowe i 
podziemne 

walory 
klimatyczne 

potencjał produkcyjny 
przedsiębiorstw 
związanych z 
dostępem do morza i 
komplementarnych  

pozostała 
infrastruktura 
techniczna 

konsumenci stali 
i sezonowi  

siła nabywcza 
ludności – stała i 
sezonowa   

zasoby żywe wód 
przybrzeżnych 

walory 
krajobrazowe 

potencjał bazy 
noclegowej i 
żywieniowej turystyki 

infrastruktura 
turystyczna 

  

zasoby leśne walory 
wypoczynkowe i 
rekreacyjne 

zasoby mieszkaniowe infrastruktura 
komunalna 

  

grunty rolne walory kulturowe obiekty wojskowe    

tereny budowlane walory 
osiedleńcze  

    

 

Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski 

 

Akweny przybrzeżne objęte są licznymi formami ochrony środowiska, zwłaszcza NATURA 2000 (Rys. 

31) , co poważnie ogranicza możliwość wykorzystania gospodarczego omówionych wyżej zasobów i 

walorów i prowadzi do konfliktów przestrzennych i ekologicznych (Rys. 32)  
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Rys. 31 Obszary nadmorskie objęte ochroną ptaków i ich siedlisk NATURA 2000 
 

 
Źródło: Instytut Morskie w Gdańsku [za: Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej 

dla celów gospodarczych i ekologicznych, 2009, Instytut Morski, Gdańsk]. 

 

Rys. 32 Kierunki Rozwoju 

 
 

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,  
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej, Szczecin 2010. 

. 

 

Zasoby strefy brzegowej mają znaczenie ekonomiczne w sensie wartości: majątku trwałego i 

ruchomego, dóbr intelektualnych, kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, przedsiębiorstw, 

produkcji materialnej i usług. Między tymi rodzajami wartości występują w warunkach Polski znaczne 
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dysproporcje, niespotykane na innych obszarach. Na obszarze WZP występują wszystkie rodzaje 

zasobów i walorów strefy brzegowej. Spośród przyrodniczych największe znaczenie mają walory 

klimatyczne, energia wiatru,  walory krajobrazowe, wypoczynkowe i rekreacyjne, a także w coraz 

większy stopniu walory osiedleńcze.  

Obecnie trwa inwentaryzacja sposobów użytkowania Morza Bałtyckiego, w tym Zatoki Pomorskiej  

i przyszłego wykorzystania obszarów morskich w ramach BaltSeaPlan, pilotażowego projektu  

z Programu Regionu Morza Bałtyckiego. 

 

Rys. 33 Planowane wykorzystanie obszarów morskich  
(projekt  BaltSeaPlan – pilotażowy program UE) 

Źródło: Urząd Morski w Szczecinie. 

 

Spośród zasobów i walorów  zagospodarowania liczą się przede wszystkim potencjały przeładunkowe 

portów oraz potencjał bazy noclegowej i żywieniowej turystyki. Wśród zasobów i walorów 

społecznych istotne są specyficzne kwalifikacje i znaczna przedsiębiorczość mieszkańców i 

pracowników sezonowych, a także siła nabywcza, zwłaszcza w dwóch miesiącach letnich.  

Strefa brzegowa skupia 85% bazy noclegowej WZP i przyjmuje prawie 2/3 turystów (ok. 1 mln 

rocznie) – Rys. 33. Najbardziej oblegany przez turystów jest jego zachodni odcinek, od Świnoujścia do 

Rewala oraz odcinki wybrzeża w okolicy Kołobrzegu i Mielna. Dominującą pozycję na wybrzeżu ma 

Kołobrzeg (250 tys. turystów), do ważnych centrów turystycznych należą też: Świnoujście (130 tys.), 

Rewal (130 tys.), Mielno (100 tys.) i Międzyzdroje (100 tys.).  
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Rys. 34 Strefy turystyczne i intensywność ruchu turystycznego w WZP 

 
 

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,  
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej, Szczecin 2010 

 
 

Obszar nadmorski WZP skupia również inne nie-turystyczne działalności związane z morzem30, poza 

Szczecinem i Świnoujściem głównie o znaczeniu lokalnym (Rys. 34). Obszar ten należy do wybitnie 

korzystnych stref energetycznych wiatru (Rys. 35). Farmy wiatrowe w strefie brzegowej, a także na 

morzu, napotykają jednak na liczne opory i generalny sprzeciw instytucji odpowiedzialnych za 

ochronę środowiska i krajobrazu oraz organizacji proekologicznych. Niektóre szczegółowe 

uwarunkowania (w wersji roboczej) podejmowania działalności gospodarczej na morzu przedstawia 

Rys. 36. Ze względu na możliwość utworzenia w WZP klastra energetycznego przyszłość energetyki 

wiatrowej ma ogromne znaczenie dla całego regionu i całej północno-zachodniej.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
30

 Ciągle nazywane gospodarka morską, co utrwala tę PRL-owską koncepcję i błędne podejście. 
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Rys. 36 Gospodarka morska w WZP 

 
 

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,  
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej, Szczecin 2010 
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Rys. 37 Potencjał wykorzystania energii wiatrowej w Polsce 

 

 
 

Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 r. 
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Świnoujście 

Świnoujście, w którym koncentrują się szanse, zagrożenia i problemy rozwojowe SOM, pogranicza i 

strefy nadmorskiej, staje się najbardziej „gorącym” miejscem w WZP, kluczowym dla przyszłości 

całego regionu, a pośrednio dla makroregionu północno-zachodniego, a nawet Polski Zachodniej31.  

Z punktu widzenia efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury portowej Świnoujścia 

należałoby dążyć do jej modernizacji oraz rozbudowy, a także jak najlepszego powiązania 

transportowego z krajowym zapleczem. Temu celowi odpowiada strategia kreowania 

Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC_ROUTE65.  W tę strategię wpisuje się 

(podjęta jednak na podstawie innych przesłanek) budowa terminala LNG, a także plany dalszej 

rozbudowy portu zewnętrznego Świnoujścia – w tym nowej bazy kontenerowej. Przebieg 

podmorskiego rurociągu gazowego Nordstream może ograniczyć możliwość obsługi takiego portu 

pryz wykorzystaniu podejścia północnego. Ponadto, Świnoujście, a także pobliskie Międzyzdroje oraz 

niemieckie kąpieliska bałtyckie wiążą swoja przyszłość z obsługą ruchu turystycznego. Również 

walory przyrodnicze całego obszaru dolnej Odry i Zalewu szczecińskiego stanowią poważne 

ograniczenie dla rozwoju funkcji portowych. Wszystko to czyni z obszaru ujściowego Odry teren wielu 

potencjalnych konfliktów środowiskowych, przestrzennych i funkcjonalnych o międzynarodowym 

zasięgu. Rozwój Świnoujścia wymaga strategicznego  

 

Kołobrzeg  

Miasto Kołobrzeg leży nad otwartym morzem, liczy ok. 45 tys. mieszkańców, zostało  prawie 

całkowicie zniszczone w trakcie działań wojennych w 1945 r. Jego ponadregionalne znaczenie wynika 

z funkcji turystycznych i uzdrowiskowych. Kołobrzeg jest największym polskim i jednym z większych 

bałtyckich uzdrowisk oraz ośrodków spa i wellness. Tempo pozytywnych przemian transformacyjnych 

i współpraca lokalnych firm oraz inwestorów zewnętrznych z władzami miasta uczyniła z Kołobrzegu 

jeden z symboli sukcesu samorządu terytorialnego w Polsce po 1990 r. Poziom przedsiębiorczości, 

wzrost dochodów i dobrobytu mieszkańców jest imponujący.  

 

Główną gałęzią gospodarki Kołobrzegu jest działalność uzdrowiskowo-turystyczna. W mieście i 

okolicach występują źródła wody mineralnej (Perła Bałtyku), solanki oraz pokłady borowiny. 

W Kołobrzegu leczy się głównie choroby górnych dróg oddechowych i krążenia, choroby stawów, jak 

również zaburzenia przemiany materii (cukrzyca). W mieście przez cały rok działają 23 zakłady 

uzdrowiskowe, z których w 2007 roku 39% korzystających stanowili goście zagraniczni, głównie z 

Niemiec. Liczne sanatoria (27 obiektów z 6500 miejscami), domy wypoczynkowe, hotele, pensjonaty i 

kwatery prywatne. W 2008 r. miasto posiadało 56 obiekty zbiorowego zakwaterowania na 11 098 

miejsc. Znajduje się tu 11 hoteli całorocznych o łącznej liczbie ok. 3000 miejsc noclegowych. W roku 

2008 z noclegu w Kołobrzegu skorzystało ok. 250 tys. osób, z których 35% stanowili turyści 

zagraniczni, głównie z Niemiec (Rys. 37).  

                                                           
31

 Takim miejscem dla ówczesnego Pomorza i potem całej Polski była w latach 20-tych XX w. Gdynia.  
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Rys. 38 Liczba korzystających z noclegów w Kołobrzegu w latach 1995-2008  

 
Źródło: BDL GUS 

 

Najstarszą funkcją Kołobrzegu jest funkcja portowa, choć miasto rozwijało się w oderwaniu od portu. 

Dzisiaj tereny portowe, miejskie i uzdrowiskowe zlewają się ze sobą. W mieście działa port handlowy, 

rybacki, jachtowy, wojenny oraz przystań pasażerska. Port handlowy w Kołobrzegu ma znaczenie 

regionalne, obroty ładunkowe nie przekraczają 100 tysięcy ton (2009).  W okresie przedwojennym 

port kołobrzeski miał prawie dwukrotnie wyższe obroty ładunkowe tj. 234,2 tys. ton. Ruch graniczny 

w porcie przekracza nieco 31 tys. osób (2009). Port może być również wykorzystany do poprawy 

dostępności miasta.  

 

Od 2002 r. w mieście (Amfiteatr) odbywa się Sunrise Festival – jedna z najpopularniejszych imprez 

masowych w Polsce z muzyką house i trance, organizowana co roku w ostatni koniec tygodnia lipca. 

Impreza ma rangę krajową i międzynarodową, a Kołobrzeg stał się miejscem kultowym dla części 

pokolenia urodzonego w latach 70-tych i 80-tych, podobnie jak był nim Sopot dla pokolenia 

urodzonego w latach 20-tych i 30-tych (jazz), a także 40-tych i 50-tych (Non Stop). Paradoksalnie, 

Kołobrzeg (obok Międzyzdrojów i Świnoujścia) ma również szansę nawiązać do tradycji Cesarskich 

Kąpielisk Bałtyckich32. W ostatnich latach znaczna część obiektów leczniczych i rehabilitacyjnych 

Kołobrzegu obsługuje gości niemieckich.   

 

Potencjał Kołobrzegu jest znaczny i może stać się kluczowym elementem regionalnego klastra 

„Turystyka–wellness–rozrywka”. Miastu i jego władzom może przypaść rola inicjująca i koordynująca. 

Takie rozwiązanie sprzyjałoby przestrzennemu równoważeniu rozwoju WZP.  

  
 

                                                           
32 Twórca nowoczesnego Szczecina, nadburmistrz (1878-1907) Hermann Haken, był najpierw burmistrzem (1867-1877) 

Kołobrzegu i uczynił z prowincjonalnej twierdzy nadmorskie uzdrowisko. W uznaniu tych zasług został przeniesiony przez 
cesarza do Szczecina.  
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3. Krajowa konkurencyjność województwa  

 

3.1.  Kapitał ludzki  
 

Od 2006 r. liczba osób pracujących w gospodarce narodowej w WZP systematycznie rosła osiągając 

na koniec 2008 r. poziom 532,2 tys. Oznacza to wzrost w kolejnych latach w stosunku do roku 

poprzedniego począwszy od 2006 r. odpowiednio: 3,3%; 3,9%; 2,4%. Natomiast w 2009 r. 

odnotowano jej spadek do 507,8 tys. osób, czyli o 4,6%. Aktywność ekonomiczna mierzona 

wskaźnikiem zatrudnienia stale wzrastała, a bezrobocie spadało (Rys. 38). Na tle Polski aktywność 

ekonomiczna mieszkańców WZP jest jednak niska, a stopa bezrobocia ciągle wysoka (Rys. 39). 

Bezrobocie dotyczy zwłaszcza podregionu stargardzkiego, choć najwięcej bezrobotnych jest w samym 

Szczecinie (Rys. 40 i 41).  

 
Rys. 39 Aktywność ekonomiczna mieszkańców WZP w latach 2004-2009 

 
Źródło: BDR GUS 

 
Rys. 40 Aktywność ekonomiczna mieszkańców poszczególnych województw w 2008 r. 

 
Źródło: BDL GUS 
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Rys. 41 Stopa bezrobocia rejestrowanego w podregionach WZP w latach 2000-2009 (%)  
 

 
Źródło: BDL GUS 

 
Rys. 42 Bezrobocie w WZP w roku 2008 i 2009. wg powiatów (w tys. osób) 

 

 
Źródło: Rynek pracy w WZP w latach 2008-2009, 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin  

 

Badania kapitału ludzkiego w Polsce w układzie powiatowym, przeprowadzone przez Janca (2009) 

pozwalają stwierdzić znaczne zróżnicowanie w tym względzie w WZP. Zasoby kapitału ludzkiego 

(mierzone poziomem wykształcenia wyższego mieszkańców oraz radnych – niestety w 2002 r. oraz 

wskaźnikiem obciążenia demograficznego) są  bardzo wysokie w Szczecinie i powiecie polickim oraz 

w Koszalinie i powiecie koszalińskim. Jest to efekt koncentracji funkcji administracyjnych, 

edukacyjnych itd. oraz suburbanizacji. Niskim kapitałem ludzkim dysponują powiaty post-PGR-owskie 

– pyrzycki, łobeski, świdwiński (Rys. 42). Bardzo wysokie nakłady na kapitał ludzki (mierzone 

poziomem czytelnictwa, wydatkami samorządów na oświatę i wychowanie na 1 ucznia, wskaźnikiem 

salda migracji ogółem i osób z wykształceniem wyższym) odnotował powiat policki, wysokie Szczecin i 

powiat łobeski. Średnie nakłady charakteryzują pas powiatów nadgranicznych i nadmorskich. Bardzo 

niskie nakłady na kapitał ludzki wykazują powiaty w centralnej i południowej części województwa – 

białogardzki, świdwiński, drawski, wałecki i szczecinecki (Rys. 43). Pogłębia to złą sytuację rozwojową 

całego tego obszaru.  
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Rys. 43 Rozmieszczenie zasobów kapitału ludzkiego w WZP 
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Źródło: Opracowanie kartograficzne Marek Dutkowski na podstawie Janc K. (2009) 

 

Rys. 44 Rozmieszczenie nakładów na kapitał ludzki w WZP  
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Źródło: Opracowanie kartograficzne Marek Dutkowski na podstawie Janc K. (2009) 
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3.2.  Kapitał zagraniczny (BIZ)  
 

Udział WZP w PL w liczbie podmiotów zagranicznych oraz pracujących w nich zmalał w latach 2000-

08 z 7,2% do 5,8% oraz 3,9% do 3,3%. Natomiast znacznie wzrósł udział WZP w kapitale 

podstawowym tych podmiotów z 1,3% do 2,5%, a jeszcze bardziej udział w wydatkach poniesionych 

w Polsce na nowe środki trwałe z 1,3% do 3,9%. Sytuacja na tle kraju nie jest dobra, lecz poprawia 

się. Liczba pracujących w firmach z udziałem kapitału zagranicznego wzrosła w WZP w latach 2000-08 

z ok. 37 tys. do ok. 50 tys., a kapitał podstawowy wzrósł z 1,2 mld zł do 3,9 mld zł. Inwestycje 

zagraniczne w WZP dotyczą głównie handlu i usług turystycznych, ale również przemysłu 

przetwórczego, a największa to fabryka opon do samochodów ciężarowych Bridgestone w 

Stargardzie (Tab. 25 i 26).  

 

Tab. 25 Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce i WZP w latach 2000-2008 

 
 
Źródło: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku, 

2009, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.   
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Tab. 26 Podstawowe dane o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego wg regionów w 2008 r. 

 
Źródło: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku, 

2009, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.   
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3.3. Atrakcyjność inwestycyjna   
 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku od lat prowadzi badania atrakcyjności 

inwestycyjnej województw. Atrakcyjność ta jest syntetyczną miarą ich konkurencyjności w wielu 

aspektach. Przeprowadzając rankingi bierze się pod uwagę następujące cechy regionów:  

− Dostępność transportowa (waga 20), 

− Zasoby i koszty pracy(waga 25), 

− Rynek zbytu (waga 15), 

− Infrastruktura gospodarcza (waga 10), 

− Infrastruktura społeczna (waga 5), 

− Bezpieczeństwo powszechne (waga 5), 

− Aktywność regionu wobec inwestorów (waga 20). 

Cechy te przy nadaniu odpowiednich wag (zaznaczonych przy cechach w nawiasie) składają cię na 

syntetyczną ocenę atrakcyjności województw (Tab. 27).  

 

WZP zajęło w tym rankingu w roku 2010 szóstą pozycję pomiędzy województwem wielkopolskim i 

łódzkim. Można zatem powiedzieć, że WZP znajduje się wśród regionów Polski wykazujących 

największy potencjał rozwojowy i dysponujących wielkimi miastami o pewnych cechach metropolii. 

Pierwsze cztery miejsca tradycyjnie od lat zajmują województwa śląskie, dolnośląskie, mazowieckie i 

małopolskie. Najwyższą, bo drugą po dolnośląskim pozycję, uzyskało WZP w sferze aktywności 

województwa wobec inwestorów, co dobrze świadczy o władzach samorządowych regionu i 

głównych miast. Najniżej ocenione zostało (12 miejsce) bezpieczeństwo powszechne. Słabiej również 

wypadło WZP w dziedzinie infrastruktury gospodarczej (dziewiąte miejsce) oraz zasobów i kosztów 

pracy (ósme miejsce). Z reguły jednak pod względem różnych aspektów atrakcyjności inwestycyjnej 

WZP mieści się w pierwszej dziesiątce regionów Polski.  

 

Rankingi tego rodzaju powinny  być traktowane z pewną ostrożnością, gdyż zawsze obciążone są 

pewnym subiektywizmem. Ostateczną miarą atrakcyjności jest wielkość inwestycji na 1 mieszkańca 

danego obszaru (Tab. 28). WZP z 5034 zł na osobę plasuje pod tym względem w 2009 r. się nieco 

gorzej, bo na ósmym miejscu. Przeciętna wartość inwestycji w Polsce była wyższa – 5729 zł. W roku 

2002 pozycja WZP na tle kraju była podobna – dziewiąte miejsce. Inwestycje w przeliczeniu na 

1 mieszkańca podwoiły się w Polsce w latach 2002-2009. Tempo ich wzrostu w WZP było trochę 

wyższe – 219. Województwo plasowało się w środku stawki – na ósmym miejscu. Trzeba jednak 

zauważyć, że województwo pomorskie, o nieco podobnej strukturze gospodarki, osiągnęło w latach 

2002-2009 najwyższą w kraju dynamikę inwestycji na 1 mieszkańca – 282 (Tab. 29). Przeprowadzona 

przez IBnGR ocena atrakcyjności WZP wskazuje większy potencjał regionu, niż wynika to z realnych 

inwestycji w dłuższym okresie czasu, a także aktualnej kondycji gospodarki regionu. Potwierdza to 

słuszność rozpowszechnionych w Zachodniopomorskiem opinii o niewykorzystywanym potencjale 

regionu i marnowanych szansach rozwojowych.  

 



 
Marek Dutkowski, Województwo Zachodniopomorskie. Raport Regionalny 2011  

 

 
88 

 

 

 

Tab. 27 Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski w 2010 r. 

 

 
 

Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2010 r., 2010, KAS - IBnGR, Gdańsk 
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Tab. 28 Nakłady inwestycyjne w Polsce wg województw na 1 mieszkańca [zł]  
 

Lata 
Jednostka terytorialna 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

POLSKA 2 858 2 902 3 155 3 434 4 062 5 030 5 700 5 729 

MAZOWIECKIE 5 365 5 009 5 309 5 634 6 445 8 023 9 108 8 723 

POMORSKIE 2 803 2 647 3 042 3 370 4 036 5 627 6 310 7 903 

DOLNOŚLĄSKIE 3 290 3 126 3 597 3 970 5 076 6 041 6 420 6 519 

ŚLĄSKIE 2 765 2 842 3 050 3 297 4 187 5 285 5 883 6 117 

WIELKOPOLSKIE 3 078 3 652 3 800 3 792 4 176 4 880 5 939 5 390 

KUJAWSKO-POMORSKIE 2 314 2 143 2 254 2 622 2 981 3 925 4 817 5 375 

ŁÓDZKIE 2 277 2 368 2 803 3 490 3 889 5 403 5 791 5 250 

ZACHODNIOPOMORSKIE 2 296 2 377 2 903 2 831 3 835 4 100 5 332 5 034 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 197 1 985 2 325 2 322 2 418 3 217 4 384 4 861 

MAŁOPOLSKIE 2 546 2 844 2 821 3 082 3 967 4 637 4 905 4 526 

OPOLSKIE 1 872 2 010 2 212 2 553 2 773 3 581 3 778 4 409 

LUBUSKIE 2 456 2 567 2 728 3 287 3 537 4 529 4 382 4 380 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 896 2 001 2 165 2 735 3 312 3 769 4 140 4 101 

PODKARPACKIE 1 948 2 168 2 345 2 440 2 817 3 351 3 759 4 064 

PODLASKIE 1 813 2 053 2 320 2 720 3 064 3 572 4 046 3 892 

LUBELSKIE 1 579 1 643 1 848 1 992 2 261 2 799 3 526 3 673 
 

Źródło: BDL GUS 

 

Tab. 29 Wzrost nakładów inwestycyjnych w Polsce wg województw  
na 1 mieszkańca w latach 2002/2009 [2002=100] 

  

Jednostka terytorialna 2009/2002 

POLSKA 200 

POMORSKIE 282 

OPOLSKIE 236 

LUBELSKIE 233 

KUJAWSKO-POMORSKIE 232 

ŁÓDZKIE 231 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 221 

ŚLĄSKIE 221 

ZACHODNIOPOMORSKIE 219 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 216 

PODLASKIE 215 

PODKARPACKIE 209 

DOLNOŚLĄSKIE 198 

LUBUSKIE 178 

MAŁOPOLSKIE 178 

WIELKOPOLSKIE 175 

MAZOWIECKIE 163 
 

Źródło: BDL GUS 
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4. Obszary problemowe – synteza  
 

4.1.  Identyfikacja obszarów problemowych  
Problemy społeczne powstają w społeczeństwie i dotyczą zarówno jego samego, jak i jego otoczenia 

przyrodniczego, ekonomicznego, politycznego, kulturowego itd. Problem rodzi się, gdy stan realny 

odbiega od stanu pożądanego. Obszary problemowe to takie, na których obiektywnie i subiektywnie 

stwierdza się w istotnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego stan (sytuacje, zjawiska, 

procesy) niezgodne z powszechnie uznawanymi za prawidłowe (należyte, godne, właściwe, 

obowiązujące, standardowe). Ta stwierdzona na danym obszarze niezgodność jest źródłem problemu 

o charakterze przestrzennym. Problemy mogą dotyczyć jakości życia, funkcjonowania państwa i 

instytucji publicznych, gospodarki, samej przyrody oraz relacji między gospodarka, ludźmi i przyrodą, 

transportu, bezpieczeństwa itd. Problemy społeczne wymagają reakcji społecznej – zgody oraz 

wspólnego działania w celu ich usunięcia, albo przynajmniej ograniczenia ich najbardziej 

negatywnych skutków. Obszary problemowe wymagają polityki przestrzennej i regionalnej.  

 

W studiach diagnostycznych do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 r. nie 

zidentyfikowano w WZP ani jednego problemu o znaczeniu krajowym, dostrzegając je wyłącznie na 

terenie Polski Wschodniej. Wyznaczono natomiast następujące obszary problemowe o znaczeniu 

międzywojewódzkim (Rys. 44):  

− Pas nadmorski: zagrożenia związane ze skutkami zmian klimatycznych, ochrona brzegu 

morskiego, presja urbanizacyjna, produkcja energii wiatrowej.   

− Pogranicze polsko-niemieckie: niedorozwój infrastruktury, odpływ ludności, wykluczenie 

społeczne i marginalizacja głównie ludności wiejskiej, polaryzacja społeczna.   

− Dolina Odry: zagospodarowanie terenów zalewowych, brak przepraw mostowych, 

rozwiązanie problemu kaskadyzacji, zachowanie cennych obszarów przyrodniczych, 

zaostrzenie standardów budowlanych.   

− Pas Pojezierza Pomorskiego: Zagospodarowanie terenów post-PGR-owskich, marginalizacja i 

wykluczenie społeczne, niska dostępność przestrzenna.  

  

Ustalenia niniejszego raportu potwierdzają istnienie na terytorium WZP ww. problemów oraz 

związanych z nimi obszarów. Na podstawie kryteriów wynikających z potrzeb poszukiwania 

potencjałów rozwojowych oraz diagnoz odmiennych niż KPZK 2033 wyróżniono na obszarze WZP 

następujące cztery obszary problemowe: 

− Szczecin i SOM   

− Obszar nadmorski  

− Obszar Nadodrza i pogranicza  

− Obszar wielowymiarowych ograniczeń rozwoju   

Obszary te częściowo nakładają się. Szczecin i SOM koncentruje w sobie problemy wielkomiejskie, 

problemy pogranicza oraz problemy strefy brzegowej (zarówno zalewowej, jak morskiej). Obszar 

nadmorski stanowi część pogranicza, ale jednocześnie sam zawiera w sobie granicę morską. Jedynie 

obszar wielowymiarowych ograniczeń rozwoju (w tym syndrom post-PGR-owski), położone głównie 

w centralnej i południowej części WZP stanowią odrębny, choć również niejednorodny obszar. Dla 

każdego z tych obszarów problemowych wskazano główne potencjały, bariery i problemy rozwojowe.  
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Rys. 45 Obszary problemowe o znaczeniu krajowym i międzywojewódzkim  

 

 
 

Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 r. 
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4.2.  Szczecin i SOM   
 

Obszar Szczecina i SOM33 obejmuje w ujęciu szerokim Szczecin, Świnoujście oraz powiaty kamieński, 

policki, goleniowski, stargardzki i gryfiński (Rys. 45). W ujęciu wąskim obejmuje Szczecin i jego 

ulegającą suburbanizacji strefę podmiejską: miasta Police, Goleniów i Gryfino, gminy Dobra 

Szczecińska, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Kobylanka (Rys.46).  

 

W ujęciu szerokim Szczecin i SOM dysponują następującym potencjałem rozwojowym o znaczeniu 

ponadregionalnym: 

− Wykształcone wodne, kolejowe, drogowe i lotnicze, funkcje bramowe oraz służąca im 

infrastruktura (porty morskie i rzeczne, port lotniczy, drogi i koleje do Niemiec)  

− Istniejące i potencjalne funkcje usługowe (transport i logistyka, edukacja, ochrona zdrowia, 

wellness, turystyka i rozrywka) 

− Znaczny kapitał ludzki i społeczny  

− Atrakcyjne turystycznie wybrzeże i kurorty nadmorskie (zwłaszcza markowe Międzyzdroje)  

Do barier rozwojowych należą:   

− Słaba dostępność transportowa z Polski i ograniczona dostępność z przedpola portu  

− Rozległość obszaru SOM i wynikające z tego znaczne odległości pomiędzy jego głównymi 

ośrodkami (zwłaszcza pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem)  

− Liczne i rozległe obszary objęte ochroną środowiskową i krajobrazową  

Problemy rozwojowe wynikają głównie na następujących negatywnych zjawisk:  

− Brak poważnych inwestycji prywatnych34   

− Niska innowacyjność gospodarki  

− Dysproporcje rozwojowe i narastająca polaryzacja gospodarcza i społeczna  

− Niedostateczna współpraca w celu kreowania funkcji metropolitalnych  

 
W ujęciu wąskim SOM wymienione wyżej potencjały należy uzupełnić o: 

− Śródmieście i obszary nadwodne (waterfronty) Szczecina  

Specyficznymi dodatkowymi barierami są: 

− Gwałtowne osłabienie przemysłu w samym Szczecinie  

− Słaby choć rosnący potencjał akademicki  

− Przewaga społecznego kapitału wewnętrznego i nieoficjalnego nad zewnętrznym i oficjalnym  

− Negatywny wizerunek miasta  

Problemem głównym SOM w ujęciu wąskim jest:  

− Poprawa współpracy międzygminnej w celu poprawy jakości życia i warunków 

gospodarowania a w efekcie zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej Szczecina 

i jego strefy podmiejskiej  

                                                           
33

 Wg przyjętej w niniejszym raporcie delimitacji SOM jako obszaru problemowego w dwóch ujęciach – szerokim i wąskim. 
Nie pokrywa się ona z terytorium związku komunalnego Stowarzyszenie SOM (Rys. 47).  

34 
Oczywiście, w SOM powstaje terminal LNG w Świnoujściu, powstała fabryka opon Bridgestone w Stargardzie, buduje się 
i modernizuje drogi, infrastrukturę portową, obiekty hotelowe, mieszkania itd. Na tle innych regionów metropolitalnych 
Polski jest to jednak niewiele.  
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Rys. 46 Szczeciński Obszar Metropolitalny w ujęciu szerokim  
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Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski  

 

 

Rys. 47 Szczeciński Obszar Metropolitalny w ujęciu wąskim   
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Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski  
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Rys. 48 Terytorium Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny  
 

 
 

Źródło: http://www.szczecin.eu/sites/default/files/mapy.pdf 
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4.3.  Obszar nadmorski  
 

Obszar nadmorski obejmuje w ujęciu szerokim obejmuje Szczecin, Świnoujście i Koszalin oraz powiaty 

kamieński, policki, goleniowski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński i sławieński (Rys. 48). W zachodniej  

części pokrywa się obszarem problemowym SOM oraz obszarem pogranicza w szerokim ujęciu. W 

ujęciu wąskim jest to  18 miast i gmin brzegowych, tzn. posiadających na swoim terytorium lub 

graniczących z wodami morskimi35: Szczecin, Police, Goleniów, Stepnica, Nowe Warpno, Świnoujście, 

Międzyzdroje, Wolin, Dziwnów, Kamień Pomorski, Rewal, Trzebiatów, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, 

Będzino, Mielno, Darłowo i Postomino (Rys. 49). W zachodniej  części również pokrywa się obszarem 

problemowym SOM i obszarem pogranicza w wąskim ujęciu. Oznacza to, że dla kilku miast i gmin 

dylematy odnalezienia się w trójkącie „morze/zalew/rzeka – metropolia – granica” ma istotne 

znaczenie. Dotyczy to głównie Świnoujścia i w pewnym stopniu Szczecina36. Gdyby starać się pogodzić 

wszystkie potencjały, to celem Szczecina winno być uzyskanie pozycji (jedynej w Polsce, ale nie 

jedynej w Europie i świecie) transgranicznej metropolii nadwodnej (transborder waterfront 

metropolis). Świnoujście natomiast jest transgranicznym miastem portowym (transborder port city).   

Główny potencjał rozwojowy obszaru nadmorskiego WZP w ujęciu szerokim to:  

− Morskie funkcje bramowe (liczne, zróżnicowane porty i przystanie: Świnoujście, Szczecin, 

Kołobrzeg, Police i inne)  

− Turystyczne, rekreacyjne, uzdrowiskowe i rozrywkowe walory, atrakcje, zagospodarowanie, 

kadry i renoma wybrzeża morskiego  

− Dostęp do zasobów i walorów morza (w tym surowcowych i biologicznych)  

− Walory umożliwiające rozwój energetyki wiatrowej na morzu i lądzie  

Bariery rozwojowe to ponownie:  

− Słaba dostępność transportowa do całego obszaru z zagranicy i Polski, a także wewnętrzna  

− Dysproporcje pomiędzy miejscowościami bezpośrednio korzystającymi z turystyki i portów a 

pozostałymi, które dotykają z tego tytułu tylko koszty, straty lub inne obciążenia  

− Niewłaściwe zagospodarowanie brzegu morskiego  

− Zagrożenia (erozja, powodzie) wynikające z ekstremalnych zdarzeń hydrometeorologicznych   

W obszarze nadmorskim w ujęciu szerokim występują następujące problemy rozwojowe:   

− Osłabienie i restrukturyzacja tradycyjnej gospodarki morskiej i trudności odbudowy 

gospodarki morskiej w nowych warunkach  

− Dewastacja walorów turystycznych i obniżenie konkurencyjności atrakcji turystycznych 

wybrzeża  

W ujęciu wąskim do potencjałów należy dołączyć liczne morskie i rzeczne obszary nadwodne 

(waterfronty). Barierą jest brak współpracy efektywnej międzygminnej. Główny problem rozwojowy 

w obszaru nadmorskiego w skali lokalnej to praktyczny brak ZZOP i planowania przestrzennego 

obejmującego tereny lądowe, strefę brzegową i akweny morskie, zalewowe lub rzeczne. 

                                                           
35 Do granicy wód Portu Szczecin Odra klasyfikowana jest jako morskie wody wewnętrzne, a zatem Szczecin jest miastem 

nadmorskim, a port w Szczecinie jest portem morskim. Zalew Szczeciński, Świna i Dziwna to teŜ morskie wody wewnętrzne.  
36 Ta obiektywnie uwarunkowana sytuacja trudnego wyboru strategicznego tłumaczy częściowo kłopoty Szczecina z 

określeniem charakteru i misji miasta, co nazywane jest potocznie „brakiem pomysłu na Szczecin”. W konkursie na Kulturalną 
Stolicę Europy 2016 postawiono na transgraniczność i nie znalazło to akceptacji jurorów, a w mieście wywołało spory i 
podziały. Tymczasem Lublin kreując się na „bramę na Wschód” odniósł sukces.  



 
Marek Dutkowski, Województwo Zachodniopomorskie. Raport Regionalny 2011  

 

 
96 

 

 

 

 

Rys. 49 Obszar nadmorski WZP w ujęciu szerokim  
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Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski  

 

 

Rys. 50 Obszar nadmorski WZP w ujęciu wąskim   
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Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski  
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4.4.  Obszar Nadodrza i pogranicza  
 

Obszar Nadodrza i pogranicza polsko-niemieckiego w ujęciu szerokim obejmuje Szczecin, Świnoujście 

oraz powiaty policki i gryfiński (Rys. 50). W ujęciu wąskim jest to 10 miast i gmin, których terytoria 

graniczą z Republika Federalną Niemiec:  miasta Świnoujście, Police, gminy Nowe Warpno, Dobra 

Szczecińska, Kołbaskowo, Widuchowa, Chojna, Cedynia, Mieszkowice i Boleszkowice (Rys. 51). Na 

obszarze pogranicza WZP znajduje się 13 przejść granicznych z Niemcami (Tab. 30). Niestety, 

zaledwie trzy z gmin pogranicza posiadają przejścia graniczne umożliwiające ruch osobowy i 

towarowy: Kołbaskowo, Dobra Szczecińska i Chojna. Połączenie kolejowe w Berlinem możliwe jest 

tylko przez Szczecin37.  

 

Potencjały rozwojowe Naododrza i pogranicza w ujęciu szerokim to:  

− Kreowanie zachodniej kresowości– sąsiedztwo, kohabitacja, współpraca polsko-niemiecka w 

sferze „codzienności”, samorządowej, kulturalnej i społecznej  

− Popyt mieszkańców Przedpomorza na usługi metropolitalne Szczecina i SOM  

− Niemieckie  inwestycje i programy rozwojowe  

Do barier rozwojowych tego obszaru w ujęciu szerokim należą:  

− Brakujące i niepełne przejścia graniczne (przeprawy mostowe, komunikacja publiczna)  

− Bariery instytucjonalne i językowe  

Najważniejsze są następujące problemy rozwojowe:  

− Narastająca peryferyjność i odpływ ludności po niemieckiej stronie i w południowej części  

obszaru po polskiej stronie  

− Zależność wielu lokalnych inicjatyw od decyzji podejmowanych na szczeblu 

międzypaństwowym   

− Dysproporcje pomiędzy miejscowościami bezpośrednio korzystającymi z dostępu do granicy i 

Odry, a pozostałymi, które dotykają z tego tytułu tylko koszty, straty lub inne obciążenia  

 

W ujęciu wąskim pojawiają się dodatkowe potencjały:  

− Zasoby i walory wód Odry i jej doliny (w tym dla elektrowni cieplnych, ale głównie dla żeglugi 

oraz turystyki i rekreacji)  

− Suburbanizacja Szczecina po niemieckiej stronie - powstawanie polsko-niemieckich 

społeczności,  

Dodatkowe bariery w skali lokalnej stanowią: 

− Zagrożenia powodziowe, zwłaszcza w efekcie ekstremalnych  zdarzeń 

hydrometeorologicznych  

− Niewielka i malejąca gęstość zaludnienia (wyjątkiem jest strefa podmiejska Szczecina)  

− Rozległe i liczne obszary objęte ochroną środowiska i krajobrazu (w tym NATURA 2000)  

                                                           
37 Jesienią 2010 r. otwarto w Heringsdorfie (Niemcy) Punkt Koordynujący Działania ws. Połączenia Kolejowego Berlin –

Świnoujście 
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Rys. 51 Obszar Nadodrza i pogranicza WZP w ujęciu szerokim 
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Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski  

 

Rys. 52 Obszar Nadodrza i pogranicza WZP w ujęciu wąskim 
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Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski  
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Tab. 30 Przejścia graniczne z Niemcami w WZP 

 

Nazwa przejścia Rodzaj Rodzaj ruchu granicznego Powiat Gmina 

Osinów Dolny 
- Hohenwutzen 

drogowe Ruch osobowy (bez autobusów) 

Osinów Dolny 
- Hohensaaten 

rzeczne Ruch osobowy i towarowy 

Cedynia 

Krajnik Dolny - 
Schwedt 

drogowe Ruch osobowy i towarowy Chojna 

Widuchowa - Gartz rzeczne Ruch osobowy i towarowy Widuchowa 

Gryfino - Mescherin rzeczne Ruch osobowy i towarowy 

Gryfino - Mescherin drogowe 
Ruch  osobowy i towarowy 

czynne od 1.03 do 30.09 w godz. 6
00

-20
00 

i od 1.10 do 28/29.02 w 
godz.7

00
-18

00
 

gryfiński 

Gryfino 

Rosówek - Rosow drogowe Ruch osobowy 

Kołbaskowo - 
Pomellen 

drogowe Ruch osobowy i towarowy 

Bobolin - 
Schwennenz 

drogowe 
Ruch osobowy i towarowy 

czynne od 1.03 do 30.09 w godz. 6
00

-20
00 

i od 1.10 do 28/29.02 w 
godz.7

00
-18

00
 

Kołbaskowo 

Lubieszyn - Linken drogowe Ruch osobowy i towarowy 

Buk - Blankensee drogowe 
Ruch osobowy i towarowy 

czynne od 1.03 do 30.09 w godz. 6
00

-20
00

 i od 1.10 do 28/29.02 
w godz.7

00
-18

00
 

policki 

Dobra 
Szczecińska 

Świnoujście - 
Ahlbeck 

drogowe 
Ruch osobowy 

(pieszy, rowerowy bez silników oraz autobusy w komunikacji 
wahadłowej między Świnoujściem i Ahlbeckiem) 

powiat miejski 
Świnoujście 

Świnoujście - 
Ahlbeck 

kolejowe
38

 
Ruch osobowy (do Stralsundu)  

(obsługuje go Usedomer Bader Bahn UBB  
- Uznamska Kolejka Uzdrowiskowa)  

powiat miejski 
Świnoujście 

Szczecin-Gumieńce - 
Grambow,Tantow 

kolejowe Ruch osobowy i towarowy 
powiat miejski 

Szczecin 

 
Źródło: www.mitfahrzentrale-polen.de/granica.html 

 

                                                           

38 Połączenie uruchomione we wrześniu 2008 r. po dziewięcioletnich staraniach obu stron.  
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4.5.  Obszar wielowymiarowych ograniczeń rozwojowych  
 

Obszar wielowymiarowych ograniczeń rozwojowych obejmuje ok. połowę powierzchni WZP – całą 

jego część środkową i południową (Rys. 52). Są to następujące powiaty: myśliborski, pyrzycki, 

choszczeński, wałecki, drawski, łobeski, świdwiński, białogardzki, szczecinecki. Jest to teren 

pojezierny, silnie zalesiony, pozbawiony większych miast i słabo zaludniony. Na obszarze tym 

występują liczne i zróżnicowane ograniczenia rozwojowe. Ich przezwyciężenie wymaga interwencji 

publicznej i pomocy z zewnątrz. Inaczej obszarowi temu zagraża trwała izolacja, zacofanie, ubóstwo i 

wynikające z nich patologie społeczne.  

 

Do nielicznych potencjałów rozwojowych tego obszaru należą:    

− Zasoby i walory przyrodnicze oraz krajobrazowe dla rozwoju turystyki i rekreacji  

Wykorzystanie tych zasobów utrudniają liczne ograniczenia o charakterze barier:  

− Słaba dostępność z regionu i kraju  

− Niskie kapitał ludzki i społeczny  

− Odpływ ludności  

Problemy rozwojowe   

− Zapewnienie dostępu całej ludności do podstawowych usług publicznych (medycznych, 

edukacyjnych, administracyjnych i in.)  

− Bezrobocie  

− Ubóstwo  

 

Rys. 53 Obszar wielowymiarowych ograniczeń rozwojowych 
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Źródło: Opracowanie własne Marek Dutkowski  
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5. Najważniejsze wyzwania województwa zachodniopomorskiego 
w kontekście współpracy w ramach Polski Zachodniej  

 

W świetle zawartej w poprzednich rozdziałach analizy uwarunkowań i potencjałów rozwojowych 

WZP sformułować można następujące wyzwania stojące przez tym regionem w kontekście 

ewentualnej współpracy w ramach Polski Zachodniej:  

− Wypracowanie wspólnej polityki, celów i instrumentów współpracy ze wschodnimi landami 

Niemiec, Skandynawią i Republiką Czeską  

− Ukształtowanie wzdłuż Odry głównej osi rozwojowej Polski Zachodniej z ośrodkami węzłowymi i 

biegunami wzrostu Szczecin i Wrocław jako części Pasma rozwojowego CETC-ROUTE65  

− Poprawa dostępności transportowej Szczecina i SOM do Poznania i Wrocławia  

− Wykształcenie nowych specjalizacji gospodarczych (głównie usługowych) zgodnych lub 

uzupełniających się ze specjalizacjami innych regionów Polski Zachodniej  

− Włączenie krystalizujących się klastrów WZP do istniejących sieci gospodarczych Wielkopolski i 

Dolnego Śląska  

− Podniesienie jakości oferty turystycznej, rekreacyjnej i rozrywkowej WZP oraz włączenie jej do 

kompleksowej oferty turystycznej i kulturalnej Polski Zachodniej skierowanej do klientów 

krajowych, europejskich i globalnych (hasła: od morza do gór, od metropolii do wsi, od historii do 

nowoczesności, od dzikości do najnowszych technologii, od polskości do wielokulturowości, od 

kultury wysokiej do rozrywki itd.)  

− Poprawa wizerunku WZP i Szczecina jako równorzędnych składników i równoprawnych 

partnerów w koalicji regionów, metropolii i miast Polski Zachodniej  
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Rys. 54 Priorytety rozwoju przestrzennego Polski Zachodniej 

 

 
Źródło: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego  
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6. Propozycje projektów strategicznych dla Polski Zachodniej 2020 
 
Poniższe propozycje wynikają w pierwszym rzędzie ze sformułowanych wyżej wyzwań rozwojowych 

WZP. Są to złożone zadania do wykonania, o znaczeniu strategicznym dla rozwoju samego WZP, oraz 

– w różnym stopniu – dla rozwoju innych regionów. Wszystkich województw PZ, co nie zawsze jest 

możliwe bez podjęcia współpracy międzyregionalnej. Ponadto, na poziomie makroregionalnym 

pojawiają się problemy, które niekoniecznie wynikają z potrzeb rozwojowych poszczególnych 

województw, a nawet całego makroregionu PZ, są natomiast istotne z punktu widzenia Polski i Unii 

Europejskiej.  

Z punktu widzenia WZP etap formułowania projektów strategicznych otwiera następujące poważne 

dylematy, które powinny być jak najszybciej rozstrzygnięte przez władze wojewódzkie (Rys. 53):  

− Jakie miejsce powinna znaleźć w strategii rozwoju Polski Zachodniej gospodarka morska?  

(taki sam dylemat dotyczy gospodarki na obszarach górskich i podgórskich)   

− Którędy powinny przebiegać zmodernizowane szlaki transportowe ze Skandynawii przez 

Świnoujście do Czech i dalej na południe?  

(dylemat ten dotyczy zarówno przebiegu dróg kołowych, jak i linii kolejowych.   

  

Projekty strategiczne dla Polski Zachodniej 2020 zostały przedstawione w postaci kart, zawierających 

podstawowe informacje o projekcie. Oprócz tymczasowej nazwy, głównego celu, potencjalnych 

partnerów oraz narzędzi określono proponowana formę organizacyjną, a na końcu poziom 

zaangażowania i potencjalne korzyści dla WZP, w kontekście przedstawionych w rozdziale piątym 

wyzwań rozwojowych województwa.   

Należy podkreślić, że są to jedynie propozycje autorskie, wynikające z niniejszego raportu, innych 

opracowań oraz dotychczasowych dyskusji nad strategią rozwoju Polski Zachodniej.  

Zaproponowano 11 następujących projektów, którym nadano tymczasowe nazwy w celu ułatwienia 

dyskusji (uszeregowano je alfabetycznie, zgodnie z tymi nazwami, nie według znaczenia):  

 

− Brama do Czech / Brána na Polské  

− Brama do Niemiec / Das Tor nach Polen  

− Brama do Skandynawii / Porten till den Polen - Gate til det Polen 

− Dziedzictwo kultury Zachodu  

− Energetyka jutra  

− Geny i komórki ludzkie  

− Instytut Odrzański  

− Medycyna jutra  

− Nanotechnologia  

− Od morza do gór – po wypoczynek i zdrowie  

− Ponad Odrą i Nysą   
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Nazwa projektu  Brama do Czech / Brána na Polské  

Cel główny projektu  Poprawa kompetencji czechoznawczej w PZ, a także uzyskanie przez PZ w 

dziedzinie relacji gospodarczych, kulturalnych i międzyludzkich z Republiką 

Czeską dominującej pozycji w kraju, istotnej nawet w skali międzynarodowej  

Partnerzy  Samorząd gospodarczy, terytorialny, NGO, szkoły, media, placówki kultury w 

PZ i Republice Czeskiej  

Narzędzia  Tworzenie wiedzy o Czechach, języku i kulturze czeskiej, tworzenie i 

wspieranie instytucji, inicjowanie i wspieranie inicjatyw sieciowych – przy 

wykorzystaniu Polaków i osób polskiego pochodzenia przebywających w tych 

landach   

Forma organizacyjna  Pakiet projektów międzynarodowych  

Zaangażowanie WZP  Umiarkowane, ale istotne w kwestiach tranzytu czeskiego przez polskie porty 

Korzyści dla WZP  Koncepcja CETC Route_65 wymaga pojawienia się w pewnym momencie 

kapitału ludzkiego zdolnego wykorzystać nowe możliwości dla poszerzenia i 

intensyfikacji relacji z Czechami (handel, tranzyt, turystyka)  
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Nazwa projektu  Brama do Niemiec / Das Tor nach Polen  

Cel główny projektu  Umocnienie kompetencji niemcoznawczej w PZ, a także uzyskanie przez PZ w 

dziedzinie relacji gospodarczych, kulturalnych i międzyludzkich z Niemcami 

dominującej pozycji w kraju, istotnej nawet w skali międzynarodowej 

Partnerzy  Samorząd gospodarczy, terytorialny, NGO, szkoły, media, placówki kultury w 

PZ i krajach związkowych Meklemburgia-Przedpomorze, Brandenburgia, 

Berlin, Saksonia oraz Hamburg  

Narzędzia  Poszerzanie wiedzy o Niemczech i Niemcach, zwłaszcza w landach 

wschodnich, języku i kulturze niemieckiej, tworzenie i wspieranie instytucji, 

inicjowanie i wspieranie inicjatyw sieciowych – przy wykorzystaniu Polaków i 

osób polskiego pochodzenia przebywających w tych landach   

Forma organizacyjna  Pakiet projektów międzynarodowych  

Zaangażowanie WZP  Poważne, przede wszystkim w kontekście współpracy z Berlinem i 

Hamburgiem oraz Meklemburgią-Przedpomorzem i Brandenburgią 

Korzyści dla WZP  Szybszy przepływ wiedzy i kapitału z Niemiec, wzrost dochodów 

mieszkańców 
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Nazwa projektu  Brama do Skandynawii / Porten till den Polen - Gate til det Polen 

Cel główny projektu  Umocnienie kompetencji skandynawistycznej w PZ, a także uzyskanie przez 

PZ w dziedzinie relacji gospodarczych, kulturalnych i międzyludzkich ze 

Szwecją, Danią i Norwegią dominującej pozycji w kraju, istotnej nawet w skali 

międzynarodowej 

Partnerzy  Samorząd gospodarczy, terytorialny, NGO, szkoły, media, placówki kultury w 

PZ i wybranych regionach Szwecji, Danii ewentualnie Norwegii (kluczowa rola 

Kopenhagi/Malmoe)  

Narzędzia  Poszerzanie wiedzy o Skandynawii i Skandynawach, języku i kulturze 

niemieckiej, tworzenie i wspieranie instytucji, inicjowanie i wspieranie 

inicjatyw sieciowych – przy wykorzystaniu Polaków i osób polskiego 

pochodzenia przebywających w tych krajach  

Forma organizacyjna  Pakiet projektów międzynarodowych  

Zaangażowanie WZP  Poważne, przede wszystkim w kontekście współpracy z Kopenhagą/Malmoe 

Korzyści dla WZP  Szybszy przepływ wiedzy i kapitału z Niemiec, wzrost dochodów 

mieszkańców 
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Nazwa projektu  Energetyka jutra  

Cel główny projektu  Uzyskanie jak najwyższego poziomu niezależności energetycznej, udziału OZE 

oraz bezpieczeństwa energetycznego dla obszaru PZ jako istotnego źródła 

przewagi konkurencyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej  

Partnerzy  Podmioty sektora energetyki tradycyjnej i alternatywnej, NGO, jednostki 

naukowe i akademickie, jednostki wsparcia przedsiębiorczości i 

innowacyjności   

Narzędzia  Stworzenie Masterplanu Energetyka Polski Zachodniej 2020,  

Forma organizacyjna  Platforma porozumienia pod politycznych patronatem samorządów 

wojewódzkich  

Zaangażowanie WZP  Poważne, przynajmniej część działań winna być sterowana ze Szczecina  

Korzyści dla WZP  WZP jest liderem w wykorzystaniu OZE i ma dalsze wielkie perspektywy w tej 

dziedzinie   
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Nazwa projektu  Dziedzictwo kultury Zachodu   

Cel główny projektu  Obszar PZ zawsze przynależał kulturowo do Zachodu. Rozpoznanie , 

inwentaryzacja, udostepnienie i marketing miejsc, krajobrazów, obiektów 

nieruchomych i ruchomych, ale także postaci, które związane były z PZ i 

miały wielki wkład w rozwój kultury Zachodu.   

Partnerzy  Muzea, kościoły, uczelnie artystyczne i humanistyczne, instytucje ochrony 

zabytków, marchandzi, krytycy, świat artystyczny,  

Narzędzia  Wspieranie poszczególnych inicjatyw lokalnych  

Forma organizacyjna  Pakiet projektów krajowych  

Zaangażowanie WZP  W miarę posiadanych zasobów kulturowych. Ale również rozpoczęcie 

zabiegów o wprowadzenie Wałów Chrobrego na światowa listę dziedzictwa 

kulturowego UNESCO jako wybitnego przykładu zespołu urbanistycznego 

budynków użyteczności publicznej na nadwodnych terenach pofortecznych.  

Korzyści dla WZP  Poprawa wizerunku regionu, jego atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej, a 

pewnych dziedzinach też inwestycyjnej.  
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Nazwa projektu  Geny i komórki ludzkie  

Cel główny projektu  Znaczne zwiększenie kompetencji, potencjału i efektów, w tym komercyjnych 

badań genetycznych i cytologicznych ludzi. Wypracowanie naukowej, 

medycznej i biznesowej specjalizacji ZP w tej dziedzinie na jak najwyższym 

poziomie.  

Partnerzy  Jednostki naukowe i akademickie, szpitale kliniczne, laboratoria, 

innowacyjne przedsiębiorstwa sektora biomedycznego, jednostki wsparcia 

przedsiębiorczości i innowacyjności    

Narzędzia  Wykreowanie i wspieranie działania sieci naukowej w tej dziedzinie, 

wspieranie młodych naukowców  

Forma organizacyjna  Sieć naukowa lub klaster  

Zaangażowanie WZP  Poważne, przynajmniej część działań winna być sterowana ze Szczecina 

Korzyści dla WZP  Uczelnie WZP mają poważne osiągniecia w tej dziedzinie. Należy zadbać i 

umocnienie i rozwój tego potencjału, przede wszystkim inwestując w ludzi.  
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Nazwa projektu  Instytut Odrzański  

Cel główny projektu  Stworzenie instytucji, która gromadziłaby wiedzę naukową i praktyczną na 

temat dorzecza Odry, a głównie samej sieci wodnej: z jednej  strony 

klimatologiczną, geomorfologiczną, hydrologiczną, hydrograficzną, 

hydrobiologiczną i rybacką, a z drugiej hydrotechniczną, transportową i 

turystyczno-rekreacyjną. Instytut Odrzański mógłby stać się ośrodkiem 

bieżącego doradztwa, a także poważnym graczem w dziedzinie gospodarki 

wodnej w skali europejskiej.  

Partnerzy  Samorządy województw PZ, instytucje naukowe i akademickie kompetentne 

w tej dziedzinie, Rejonowe Zarządy Gospodarki Wodnej, Urząd Morski w 

Szczecinie  

Narzędzia  Prowadzenie monitoringu i zarządzanie bazami danych, prowadzenie badań 

stosowanych, edukacja powszechna i specjalistyczna 

Forma organizacyjna  Think tank – fundacja publiczna samorządów wojewódzkich, utrzymywana w 

pewnej części z ich składek, ale głównie na rynku badań i doradztwa, 

działająca w trzech sferach: monitoringu i zarządzania bazami danych, badań 

stosowanych, edukacji  

Zaangażowanie WZP  Jeden z oddziałów ID powinien się znaleźć w Szczecinie (np. związany z 

obszarem ujścia Odry oraz zagospodarowaniem obszarów nadbrzeżnych - 

waterfrontów)  

Korzyści dla WZP  Uzyskanie poważnego partnera w sporach i debatach na temat 

zagospodarowania obszaru ujścia Odry. Uzyskanie kompetencji w dziedzinie 

gospodarki wodnej i transport śródlądowego i waterfrontów.   
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Nazwa projektu  Medycyna przyszłości  

Cel główny projektu  Znaczne zwiększenie kompetencji i uzyskanie silnej pozycji w wybranych 

(bardzo wąskie specjalizacje) dyscyplinach medycznych i największych 

perspektywach rozwojowych – transplantologia, mikrochirurgia, chirurgia 

rekonstrukcyjna, nieinwazyjna diagnostyka, dopasowane do profili chorego 

leki, zdalne diagnozowanie i monitorowanie chorych itd.  

Partnerzy  Jednostki naukowe i akademickie, szpitale kliniczne, laboratoria, ośrodki 

diagnostyczne, innowacyjne przedsiębiorstwa sektora biomedycznego, 

jednostki wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności    

Projekt: Geny i komórki ludzkie  

Projekt: Nanotechnologia  

Narzędzia  Wykreowanie i wspieranie działania sieci naukowej w tych wąsko  

wyspecjalizowanych dyscyplinach, wspieranie młodych lekarzy   

Forma organizacyjna  Sieć naukowa lub klaster  

Zaangażowanie WZP  Poważne, przynajmniej część działań winna być sterowana ze Szczecina 

Korzyści dla WZP  Placówki medyczne WZP mają poważne osiągniecia w niektórych z tych 

dyscyplin. Należy zadbać i umocnienie i rozwój tego potencjału, wszystkim 

inwestując w ludzi oraz aparaturę  
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Nazwa projektu  Nanotechnologia  

Cel główny projektu  Znaczne zwiększenie kompetencji, potencjału i efektów, w tym komercyjnych 

badań w dziedzinie nanotechnologii. Wypracowanie naukowej, medycznej i 

biznesowej specjalizacji ZP w tej dziedzinie na jak najwyższym poziomie.  

Partnerzy  Jednostki naukowe i akademickie, laboratoria, innowacyjne przedsiębiorstwa 

sektora nano, jednostki wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności    

Narzędzia  Wykreowanie i wspieranie działania sieci naukowej w dziedzinie 

nanotechnologii, wspieranie młodych naukowców  

Forma organizacyjna  Sieć naukowa lub klaster  

Zaangażowanie WZP  Poważne, przynajmniej część działań winna być sterowana ze Szczecina 

Korzyści dla WZP  Uczelnie WZP mają poważne osiągniecia w dziedzinie mamotechnologii. 

Należy zadbać i umocnienie i rozwój tego potencjału, przede wszystkim 

inwestując w ludzi.  
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Nazwa projektu  Od morza do gór – po wypoczynek i zdrowie  

Cel główny projektu  Zwiększenie i podniesienie jakości potencjału ZP w sferze turystyki, 

gastronomii, rekreacji, wellness i spa oraz rozrywki. Wytworzenie palety 

produktów najwyższej klasy (w swoim rodzaju), które byłyby elastycznie 

oferowane na rynku krajowym, europejskim i światowym.  

Partnerzy  Samorządy terytorialne, ROT, POT i LOT, podmioty sektora turystyki i 

rekreacji 

Narzędzia  Inspirowanie i kreowanie nowych produktów w tej sferze. Budowa oferty na 

rynek  

Forma organizacyjna  Porozumienie, stowarzyszenie, fundacja lub spółka handlowa  

Zaangażowanie WZP  Znaczne, być może rola wiodąca. Na pewno kluczowa w sferze produktów 

turystyki i rekreacji morskiej i nadmorskiej  

Korzyści dla WZP  Wzrost konkurencyjności tego sektora, zwiększenie dochodów firm i 

mieszkańców. Zdobycie kompetencji menedżerskich 
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Nazwa projektu  Ponad Odrą i Nysą  

Cel główny projektu  Poprawa dostępności transportowej pomiędzy konkretnymi miastami 

obszarami leżącymi po obu stronach granicy polsko-niemieckiej  

Partnerzy  Zarządy dróg, przedsiębiorstwa transportowe, samorządy miast i powiatów.  

Narzędzia  Przygotowanie (od koncepcji do projektu realizacyjnego) i realizacja (budowa 

i modernizacja dróg i mostów ale też uruchamianie połączeń) przedsięwzięć 

poprawiających dostępność transportową.  

Forma organizacyjna  Pakiet projektów międzynarodowych  

Zaangażowanie WZP  Znaczne, nawet możliwa rola wiodąca  

Korzyści dla WZP  Możliwość poprawy dostępności Berlina ze Szczecina i Świnoujścia 
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