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1. Wstęp 

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Starogard Gdański podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia 

obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Starogardu Gdańskiego (Uchwała nr 

XXV/230/2016). Diagnozę potwierdzającą spełnienie przez obszary zdegradowane i obszar 

rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia stanowi Załącznik nr 2 do tej uchwały, pn. „Analiza 

wskaźnikowa obszaru miasta Starogard Gdański. Delimitacja obszaru zdegradowanego. Wyznaczenie 

obszaru rewitalizacji” z 2015 r. Analiza ta była pierwszym etapem związanym z przygotowaniem 

planu rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego. W kolejnych etapach zakładano szczegółowe 

doprecyzowanie potencjałów i potrzeb dla wybranego obszaru (Stare Miasto) – w tym metodami 

warsztatowymi i z wykorzystaniem wniosków z badań społecznych, a także określenie szczegółowych 

zapisów programu rewitalizacji. 

Niniejszy dokument stanowi jeden z elementów realizacji zadania związanego z przygotowaniem 

planu rewitalizacji. Powstał on na podstawie szczegółowej analizy problemów i zjawisk społecznych 

na obszarze rewitalizacji. Prezentuje zarówno stan obecny (problemy i potrzeby), jak i prognozowany 

w zakresie zjawisk społecznych w 9 obszarach życia społeczno-gospodarczego (z uwzględnieniem 

liczbowych danych demograficznych i społeczno-ekonomicznych): 

1. Rynek pracy; 

2. Bezpieczeństwo; 

3. Pomoc społeczna; 

4. Mieszkalnictwo; 

5. Ochrona zdrowia; 

6. Edukacja; 

7. Udział w życiu społecznym; 

8. Bariery architektoniczne; 

9. Kultura. 

2. Opis metodologiczny 

Projekt badawczy, którego efektem jest niniejsza Diagnoza, składał się z następujących etapów: 

• opracowanie całościowej koncepcji badania i kwestionariuszy ankiet w uzgodnieniu  

z Zamawiającym, 

• przeprowadzenie badań metodą PAPI (z zastosowaniem papierowych kwestionariuszy), 

realizowanych bezpośrednio przez ankieterów), 

• analiza uzyskanych danych, 

• zdefiniowanie wyzwań strategicznych dla polityki społecznej obszaru rewitalizacji, 

• wyznaczenie celów i konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym 

zjawiskom społecznym, 

• wskazanie sposobów oraz wskaźników monitorowania problemów społecznych, 

• opracowanie koncepcji monitorowania stopnia zmian w zakresie diagnozowanych 

obszarów, 

• opracowanie Diagnozy. 
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2.1. Desk research 

Analiza danych zastanych (desk research) była podstawową metodą pozyskiwania informacji 

niezbędnych do realizacji celu badania. 

W pierwszym etapie desk research Wykonawca pozyskał źródła danych w 9 obszarach życia 

społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem liczbowych danych demograficznych i społeczno-

ekonomicznych. Przedmiotem analizy desk research były dane statystyki publicznej: 

• Bazy Danych Lokalnych GUS, 

• Urzędu Statystycznego w Gdańsku, 

• PUP w Starogardzie Gdańskim, 

• MOPS w Starogardzie Gdańskim. 

Wykonawca przeprowadził także analizę danych pochodzących z gotowych opracowań, w tym: 

• Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Starogard Gdański na lata 

2014-2020, Gdański 2013; 

• Załącznika nr 2 do Uchwały nr XXV/230/2016 Rady Miasta Starogard Gdański: „Analiza 

wskaźnikowa obszaru miasta Starogard Gdański. Delimitacja obszaru zdegradowanego. 

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji”, Gdańsk 2015; 

• Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, Załącznik 1.4.: Plan 

Działania Dla Strategicznego Obszaru Rozwojowego „Rewitalizacja”, Starogard Gdański 

2014; 

• Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-

2020, Starogard Gdański 2014; 

• Raportu o stanie miasta 2014, Starogard Gdański 2015; 

• Identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych zjawisk wpływających na gospodarkę i rynek 

pracy powiatu starogardzkiego do roku 2020, Starogard Gdański 2009; 

•  „Alkohol – Narkotyki – Przemoc. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 

roku na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański”, Starogard Gdański 2015. 

2.2. Badanie ilościowe (PAPI) 

Tradycyjne wywiady kwestionariuszowe (PAPI – Paper and Pen Personal Interview), to jedna  

z technik badań ilościowych. Polega ona na bezpośrednim kontakcie ankietera z respondentem. 

Zadaniem ankietera jest odczytywanie pytań z kwestionariusza ankiety w formie papierowej 

 i zaznaczanie w nim wszystkich odpowiedzi badanego. Dane pozyskane w czasie wywiadu są 

następnie kodowane i wprowadzane do elektronicznego systemu badawczego przez 

wykwalifikowanych koderów. 

Badanie ilościowe z zastosowaniem metody PAPI przeprowadzono wśród mieszkańców obszaru 

rewitalizacji (w ich mieszkaniach), a także przedstawicieli instytucji mających siedzibę na obszarze 

rewitalizacji (w siedzibach instytucji). 

Podczas realizacji wywiadów w najdogodniejszych dla badanych miejscach (dom, siedziba organizacji) 

dążono do tego, aby rozmowa miała szczery charakter, a każdy z uczestników miał nieskrępowaną 



 
 
 
 

 
Diagnoza zjawisk społecznych w celu podejmowania działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z opieką, 
wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; bezrobociem; wykluczeniem społecznym, starzeniem się mieszkańców 

i biernością społeczną 

Strona 7 z 177 

możliwość artykułowania własnych poglądów, bez poczucia, że informacje te nie zostaną objęte 

klauzulą poufności. 

Zastosowane w procesie kodowania oryginalne oprogramowanie Wykonawcy pod nazwą CATI-

System.pl™, zapewniło pełną kontrolę nad przejściami w kwestionariuszu. Program badawczy 

zminimalizował pomyłki związane np. z wprowadzeniem danych w różnych jednostkach lub w złym 

zakresie. Po wygenerowaniu baz danych badań ilościowych zostały one poddane kontroli przez 

wyznaczonego pracownika Wykonawcy. Przed przystąpieniem do opracowania analizy statystycznej, 

bazy poddane zostały obróbce analitycznej pod kątem: analizy pytań filtrujących, statystycznego 

uśrednienia wpisów tożsamych z wykorzystaniem algorytmów key collision oraz Levenshteina, 

poprawności zakodowania form tekstowych wg określonego klucza. 

2.2.1. Badanie wśród mieszkańców 

Badanie ilościowe zostało zrealizowane bezpośrednio przez ankieterów w mieszkaniach 

respondentów, na reprezentatywnej próbie mieszkańców obszaru rewitalizacji mających powyżej 15 

lat, dobranych metodą losowo-kwotową z uwzględnieniem płci, wieku i wykształcenia. 

Zastosowane reguły doboru próby (poziom ufności: 95%; dopuszczalny błąd: 3,2%) zagwarantowały, 

że z 95% prawdopodobieństwem możliwe było szacowanie wyników z błędem wynoszącym 3,2% dla 

populacji mieszkańców obszaru miasta. Kwotami (warstwami) w badaniu były płeć, wiek  

i wykształcenie. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców miasta (GUS BDL, stan na 31.12.2015) oraz struktura próby 

Starogard 
Gdański 

16-19 lat 20-24 lata 25-34 lata 35-49 lat 50-64 lata 64 lata i więcej 
Ogółem 

M K M K M K M K M K M K 

Liczebność 1 003 943 1 551 1 466 4 115 3 850 4 936 4 817 4 541 5 247 4 373 7 154 43 996 

Liczba ankiet 21 19 32 30 84 79 101 99 93 107 89 146 900 

Tabela 2. Struktura mieszkańców powiatu starogardzkiego ze względu na wykształcenie (GUS, Narodowy Spis 
Powszechny 2011) 

Powiat 
starogardzki 

Wykształcenie 

wyższe średnie 
zasadnicze 
zawodowe 

gimnazjalne 
podstawowe i 

niżej 
Ogółem 

Liczebność 11 886 56 844 29 716 5 939 16 184 120 569 

Odsetek 9,9% 47,1% 24,6% 4,9% 13,4% 100% 

Liczba ankiet 89 424 222 44 121 900 

Kwestionariusz ankiety badania PAPI z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, sporządzony w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, składał się z 8 pytań w części metrycznej i 71 w części właściwej, 

podzielonej na 9 obszarów tematycznych, zgodnych z założeniami projektu badawczego. 

2.2.2. Badanie wśród przedstawicieli instytucji 

Badanie ilościowe z wykorzystaniem techniki tradycyjnych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI) 

przeprowadzono na próbie 300 przedstawicieli firm, instytucji, organizacji, jednostek 
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samorządowych, podmiotów kościelnych obszaru rewitalizacji, z uwzględnieniem specyfiki 

działalności danego podmiotu. 

Kwestionariusz ankiety badania PAPI z przedstawicielami instytucji z obszaru rewitalizacji, 

sporządzony w uzgodnieniu z Zamawiającym, składał się z 2 pytań w części metrycznej i 39 pytań w 

części właściwej, podzielonej na 9 obszarów tematycznych, zgodnych z założeniami projektu 

badawczego. 

3. Analiza danych zastanych 

3.1. Charakterystyka miasta 

Starogard Gdański jest ośrodkiem obszaru etniczno-kulturowego zwanego Kociewiem, liczącego 

około 3 000 km2. To miasto powiatowe o powierzchni 25,27 km2 znajduje się w południowej części 

województwa pomorskiego, w odległości 50 km od Gdańska, przy drodze krajowej nr 22 Berlin-

Kaliningrad. Przez Starogard przebiega linia kolejowa, która łączy się z węzłem kolejowym w Tczewie. 

Położenie uatrakcyjnia malownicza dolina rzeki Wierzycy, przepływającej przez środek miasta1. 

3.2. Synteza zapisów dokumentów strategicznych dotyczących 

rewitalizacji Starogardu Gdańskiego 

Zgodnie z zapisami „Strategii rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” z 2014 r., 

Starogard Gdański, a w szczególności Stare Miasto z jego układem urbanistycznym, jest 

najatrakcyjniejszym elementem MOF pod względem zachowanej tkanki zabytkowej. W Wojewódzkiej 

Ewidencji Zabytków ujętych jest 291 obiektów z terenu miasta, natomiast w Gminnej Ewidencji 

Zabytków 621 obiektów (dane Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Starogardzkiego na lata 

2014-2017). Za jeden z obszarów o dużej wartości historycznej uznano Rynek Starogardu Gdańskiego, 

posiadający duży potencjał do pełnienia funkcji centrum życia kulturalno-społecznego, miejsca 

rekreacji, spędzenia czasu wolnego, organizacji imprez kulturowych. Równocześnie jednak, 

historyczna tkanka mogąca zostać wykorzystania do zwiększenia aktywności społecznej, jest słabą 

stroną obszaru z uwagi na zaniedbanie pod kątem infrastrukturalnym, duży ruch kołowy (w tym 

wykorzystanie Rynku przede wszystkim jako parkingu), ograniczenie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych z uwagi na bariery architektoniczne, zdegradowanie i liczne problemy społeczne 

(śródmieście obejmujące w szczególności rejony zabytkowego Rynku oraz ul. Kościuszki)2. 

„Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2013-2020” określa 

misję Starogardu jako „miasta atrakcyjnego dla mieszkańców, inwestorów i gości, efektywnego w 

wykorzystaniu zasobów i położenia geograficznego”. Misja ma zostać wypełniona poprzez 4 główne 

cele rozwoju: 

1. Poprawa warunków osiedleńczych w mieście; 

2. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta; 

                                                           
1
 Raport o stanie miasta 2014, Starogard Gdański 2015, s. 3. 

2
 Plan działania dla Strategicznego Obszaru Rozwojowego „Rewitalizacja”, [w:] Strategia rozwoju 

Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, Starogard Gdański 2014, s. 4-7. 
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3. Poprawa infrastruktury miasta; 

4. Rozwój społeczny. 

Realizacja tych celów ma przyczynić się do: 

 poprawy warunków osiedleńczych i życia mieszkańców, aby zahamować ich odpływ z miasta 

 i przyciągnąć nowych, 

 wykorzystania współpracy międzynarodowej i doświadczeń innych miast, zwłaszcza  

w Regionie Morza Bałtyckiego, a także funduszy Unii Europejskiej do poprawy atrakcyjności  

i promocji miasta, 

 współpracy z gminami Kociewia i Obszaru Dolnej Wisły na rzecz lepszego gospodarczego 

wykorzystania tradycji kulturowych, historycznych i walorów turystycznych regionu, 

 rozwoju oferty inwestycyjnej na terenie miasta oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, 

 poprawy powiązań komunikacyjnych z Trójmiastem i Tczewem, 

 polepszenia i rozszerzenia oferty edukacyjnej, z naciskiem na znajomość języków obcych, 

 poprawy sytuacji na rynku pracy – zmniejszenie bezrobocia3. 

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020” za 

najważniejszy problem społeczny zagrażający stabilizacji rodziny na terenie powiatu uznano brak 

bezpieczeństwa ekonomicznego, wynikający z trudnej sytuacji na rynku pracy, niskiego poziomu 

zarobków i wysokich kosztów utrzymania4. Jedną z barier pogłębiających problemy społeczne w 

obszarze funkcjonowania rodziny i pełnienia przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych stanowił 

brak odpowiedniej infrastruktury wspierającej działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz brak inicjatyw 

mających na celu organizację atrakcyjnych, aktywnych i konstruktywnych form spędzania wolnego 

czasu (problem w szczególności dotyczący rodzin wielodzietnych). Szansą na zmianę sytuacji 

środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym miało stać się systemowe podejście do rodziny, 

tak by dysfunkcje nie były traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych osób5. Wśród 

głównych ograniczeń udziału seniorów w życiu społecznym wymieniono stan zdrowia, bariery 

przestrzenne, brak środków finansowych oraz postawy wycofywania się z kontaktów społecznych. 

Stwierdzono brak inicjatyw na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz działań promujących 

pozytywny wizerunek seniora, a także niewystarczającą dostępność wysokiej jakości usług 

opiekuńczych6. Trudna jest również sytuacja mieszkających na terenie powiatu osób 

niepełnosprawnych, pomimo intensywnych działań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Sami niepełnosprawni, uczestniczący w ankietyzacji towarzyszącej tworzeniu „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-202” zwracali uwagę 

                                                           
3
 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2013-2020, Starogard Gdański 2013, s. 

30-31. 
4
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020, Starogard 

Gdański 2014, s. 15. 
5
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020, Starogard 

Gdański 2014, s. 15-19. 
6
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020, Starogard 

Gdański 2014, s. 22-23. 
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na marginalizację zagadnienia niepełnosprawności, której towarzyszy brak przygotowania 

umożliwiającego kompleksowe widzenie i rozwiązywanie problemów tej grupy7. 

Przeprowadzona w 2013 r. aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta 

Starogard Gdański doprowadziła do następujących wniosków: 

• promowany w sposób szczególny powinien być kompleksowy rozwój społeczno-

gospodarczy miasta i regionu. Rozwój ten dotyczyć powinien przede wszystkim 

funkcji turystycznych i związanych z kulturą. 

• Integralnym elementem tych działań powinna stać się kompleksowa rewitalizacja 

obszaru miasta, gdzie – w ramach obszarów zdegradowanych – zlokalizowana jest 

większość wartościowych elementów zasobu dziedzictwa8. 

W LPR 2014-2020 zidentyfikowano również podstawowe problemy związane z rewitalizacją miasta 

(w tym związane z zagadnieniami społecznymi i ekonomicznymi). 

• Problemy społeczne: 

o Brak poczucia ładu i estetyki; 

o Bezrobocie; 

o Niewykorzystane walory turystyczne; 

o Brak czynszowego budownictwa mieszkaniowego; 

o Ubóstwo dużej części społeczeństwa; 

o Brak zaangażowania społecznego w działania na rzecz miasta; 

o Zbytnie zagęszczenie przestrzenne grup społecznie wykluczonych; 

o Struktura zawodowa niedostosowana do wymogów rynku; 

o Brak systemu wsparcia dla tzw. „ginących zawodów”. 

• Problemy ekonomiczne: 

o Brak rozwoju przemysłu; 

o Brak środków na przeprowadzenie zadań związanych z rewitalizacją; 

o Brak ułatwień w zakresie rozwoju drobnej wytwórczości; 

o Brak współpracy pomiędzy Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym i Urzędem 

Gminy; 

o Brak pozyskania środków zewnętrznych (unijnych); 

o Brat zachęt dla inwestorów zewnętrznych; 

o Rosnące koszty utrzymania miasta; 

o Nieuporządkowane sprawy prawne nieruchomości; 

o Brak polityki marketingowej w celu ściągnięcia inwestorów; 

o Zbyt mało połączeń transportowych (PKP, PKS złej jakości) z obszarem Trójmiasta; 

o Odpływ mieszkańców z miasta9. 

                                                           
7
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020, Starogard 

Gdański 2014, s. 24-25. 
8
 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Starogard Gdański na lata 2014-2020, Gdańsk 2013, 

s. 22. 
9
 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Starogard Gdański na lata 2014-2020, Gdańsk 2013, 

s. 24-25. 
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W połowie 2015 r. przygotowano analizę wskaźnikową obszaru miasta Starogard Gdański związaną  

z delimitacją obszaru zdegradowanego i wyznaczeniem obszaru rewitalizacji (Załącznik nr 2 do 

Uchwały nr XXV/230/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z 27 kwietnia 2016 r.). W dokumencie tym 

przyjęto, że władze miasta wnioskować będą o objęcie wsparciem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego jednostki urbanistycznej nr X, tj. obszaru śródmiejskiego 

 z historycznym centrum miasta, obejmującego 180 ha i zamieszkiwanego przez 6 854 osoby10. 

3.3. Sytuacja demograficzna 

Miasto Starogard Gdański w 2015 r. zamieszkiwane było przez 48 309 osób, z czego 51,9% stanowiły 

kobiety. Mieszkańcami miasta jest 38,0% ludności powiatu starogardzkiego (127 289). 

Rysunek 1. Udział kobiet i mężczyzn w populacji Starogardu Gdańskiego, powiatu starogardzkiego  
i województwa pomorskiego w 2015 r. 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę ludności miasta, powiatu i województwa w ostatnich  

5 latach. Obserwuje się stopniowy wzrost liczby mieszkańców województwa i powiatu oraz spadek 

liczby zamieszkujących miasto (od 2011 do 2015 r. o 1,6%). 

Tabela 3. Liczba ludności Starogardu Gdańskiego, powiatu starogardzkiego i województwa pomorskiego  
w latach 2011-2015 

Rok Pomorskie 
Powiat 

starogardzki 
Starogard 
Gdański 

Udział mieszkańców 
Starogardu w ludności 

powiatu 

2011 2 283 500 126 816 49 101 38,7% 

2012 2 290 070 127 097 48 808 38,4% 

2013 2 295 811 127 279 48 621 38,2% 

2014 2 302 077 127 297 48 327 38,0% 

2015 2 307 710 127 289 48 309  38,0% 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Saldo migracji w Starogardzie Gdańskim w 2014 r. było ujemne, podobnie jak w latach poprzednich i 

wynosiło -177 osób. Oznacza to, że wielkość emigracji z miasta przewyższa wielkość imigracji do 

                                                           
10

 Analiza wskaźnikowa obszaru miasta Starogard Gdański. Delimitacja obszaru zdegradowanego. Wyznaczenie 
obszaru rewitalizacji, Gdańsk 2015, s. 79. 

51,3% 

50,8% 

51,9% 

48,7% 

49,2% 

48,1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Pomorskie 

Powiat starogardzki 

Starogard Gdański 

Kobiety Mężczyźni 



 
 
 
 

 
Diagnoza zjawisk społecznych w celu podejmowania działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z opieką, 
wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; bezrobociem; wykluczeniem społecznym, starzeniem się mieszkańców 

i biernością społeczną 

Strona 12 z 177 

miasta. Wskaźnik ten w porównaniu do sytuacji w powiecie i województwie przedstawiał się 

niekorzystnie w całym analizowanym okresie. 

W 2015 r. przyrost naturalny w mieście (107) był o połowę niższy niż w powiecie (201). W 2014 r. 

odnotowano ubytek naturalny (-30), co oznacza spadek liczby ludności o 30 osób w związku z tym, że 

liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń. 

Tabela 4. Saldo migracji i przyrost naturalny w Starogardzie Gdańskim, powiecie starogardzkim  
i województwie pomorskim w latach 2011-2015 

 

Saldo migracji 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pomorskie 2 649 2 279 1 951 1 863 1 972 brak danych 

Powiat starogardzki 3 -99 -69 -222 -147 brak danych 

Starogard Gdański -197 -198 -172 -315 -177 brak danych 

 

Przyrost naturalny 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pomorskie 7 571 5 727 4 579 3 854 4 484 3 561 

Powiat starogardzki 587 377 375 273 257 201 

Starogard Gdański 143 81 38 53 -30 107 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Gęstość zaludnienia w Starogardzie jest bardzo wysoka w porównaniu do sąsiednich gmin, powiatu i 

województwa. W 2015 r. wynosiła 1 911 osób na km2 (w powiecie: 95 os./km2; w województwie: 126 

os./km2). Starogard jest jedną z trzech gmin powiatu, w których gęstość zaludnienia spadła w okresie 

2011-2015 o więcej niż dwie osoby (pozostałe to: Skarszewy – miasto i Skórcz – miasto). Szczegóły na 

temat gęstości zaludnienia przedstawiono na poniższym kartogramie i w tabeli. 
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Rysunek 2. Gęstość zaludnienia w gminach powiatu starogardzkiego w 2015 r. (ludność na km
2
) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Tabela 5. Gęstość zaludnienia w województwie pomorskim, powiecie starogardzkim i gminach powiatu  
w latach 2011-2015 (ludność na km

2
) 

Jednostka administracyjna 2011 2012 2013 2014 2015 

Województwo pomorskie 125 125 125 126 126 

Powiat starogardzki 94 94 95 95 95 

Starogard Gdański (gmina miejska) 1 942 1 931 1 923 1 912 1 911 

Starogard Gdański (gmina wiejska) 76 78 80 81 81 

Bobowo 59 59 59 59 60 

Czarna Woda (2011-2013: gmina miejska; 2014-2015: 
gmina miejsko-wiejska) 

119 119 118 118 118 

Czarna Woda (miasto w gminie miejsko-wiejskiej) - - - 288 289 

Kaliska 48 48 48 48 48 

Lubichowo 38 39 39 39 40 

Osieczna 24 24 24 23 23 

Osiek 16 16 16 16 16 

Skarszewy (gmina miejsko-wiejska) 86 86 87 87 87 

Skarszewy (miasto w gminie miejsko-wiejskiej) 663 658 656 654 659 

Skórcz (gmina miejska) 990 993 991 978 974 

Skórcz (gmina wiejska) 48 48 48 48 48 

Smętowo Graniczne 62 62 62 62 61 
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Zblewo 82 83 83 83 84 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2015 r. 61,3% ludności miasta stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, a po 19,4% znajdowało się 

w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Podobnie, jak w całym kraju na przestrzeni ostatnich 

lat, również w Starogardzie obserwowany jest trend starzenia się społeczeństwa – udział osób w 

wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym ulega stopniowemu zmniejszeniu, podczas gdy odsetek 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wzrasta. 

Warto też zauważyć, że lepiej pod tym względem przedstawia się sytuacja w powiecie. W 

porównaniu do niego, w Starogardzie obserwuje się niższy udział osób w wieku przedprodukcyjnym 

(o ok. 1 punkt procentowy) i produkcyjnym (ok. 1-2 p.p.), a wyższy w wieku poprodukcyjnym (ok. 3 

p.p.). 
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Rysunek 3. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w 
ogólnej liczbie ludności Starogardu Gdańskiego i powiatu starogardzkiego w latach 2011-2015 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Prognozy ludności powiatu starogardzkiego i województwa pomorskiego opracowane w 2014 r. 

pokazują, że do 2025 r. udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym będzie spadał,  

a w wieku poprodukcyjnym rósł i to w coraz większym stopniu. Jednak w 2030 r., chociaż utrzymany 

zostanie trend spadkowy dla wieku przedprodukcyjnego, to wzrośnie udział osób w wieku 

produkcyjnym (o 0,5 p.p. w przypadku województwa i 0,3 w przypadku powiatu w porównaniu do 

roku 2025). Zmniejszy się także poziom wzrostu udziału ludności w wieku poprodukcyjnym. 
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Tabela 6. Prognozy ludności powiatu starogardzkiego i województwa pomorskiego na lata 2020, 2025 i 2030 
według funkcjonalnych grup wieku 

 Funkcjonalne grupy wieku 
Pomorskie Powiat starogardzki 

Liczba Odsetek Liczba Odsetek 

Prognoza na rok 2020 

Wiek przedprodukcyjny 446 092 19,2% 26 110 20,3% 

Wiek produkcyjny 1 444 462 62,2% 81 011 63,1% 

Wiek poprodukcyjny 433 573 18,7% 21 348 16,6% 

Ogółem 2 324 127 100,0% 128 469 100,0% 

Prognoza na rok 2025 

Wiek przedprodukcyjny 438 944 18,8% 25 114 19,5% 

Wiek produkcyjny 1 424 485 61,0% 79 635 61,8% 

Wiek poprodukcyjny 471 354 20,2% 24 009 18,6% 

Ogółem 2 334 783 100,0% 128 758 100,0% 

Prognoza na rok 2030 

Wiek przedprodukcyjny 409 582 17,5% 22 789 17,8% 

Wiek produkcyjny 1 436 256 61,5% 79 765 62,1% 

Wiek poprodukcyjny 488 174 20,9% 25 818 20,1% 

Ogółem 2 334 012 100,0% 128 372 100,0% 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Wskaźnik obciążenia demograficznego w postaci liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym w 2015 r. wynosił w Starogardzie Gdańskim 63,2 osoby i był wyższy niż 

w powiecie (58,4) i województwie (60,7). Różnica pomiędzy wartością wskaźnika dla miasta, powiatu 

i województwa zwiększyła się w analizowanym okresie na niekorzyść miasta. 

Rysunek 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Starogardzie Gdańskim, powiecie starogardzkim i 
województwie pomorskim w latach 2011-2015 
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3.4. Rynek pracy 

W 2015 r. na terenie miasta działalność prowadziło 5 391 podmiotów, w porównaniu do 5 302  

w roku 2011. Na przestrzeni 5 lat nastąpił zatem niewielki wzrost liczby podmiotów, o 1,7% 

(w porównaniu do 7,2% dla powiatu i 9,2% dla województwa). 

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej w Starogardzie Gdańskim, powiecie starogardzkim i 
województwie pomorskim w latach 2011-2015 

Rok Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

2011 258 197 10 761 5 302 

2012 265 033 11 038 5 373 

2013 271 784 11 209 5 316 

2014 275 990 11 318 5 289 

2015 281 861 11 541 5 391 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Największa zmiana ogółem dotyczyła wzrostu liczby starogardzkich mikroprzedsiębiorstw. Liczba 

małych podmiotów do 2014 r. spadała, by w 2015 r. zbliżyć się do poziomu z roku 2011, liczba 

średnich firm niemal się nie zmieniła, a w przypadku dużych utrzymywała się. 

Rysunek 5. Podmioty gospodarki narodowej w Starogardzie Gdańskim według klas wielkości (2011-2015) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Spośród podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, mających siedzibę w Starogardzie, 

prawie 1/5 funkcjonuje na obszarze rewitalizacji (18,3%). W przypadku sektora publicznego jest to 

ponad połowa (56,3%). Biorąc pod uwagę sekcje PKD, najwyższy jest udział podmiotów z obszaru 

rewitalizacji w sekcji O (administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne) – 72,7%. Dużo mniejszy, ok. 4/10, jest w przypadku sekcji L (działalność związana  
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z obsługą rynku nieruchomości) – 37,6% i P (edukacja) – 41,2%. Najniższy jest w sekcji Q (opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna) – 9,2%. 

Tabela 8. Zestawienie liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, funkcjonujących na 
obszarze rewitalizacji i całego miasta w 2015 r. 

Wyszczególnienie Miasto 
Obszar 

rewitalizacji 

Udział podmiotów z 
obszaru rewitalizacji w 

liczbie podmiotów 
funkcjonujących w całym 

mieście 

Ogółem 5 391 986 18,3% 

Według sektorów własności 

Sektor publiczny 144 81 56,3% 

Sektor prywatny 5 236 901 17,2% 

Według sekcji PKD 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 37 9 24,3% 

B Górnictwo i wydobywanie - - - 

C Przetwórstwo przemysłowe 491 61 12,4% 

D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

5 - - 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

12 
3 

25,0% 

F Budownictwo 735 104 14,1% 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

1 722 
293 

17,0% 

H Transport i gospodarka magazynowa 350 35 10,0% 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

111 
31 

27,9% 

J Informacja i komunikacja 93 15 16,1% 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 199 31 15,6% 

L 
Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

237 
89 

37,6% 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 396 76 19,2% 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

89 
14 

15,7% 

O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

22 
16 

72,7% 

P Edukacja 165 68 41,2% 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 303 28 9,2% 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 81 24 29,6% 

S Pozostała działalność usługowa 340 88 25,9% 

Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku 

W mieście w 2011 i 2013 r. z rejestru REGON wykreślono więcej jednostek niż zarejestrowano (w 

powiecie taka sytuacja wystąpiła tylko w 2011 r.), jednak w pozostałym analizowanym okresie 

utrzymywała się przewaga jednostek nowo zarejestrowanych nad wykreślonymi. W związku z tym 

wzrastała liczba podmiotów wpisanych do rejestru (w mieście o 3,3% w 2015 r. w porównaniu do 

2011). 
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Rysunek 6. Podmioty wpisane do rejestru REGON, jednostki nowo zarejestrowane i jednostki wykreślone  
z rejestru REGON na 10 tys. ludności (Starogard Gdański, powiat starogardzki; 2011-2015) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Starogard Gdański posiada bardzo wysoki wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na 1000 ludności, w ostatnich 5 latach wynoszący ok. 87-89 osób (wobec 69-72 dla 

powiatu i 83-87 dla województwa). 
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Rysunek 7. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności (Starogard Gdański, powiat 
starogardzki, województwo pomorskie; 2011-2015) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Przeciętne wynagrodzenie w powiecie starogardzkim wzrasta. W 2015 r. wynosiło 3 560,38 zł i było  

o ok. 500 zł wyższe niż w 2010. Biorąc jednak pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto w relacji do średniej krajowej, to wynosiło ono w 2015 r. 85,8% dla powiatu i 99,5% dla 

województwa (Polska=100%), zatem nie przedstawiało się korzystnie. Po tendencji wzrostowej, 

utrzymującej się w latach 2011-2013, można zauważyć w powiecie spadek przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej. 

Tabela 9. Przeciętne wynagrodzenia w województwie i powiecie w latach 2011-2015 

 
Rok Jednostka Pomorskie Powiat starogardzki 

Wynagrodzenia ogółem 

2011 

zł 

3 567,49 3 058,97 

2012 3 696,89 3 245,52 

2013 3 847,12 3 388,99 

2014 4 011,59 3 443,68 

2015 4 132,13 3 560,38 

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

2011 

% 

98,4 84,4 

2012 98,7 86,7 

2013 99,2 87,4 

2014 100,2 86,0 

2015 99,5 85,8 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Większość pracujących mieszkańców miasta w 2015 r. stanowiły kobiety (54,8%). To o kilka punktów 

procentowych więcej niż wartości dla powiatu (50,6%) i województwa pomorskiego (51,3%). 
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Rysunek 8. Pracujący według płci w 2015 r. (Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo 
pomorskie) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Od 2012 r. obserwuje się wzrost liczby pracujących na 1000 ludności w mieście, powiecie  

i województwie. Starogard wypada bardzo pozytywnie na tle powiatu i województwa, jeśli chodzi  

o wartość tego wskaźnika – w 2015 r. były to 262 osoby (województwo: 229; powiat: 189). 

Rysunek 9. Pracujący na 1000 ludności (Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie; 
2011-2015) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Stopa bezrobocia w powiecie spada (z 20,4% w 2012 r. do 11,7% na koniec roku 2015), co 

odzwierciedla trend obserwowany w kraju i województwie. Można również zauważyć systematyczne 

zmniejszanie się różnicy pomiędzy stopą bezrobocia w powiecie i województwie, a także kraju (z ok. 7 

punktów procentowych w roku 2012 do ok. 2 p.p. w 2015 r.). 
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Rysunek 10. Stopa bezrobocia w powiecie starogardzkim, województwie pomorskim i kraju w latach 2011-
2015 

 

Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Starogardzie Gdańskim 

W analizowanym okresie liczba bezrobotnych zarejestrowanych starogardzian spadała i to  

w większym stopniu niż w powiecie. Na koniec 2015 r. wynosiła 1 499 osób w porównaniu do 3 195  

w 2011 r. (spadek ogółem o 53,1%, podczas gdy w powiecie o 45,6%, a w województwie o 27,2%). 

Rysunek 11. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (Starogard Gdański, powiat starogardzki; 2011-2015) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W ciągu ostatnich 5 lat spadała liczba bezrobotnych zarejestrowanych, w tym dotychczas 

niepracujących (o 3,2 punktu procentowego) i w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki (1,5 

punktu). W przypadku osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy nastąpił spadek w latach 
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2011-2012 i 2014-2015 (ogółem o 6,6 p.p.). W 2013 r., w porównaniu do roku 2012, doszło jednak do 

wzrostu o 1,3 p.p. Biorąc pod uwagę wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji, można 

zauważyć, że ich liczba malała, podczas gdy ich udział w liczbie zarejestrowanych ogółem rósł. 

Największe zmiany w tym obszarze dotyczą osób powyżej 50 roku życia i niepełnosprawnych. 

Tabela 10. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Starogardzie Gdańskim w latach 2011-2015 

Bezrobotni zarejestrowani 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Wyszczególnienie Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek Liczba Odsetek 

Ogółem 3 195 100,0% 3 157 100,0% 2 734 100,0% 2 072 100,0% 1 499 100,0% 

w tym dotychczas 
niepracujące 

498 15,6% 428 13,6% 399 14,6% 301 14,5% 186 12,4% 

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) 

Osoby w okresie do 
12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki 

179 5,6% 151 4,8% 127 4,6% 83 4,0% 61 4,1% 

Osoby będące w 
szczególnej sytuacji 
na rynku pracy 

2 951 92,4% 2 865 90,8% 2 517 92,1% 1 848 89,2% 1 286 85,8% 

w tym 
długotrwale 
bezrobotne 

1 656 51,8% 1 608 50,9% 1 446 52,9% 1 267 61,1% 803 53,6% 

w tym powyżej 
50 roku życia 

755 23,6% 745 23,6% 681 24,9% 599 28,9% 464 31,0% 

w tym samotnie 
wychowujące co 
najmniej jedno 
dziecko do 18 
roku życia 

374 11,7% 391 12,4% 370 13,5% 
brak 

danych 
brak 

danych 
brak 

danych 
brak 

danych 

w tym 
niepełnosprawni 

245 7,7% 277 8,8% 276 10,1% 249 12,0% 208 13,9% 

Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Starogardzie Gdańskim 

W 2011 r. najwięcej bezrobotnych stanowili tacy, którzy nie pracowali od 6 do 12 miesięcy (21,1%),  

a także niepracujący 1-3 miesiące (20,5%). Również w dwóch następnych latach były to największe 

grupy, jednak w 2012 r. na pierwszym miejscu byli niepracujący od 1 do 3 miesięcy (20,8%). W 2014 

r. najwięcej było bezrobotnych powyżej dwóch lat (21,0%), następnie od 12 do 24 miesięcy i 1-3 

miesiące (po 19,0%). 

Tabela 11. Zmiany długości okresu pozostawania bez pracy w Starogardzie Gdańskim w latach 2011-2014 

Okres pozostawania bez 
pracy 

2011 2012 2013 2014 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 

do 1 miesiąca 334 10,45 407 12,89 392 14,34 228 11,00 

1 do 3 654 20,47 656 20,78 491 17,96 400 19,00 

3 do 6 523 16,37 530 16,79 439 16,06 297 14,00 

6 do 12 675 21,13 521 16,50 539 19,71 329 16,00 

12 do 24 503 15,74 541 17,14 414 15,14 394 19,00 

powyżej 24 miesięcy 506 15,84 502 15,90 459 16,79 424 21,00 

Ogółem 3 195 100 3 157 100 2 734 100 2 072 100 

Raport o stanie starogardzkiej rodziny, Starogard Gdański 2015 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Starogardzie  

w 2011 r. przyjął wartość 10,2%, stopniowo jednak spadał i obecnie wynosi 5,1%. Podobnie duże 
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zmiany można zaobserwować w powiecie w latach 2011-2015 (z 11,3% do 6,1%). W województwie 

odsetek ten był niższy (w latach 2012-2013 było to 7,8%) i doszło do jego spadku o zaledwie 2,4 p.p. 

Rysunek 12. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (Starogard 
Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie; 2011-2015) – dane w % 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

3.5. Bezpieczeństwo 

Ponad połowa starogardzkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

sprzedaży znajduje się na obszarze rewitalizacji (54,9%). W przypadku punktów, w których napojów 

alkoholowych nie można spożywać w miejscu sprzedaży odsetek ten wynosi 26,9%. 

Tabela 12. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych na obszarze rewitalizacji i całego miasta w 2016 r. 

Kategoria Liczba/odsetek 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 
całe miasto 

108 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 
obszar rewitalizacji 

29 

Udział punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży z 
obszaru rewitalizacji w liczbie punktów dla całego miasta 

26,9% 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży – całe 
miasto 

51 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży – obszar 
rewitalizacji 

28 

Udział punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży z 
obszaru rewitalizacji w liczbie punktów dla całego miasta 

54,9% 

Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów Urzędu Miasta 

Trzy kategorie przestępstw: kradzież rzeczy (udział od 35,8% do 51,5%), kradzież z włamaniem 

(19,4%-28,6%) i uszkodzenie mienia (13,6%-24,1%), były głównymi zdarzeniami odnotowywanymi na 

terenie Starogardu przez Policję w latach 2010-2015. W analizowanym okresie najmniejsza liczba 
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odnotowanych zdarzeń dotyczyła kradzieży samochodu (udział od 1,7% do 3,0%), a także bójek  

i pobić (1,4%-3,8%). 

Tabela 13. Liczba zdarzeń odnotowanych na terenie Starogardu Gdańskiego w latach 2010-2015 z podziałem 
na 7 podstawowych kategorii przestępstw kryminalnych 

Podstawowe 
kategorie 

przestępstw 
kryminalnych 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ogółem 
N % N % N % N % N % N % 

Kradzież rzeczy 221 37,6% 254 41,8% 250 43,4% 300 51,5% 188 35,8% 263 42,5% 1476 

Kradzież 
samochodu 

17 2,9% 13 2,1% 10 1,7% 15 2,6% 16 3,0% 12 1,9% 83 

Kradzież z 
włamaniem 

155 26,4% 118 19,4% 139 24,1% 114 19,6% 125 23,8% 177 28,6% 828 

Rozbój, 
wymuszenie 
rozbójnicze 

22 3,7% 24 4,0% 15 2,6% 11 1,9% 27 5,1% 21 3,4% 120 

Bójki i pobicia 15 2,6% 17 2,8% 22 3,8% 8 1,4% 14 2,7% 18 2,9% 94 

Uszkodzenie 
mienia 

105 17,9% 146 24,1% 107 18,6% 95 16,3% 113 21,5% 84 13,6% 650 

Uszczerbek na 
zdrowiu 

52 8,9% 35 5,8% 33 5,7% 39 6,7% 42 8,0% 44 7,1% 245 

Ogółem 587 100,0% 607 100,0% 576 100,0% 582 100,0% 525 100,0% 619 100,0% 3496 

 Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim 

Niemal 4 z 10 zdarzeń z terenu miasta w latach 2010-2015 zostały odnotowane na obszarze 

rewitalizacji (37,3%). Najwyższy odsetek dotyczy uszkodzenia mienia (48,6%), a najniższy – bójek  

i pobić (21,3%). 

Rysunek 13. Udział zdarzeń odnotowanych na obszarze rewitalizacji i zdarzeń z obszaru Starogardu 
Gdańskiego w latach 2010-2015 z podziałem na 7 podstawowych kategorii przestępstw kryminalnych 
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Nieletni na obszarze rewitalizacji popełniali od 14,8% (uszczerbek na zdrowiu) do 100,0% (kradzież 

samochodu) przestępstw dokonywanych przez osoby poniżej 18 roku życia, odnotowywanych na 

terenie całego miasta w latach 2010-2015. 

Tabela 14. Liczba czynów popełnionych przez nieletnich na obszarze miasta i rewitalizacji w latach 2010-2015 

Podstawowe kategorie 
przestępstw kryminalnych 

Miasto 
Obszar 

rewitalizacji 

Udział czynów popełnionych przez nieletnich 
na obszarze rewitalizacji w ogóle zdarzeń w 

latach 2010-2015 

Kradzież rzeczy 41 17 41,5% 

Kradzież samochodu 1 1 100,0% 

Kradzież z włamaniem 16 5 31,3% 

Rozbój, wymuszenie 
rozbójnicze 

11 6 54,5% 

Bójki i pobicia 22 8 36,4% 

Uszkodzenie mienia 26 8 30,8% 

Uszczerbek na zdrowiu 54 8 14,8% 

Ogółem 171 53 31,0% 

Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim 

W latach 2012-2015 wykroczenia popełnione przez nieletnich na obszarze rewitalizacji stanowiły od 

46,9% (2013 r.) do 75,0% (2015 r.) wykroczeń popełnionych na terenie całego Starogardu. 

Tabela 15. Liczba wykroczeń popełnionych przez nieletnich w latach 2012-2015 na terenie Starogardu 
Gdańskiego 

 
2012 2013 2014 2015 Ogółem 

Miasto 31 32 33 52 148 

Obszar rewitalizacji 16 15 18 39 88 

Udział wykroczeń z obszaru 
rewitalizacji w wykroczeniach 
popełnionych przez nieletnich na 
terenie całego miasta 

51,6% 46,9% 54,5% 75,0% 59,5% 

Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim 

Na obszarze rewitalizacji w ostatnich trzech latach liczba interwencji Policji utrzymywała się na 

poziomie ok. 500-600 rocznie. 

Tabela 16. Liczba interwencji Policji w latach 2013-2015 na obszarze rewitalizacji 

 
2013 2014 2015 

Liczba interwencji 616 485 506 

Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim 

Pod względem bezpieczeństwa na drogach, obszar rewitalizacji wypada bardzo niekorzystnie.  

W całym analizowanym okresie (2010-2015) udział zdarzeń z obszaru rewitalizacji w ogóle zdarzeń 

odnotowanych na terenie miasta wynosił ponad połowę. Najgorzej było w roku 2010, kiedy to na 

obszarze rewitalizacji doszło do 70,0% wypadków drogowych, a odsetek rannych w zdarzeniach na 

tym obszarze wyniósł 69,0%. 
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Tabela 17. Liczba zdarzeń drogowych odnotowanych na terenie Starogardu Gdańskiego w latach 2010 -2015 
oraz ich skutki 

Rok Teren 
Wypadki 
drogowe 

Osoby 
zabite 

Osoby 
ranne 

Kolizje 
drogowe 

2010 

Miasto 50 0 58 474 

Obszar rewitalizacji 35 0 40 238 

Udział zdarzeń z obszaru rewitalizacji w ogóle zdarzeń 70,0% 0,0% 69,0% 50,2% 

2011 

Miasto 74 3 79 373 

Obszar rewitalizacji 42 2 44 224 

Udział zdarzeń z obszaru rewitalizacji w ogóle zdarzeń 56,8% 66,7% 55,7% 60,1% 

2012 

Miasto 53 2 59 298 

Obszar rewitalizacji 31 0 36 172 

Udział zdarzeń z obszaru rewitalizacji w ogóle zdarzeń 58,5% 0,0% 61,0% 57,7% 

2013 

Miasto 63 1 66 348 

Obszar rewitalizacji 34 1 35 208 

Udział zdarzeń z obszaru rewitalizacji w ogóle zdarzeń 54,0% 100,0% 53,0% 59,8% 

2014 

Miasto 77 0 92 338 

Obszar rewitalizacji 45 0 53 199 

Udział zdarzeń z obszaru rewitalizacji w ogóle zdarzeń 58,4% 0,0% 57,6% 58,9% 

2015 

Miasto 70 1 82 369 

Obszar rewitalizacji 38 0 47 198 

Udział zdarzeń z obszaru rewitalizacji w ogóle zdarzeń 54,3% 0,0% 57,3% 53,7% 

Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim 

Funkcjonariusze KPP z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii od lat organizują cykliczne spotkania  

z młodzieżą, w trakcie których omawiane są tematy dotyczące bezpieczeństwa np. „Bezpieczna droga 

do szkoły”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Dopalacze”, „Bezpieczny wypoczynek nad 

wodą” itp. 

W latach 2011-2014 na terenie Starogardu wzrastała liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. 

W 2015 r. odnotowano jednak spadek o 38,1%, ze 118 do 73 takich zdarzeń. Na obszarze rewitalizacji 

liczba przestępstw tej kategorii spadła o ponad połowę (55,6%), z 18 do 8. Najwyższy udział zdarzeń  

z obszaru rewitalizacji w przestępstwach tej kategorii w całym mieście odnotowano w 2011 r. 

(17,9%). 

Tabela 18. Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece w latach 2010-2015 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem 

Miasto 31 28 54 81 118 73 385 

Obszar rewitalizacji 4 5 7 13 18 8 56 

Udział zdarzeń z obszaru 
rewitalizacji w ogóle zdarzeń 

12,9% 17,9% 13,0% 16,0% 15,3% 11,0% 14,5% 

Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim 

Starogard Gdański posiada miejski monitoring wizyjny, który skład się z 6 działających kamer. 

Końcowym odbiorcą sygnału wideo jest Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie 
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Gdańskim, który dysponuje podglądem na monitorowane obszary miasta. Wszystkie kamery są 

rozmieszczone na obszarze rewitalizacji11: 

• 2 kamery na ulicy Rynek, 

• 2 kamery na ulicy Hallera, 

• 1 kamera w rejonie skrzyżowania ul. Kanałowej z Podgórną, 

• 1 kamera w rejonie skrzyżowania ul. Lubichowskiej z Kościuszki. 

Miejsca podwyższonego ryzyka (ze względu na liczbę interwencji) na obszarze rewitalizacji i całego 

miasta w ostatnich 5 latach, to zgodnie z wykazem KPP: 

• ul. Rynek oraz ulice przyległe (interwencje publiczne związane ze spożywaniem alkoholu  

w miejscu zabronionym, zakłócaniem porządku publicznego oraz spoczynku nocnego) w 

rejonie placówek i lokali, w których oferuje się sprzedaż alkoholu, 

• ul. J. Piłsudskiego 20-22 (interwencje publiczne: spożywanie alkoholu w miejscach 

zabronionych, zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego), 

• Os. Mikołaja Kopernika 28 (interwencje publiczne dotyczące spożywania alkoholu w miejscu 

zabronionym, zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego), 

• al. Wojska Polskiego przy pomniku A. Mickiewicza (spożywanie alkoholu w miejscu 

zabronionym), 

• ul. Kościuszki nr 101-119 (zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego). 

Od 1 lipca 2016 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dostępna 

jest Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapa działa pilotażowo na terenie Pomorza, Warszawy  

i Podlasia. To innowacyjne narzędzie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, docelowo 

obejmując swoim zasięgiem cały kraj. Internauci z powiatu starogardzkiego wskazali 9 miejsc, które 

ich zdaniem powinny znaleźć się na mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Wskazane zagrożenia dotyczą 

głównie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekraczania dozwolonej prędkości, 

nielegalnych wysypisk śmieci oraz żebractwa i aktów wandalizmu. W znacznej części pokrywają się 

one z informacjami uzyskanymi przez starogardzkich funkcjonariuszy w trakcie organizowanych debat 

społecznych z mieszkańcami12. 

W 2016 r. udział spraw z obszaru rewitalizacji, objętych nadzorem kuratora rodzinnego, w sprawach 

tego typu z terenu całego miasta, wynosił ponad 1/3 w przypadku osób poddanych obowiązkowi 

leczenia odwykowego (36,4%) i spraw opiekuńczych (35,7%). Dla nieletnich, wobec których zapadło 

orzeczenie o objęciu nadzorem kuratora sądowego odsetek ten był wyższy i wynosił 46,3%. 

 

 

                                                           
11

 Dane Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. 
12

 Informacja ze strony Urzędu Miasta: http://starogard.pl/mapa-zagrozen-bezpieczenstwa-dostepna-naszym-
powiecie-17961/. 
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Tabela 19. Liczba nadzorów kuratora rodzinnego w 2016 r. 

 
Miasto 

Obszar 
rewitalizacji 

Udział spraw z obszaru 
rewitalizacji objętych 

nadzorem kuratora rodzinnego 
w sprawach z terenu miasta 

Osoby poddane obowiązkowi leczenia 
odwykowego z nadzorem kuratora sądowego (Alk) 

11 4 36,4% 

Nieletni, wobec których zapadło orzeczenie o 
objęciu ich nadzorem kuratora sądowego (Nw) 

95 44 46,3% 

Sprawy opiekuńcze, w których sąd ustanowił 
nadzór kuratora (Opm) 

98 35 35,7% 

Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w 

Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych prowadził w 2016 r. na obszarze rewitalizacji 27 

spraw, w tym 15 w związku z przemocą w rodzinie. 

Tabela 20. Liczba spraw prowadzonych przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Sądu 
Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na obszarze rewitalizacji w 2016 r. 

 
Ogółem 

Przemoc w 
rodzinie 

Obowiązek 
opuszczenia lokalu 

Zakaz zbliżania się do 
pokrzywdzonych 

Udzielanie 
narkotyków 

Liczba spraw 27 15 2 8 2 

Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Sądu 

Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 

Poniżej przedstawiono liczbę spraw Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w 6 wybranych kategoriach 

w okresie 2011-2016 (stan na 31 czerwca). Niestety, niemożliwe było dokonanie podziału na sprawy 

dotyczące całego miasta i obszaru rewitalizacji. 

Tabela 21. Liczba wybranych spraw Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w latach 
2011-2016 (obszar całego miasta) 

 
Liczba spraw 

Objęcie dozorem kuratora sądowego 1167 

Nałożenie obowiązku poddania się leczeniu 30 

Orzeczenie kar/środków karnych wobec sprawców przemocy w rodzinie 243 

Nałożenie nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego przez osobę pokrzywdzoną 2 

Nałożenie zakazu kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną 5 

Postępowania dotyczące posiadania, udzielania bądź zażywania narkotyków 203 

Opracowanie własne na podstawie danych Sekretariatu Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Starogardzie 

Gdańskim 

Poniżej przedstawiono liczbę spraw Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego  

w 6 wybranych kategoriach w latach 2011-2015. W tym przypadku również niemożliwe było 

dokonanie podziału na sprawy dotyczące całego miasta i obszaru rewitalizacji. 
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Tabela 22. Wybrane sprawy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 
(obszar całego miasta) w latach 2011-2015 

 
2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem 

Leczenie odwykowe - sprawy o zastosowanie 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 
(symbol 228) 

117 105 80 87 78 467 

Nieletni - orzeczone środki 
wychowawcze/poprawcze (symbol Nw) 

116 135 123 114 79 567 

Nieletni - postępowania dotyczące posiadania, 
udzielania bądź zażywania narkotyków (art. 59, 
62, 63 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) 

3 3 5 7 3 21 

Ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej 
(symbol 202) 

129 165 154 129 148 725 

Zmiana orzeczenia w zakresie wykonywanej 
władzy rodzicielskiej (symbol 202a) 

21 27 24 20 29 121 

Orzeczenie o umieszczeniu dzieci w rodzinie 
zastępczej lub placówce opiekuńczej 

33 43 51 54 38 219 

Opracowanie własne na podstawie danych Sekretariatu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w 

Starogardzie Gdańskim 

Ponad 1/5 założonych w mieście w 2015 r. Niebieskich Kart dotyczyła obszaru rewitalizacji (22,9%). 

Sprawy zakończone w 44,4% były umiejscowione w centrum. Niemal 2 z 10 rodzin korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej, w których występowało zjawisko przemocy w rodzinie, mieszkają na 

obszarze rewitalizacji. 

Tabela 23. Niebieskie Karty i liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w których 
występowało zjawisko przemocy w rodzinie, w podziale na miasto i obszar rewitalizacji (2015) 

 

Liczba 
założonych 
Niebieskich 

Kart 

Zakończone 
sprawy 

Niebieskich 
Kart 

Liczba rodzin korzystających ze 
świadczeń z pomocy społecznej, w 

których występowało zjawisko 
przemocy w rodzinie 

Miasto 83 9 37 

Obszar rewitalizacji 19 4 7 

Udział założonych Niebieskich Kart 
na obszarze rewitalizacji w liczbie 
Niebieskich Kart z terenu całego 
miasta 

22,9% 44,4% 18,9% 

Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 

W 2015 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański przeprowadzono badania ankietowe dzieci 

 i młodzieży szkolnej z terenu miasta13. Była to kontynuacja działań z lat 2009 i 2012. Celem badań 

było zebranie informacji na temat zjawiska używania przez dzieci i młodzież szkolną substancji 

psychoaktywnych oraz zapoznanie się z formami przemocy jakich doświadczają młodzi mieszkańcy. 

Wśród ankietowanych w 2015 r., kiedykolwiek napoje alkoholowe (piwo/wino/wódka) spożywało 

48,0%. Po przeanalizowaniu wyników badań z 2009 r., 2012 r. i 2015 r. stwierdzono, że do pierwszego 

kontaktu z alkoholem dochodzi wśród uczniów starogardzkich szkół w wieku 13-14 lat.  
                                                           
13

 „Alkohol – Narkotyki – Przemoc. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku na zlecenie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański”, Starogard Gdański 2015. 
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W porównaniu do lat poprzednich coraz mniej młodych ludzi dokonuje próby zakupu alkoholu  

w sklepie (2009 r.: 40,0%; 2015 r.: 23,0%). Tym, którzy podjęli próbę zwykle udawało się dokonać 

zakupu (2009 r.: 55,0%; 2015 r.: 59,0%). 

Okazało się, że stopniowo spada odsetek uczniów palących papierosy. W 2009 r. do palenia 

przyznawało się 19,0% badanych, a w 2015 – 14,0%. 

W perspektywie 6 lat nie zmienił się natomiast odsetek uczniów znających osoby używające 

narkotyków. W 2009 i 2015 r. było to 27,0% badanej populacji. Znajomość „z widzenia” z osobami 

używającymi narkotyków deklarowało w 2009 r. 16,0%, a w 2015 – 17,0%. Nigdy nie stosowało 

substancji narkotycznych 88,0% respondentów w 2009 i 87,0% w 2015 r. 

Przemocy domowej doznawał co 10 uczestnik badania. W 2015 r. były to najczęściej: zaniedbanie 

(29,0%), przemoc fizyczna (24,0%), psychiczna (25,0%), ekonomiczna (12,0%), seksualna (11,0%). 

Wartość tych wskaźników była o połowię niższa w porównaniu do wyników z 2009 r. Doświadczenie 

przemocy rówieśniczej deklarowało 27,0% (w porównaniu do 31,0% w 2009 r.)14. 

3.6. Pomoc społeczna 

Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w powiecie starogardzkim 

nieznacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat (o 0,7% w 2014 r. w porównaniu do roku 2010, z 4 938 do 4 

973). W mieście nastąpił wzrost o 2,1%. (z 1 772 do 1 809). Tymczasem w województwie doszło do 

spadku o 3,2% (z 71 582 do 69 291). 

Rysunek 14. Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej (Starogard Gdański, powiat 
starogardzki; 2010-2014) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

                                                           
14

 „Alkohol – Narkotyki – Przemoc. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku na zlecenie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański”, Starogard Gdański 2015, s. 14-45. 
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Z pomocy społecznej korzysta w Starogardzie ok. 4,7 tys. osób (w 2014 r. 4 696). W okresie 2010-

2014 r. można zaobserwować spadek korzystających z pomocy społecznej starogardzian o 1,7% (z 

4 777 w 2010 do 4 696 w 2014 r.). W powiecie w ostatnich latach liczba ta wahała się od 14 339 

(2014 r.) do 15 637 (2010 r.), co oznacza spadek aż o 8,3% (w tym samym czasie w województwie 

doszło do 10-procentowego spadku). 

Rysunek 15. Liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej (Starogard 
Gdański, powiat starogardzki; 2011-2015) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W ponad połowie rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2010 r. główne źródło dochodu było 

niezarobkowe (53,8%; dodatki, świadczenia, fundusz alimentacyjny, zasiłki). Dużo rzadziej był to brak 

dochodu, emerytura lub renta, praca najemna stała. W 2014 r. odsetek niezarobkowych źródeł spadł 

do 52,2%. Trzy kolejne najpopularniejsze źródła nie zmieniły się. 

Tabela 24. Główne źródło dochodu świadczeniobiorców pomocy społecznej 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin 

Liczba osób 
w tych 

rodzinach 

2010 2014 2010 2014 

Brak dochodu 298 366 336 423 

Emerytura lub renta 274 255 478 472 

Inne, niezarobkowe: 
dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 
zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne 

1 029 977 2 738 2 785 

Praca na własny rachunek 4 2 12 6 

Praca najemna dorywcza 79 89 218 272 

Praca najemna stała 229 221 974 900 

Razem 1 913 1 910 4 756 4 858 

Raport o stanie starogardzkiej rodziny, Starogard Gdański 2015 

W Starogardzie w ostatnich latach widoczny jest trend spadkowy liczby rodzin otrzymujących zasiłki 

rodzinne na dzieci (o 24,8%, z 2 071 w 2010 r. do 1 558 w 2014). Również w powiecie następuje 
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stopniowy spadek liczby takich rodzin (o 26,3%). Trend o takim samym nasileniu można 

zaobserwować również w województwie. 

Rysunek 16. Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci (Starogard Gdański, powiat starogardzki; 
2010-2014) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Ponad połowa osób znajdujących się pod opieką MOPS nie posiadała dzieci (niewielkie zmiany  

w 2014 r. w porównaniu do 2010). Wśród rodzin z dziećmi najwięcej posiadało jedno lub dwoje (ok. 

3/10). Można zaobserwować, że o ile w 2010 r. nieznacznie więcej było w tych rodzinach jedynaków, 

to w 2014 przewagę miały rodziny z dwójką dzieci. 

Tabela 25. Dzietność rodzin będących pod opieką MOPS Starogard Gdański 

Liczba dzieci w rodzinie 2010 2014 

0 1 046 1 071 

1 298 276 

2 282 299 

3 183 167 

4 65 61 

5 27 21 

6 6 13 

7 i więcej 6 2 

Razem 1 913 1 910 

Raport o stanie starogardzkiej rodziny, Starogard Gdański 2015 

Najczęstszym powodem przyznawania pomocy rodzinie w powiecie starogardzkim w 2014 r. (na 

podstawie decyzji) było ubóstwo (26,3% decyzji), bezrobocie (21,2%), niepełnosprawność (14,4%)  

i długotrwała lub ciężka choroba (14,1%). Najrzadziej były to: sytuacja kryzysowa (0,03%), zdarzenie 

losowe (0,1%), narkomania (0,1%), sieroctwo (0,2%), przemoc w rodzinie (0,9%). 
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Rysunek 17. Powody przyznania pomocy rodzinie (na podstawie decyzji) w powiecie starogardzkim w 2014 r. 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Ponad 6 z 10 świadczeń z tytułu bezrobocia, wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Starogardzie Gdańskim w 2015 r., dotyczyło obszaru rewitalizacji (60,3%). W przypadku świadczeń 

z tytułu ubóstwa była to nieco ponad połowa (53,0%). Więcej niż 1/3 osób objętych pomocą MOPS 

zamieszkuje ten obszar (35,0%). Również ok. 1/3 świadczeń z tytułu alkoholizmu i narkomanii jest 

skierowana na centrum (33,8%). Wśród rodzin objętych pomocą społeczną nieco częściej niż co 

trzecia jest z obszaru rewitalizacji (36,2%). Wielkość zasiłków pomocy społecznej w rodzinie  

w przeliczeniu na rodzinę (zł), jest ponad dwukrotnie wyższa na analizowanym obszarze niż na 

terenie całego miasta (2 881, 17 do 1 217, 82). W skali roku na mieszkańca jest nieco niższa niż 

wartość dla całego Starogardu (1 102,90 do 1 217, 82). 
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Tabela 26. Dane dotyczące pomocy udzielanej przez MOPS w Starogardzie Gdańskim na obszarze rewitalizacji 
i całego miasta w 2015 r. 

Kategoria Miasto 
Obszar 

rewitalizacji 

Udział osób objętych pomocą na 
obszarze rewitalizacji w liczbie osób 
objętych pomocą na terenie całego 

miasta 

Liczba osób objętych pomocą 4 310 1 510 35,0% 

Liczba świadczeń z tytułu bezrobocia 73 792 44 531 60,3% 

Liczba świadczeń z tytułu ubóstwa 91 379 48 455 53,0% 

Liczba świadczeń z tytułu 
alkoholizmu i narkomanii 

11 593 3 922 33,8% 

Niepieniężne formy pomocy (usługi 
opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, posiłki z programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” oraz posiłki 
poza programem wieloletnim) 

1 429 320 22,4% 

Pomoc osobom bezdomnym 131 38 29,0% 

Liczba rodzin objętych pomocą 
społeczną 

1 672 605 36,2% 

Wielkość zasiłków pomocy 
społecznej w rodzinie w przeliczeniu 
na rodzinę (zł) 

1 217,82 2 881,17 - 

Wielkość zasiłku pomocy w rodzinie 
w skali roku na mieszkańca 

1 217,82 1 102,90 - 

Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. na terenie Starogardu funkcjonowało: 

 67 rodzin zastępczych, w tym 1 rodzina zastępcza zawodowa (o charakterze pogotowia 

rodzinnego), 

 23 rodziny zastępcze niezawodowe, 

 43 rodziny zastępcze spokrewnione. 

W rodzinach tych przebywało 86 dzieci, w tym: 

 4 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka, 

 27 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 

 55 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych15. 

W powiecie w ostatnich pięciu latach wzrosła liczba wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności.  

W przypadku osób poniżej 16 roku życia o 59,5% w 2015 r. w stosunku do 2011. Dla osób powyżej 16 

roku życia odnotowano natomiast wzrost o 12,2%. 

 

 

                                                           
15

 Raport o stanie starogardzkiej rodziny, Starogard Gdański 2015, s. 11. 
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Tabela 27. Wydane orzeczenia o niepełnosprawności – powiat starogardzki (2011-2015) 

Rok 
Wydane orzeczenia o 

niepełnosprawności poniżej 16 roku życia 
Wydane orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności powyżej 16 roku życia 

2011 289 2 810 

2012 276 2 743 

2013 327 2 691 

2014 428 2 783 

2015 461 3 153 

Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – PCPR 

Starogard Gdański 

3.6.1. Stan zasobów miasta w zakresie przeciwdziałania negatywnym 

zjawiskom społecznym 

W mieście działają 3 placówki stacjonarnej pomocy społecznej w postaci domów pomocy społecznej. 

Jeden z nich znajduje się na obszarze rewitalizacji. W 2015 r. łącznie dysponowały one 89 miejscami. 

Instytucje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej zlokalizowane na obszarze rewitalizacji: 

 Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pelplińska 3; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 11; 

 Caritas przy Parafii Św. Mateusza, ul. Hallera; 

 Mieszkanie chronione przy ul. Kościuszki 71 ( PCPR Starogard Gdański), ul. Św. Elżbiety; 

 Rodzinny Dom Dziecka ul. Wodna 4. 

Instytucje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej zlokalizowane na pozostałym terenie 

miasta: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. Jana Pawła II 6; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy, al. Jana Pawła II 6; 

 Dom Pomocy Społecznej, al. Wojska Polskiego 12; 

 Dom Pomocy Społecznej, ul. Pawia 4; 

 Dom Pomocy Społecznej, ul. Jagodowa 19; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Bp. Dominika 8 dla gminy wiejskiej Starogard Gdański; 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Balewskiego 1; 

 Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego, ul. Lubichowska 56; 

 Caritas przy Parafii Serca Pana Jezusa, ul. Bp. Dominika 8; 

 Rodzinny Dom Dziecka, ul. Droga Nowowiejska 7. 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa dostępne dla mieszkańców na terenie Starogardu 

Gdańskiego (2016 r.): 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (poradnictwo prawne), 

 Punkt Interwencji Kryzysowej Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK (poradnictwo prawne, 

psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, przeciwdziałania przemocy w rodzinie), 
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 Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej (poradnictwo pedagogiczne, terapeutyczne, 

rodzinne), 

 Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (poradnictwo prawne, 

socjalne, rodzinne, pedagogiczne, psychologiczne). 

Placówki zapewniające miejsca noclegowe w powiecie starogardzkim (2016 r.): 

 Schronisko im. Św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn w Smętowie Granicznym (35 

miejsc). 

Na terenie powiatu nie funkcjonują programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy  

w rodzinie (2016 r.). Najbliższa placówka realizująca program tego typu znajduje się w Tczewie 

(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). W mieście i powiecie działają natomiast Zespoły 

Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Instytucje niosące pomoc ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Starogardu (2016 r.): 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Punkt Interwencji Kryzysowej PCK. 

W mieście działa SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień (Przychodnia Leczenia 

Uzależnień), z którą Gmina Miejska co roku zawiera umowę na realizację projektu „Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym”. W 2014 r. w ramach projektu Centrum zrealizowało: 

 10 maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych, 

 10 maratonów terapeutycznych dla członków rodzin osób uzależnionych, 

 11 maratonów treningów dla osób wywodzących się z domów dysfunkcyjnych, 

 46 zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych, 

 30 zajęć i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach gimnazjalnych (520 

uczniów), 

 46 zajęć dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

 Udzielono 1221 porad specjalistycznych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

 Udzielono 517 porad specjalistycznych dla osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych16. 

Na terenie miasta znajduje się jedno mieszkanie chronione. 

Starogard w 2015 r. posiadał dwie jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu 

lokalnym, prowadzone przez MOPS w ramach zadań własnych lub zleconych. Były to ośrodki wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowe domy samopomocy). Dysponowały one 75 

miejscami, a przebywało w nich 86 osób. 

                                                           
16

 Raport o stanie starogardzkiej rodziny, Starogard Gdański 2015, s. 29. 
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Rysunek 18. Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym w Starogardzie 
Gdańskim – prowadzone w ramach zadań własnych lub zleconych w 2015 r. 

 

Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 

3.6.2. Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych 

W Starogardzie Gdańskim na rzecz osób niepełnosprawnych działają następujące organizacje: 

1. Koło Terenowe PZG w Starogardzie Gdańskim, 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Starogardzie 

Gdańskim, 

3. Polski Związek Niewidomych, 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”, 

5. Klub Kobiet „Amazonka”, 

6. Zespół Caritas parafii NSPJ, 

7. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, 

8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Starogardzie 

Gdańskim. 

Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych w Starogardzie Gdańskim 

W 2015 r. organizacja liczyła 320 podopiecznych inwalidów słuchu. Koło podejmuje następujące 

zadania: 

 usługi indywidualne dotyczące ochrony zdrowia, ochrony słuchu, pomocy w załatwianiu 

turnusów rehabilitacyjnych, 

 pomoc w sprawach związanych z zatrudnieniem, sprawach socjalnych, bytowych, 

 usługi grupowe: zajęcia w kołach zainteresowań (m.in. zdrowego żywienia, klub czytelniczy, 

klub dyskusyjny, tłumaczenie artykułów, filmów, dyskusje), 

 prace kulturalno-oświatowe i różne formy sportu, 

 propagowanie w społeczeństwie problematyki ochrony słuchu i rehabilitacji osób  

z uszkodzonym słuchem. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Starogardzie Gdańskim 

Oddział liczy 1660 członków. Jest organizatorem: 
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 spotkań i zabaw, 

 wycieczek i kursów, 

 Powiatowego Przeglądu Dorobku Twórczości Artystycznej, 

 Powiatowego Koncert Pieśni Maryjnych, 

 Spartakiady Emerytów i Osób Niepełnosprawnych. 

Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 

Członkami PZN są niewidomi i słabo widzący w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieci od 0 do 

16 lat z terenu całego powiatu. W 2015 r. Koło liczyło 120 członków zwyczajnych i 26 podopiecznych, 

w tym 15 dzieci. Celem jego działania jest: 

 społeczna integracja i rehabilitacja, 

 ochrona interesów społecznych swoich członków, 

 przeciwdziałanie ich dyskryminacji. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio” 

Stowarzyszenie corocznie prowadzi terapeutyczne półkolonie letnie (w 2015 r. uczestniczyło w nich 

45 dzieci), obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (250 uczestników), 

projekt edukacyjno-wychowawczy „Kociewie nasza mała ojczyzna”, cykl imprez sportowo-

rekreacyjnych „Bawmy się sportowo, bo to zdrowo”. 

Główne cele Stowarzyszenia: 

 tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspomaganie rozwoju 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

 propagowanie idei równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 

 pomoc w integracji osób niepełnosprawnych w środowisku i społeczności lokalnej, 

 podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym udzielania pomocy  

w procesie ich rehabilitacji, 

 wspieranie rodziców w procesie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. 

Klub Kobiet „Amazonka” 

Organizacja zrzesza od 55 do 60 członkiń z terenu miasta i powiatu. Na co dzień w Klubie działa grupa 

11 ochotniczek, których zadaniem jest pomoc nowym Amazonkom po mastektomii od pobytu  

w szpitalu do pełnej rehabilitacji i uzyskania dobrego stanu fizycznego i psychicznego. 

Klub organizuje wyjazdy integrujące grupę, ogniska, spotkania z psychologiem, onkologiem, 

dietetykiem, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki do instytucji kultury, wyjazdy na ogólnopolskie 

spotkania Amazonek, ogólnopolskie spartakiady. Ponadto ochotniczki współpracują z młodzieżą, 

kobietom KGW, zakładami pracy w zakresie profilaktyki zdrowia. 

Zespół Caritas parafii NSPJ 

Zespół zatrudnia 27 pracowników, którym pomaga grupa wolontariuszy i praktykanci ze Studium 

Medycznego w Kocborowie. W ramach organizacji działają: 
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 WTZ (Warsztat Terapii Zajęciowej) dla 30 niepełnosprawnych i Środowiskowy Dom 

Samopomocy dla 21 osób; 

 3 świetlice środowiskowe (dla niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży); 

 Stacja Opieki Caritas nad chorymi i starszymi; 

 Punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego; 

 Poradnia psychologiczno-rodzinna; 

 Punkt wydawania darów (opieka nad 50 rodzinami najbardziej potrzebującymi pomocy); 

 Przychodnia lekarska; 

 Klub Seniora. 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Starogardzie Gdańskim 

Koło liczy 31 osób chorych na stwardnienie rozsiane. Celem PTSR jest pomoc w poprawie warunków 

życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym  

i kulturalnym osób chorych. Koło organizuje pomoc członkom w rozwiązywaniu problemów 

życiowych, pomoc prawną, socjalno-bytową, organizację wyjazdów rehabilitacyjno-kulturalnych. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Starogardzie 

Gdańskim 

Organizacja liczy 32 członków w różnym wieku i z różnymi rodzajami schorzeń tj.: mózgowe 

porażenie dziecięce, zespół Downa, zespół Reja, upośledzenie umysłowe, przepuklina oponowo-

rdzeniowa. Koło zapewnia rehabilitację, rekreację, integrację i wspólną zabawę. Koło organizuje 

wyjazdy wycieczkowe, rehabilitacyjno-rekreacyjne dla celów integracyjnych. 

3.7. Mieszkalnictwo 

Powierzchnia Starogardu Gdańskiego wynosi 2 528 ha. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 

980 ha (39,1%). Poniżej przedstawiono kilka kategorii terenów zabudowanych i zurbanizowanych  

w latach 2012-2014, mających znaczenie dla sytuacji społeczno-gospodarczej (tereny mieszkaniowe, 

przemysłowe, rekreacji i wypoczynku, drogi). Zestawienie uwidacznia nieznaczne powiększenie 

terenów mieszkaniowych (o 0,4% w 2014 r. w stosunku do 2012) i przemysłowych (o 0,1%) oraz 

zmniejszenie terenów rekreacji i wypoczynku (o 0,3%), a także dróg (o 0,3%). 
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Rysunek 19. Powierzchnia Starogardu Gdańskiego i jej wykorzystanie na tereny mieszkaniowe, przemysłowe, 
rekreacji i wypoczynku, drogi (w ha) w latach 2012-2014 

 

 Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Najwyższy udział terenów z obszaru rewitalizacji w terenach całego miasta dotyczy usługowych – 

14,3%. Przemysłowe z obszaru rewitalizacji stanowią 12,2% terenów przemysłowych miasta. 

Najniższy jest udział terenów mieszkaniowych (6,2%). 

Tabela 28. Przeznaczenie terenów na obszarze rewitalizacji i całego miasta 

Kategoria 
Obszar 

rewitalizacji (ha) 
Miasto (ha) 

Udział terenów z obszaru rewitalizacji 
w terenach całego miasta 

Usługowe 24 168 14,3% 

Mieszkaniowe - mieszane z 
innym przeznaczeniem 

56 902 6,2% 

Przemysł (P, P2) 11 140 7,9% 

Przemysł - mieszany z innym 
przeznaczeniem 

4 93 4,3% 

Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta 

Na terenie Starogardu Gdańskiego znajduje się ok. 5 500 budynków mieszkalnych. W ostatnich latach 

nastąpił wzrost ich liczby (o 2,9%, z 5 414 w 2011 r. do 5 569 w 2015). W powiecie doszło do 

większego wzrostu, o 4,7% (z 22 005 do 23 039). W województwie był to wzrost o 5,3%. Z dostępnych 

w BDL informacji wynika, że w 2013 r. na terenie miasta w zasobie gminy miejskiej znajdowały się 24 

pustostany. 
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Rysunek 20. Budynki mieszkalne w Starogardzie Gdańskim i powiecie starogardzkim w latach 2011-2015 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W całym województwie, powiecie i na terenie miasta występuje trend wzrostowy liczby mieszkań, 

różny jest tylko stopień nasilenia tych zmian (najmniejszy w mieście). 

Tabela 29. Liczba mieszkań (Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie; 2010-2014) 

Rok Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

2010 781 082 37 492 15 979 

2011 791 518 37 745 16 055 

2012 804 312 38 088 16 183 

2013 814 860 38 385 16 235 

2014 824 470 38 749 16 377 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (w m2) w Starogardzie Gdańskim zwiększyła się o 0,6 

w 2014 r. w porównaniu do roku 2010 i wynosi ok. 66 m2. W powiecie doszło do wzrostu o 0,9 (2014 

r.: 79,5m2), a w województwie aż o 1,6 (2014 r.: 71,6 m2). 
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Rysunek 21. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (m
2
) w Starogardzie Gdańskim, powiecie 

starogardzkim i województwie pomorskim w latach 2010-2014 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W mieście nie zmieniła się przeciętna liczba pomieszczeń w 1 mieszkaniu (3,68). W powiecie 

 i województwie zmieniły się one nieznacznie. 

Rysunek 22. Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu w Starogardzie Gdańskim, powiecie starogardzkim  
i województwie pomorskim w latach 2010-2014 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Stopniowo zmniejsza się przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie. Zarówno w mieście, powiecie, jak  

i województwie są to ok. 3 osoby, przy czym najlepsza sytuacja w tym zakresie występuje  

w pomorskim, a najgorsza w powiecie starogardzkim. 
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Rysunek 23. Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie w Starogardzie Gdańskim, powiecie starogardzkim i 
województwie pomorskim w latach 2010-2014 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Widoczne są wahania w liczbie mieszkań oddanych do użytku i ich powierzchni. Wzrastała ona  

w mieście i powiecie w latach 2011-2012 i 2013-2014, malała natomiast w latach 2012-2013 i 2014-

2015. W 2015 r. w Starogardzie oddano 51 mieszkań, a w powiecie – 332. Powierzchnia mieszkań 

oddanych w mieście wyniosła 7 304 m2, a w powiecie – 47 941 m2. 

Rysunek 24. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania i ich powierzchnia (w m
2
) - Starogard Gdański i 

powiat starogardzki, 2011-2015 
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W 2013 r. liczba mieszkań w zasobach miasta Starogard Gdański, których lokatorzy mieli zaległości  

w opłatach zdecydowanie wzrosła (ponad 6-krotnie; do 657). W powiecie był to wzrost niemal 2,5-

krotny (do 970). W województwie doszło natomiast do spadku (o 12,3%, do 22 244). W przypadku 

miasta znaczącemu wzrostowi liczby mieszkań posiadających zaległości towarzyszył dużo mniejszy 

wzrost wysokości zaległości (ponad trzyipółkrotny; do 770,1 tys. zł). 

Tabela 30. Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach gminnych (Starogard Gdański, powiat 
starogardzki, województwo pomorskie; 2011, 2013) 

 

Zaległości w opłatach za mieszkanie w 
zasobach gminnych 

Wysokość zaległości (w tys. zł) 

2011 2013 2011 2013 

Pomorskie 25 373 22 244 36 713,9 32 117,7 

Powiat starogardzki 400 970 450,3 1 163,5 

Starogard Gdański 109 657 206,8 770,1 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2011 r. są orzekł 11 eksmisji na terenie Starogardu (wszystkie z powodu zaległości w opłatach za 

mieszkanie). W tym samym roku doszło do wykonania 6 eksmisji. 

W 2010 r. zakwalifikowano do wykazu potrzeb mieszkaniowych 44 wnioski o przydział mieszkań 

socjalnych. Ponad połowę z nich rozpatrzono jednak negatywnie. W 2014 r. zakwalifikowanych 

wniosków było 17. 

Tabela 31. Rejestr złożonych wniosków o przydział mieszkań socjalnych z zasobów Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański w latach 2010-2014 

Rok złożenia wniosku o przydział 
mieszkania 

Wnioski zakwalifikowane do 
wykazu potrzeb mieszkaniowych 

Wnioski rozpatrzone negatywnie 

2010 44 23 

2011 14 27 

2012 26 39 

2013 21 22 

2014 17 27 

Raport o stanie starogardzkiej rodziny, Starogard Gdański 2015 

W ciągu ostatnich 5 lat w Starogardzie do użytku oddano 1 lokal socjalny (w wyniku modernizacji), 

który przydzielono ubiegającej się o to rodzinie. W 2015 r. w całym mieście oddano w najem dwa 

razy więcej lokali mieszkalnych (32) niż 4 lata wcześniej (16). Taki sam wzrost odnotowano w 

przypadku obszaru rewitalizacji. Najwięcej oddaje się lokali socjalnych, a najmniej – pomieszczeń 

tymczasowych. 

Tabela 32. Liczba oddanych lokali mieszkalnych w najem w Starogardzie Gdańskim w latach 2011-2015 

 
Miasto 

Obszar 
rewitalizacji 

Udział lokali mieszkalnych z obszaru 
rewitalizacji w lokalach z terenu całego miasta 

2011 

Lokale komunalne 5 1 20,0% 

Lokale socjalne 11 11 100,0% 

Pomieszczenie 
tymczasowe 

0 0 0,0% 

Ogółem 16 12 75,0% 
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Miasto 

Obszar 
rewitalizacji 

Udział lokali mieszkalnych z obszaru 
rewitalizacji w lokalach z terenu całego miasta 

2012 

Lokale komunalne 5 4 80,0% 

Lokale socjalne 7 5 71,4% 

Pomieszczenie 
tymczasowe 

1 1 100,0% 

Ogółem 13 10 76,9% 

2013 

Lokale komunalne 9 8 88,9% 

Lokale socjalne 16 12 75,0% 

Pomieszczenie 
tymczasowe 

2 2 100,0% 

Ogółem 27 22 81,5% 

2014 

Lokale komunalne 7 2 28,6% 

Lokale socjalne 17 13 76,5% 

Pomieszczenie 
tymczasowe 

0 0 0,0% 

Ogółem 24 15 62,5% 

2015 

Lokale komunalne 9 6 66,7% 

Lokale socjalne 22 17 77,3% 

Pomieszczenie 
tymczasowe 

1 1 100,0% 

Ogółem 32 24 75,0% 

Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta 

Wyposażenie w instalacje w mieszkaniach Starogardu Gdańskiego najlepiej przedstawia się  

w przypadku wodociągów (99,7-99,8% ogółu mieszkań), nieco gorzej jest w kwestii łazienek (93,6-

93,8% ogółu mieszkań), najniższy poziom odnotowuje się natomiast w przypadku centralnego 

ogrzewania (86,0-86,3%). Zauważalny jest bardzo nieznaczny wzrost mieszkań wyposażonych  

w instalacje w ogóle mieszkań Starogardu, zwłaszcza w porównaniu do sytuacji w województwie. 

Na wykresie poniżej przedstawiono również dane szacunkowe dotyczące odsetka korzystających  

z instalacji w ogóle ludności. 

Tabela 33. Mieszkania wyposażone w instalacje – odsetek ogółu mieszkań (Starogard Gdański, powiat 
starogardzki, województwo pomorskie; 2010-2014) 

 
Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

2010 

Wodociąg 99,8 99,5 99,7 

Łazienka 97,1 93,5 93,6 

Centralne ogrzewanie 88,8 84,0 86,0 

2011 

Wodociąg 99,8 99,5 99,7 

Łazienka 97,2 93,5 93,7 

Centralne ogrzewanie 89,0 84,1 86,1 

2012 

Wodociąg 99,8 99,5 99,7 

Łazienka 97,2 93,6 93,8 

Centralne ogrzewanie 89,2 84,3 86,2 

2013 Wodociąg 99,8 99,6 99,8 
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Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

Łazienka 97,3 93,6 93,8 

Centralne ogrzewanie 89,3 84,3 86,2 

2014 

Wodociąg 99,8 99,6 99,8 

Łazienka 97,3 93,7 93,8 

Centralne ogrzewanie 89,5 84,4 86,3 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Rysunek 25. Dane szacunkowe dotyczące korzystających z instalacji w % ogółu ludności Starogardu 
Gdańskiego w latach 2010-2014 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2015 r. w Starogardzie zrealizowano 31 nowych inwestycji, w tym 4 na obszarze rewitalizacji 

(12,9%). W śródmieściu oddano do użytku ponad 1/10 nowych, zmodernizowanych lub 

wyremontowanych dróg (1,23 km z 10,25; 12,0%). Dokonano 200 nowych podłączeń do sieci 

wodociągowej (w tym 18 na obszarze rewitalizacji; 9,0%) i 389 podłączeń do kanalizacji (23  

w śródmieściu; 5,9%). Do sieci ciepłowniczej podłączono 42 budynki (żadnego na terenie, którego 

dotyczy Diagnoza). 
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Tabela 34. Liczba nowych inwestycji w zakresie infrastruktury w Starogardzie Gdańskim w 2015 r. 

 

Obszar rewitalizacji Miasto 

Liczba 
(szt.) 

Długość 
(km) 

Liczba 
(szt.) 

Długość 
(km) 

Liczba nowych inwestycji 4 0 31 0 

Długość nowych, zmodernizowanych i 
wyremontowanych dróg 

0 1,23 0 10,25 

Liczba nowych podłączeń wodociągowych 18 0 200 0 

Długość wybudowanych sieci wodociągowych  0 0 0 10,9 

Liczba nowych podłączeń do kanalizacji 23 0 389 0 

Długość wybudowanych sieci kanalizacyjnej 0 1,23 0 36,25 

Liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej 0 0 42 0 

Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta 

3.8. Bariery architektoniczne 

Wszystkie autobusy MZK Starogard Gdański mają możliwość opuszczenia podłogi na przystanku  

w celu ułatwienia wsiadania i wysiadania pasażerom niepełnosprawnym oraz osobom z wózkami 

dziecięcymi17. Miasto zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie 

przewozu do szkół i ośrodków umożliwiających dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki lub zwraca koszty dowożenia takich dzieci rodzicom. W 2015 r. dotyczyło to 49 uczniów. 

W budynkach użyteczności publicznej, w tym szkołach, likwidowane są bariery architektoniczne, 

jednak niedostępne są dane na ten temat. W połowie 2016 r. realizowane były jednak dwa projekty 

„Miasto bez barier” Stowarzyszenia Starogard 2030, współfinansowane przez Gminę Miejską 

Starogard Gdański, mające na celu likwidację barier i promowanie idei uniwersalnego projektowania 

przestrzeni miejskiej. Dzięki nim powstanie mapa obiektów pod kątem ich dostępności dla osób 

niepełnosprawnych18. 

W 2012 r. odnotowano znaczący wzrost liczby osób, które otrzymały dofinansowanie do likwidacji 

barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się w powiecie starogardzkim (ponad 2,5-

krotny), w kolejnym roku jednak poziom był nieco tylko wyższy niż w 2011 r. (81 osób wobec 64). 

Rysunek 26. Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się w powiecie starogardzkim w latach 2011-2013 (dane PCPR w 
Starogardzie Gdańskim) 

 

Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Starogardzie Gdańskim 

                                                           
17

 Informacja ze strony internetowej MZK Starogard Gdański: http://www.mzk.starogard.pl/?page_id=706. 
18

 Informacja ze strony internetowej miasta: http://starogard.pl/starogard-miastem-bez-barier-12504/. 
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W 2015 r. w Starogardzie wprowadzono 26 usprawnień architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych. Były to: podjazd, obniżenie krawężników. 

Tabela 35. Usprawnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych wprowadzone w Starogardzie 
Gdańskim w 2015 r. 

 
Miasto Rodzaj usprawnienia 

Rodzaj i liczba wprowadzonych 
usprawnień architektonicznych dla 
osób niepełnosprawnych 

26 
Podjazd dla niepełnosprawnych, 
obniżenie krawężników przy przejściach 
dla pieszych  

Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta 

3.9. Ochrona zdrowia 

W 2016 r. na terenie Starogardu usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach 

systemu świadczeń finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczyło 8 podmiotów POZ, 

w tym 1 mający siedzibę na obszarze rewitalizacji. Przychodni świadczących usługi specjalistyczne 

było 13 (w tym 5 zajmujących się też POZ), z czego 4 znajdowały się na obszarze rewitalizacji.  

W mieście działały też 3 szpitale oraz obiekty opieki całodobowej (Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z 

o.o., Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana, Szpital św. Jana)19. 

Liczba przychodni ogółem zmieniała się nieznacznie w analizowanym okresie. W 2015 r.,  

w porównaniu do 2011, wzrosła o 15%, z 13 do 15. Nie zmienia się natomiast liczba przychodni na 10 

tys. ludności (3). 

Tabela 36. Przychodnie ogółem i na 10 tys. ludności (Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo 
pomorskie; 2011-2015) 

 
Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

Przychodnie ogółem 

2011 881 35 13 

2012 891 35 14 

2013 925 37 15 

2014 939 37 16 

2015 949 36 15 

Przychodnie na 10 tys. 
ludności 

2011 4 3 3 

2012 4 3 3 

2013 4 3 3 

2014 4 3 3 

2015 4 3 3 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Liczba udzielonych porad lekarskich w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej zmieniła się 

w niewielkim stopniu w latach 2012-2015. W roku 2015 było to 580 513 porad w mieście i 783 708 

dla całego powiatu. 

                                                           
19

 Zintegrowany Informator Pacjenta NFZ: https://zip.nfz.gov.pl/. 
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Rysunek 27. Porady lekarskie w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej (Starogard Gdański  
i powiat starogardzki; 2012-2015) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W powiecie dostępnych jest ok. 300 łóżek w szpitalach ogólnych, liczba ta zmieniała się w ostatnich 

latach nieznacznie (z wyjątkiem 2011 r.20). 

Rysunek 28. Łóżka w szpitalach ogólnych (powiat starogardzki, województwo pomorskie; 2010-2014) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W Planie Działania dla Strategicznego Obszaru Rozwojowego „Edukacja i ochrona zdrowia” 

podkreślono, że w ostatnich latach znacznie poprawił się stan infrastruktury i wyposażenia na części 

oddziałów w Szpitalu św. Jana (Kociewskie Centrum Zdrowia)21. 

                                                           
20

 W 2010 r. doszło do przekształcenia zadłużonego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
21

 Strategia Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Załącznik 1.5. Plan Działania dla 
Strategicznego Obszaru Rozwojowego „Edukacja i ochrona zdrowia”, Starogard Gdański 2014, s. 6. 
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3.10. Edukacja 

W 2016 roku w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy 

Miejskiej Starogard Gdański znajdowały się 2 żłobki (34 miejsca) i 2 kluby dziecięce (40 miejsc). Żadna 

z tych instytucji nie znajdowała się na obszarze rewitalizacji. 

W latach 2012-2015 można zauważyć znaczący wzrost liczby żłobków i miejsc w nich (łącznie  

z oddziałami i klubami dziecięcymi) w powiecie i województwie. W Starogardzie również występuje 

tendencja wzrostowa, jednak mniejsza jest jej skala (dwukrotny wzrost liczby żłobków i ponad 2,5-

krotny liczby miejsc). 

Tabela 37. Liczba żłobków i miejsc w żłobkach (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi) w Starogardzie 
Gdańskim, powiecie starogardzkim i województwie pomorskim w latach 2012-2015 

 
Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

Żłobki 

2012 35 1 0 

2013 115 3 1 

2014 158 6 2 

2015 161 5 2 

Liczba miejsc 
łącznie z oddziałami 
i klubami 
dziecięcymi 

2012 1 961 8 0 

2013 3 311 35 15 

2014 4 688 112 43 

2015 5 010 104 34 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach to stosunek liczby wszystkich dzieci objętych opieką  

w żłobkach, oddziałach żłobkowych oraz od 2012 r. - klubach dziecięcych, do liczby dzieci w grupie 

wieku do lat 3 (bez trzylatków) wyrażony procentowo. W Starogardzie wskaźnik ten przyjmuje 

wartości dużo niższe niż w przypadku województwa. W 2015 r. wynosił 2,3 (powiat: 2,4; 

województwo: 6,0). 



 
 
 
 

 
Diagnoza zjawisk społecznych w celu podejmowania działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z opieką, 
wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; bezrobociem; wykluczeniem społecznym, starzeniem się mieszkańców 

i biernością społeczną 

Strona 52 z 177 

Rysunek 29. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach (Starogard Gdański, powiat starogardzki, 
województwo pomorskie; 2011-2015) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Z „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Starogard Gdański w roku 

szkolnym 2014/2015” wynika, że na terenie Starogardu działa 7 miejskich przedszkoli publicznych, 

czynnych 10 godzin dziennie. Żadne nie znajduje się na obszarze rewitalizacji. Uczęszcza do nich 1052 

dzieci (stan na wrzesień 2015 r.). Dostępne są też 3 oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych (jeden, w PSP2, znajduje się na obszarze rewitalizacji; dysponuje on 75 miejscami). 

Edukacja przedszkolna, oprócz wymagań programowych, obejmuje także zajęcia dodatkowe, którymi 

są: rytmika, nauka języków obcych, nauka tańca, pływanie. Placówką z oddziałami integracyjnymi jest 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2, którego budynek jest dostosowywany do użytku przez dzieci 

niepełnosprawne. 

Tabela 38. Liczba przedszkoli i miejsc w przedszkolach (bez specjalnych) w Starogardzie Gdańskim, powiecie 
starogardzkim i województwie pomorskim w latach 2011-2015 

 
Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

Przedszkola (bez specjalnych) 

2011 510 23 9 

2012 554 24 10 

2013 580 24 10 

2014 633 26 10 

2015 672 27 11 

Liczba miejsc w przedszkolach 
(bez specjalnych) 

2011 47 753 2 220 1 127 

2012 51 208 2 402 1 287 

2013 53 411 2 378 1 297 

2014 56 519 2 733 1 344 

2015 58 305 2 729 1 363 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w Starogardzie Gdańskim jest 

zbliżony do wartości dla województwa i stopniowo rośnie, rokrocznie przekraczają wartości tego 

wskaźnika dla powiatu. W 2014 r. wynosił 75,2 (powiat: 67,3; województwo: 76,8). 

Rysunek 30. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (Starogard Gdański, 
powiat starogardzki, województwo pomorskie; 2010-2014) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W publicznych szkołach podstawowych (5) i publicznych gimnazjach (4) prowadzonych przez Gminę 

Miejską Starogard Gdański w 2015 r. uczyło się około 6,5 tys. uczniów. Na obszarze rewitalizacji 

znajduje się jedna publiczna szkoła podstawowa – PSP 2 (298 uczniów) i jedno publiczne gimnazjum – 

PG 3 (478 uczniów). Jak wynika z „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych” obiekty te są 

sukcesywnie remontowane, a przyjęty harmonogram remontów kapitalnych konsekwentnie jest 

realizowany. Ważnym elementem tych działań jest likwidowanie barier architektonicznych  

w budynkach szkolnych. Szkoły miejskie posiadają zaplecze sportowe, są wyposażone w księgozbiór 

 i pomoce dydaktyczne (w tym w pracownie komputerowe), działają w nich stołówki i świetlice 

szkolne (w tym świetlice terapeutyczne w PSP nr 3 i PG nr 2). 

Tabela 39. Szkoły podstawowe, liczba ich uczniów i absolwentów (Starogard Gdański, powiat starogardzki, 
województwo pomorskie; 2011-2015) 

 
Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

Szkoły podstawowe 

2011 705 45 7 

2012 702 44 7 

2013 697 44 7 

2014 708 45 8 

2015 709 45 8 

Liczba uczniów 

2011 140 148 8 347 3 287 

2012 139 530 8 365 3 314 

2013 139 377 8 364 3 325 

2014 150 061 8 859 3 417 
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Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

2015 162 126 9 598 3 734 

Liczba absolwentów 

2011 23 322 1 559 602 

2012 22 845 1 351 538 

2013 22 322 1 347 510 

2014 22 229 1 355 547 

2015 22 395 1 287 478 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Tabela 40. Gimnazja, liczba ich uczniów i absolwentów (Starogard Gdański, powiat starogardzki, 
województwo pomorskie; 2011-2015) 

 
Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

Gimnazja 

2011 430 30 8 

2012 434 29 7 

2013 434 29 7 

2014 435 29 7 

2015 436 30 8 

Liczba uczniów 

2011 75 076 4 828 1 791 

2012 72 972 4 626 1 741 

2013 70 849 4 335 1 653 

2014 69 245 4 105 1 574 

2015 68 794 4 080 1 530 

Liczba absolwentów 

2011 24 930 1 627 628 

2012 24 030 1 497 534 

2013 23 631 1 561 566 

2014 22 989 1 506 569 

2015 22 226 1 282 477 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Wyniki sprawdzianów klas szóstych z lat 2013-2014 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 położonej 

na obszarze rewitalizacji odbiegają od średniej dla miasta (o 2,13 punktu w 2013 r. i 2,53 w 2014), 

powiatu (0,2 i 1,63 punktu), województwa (2,28 i 4,16 punktu) i kraju (2,62 i 4,44) na jej niekorzyść. 

Wyniki w szkołach z terenu całego miasta są niższe niż średnie dla województwa i kraju, jednak 

różnice te są mniejsze niż w przypadku PSP2. Należy podkreślić, że wyniki miejskich szkół są wyższe 

od wyników szkół z terenu całego powiatu. 
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Rysunek 31. Zbiorcze wyniki sprawdzianu klas szóstych w publicznej szkole podstawowej z obszaru 
rewitalizacji, Starogardzie Gdańskim, powiecie starogardzkim, województwie pomorskim i kraju w latach 
2013-2014 (średnia liczba punktów) 

 

Opracowanie własne na podstawie „Informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Starogard 

Gdański” w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 

Podobne obserwacje dotyczą wyników sprawdzianu z 2015 r. 

Rysunek 32. Wyniki sprawdzianu klas szóstych w publicznej szkole podstawowej z obszaru rewitalizacji, 
Starogardzie Gdańskim, powiecie starogardzkim, województwie pomorskim i kraju w 2015 r. (% punktów) 

 

Opracowanie własne na podstawie „Informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Starogard 

Gdański w roku szkolnym 2014/2015” 

W analizowanym okresie wyniki egzaminów gimnazjalnych były najgorsze w powiecie (w porównaniu 

do miasta, województwa i kraju), z wyjątkiem języka niemieckiego na poziomie podstawowym  

w 2013 r., kiedy to niższe odnotowano w mieście i województwie. 

W 2013 r. najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3, położonego na obszarze 

rewitalizacji. Wyniki gimnazjów z całego miasta w większości przypadków były wyższe niż powiatowe, 
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nie odbiegając znacząco od średnich wojewódzkich (poza językiem angielskim – wyniki w mieście 

gorsze o kilka punktów), jednak były niższe niż osiągnięcia uczniów z całego kraju. 

W 2014 i 2015 r. wyniki PG3 również w większości przypadków były najwyższe. Wyniki gimnazjów z 

terenu całego miasta nadal nie odbiegały znacząco od średnich wojewódzkich, poza dwoma 

częściami (poziom rozszerzony języka angielskiego – wyniki w mieście gorsze o kilka punktów; język 

niemiecki – wyniki w mieście lepsze o kilka punktów). 

W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze wyniki egzaminów gimnazjalnych. Użyto skali 

kolorystycznej w celu pokazania różnic w danym roku i danej części egzaminu w ten sposób, że kolor 

czerwony oznacza wyniki najgorsze, natomiast zielony – najlepsze. 

Tabela 41. Zbiorcze wyniki egzaminów gimnazjalnych w gimnazjum z obszaru rewitalizacji, Starogardzie 
Gdańskim, powiecie starogardzkim, województwie pomorskim i kraju w latach 2013-2015 (% punktów) 

 
Publiczne 

Gimnazjum nr 3 
Starogard 
Gdański 

Powiat 
starogardzki 

Pomorskie Polska 

2013 

Część humanistyczna - j. polski 66,2 60,7 57,1 60,0 62,0 

Część humanistyczna - historia i WOS 57,6 57,1 53,8 56,0 58,0 

Część matematyczno-przyrodnicza - 
przedmioty matematyczne 

51,9 48,9 44,1 47,0 48,0 

Część matematyczno-przyrodnicza - 
przedmioty przyrodnicze 

58,6 56,0 53,9 57,0 59,0 

J. angielski - poziom podstawowy 68,2 62,9 55,0 63,0 63,0 

J. angielski - poziom rozszerzony 50,9 42,5 37,0 46,0 45,0 

J. niemiecki - poziom podstawowy 63,8 55,2 57,7 55,0 58,0 

J. niemiecki - poziom rozszerzony 39,9 35,1 32,0 34,0 40,0 

2014 

Część humanistyczna - j. polski 67,3 65,5 61,9 64,0 68,0 

Część humanistyczna - historia i WOS 58,1 57,7 55,7 57,0 59,0 

Część matematyczno-przyrodnicza - 
przedmioty matematyczne 

52,8 48,8 44,0 47,0 47,0 

Część matematyczno-przyrodnicza - 
przedmioty przyrodnicze 

53,9 51,3 48,5 51,0 52,0 

J. angielski - poziom podstawowy 63,3 62,4 59,0 66,0 67,0 

J. angielski - poziom rozszerzony 43,0 39,9 37,5 45,0 46,0 

J. niemiecki - poziom podstawowy 66,1 54,5 50,0 52,0 54,0 

J. niemiecki - poziom rozszerzony 45,7 34,9 29,3 31,0 39,0 

2015 

Część humanistyczna - j. polski 64,0 61,4 58,0 60,0 62,0 

Część humanistyczna - historia i WOS 63,4 63,2 61,0 63,0 64,0 

Część matematyczno-przyrodnicza - 
przedmioty matematyczne 

55,3 50,8 45,0 48,0 48,0 

Część matematyczno-przyrodnicza - 
przedmioty przyrodnicze 

54,1 49,9 47,0 49,0 50,0 

J. angielski - poziom podstawowy 72,6 66,0 60,0 66,0 67,0 

J. angielski - poziom rozszerzony 55,2 43,9 39,0 48,0 48,0 

J. niemiecki - poziom podstawowy 53,9 56,0 51,0 53,0 57,0 

J. niemiecki - poziom rozszerzony 0,0 41,3 29,0 31,0 41,0 

Opracowanie własne na podstawie „Informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Starogard 

Gdański” w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 
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W starogardzkich szkołach podstawowych i gimnazjach prawie połowa zajęć pozalekcyjnych to 

zajęcia przedmiotowe (47,7%). Najniższy udział mają zajęcia techniczne (1,2%) i turystyczno-

krajoznawcze (1,9%). 

Tabela 42. Zajęcia pozalekcyjne w starogardzkich szkołach podstawowych i gimnazjach w latach 2012-2015 

Zajęcia 
Uczniowie / 

zajęcia 
2012 2013 2014 2015 

Udział uczniów/zajęć 
danego typu w liczbie 
uczniów/zajęć ogółem 

Informatyczne 
liczba uczniów 110 96 55 98 2,8% 

liczba zajęć 11 10 7 9 3,0% 

Techniczne 
liczba uczniów 28 20 25 22 0,8% 

liczba zajęć 4 3 3 4 1,2% 

Przedmiotowe 
liczba uczniów 1 388 1 485 901 1 605 42,7% 

liczba zajęć 132 192 100 156 47,7% 

Artystyczne 
liczba uczniów 416 441 360 562 14,1% 

liczba zajęć 37 31 37 49 12,7% 

Sportowe 
liczba uczniów 709 515 733 569 20,0% 

liczba zajęć 49 33 59 44 15,2% 

Turystyczno-
krajoznawcze 

liczba uczniów 146 69 48 105 2,9% 

liczba zajęć 9 5 3 6 1,9% 

Inne 
liczba uczniów 423 323 681 678 16,7% 

liczba zajęć 55 34 62 71 18,3% 

Razem 
liczba uczniów 3 220 2 949 2 803 3 639 100,0% 

liczba zajęć 297 308 271 339 100,0% 

Opracowanie własne na podstawie danych SIO 

Uczniowie mają do dyspozycji 10 sal gimnastycznych (w tym 2 na obszarze rewitalizacji), 1 halę 

sportową, 25 boisk (w tym 5 na obszarze rewitalizacji) i 5 placów zabaw. 

Tabela 43. Obiekty sportowe w starogardzkich szkołach w latach 2013-2015 

 
Sala gimnastyczna Hala sportowa Boisko Plac zabaw 

2013 
Miasto 10 1 28 4 

Obszar rewitalizacji 2 0 5 0 

2014 
Miasto 10 1 25 5 

Obszar rewitalizacji 2 0 5 0 

2015 
Miasto 10 1 25 5 

Obszar rewitalizacji 2 0 5 0 

Opracowanie własne na podstawie danych z „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej 

Starogard Gdański” w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 

Z „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Starogard Gdański w roku 

szkolnym 2014/2015”: 

 7 publicznych przedszkoli i 3 oddziały przedszkolne: 1323 wychowanków (w tym 95  

w oddziałach integracyjnych). 

 4 publiczne szkoły podstawowe: 2883 uczniów. 

 3 publiczne gimnazja: 1274 uczniów. 

 Zespół Szkół Publicznych (szkoła podstawowa: 327 uczniów; gimnazjum: 161 uczniów). 
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Na terenie miasta działa 10 instytucji edukacyjnych nie prowadzonych przez JST, w tym 8 punktów 

przedszkolnych i przedszkoli (320 wychowanków), zespół szkół (209 uczniów) i gimnazjum (10 

uczniów). 

W roku szkolnym 2014/2015 z pomocy psychologiczno-pedagogicznej skorzystało 1197 uczniów. 

Pomoc ta udzielana jest uczniowi na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub przekazania przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie korzystają z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, zajęć rewalidacyjnych, zajęć 

rozwijających zdolności i zainteresowania, zajęć stymulacji polisensorycznej, zajęć usprawniających 

wielofunkcyjnie rozwój psychoruchowy, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

Na realizację pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wydatkowano 438 240 zł, 

z czego 80% stanowiła dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 350 592 zł, a 20% stanowiły 

środki z budżetu miasta (87 648 zł). Najczęstsze wydatki ponoszono na odzież i obuwie sportowe, 

przybory i artykuły szkolne, podręczniki, ćwiczenia, książki i opłaty abonamentu internetowego. 

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” w szkołach 

podstawowych wsparciem objętych zostało 327 uczniów na kwotę 80 441,95 zł. W roku szkolnym 

2014/2015 programem rządowym dotyczącym darmowych podręczników zostali objęci uczniowie 

klas pierwszych szkół podstawowych (710 osób). Koszt zadania wyniósł 53 057,61 zł. Oprócz tego 

realizowano programy „Owoce w szkole” (1686 uczniów klas I-III szkół podstawowych), „Szklanka 

mleka” (3321 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów), dowożenie uczniów niepełnosprawnych (49 

uczniów), programowe innowacje pedagogiczne, projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Gminie Miejskiej Starogard Gdański” (finansowany ze środków zewnętrznych; 50 osób, tzw. 

wykluczonych otrzymało zestaw komputerowy wraz z opłaconym abonamentem internetowym)22. 

Z „Raportu o stanie miasta 2014” wynika, że niemal co dziesiąty (9,7%) uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów to mieszkańcy wsi Gminy Starogard Gdański, w większości znajdujących się w obwodach 

szkół prowadzonych przez Gminę Miejską (do 31 sierpnia 2014 r.)23. 

Na obszarze rewitalizacji, oprócz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 3, 

prowadzonych przez gminę miejską, znajduje się kilka placówek edukacyjnych prowadzonych przez 

instytucje prywatne: 

 Niepubliczne Przedszkole „Plastuś” (76 wychowanków); 

 Katolicka Szkoła Podstawowa (160 uczniów); 

 Publiczne Katolickie Gimnazjum (60 uczniów). 

Na tym terenie znajdują się również siedziby prowadzonych przez powiat starogardzki: 

 Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 

 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 

                                                           
22

 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Starogard Gdański w roku szkolnym 
2014/2015, Starogard Gdański 2015. 
23

 Raport o stanie miasta 2014, Starogard Gdański 2015, s. 20. 
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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (przedszkole, szkoła podstawowa, 

gimnazjum; łącznie 208 uczniów w roku 2015). 

W centrum siedzibę ma także prowadzona przez MKiDN Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (155 

uczniów). 

3.11. Udział w życiu społecznym 

W całym analizowanym okresie frekwencja w Starogardzie, w różnego rodzaju wyborach, nie 

odbiegała znacząco od frekwencji w powiecie, województwie i Polsce. 

W przypadku wyborów prezydenckich, cieszących się największym zainteresowaniem wyborców,  

w 2010 i 2015 r. frekwencja w mieście była nieco wyższa niż w powiecie starogardzkim (o ok. 1 punkt 

procentowy), jednak o kilka punktów procentowych niższa niż w pomorskim i Polsce. W wyborach 

parlamentarnych w 2011 r. również była nieco wyższa niż w powiecie i niższa niż w województwie 

oraz kraju. W 2015 r. można zaobserwować bardzo podobne i bardzo niskie odsetki dla wszystkich 

rozpatrywanych obszarów. 

W wyborach samorządowych w 2010 i 2014 r. frekwencja w Starogardzie była niższa niż w powiecie 

(o ok. 6 punktów procentowych), województwie (w 2010 r. o 8,6 p.p., a w 2014 r. o 4,3 p.p.) i kraju  

(w 2010 r. o 6,2 p.p., w 2014 o 5,8 p.p.). 

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2014 r. frekwencja w mieście była wyższa niż 

w powiecie (o 1,6 p.p.), ale niższa niż w pomorskim (o 4,6 p.p.) oraz w Polsce (1,7 p.p.). 
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Rysunek 33. Frekwencja w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i do Parlamentu 
Europejskiego w latach 2010-2015 (Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie, 
Polska) 

 

Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 

W rankingu aktywności społecznej w samorządach „Społeczna gmina”, opracowanym w 2016 r. przez 

portal Mojapolis.pl i pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” Starogard Gdański zajął 196 

miejsce (na 218) wśród małych miast, uzyskując 19 punktów w 4 wymiarach: 

 Wymiar I – frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r., parlamentarnych  

i prezydenckich w 2015 r. (10 punktów na 35 możliwych); 

 Wymiar II – liczba fundacji i stowarzyszeń według stanu na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 

tys. mieszkańców (6 punktów na 35 możliwych); 

 Wymiar III – wsparcie NGO przez gminę w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców (2 punkty na 15 

możliwych); 
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 Wymiar IV – liczba zbiórek publicznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (1 punkt na 15 

możliwych)24. 

Na terenie miasta w 2016 r. zarejestrowane były 104 aktywne organizacje pozarządowe (w tym 34, 

 a więc 32,7% miało siedzibę na obszarze rewitalizacji). Najwięcej z nich deklarowało działalność w 

obszarze sportu, turystyki i wypoczynku (40), nauki, kultury, ekologii (27), przezwyciężania trudnych 

sytuacji życiowych i udzielania wsparcia (26). 

Tabela 44. Obszary działania starogardzkich organizacji pozarządowych (2016 r.) 

Obszar działania Liczba organizacji 

Sport, turystyka, wypoczynek 40 

Nauka, kultura, ekologia 27 

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca 26 

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna 14 

Ochrona zdrowia 10 

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy 9 

Bezpieczeństwo publiczne 8 

Ochrona praw 6 

Tożsamość, tradycja narodowa 4 

Inne 1 

Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości 1 

Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy 1 

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji 1 

Doradztwo zawodowe, poradnictwo 1 

Wspieranie organizacji pozarządowych 1 

Opracowanie własne na podstawie bazy portalu organizacji pozarządowych ngo.pl 

Wartość wskaźnika fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców wzrasta 

zarówno w mieście, powiecie, jak i województwie. W 2011 r. wynosił on 1,85 dla Starogardu, 2,07 dla 

powiatu starogardzkiego i 2,84 dla województwa pomorskiego. W 2015 było to 2,38 w przypadku 

miasta (wzrost o 28,4% w stosunku do roku 2011), 2,58 – powiatu (wzrost o 25,1%) i 3,51 – 

województwa (wzrost o 23,7%). 

                                                           
24

 Agata Miazga, Piotr Teisseyre, Społeczna gmina. Ranking aktywności społecznej w samorządach, ranking 
portalu Mojapolis.pl i pisma samorządu terytorialnego "Wspólnota", 2016 
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Rysunek 34. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców (Starogard Gdański, 
powiat starogardzki, województwo pomorskie; 2011-2015) 

 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Rada Seniorów 

W 2014 r. uchwałą Rady Miasta utworzono Radę Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Ma 

ona podejmować działania w celu integracji środowisk osób starszych oraz pobudzaniu i wzmacnianiu 

udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Starogardu Gdańskiego w szczególności poprzez: 

 inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich 

aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób  

w wieku senioralnym; 

 podejmowanie działań zmierzających do wspierania aktywności ludzi starszych, w tym do 

zapewnienia im dostępu do edukacji i kultury; 

 zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów oraz przełamanie stereotypowego 

postrzegania ich społecznej roli; 

 współpracę z władzami Starogardu Gdańskiego przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych 

problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym; 

 formułowanie propozycji dotyczących działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do 

ujęcia ich w miejskich planach i programach dotyczących seniorów; 

 upowszechnianie wiedzy o prawach, potrzebach i możliwościach seniorów oraz  

o podejmowanych na ich rzecz działaniach; 

 współpracę z organizacjami i instytucjami społecznymi oraz wyminę doświadczeń z Radami 

Seniorów na terenie kraju; 

 określenie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia seniorów. 

Uniwersytet III Wieku 

W ciągu 10 lat z oferty starogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "S – Centrum” skorzystało 

ponad 190 seniorów. W roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet obchodził 10-lecie swojego 
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istnienia. Swoje działanie UTW opiera na Starogardzkim Centrum Kultury, oferując swoim studentom 

dostęp do 19 pracowni: plastycznej, rękodzielniczej, taneczno-ruchowej, nordic walking, 

informatycznej, teatralnej, języka: angielskiego, hiszpańskiego, esperanto, rehabilitacyjno-

korekcyjnej, psychologii, kulinarnej, fotografii, zdrowego odżywiania, stylu i wizażu, aqua fitnes, nauki 

pływania, pilates, zdrowego kręgosłupa, samoobrony. 

3.12. Kultura/sport/rekreacja 

Mieszkańcy miasta Starogard Gdański mają do dyspozycji następujące instytucje kultury: 

 Starogardzkie Centrum Kultury, 

 Muzeum Ziemi Kociewskiej, 

 Miejska Biblioteka Publiczna. 

Starogardzkie Centrum Kultury 

W obiektach SCK działalność prowadzą: Miejska Orkiestra Dęta (32 osoby), Orkiestra Kameralna „Pro 

Simfonica” (15 osób), Zespół „Singers Novi” (14 osób), „Malutkie Gzubki” (16 osób), „Kapela 

Kociewska” (3 osoby), „Kociewiacy” (10 osób), klub tańca towarzyskiego „Impuls” (18 osób), 

Starogardzkie Towarzystwo Fotograficzne (14 osób), Stowarzyszenie Działań Teatralnych „Kuźnia 

Bracka” (20 osób), „Medium” (9 osób), „Napararawan” (12 osób), Klub Fantasty (14 osób), 

Starogardzkie Bractwo Rycerskie (32 osoby), Szkoła Muzyczna Casio (75 osób tygodniowo), 

Uniwersytet Trzeciego Wieku (ok. 200 osób tygodniowo), Dyskusyjny Klub Filmowy (kilkanaście 

filmów rocznie, ok. 200 osób w każdym spotkaniu)25. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

W 2014 roku do dyspozycji czytelników była Biblioteka Główna oraz 2 filie. Ogółem w MBP znajduje 

się 108 302 książki. Bogaty księgozbiór jest systematycznie uzupełniany. MBP organizuje spotkania  

z cyklu „Przystanek Kultura”, w których w 2014 r. uczestniczyło ok. 380 osób. Jest to projekt, którego 

celem jest propagowanie i rozpowszechnianie kultury wśród mieszkańców poprzez koncerty, 

spektakle teatralne, spotkania z interesującymi osobami. Na terenie biblioteki organizowane są też 

wystawy (w 2014 r. 15 wystaw obejrzało ok. 25 380 osób). Oprócz tego organizowane są spotkania 

autorskie, lekcje biblioteczne, spacery literackie, audycje telewizyjne itp26. 

Muzeum Ziemi Kociewskiej 

Muzeum Ziemi Kociewskiej jest odwiedzane przez coraz większą liczbę osób (ponad dwukrotny 

wzrost w 2015 r. w porównaniu do 2012). W zeszłym roku liczba ta zbliżyła się do 15 tys. (14 846). Co 

najmniej połowę z nich w każdym roku analizowanego okresu stanowią zwiedzający bezpłatnie. 

Można zauważyć spadek liczby zwiedzających w czasie „Nocy Muzeów” (z 1000 do 500). 

 

 

                                                           
25

 Raport o stanie miasta 2014, Starogard Gdański 2015, s. 32-33. 
26

 Raport o stanie miasta 2014, Starogard Gdański 2015, s. 34. 
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Tabela 45. Zwiedzający Muzeum Ziemi Kociewskiej w latach 2012-2015 

Rok Ogółem w tym zwiedzający bezpłatnie w tym w "Noc Muzeów" 

2012 6 778 3 989 1 000 

2013 7 618 3 162 600 

2014 13 426 9 554 400 

2015 14 846 13 784 500 

Opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdań z działalności Muzeum Ziemi Kociewskiej 

W ostatnich latach w mieście spadła liczba imprez masowych (z 11 w 2013 r. do 7 w roku 2015), co 

jest zgodne z trendem obserwowanym w województwie i powiecie. 

Tabela 46. Imprezy masowe (Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie; 2013-2015) 

 
Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

Liczba imprez 

2013 443 11 11 

2014 356 9 9 

2015 386 9 7 

Imprezy w obiekcie zamkniętym 

2013 301 6 6 

2014 198 4 4 

2015 246 3 3 

Imprezy na terenie otwartym 

2013 142 5 5 

2014 158 5 5 

2015 140 6 4 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Pomimo spadku liczby imprez masowych, nieznacznie wzrosła liczba ich uczestników w mieście 

 (z 8 200 w 2013 r. do 9 000 w roku 2015). 

Rysunek 35. Uczestnicy imprez masowych w Starogardzie Gdańskim (2013-2015) 
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Jak wynika ze sprawozdań Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego na terenie Starogardu Gdańskiego, 

w ciągu ostatnich 5 lat liczba imprez organizowanych na terenie OSiR wzrosła z 23 do 30 (2011-2015), 
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zwiększyła się także liczba ich uczestników (z 6 470 do 6 770). Prawie wszystkie imprezy 

organizowane są w obiekcie zamkniętym. 

Tabela 47. Imprezy w OSiR w Starogardzie Gdańskim (2011-2015) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Imprezy w obiekcie 12 15 15 16 16 

Imprezy na terenie otwartym 11 13 13 13 14 

Imprezy ogółem 23 28 28 29 30 

Liczba uczestników 6 470 6 660 6 660 6 740 6 770 

Opracowanie własne na podstawie danych OSiR w Starogardzie Gdańskim 

Na terenie Starogardu działa ok. 10 klubów sportowych, zrzeszających ponad tysiąc członków.  

W 2014 r., pomimo tego, że liczba klubów starogardzkich stanowiła mniej niż 1/4 klubów powiatu, to 

liczba członków tych klubów wynosiła 6/10 członków klubów z terenu całego powiatu. 

Tabela 48. Kluby sportowe w Starogardzie Gdańskim i powiecie starogardzkim (2010, 2012, 2014) 

 

2010 2012 2014 

Kluby Członkowie Kluby Członkowie Kluby Członkowie 

Powiat starogardzki 28 2 000 38 1 809 32 2 312 

Starogard Gdański 10 1 021 10 683 9 1 418 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem najkorzystniej przedstawia się w Starogardzie (1,8-1,9% 

w latach 2011-2015). W powiecie jest to odsetek na poziomie 0,1, a w województwie – 0,2. 

Rysunek 36. Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem (Starogard Gdański, powiat starogardzki, 
województwo pomorskie; 2011-2015) 
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Mieszkańcy miasta mają do dyspozycji coraz więcej ścieżek rowerowych (14,8 km w 2011 i 16,5 km  

w 2015 r.), jednak w porównaniu do sytuacji w powiecie i województwie wzrost ten jest stosunkowo 

niewielki (w województwie jest ponad 2-krotny). 

Tabela 49. Długość ścieżek rowerowych (Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie; 
2011-2015) 

 
Pomorskie Powiat starogardzki Starogard Gdański 

Długość ścieżek rowerowych (km) 

2011 494,7 22,6 14,8 

2012 602,7 26,3 15,4 

2013 790,5 24,9 9,2 

2014 987,3 31,5 14,2 

2015 1 050,5 34,6 16,5 

Ścieżki rowerowe na 10 tys. 
ludności (km) 

2011 2,2 1,8 3,0 

2012 2,6 2,1 3,2 

2013 3,4 2,0 1,9 

2014 4,3 2,5 2,9 

2015 4,6 2,7 3,4 

Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W 2015 r. na obszarze rewitalizacji oddano do użytku nowe oraz zmodernizowano 4 obiekty 

sportowe i rekreacyjne (ponad połowa z nowych i zmodernizowanych obiektów na terenie miasta). 

Tabela 50. Wybudowane lub zmodernizowane place zabaw oraz obiekty sportowe i rekreacyjne  
w Starogardzie Gdańskim w 2015 r. 

 
Obszar rewitalizacji Miasto 

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych placów zabaw 0 8 

Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych 4 7 

Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta 

4. Badanie PAPI mieszkańców obszaru rewitalizacji (N=900) 

4.1. Charakterystyka respondentów 

Badanie ilościowe z wykorzystaniem techniki tradycyjnych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI) 

przeprowadzono na próbie 900 mieszkańców obszaru rewitalizacji, mających powyżej 15 lat, 

dobranych metodą losowo-kwotową z uwzględnieniem płci, wieku, wykształcenia. Dobór próby pod 

względem płci spełniał kryteria równomierności – 53,3% respondentów stanowiły kobiety, 46,7% - 

mężczyźni. Najmniejszą grupę stanowili mieszkańcy z przedziału wiekowego 16-24 lat (11,3%), z kolei 

największą byli mieszkańcy powyżej 64 roku życia (26,1%). 
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Wykres 1. Płeć respondentów 

 

Wykres 2. Wiek respondentów 

 

Prawie co trzeci mieszkaniec biorący udział w badaniu miał wykształcenie zasadnicze zawodowe 

(29,7%). Nieco mniejszą grupę stanowili mieszkańcy posiadający wykształcenie średnie (27,1%), bądź 

podstawowe (23,1%). Wykształcenie wyższe posiadało 11,9% badanych. 

Wykres 3. Wykształcenie respondentów 

 

Niespełna 4 z 10 respondentów przyznało, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (37,0%). 

Co czwarty badany mieszkaniec był emerytem lub rencistą (25,2%). Przedsiębiorcy stanowili 10,8% 
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ogółu. Odsetek osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia wynosił 7,0%, a osób niepracujących  

i jednocześnie nieposzukujących pracy – 10,9%. Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych 

(zlecenie, o dzieło) stanowili tylko 3,3% ogółu. Taki sam był odsetek uczniów. Najmniej było 

studentów (1,1%). Wśród innych wymienianych przez mieszkańców statusów zawodowych (1,3%) 

były m.in. świadczenia przedemerytalne, rehabilitacyjne, staż, zasiłek stały. 

Wykres 4. Status zawodowy respondentów 

 

Co czwarte gospodarstwo domowe zamieszkiwane jest przez 2 osoby, to najczęściej spotykany model 

gospodarstwa domowego wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Podobny odsetek stanowią 

gospodarstwa 3 i 4-osobowe (odpowiednio: 23,1% i 24,8% ogółu). 5-osobowe rodziny stanowią 8% 

ogółu badanych. Duże gospodarstwa 6,7,8,10 i 12 osobowe stanowią odpowiednio: 3,7%, 0,7%, 0,2%, 

0,2%, 0,3% ogółu badanych.  

Wykres 5. Odsetek gospodarstw domowych o danej liczbie osób w nich zamieszkujących 

 

Ponad 50% gospodarstw domowych, wśród których przeprowadzono badanie, nie jest 

zamieszkiwana przez osoby niepełnoletnie. Jedna osoba niepełnoletnia w rodzinie to aktualny model 

20,8% rodzin. Nieco mniejszy odsetek stanowią gospodarstwa domowe, w których funkcjonują  
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2 osoby niepełnoletnie. Posiadanie większej liczby osób niepełnoletnich w gospodarstwie dotyczy 

5,3% badanych. 

Wykres 6. Odsetek gospodarstw domowych o danej liczbie osób niepełnoletnich w nich zamieszkujących 

 

 

Spośród wszystkich badanych respondentów, największą grupę stanowią mieszkańcy, którzy 

zadeklarowali dochód na jednego członka rodziny na poziomie od 501 do 1000 zł (25,6% ogółu).  

W trudniejszej sytuacji jest 8,4% respondentów, u których dochód wynosi 500 zł. Dochód na 

poziomie 1001-1500 zł deklarowało 17,6% mieszkańców. Wraz ze wzrostem wielkości dochodu 

maleje odsetek wskazań respondentów. Powyżej 2000 zł na jednego mieszkańca zadeklarowało 12% 

respondentów.  

Wykres 7. Dochody netto przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym 

 

Zgodnie z wynikami badań, czynsz najczęściej stanowi koszt, który pochłania od 0 do 20% 

miesięcznych dochodów rodziny. Połowa rodzin przeznacza na zapłatę czynszu nawet do 60% 

miesięcznych dochodów. Pozostałe zobowiązania finansowe najczęściej nie przekraczają pułapu  
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od 0 do 20%. Jednak co trzecia rodzina przeznacza na tego typu zobowiązania do 40% swoich 

dochodów. Zobowiązania finansowe takie jak kredyty, pożyczki czy alimenty to najczęściej koszty 

stanowiące do 20% rodzinnego dochodu. Wśród niespełna 2,5% rodzin obszaru rewitalizacji 

zobowiązania finansowe pochłaniają do 80% dochodów. Opłaty łącznie stanowią najczęściej od 40 do 

60% dochodów rodziny. Prawie co piąte gospodarstwo domowe przeznacza na stałe opłaty do 80%. 

Wśród 12,4% badanych stałe opłaty łącznie pochłaniają prawie cały miesięczny dochód rodziny.  

Tabela 51. Struktura wydatków w gospodarstwach z obszaru rewitalizacji 

Część dochodu 
stanowiąca 

zobowiązanie 
Czynsz 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 

Inne zobowiązania 
finansowe (kredyty, 
pożyczki, alimenty) 

Opłaty łącznie 

0-20% 50,0% 59,6% 87,8% 3,2% 

21-40% 37,6% 35,2% 9,9% 28,2% 

41-60% 12,4% 4,6% 1,9% 37,1% 

61-80% 0% 0,7% 0,4% 19,0% 

81-95% 0% 0% 0% 12,4% 

4.2. Rynek pracy 

Wśród badanych mieszkańców obszaru rewitalizacji ponad 1/5 przyznała, że w ich gospodarstwach 

domowych jest osoba bezrobotna (22,1%). 

Wykres 8. Odsetek gospodarstw domowych, w których występują osoby bezrobotne 

 

Największa grupa bezrobotnych pozostaje bez pracy przez okres dłuższy niż 5 lat, grupę tę stanowi 

33,5% badanych. Dużą grupę tworzą również bezrobotni, którzy bez pracy pozostają co najwyżej rok 

(26,9%).  
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Wykres 9. Okres, w którym bezrobotni pozostają bez pracy 

 

Spośród badanych bezrobotnych, większość, bo aż 56,6% nie jest zarejestrowana w Powiatowym 

Urzędzie Pracy. Ponadto 4% badanym trudno jest powiedzieć, czy dokonywali rejestracji. Niespełna 

40% zadeklarowało korzystanie z usług PUPu. 

Wykres 10. Odsetek zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

 

Bezrobotni zapytani o okres, w którym pozostają w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy, najczęściej 

podawali odpowiedź „powyżej 24 miesięcy”. Dotyczy to 44,9% respondentów. Pozostałe odpowiedzi 

rozłożyły się dosyć równomiernie, co pokazane jest na poniższym wykresie.  
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Wykres 11. Okres pozostawania w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna 

 

Większość zarejestrowanych bezrobotnych nie korzysta z zasiłku dla bezrobotnych (83,3%). Wśród 

12,8% respondentów, którzy na powyższe pytanie odpowiedzieli twierdząco, zostało zadane pytanie 

o długość okresu, w którym pobierają zasiłek. Najczęściej był to okres 3 oraz 6 miesięcy, takich 

odpowiedzi udzielił co trzeci respondent. Co piąty z nich pobiera zasiłek od 5 miesięcy. Dokładne 

rozkłady przedstawiają poniższe wykresy. 

Wykres 12. Odsetek korzystających z zasiłku dla bezrobotnych i okres, w którym z niego korzystają 
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ofert pracy na lokalnym rynku. Istotnym problemem okazał się także nieodpowiedni wiek, takiej 

odpowiedzi udzieliło 17,7% bezrobotnych. Jak twierdzi 16,7% bezrobotnych, brakuje im także 
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odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. Ponad 15% badanych swoją sytuację na rynku pracy 

przypisuje złemu stanowi zdrowia. Równie często bezrobotni wskazywali na konieczność zajmowania 

się dzieckiem lub innym członkiem rodziny, co uniemożliwia podjęcie pracy. Dokładny rozkład 

odpowiedzi pokazany jest na poniższym wykresie. Wśród odpowiedzi Innych, znalazły się: likwidacja 

firmy, niechęć do podjęcia pracy lub częste oferty pracy bez umowy.   

Wykres 13. Powody, dla których respondenci pozostają bez pracy 

 

Bezrobotni wskazali, co mogłoby pomóc im w znalezieniu pracy. Za najbardziej wartościowe 

bezrobotni uznali staże, szkolenia i kursy. Tak odpowiedziało 29,8% bezrobotnych. Nieco mniej 

(26,8%) respondentów dostrzegło, że na ich poprawę sytuacji miałoby wpływ podniesienie poziomu 

wykształcenia lub nawet przekwalifikowanie się. Co piątemu bezrobotnemu pomogłoby zapewnienie 

opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Warto wspomnieć, że również co piąty 

bezrobotny nie jest zainteresowany żadną pomocą. Wśród innych działań, które mogłyby mieć wpływ 

na polepszenie sytuacji zawodowej mieszkańców znalazły się m.in.: zwiększenie ilości ofert pracy  

w najbliższej okolicy oraz uwzględnienie potrzeb zdrowotnych potencjalnych pracowników przez 

oferujących pracę. 
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Wykres 14. Pomoc w rozpoczęciu pracy 

 

4.3. Bezpieczeństwo 

Co szósty mieszkaniec obszaru rewitalizacji nie czuje się bezpiecznie na terenie swojej najbliższej 

okolicy lub nie ma na ten temat jasno sprecyzowanego zdania.  

Wykres 15. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 

 

Zgodnie z wynikami badań, najbardziej niebezpiecznym miejscem na obszarze rewitalizacji jest ulica 

Kościuszki. Wspomniało o niej aż 17,9% mieszkańców, którzy nie czują się bezpiecznie w swojej 

okolicy. Miejscem, które zdaniem 9,7% respondentów wzbudza niepokój mieszkańców jest także 

ulica Chojnicka. Wśród miejsc zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców znalazły się także: ul. 
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Kopernika, Rynek, ul. Piłsudskiego. Odsetek wskazań ww. miejsc wynosił co najmniej 4%. Ponad 5% 

respondentów udzieliło odpowiedzi „Trudno powiedzieć” co oznacza, że respondenci czują się 

niebezpiecznie, jednak nie potrafią jasno sprecyzować, które miejsca są szczególnie dla nich 

niebezpieczne. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 16. Miejsca niebezpieczne 
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Jak wynika z poniższego zestawienia, najczęściej sygnalizowanym problemem występującym na ulicy Kościuszki jest problem alkoholowy oraz obecność 

patologii społecznej na ulicach, co zauważalne jest również na ul. Chojnickiej. Ponadto na ulicy Kościuszki zdarza się bardzo wiele różnego typu incydentów, 

najczęściej są to pobicia, awantury, groźby, wyzwiska, kradzieże. Najczęstszymi problemami występującymi w dużej części wymienionych miejsc są: problem 

alkoholowy, niedostateczne oświetlenie, obecność patologii, wyzwiska, wulgaryzmy oraz problem z młodymi ludźmi, którzy nie potrafią znaleźć sobie 

zajęcia. Dokładny rozkład problemów, jakie występują w wymienionych miejscach przedstawiono w poniższym zestawieniu. Liczby w poszczególnych 

komórkach oznaczają liczbę respondentów, którzy zasygnalizowali występowanie danego problemu. 

Tabela 52. Liczba wskazań problemów występujących w poszczególnych miejscach 
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Zdecydowana większość badanych respondentów widziała potrzebę w zwiększeniu częstotliwości 

patroli Policji i Straży Miejskiej. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 73,1% mieszkańców. Ponad 60% 

badanych wskazało uznało za konieczność rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego  

oraz zwiększenie liczby operatorów monitoringu. Jedynie co dziesiąty mieszkaniec za wartościowe 

uznał przeprowadzenie kampanii zwiększającej świadomość mieszkańców na temat bierności 

społecznej oraz zorganizowanie warsztatów dla mieszkańców na temat reagowania na najmniejsze 

przejawy występków, wykroczeń lub przestępstw. Wśród odpowiedzi innych znalazło się głównie 

lepsze oświetlenie ulicy. Znacznie rzadziej wskazano na częstsze kontrole prędkości na ulicy 

Południowej, likwidację pustostanów, częstsze wizyty dzielnicowego. 

Wykres 17. Działania na rzecz poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców 

 

Zdecydowana większość respondentów twierdziła, że w ich najbliższym otoczeniu nie istnieje 

zjawisko przemocy domowej, zaś 12,4% respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić otoczenia 

w związku z obecnością przemocy domowej. 
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Wykres 18. Zjawisko przemocy domowej 

 

Dostępność poszczególnych form pomocy dla ofiar przemocy domowej najczęściej oceniano jako 

przeciętną. Najsłabiej oceniono dostęp do pomocy prawnej oraz socjalnej. Niskiej oceny tych działań 

dokonało odpowiednio po 30,6% respondentów. Najlepiej oceniono dostęp do pomocy 

psychologicznej. Poziom dostępności uznano za raczej wysoki lub bardzo wysoki wśród odpowiednio 

8,6% oraz 14,3% respondentów. Respondenci, którzy ocenili dostęp do pomocy prawnej jako 

niedostateczny, najczęściej proponowali podjęcie inicjatywy mającej na celu udostępnienie 

mieszkańcom darmowej pomocy prawnej (darmowych porad). W kontekście pomocy 

psychologicznej, mieszkańcy zasugerowali istnienie problemu ze świadomością mieszkańców  

na temat dostępności tego rodzaju pomocy. Ponadto wysunęli propozycję organizacji spotkań dla 

dzieci w celu podjęcia rozmów na tematy trudne. Dla polepszenia dostępności pomocy socjalnej 

mieszkańcy zaproponowali m.in. zwiększenie zakresu pomocy rodzinom, zwiększenie ilości mieszkań 

socjalnych. Mieszkańcy, którzy ocenili dostęp do pomocy medycznej jako bardzo lub raczej niski nie 

potrafili wskazać działań, które mogłyby polepszyć tę sytuację. 

Wykres 19. Ocena poziomu dostępności do poszczególnych form pomocy dla ofiar przemocy domowej 

 

Mieszkańcy zostali zapytani o działania, jakie należałoby podjąć w celu pomocy ofiarom przemocy 

domowej. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią było „Organizowanie akcji informacyjnych na temat 

zapobiegania przemocy w rodzinie i reagowania na przemoc”. Takiej odpowiedzi udzieliło 32,4% 

badanych. Niespełna 30% respondentów wskazała na Organizowanie lub zwiększenie liczby zajęć dla 
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dzieci i młodzieży na temat zjawiska przemocy domowej. Szczegółowy rozkład odpowiedzi 

przedstawia wykres poniżej. Wśród odpowiedzi innych mieszkańcy wskazali m.in. na zwiększenie 

presji na sprawcach przemocy. 

Wykres 20. Działania na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej 

 

Co piąty respondent ma styczność ze zjawiskiem uzależnień od alkoholu w swoim najbliższym 

otoczeniu. Odsetek mieszkańców, których dotyka zjawisko uzależnień od substancji psychoaktywnych 

jest nieco niższy i wynosi 6%.  

Wykres 21. Zjawisko uzależnień 
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Zgodnie z wynikami badań, mieszkańcy w największym stopniu sugerowali zwiększenie liczby miejsc 

w ośrodkach wsparcia w celu zapobiegania uzależnieniom od alkoholu. Takiej odpowiedzi udzieliło 

29,9% mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy zauważają problem z alkoholem w najbliższym 

otoczeniu. Nieco mniejszy odsetek mieszkańców dotyczył wskazań działań polegających  

na organizowaniu/zwiększeniu liczby zajęć dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień (jak reagować, 

do kogo zwrócić się o pomoc jakie są dostępne formy wsparcia). Ponadto, 26,9% respondentów 

wskazała na: Zwiększenie pomocy prawnej i psychologicznej dla rodzin osób uzależnionych, 

Zorganizowanie/zwiększenie liczby zajęć dla dzieci na temat działania alkoholu na organizm człowieka 

i szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz Organizowanie akcji informacyjnych na temat 

rozpoznawania i reagowania na przypadki uzależnień. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia 

wykres poniżej. Wśród odpowiedzi innych znalazło się m.in. ograniczenie osobom uzależnionym 

dostępu do zapomóg pieniężnych, zamiana formy pieniężnej na produkty potrzebne do życia, 

profilaktyka oraz większa dostępność pracy dla mieszkańców.  

Wykres 22. Działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom od alkoholu 

 

Ponad połowa respondentów twierdziła, że na zapobieganie uzależnieniom od substancji 

psychoaktywnych miałoby wpływ zorganizowanie/zwiększenie zajęć dla dzieci na temat działania 

alkoholu na organizm człowieka. Nieco mniejszy odsetek wskazań dotyczył 

zorganizowania/zwiększenia liczby zajęć dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień. Pozostałe 

działania były wskazywane znacznie rzadziej. Szczegółowy rozkład odpowiedzi pokazany jest  

na wykresie. Wśród odpowiedzi innych znalazły się: zmniejszenie zapomóg finansowych oraz 

zwiększenie działań mających na celu wyeliminowanie osób zajmujących się handlem 

niedozwolonymi substancjami. 
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Wykres 23. Działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych 

 

4.4. Pomoc społeczna 

Zdecydowana większość badanych mieszkańców nie korzystała z pomocy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim (84,8%). 

Wykres 24. Korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Ponad 3/4 ze znajdujących się pod opieką MOPS korzystało z pomocy raz w miesiącu (76,6%). O kilku 

razach w miesiącu mówiło 7,3% respondentów, pozostali natomiast zadeklarowali korzystanie 

z pomocy rzadziej niż raz w miesiącu. 
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Wykres 25. Częstotliwość korzystania z pomocy MOPS 

 

Najczęściej ankietowani będący pod opieką MOPS korzystali ze świadczeń rodzinnych (70,8%). Ponad 

1/5 wskazała pomoc społeczną (21,9%) i dodatek mieszkaniowy (20,4%). Najrzadziej wymieniano 

dodatek energetyczny (0,7%). 

Wykres 26. Pomoc MOPS, z jakiej mieszkańcy korzystają obecnie lub korzystali w przeszłości 

 

Niemal 4 z 10 mieszkańców, którym udzielana jest pomoc społeczna wskazała na korzystanie z zasiłku 

okresowego (39,4%). Ponad 1/4 wymieniła zasiłek stały i celowy (po 27,3%). Najmniej mówiło  

o specjalnym zasiłku celowym (12,1%), a 9,1% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. 

Wykres 27. Rodzaj zasiłku pomocy społecznej, z jakiego korzystali/korzystają mieszkańcy 

 

Świadczenia rodzinne pobierane były przez prawie 2/3 ankietowanych w formie zasiłku rodzinnego 

(66,0%). Najniższy odsetek mieszkańców korzystał z zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (3,1%),  

a 2,1% nie potrafiło określić formy świadczenia. 
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Wykres 28. Formy świadczeń rodzinnych, z jakich korzystali/korzystają mieszkańcy 

 

Ponad połowa badanych oceniła swoją sytuację finansową jako raczej zadowalającą (56,9%), a niemal 

1 z 10 jako zdecydowanie zadowalającą (9,4%). Ocenę niezadowalającą wystawiło 33,7% (w tym 9,9% 

– „zdecydowanie niezadowalająca”). 

Wykres 29. Ocena sytuacji finansowej 

 

Osoby, które określiły swoją sytuację finansową jako niezadowalającą w większości jej przyczyny 

upatrywały w niskich zarobkach (57,4%). Około 1/5 wskazała brak pracy (20,8%), przewlekłe choroby 

(19,5%) i inne, niewymienione w kafeterii opcje (17,5%; 58 odpowiedzi). W tym ostatnim przypadku 

chodziło głównie o niską emeryturę (20), wysokie koszty utrzymania (8), niską opłacalność 

prowadzonej działalności (6), opiekę nad dzieckiem (3), kontynuację nauki, niski zasiłek 

pielęgnacyjny, niską rentę, podatki, za wysokie ceny leków w aptekach, niskie świadczenia 

rehabilitacyjne (po 2). 
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Wykres 30. Przyczyny sytuacji finansowej 

 

Ponad 3/4 badanych widzących przyczynę swojej niezadowalającej sytuacji finansowej w braku pracy 

określiło, że chodzi o nich (78,0%). Dla 27,1% był to brak pracy członków rodziny. W przypadku 

przewlekłych chorób obie opcje uzyskały wyższe odsetki wskazań: choroby respondentów – 83,3%, 

członków rodziny – 37,0%. Własna niepełnosprawność dotyczyła 71,1%, a członków ich rodzin – 

44,7%, spośród tych ankietowanych, którzy ocenili, że ich niezadowalająca sytuacja finansowa jest 

spowodowana niepełnosprawnością. 

Wykres 31. Brak pracy, przewlekłe choroby, niepełnosprawność – sytuacja respondentów i członków ich 
rodzin 

 

Osobami niepełnosprawnymi było 13,3% uczestników badania. 
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Wykres 32. Osoby niepełnosprawne 

 

Ponad połowa z nich zadeklarowała, że posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności (55,0%). 

Znaczny stopień dotyczył 27,5%, a lekki – 14,2%. Orzeczenia o niepełnosprawności nie posiadało 

3,3%. 

Wykres 33. Stopień niepełnosprawności respondentów 

 

U niemal 2/3 respondentów, których dotyczyło to pytanie, niepełnosprawność powstała w wyniku 

choroby (66,4%). O niepełnosprawności w wyniku wypadku mówiło 21,0%, a od urodzenia – 12,6%. 

Wykres 34. Powstanie niepełnosprawności respondentów 

 

W 15,2% gospodarstw domowych uczestników sondażu były osoby niepełnosprawne. 
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Wykres 35. Osoby niepełnosprawne w gospodarstwach domowych respondentów 

 

Niepełnosprawnych respondentów i tych, w których gospodarstwach domowych są niepełnosprawni 

członkowie, zapytano o to, z jakimi problemami się spotykają. Najczęściej wskazywano duże wydatki 

na lekarstwa/leczenie (39,4%) oraz utrudniony dostęp do usług medycznych, opiekuńczych  

i rehabilitacyjnych (35,8%). Żadnych problemów nie widziało 13,9%, a najmniej wymieniło utrudniony 

dostęp do pomocy psychologicznej (2,9%). 

Wykres 36. Problemy, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne lub niepełnosprawni członkowie 
gospodarstw domowych respondentów 

 

Nieco ponad 4 z 10 ankietowanych, których dotyczyła ta kwestia, nie widziało potrzeby dodatkowych 

działań na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych (41,6%). Zauważający potrzebę takich 

działań najczęściej wskazywali na zachęcanie osób niepełnosprawnych do większej aktywności 
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(19,0%), szkolenia dla rodzin uczące sposobów opieki (13,1%), rozwinięcie usług pomagających  

w codziennym życiu (12,4%), organizację wydarzeń pokazujących społeczności lokalnej potrzeby osób 

niepełnosprawnych (11,7%) i organizację kółek zainteresowań (10,9%). 

Wykres 37. Działania, jakie należy podjąć w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych lub 
niepełnosprawnych członków gospodarstw domowych respondentów 

 

Uczestników badania w wieku 60 lat i więcej zapytano, jakie mają problemy jako osoby starsze. 

Najwięcej, ponad 1/3, wskazała zły stan zdrowia (37,6%). Taki sam był odsetek deklarujących brak 

problemów wynikających z wieku. Utrudniony dostęp do usług medycznych, opiekuńczych  

i rehabilitacyjnych wymieniło 25,9% ankietowanych, a 19,5% – problemy finansowe. Najrzadziej 

wskazywano na brak opieki ze strony rodziny (0,7%). 
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Wykres 38. Problemy osób starszych 

 

Ponad połowa respondentów w wieku 60 lat i więcej nie znała oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

organizacji pozarządowych i związku emerytów (55,7%). Więcej niż 1/3 znała UTW (33,9%), taki sam 

odsetek wskazał związek emerytów. Najrzadziej mówiono o znajomości organizacji pozarządowych 

(4,6%; związane z partiami politycznymi, różne fundacje, wolontariat, Stowarzyszenie Wspomagające 

Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”). 

Wykres 39. Znajomość oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych i związku emerytów 
wśród osób starszych 

 

Spośród tych, którzy znali ofertę UTW (95 osób), jedynie 9,5% korzystało z zajęć tej instytucji.  

W przypadku organizacji pozarządowych (13 osób) było to 15,4%. Najwyższy odsetek korzystających 

odnotowano w przypadku oferty związku emerytów (spośród 95 osób deklarujących jej znajomość) – 

23,2%. 
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Wykres 40. Korzystanie przez osoby starsze z zajęć oferowanych przez UTW, organizacje pozarządowe  
i związek emerytów 

 

Uczestnicy badania w wieku 60+, w odpowiedzi na pytanie o to, co zrobić, żeby poprawić ich sytuację 

jako osób starszych, najczęściej mówili, że nie mają takich potrzeb (43,2%). Niemal 4 z 10 wskazywało 

na ułatwienie dostępu do lekarza (38,2%). Najrzadziej oczekiwano organizacji wydarzeń pokazujących 

społeczności lokalnej potrzeby osób starszych (6,4%). 

Wykres 41. Oczekiwania osób starszych dotyczące poprawy ich sytuacji 

 

Problemy społeczne dzieci i młodzieży, zauważane przez ankietowanych w najbliższej okolicy, 

najczęściej dotyczyły braku: miejsc do zabawy i wypoczynku (34,8%), wsparcia i kontroli rodziców 

(28,8%), zorganizowanych form spędzania czasu wolnego (27,1%), a także chęci do aktywności 

ruchowej i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (20,6%). Najrzadziej wskazywano na przemoc 

domową (3,2%) i szkolną (4,6%). Niemal 1/4 nie zauważała żadnych problemów (24,1%). 
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Wykres 42. Problemy społeczne dzieci i młodzieży zaobserwowane przez respondentów w najbliższej okolicy 

 

Oczekiwania badanych związane z pomocą rodzinom w codziennym funkcjonowaniu dotyczyły 

głównie zwiększenia liczby mieszkań komunalnych i socjalnych (41,8%) i bazy placówek opiekuńczo-

wychowawczych (36,8%). Ponad 1/5 wskazała na szerszą ofertę spędzania czasu wolnego dla rodzin 

(24,9%), dostęp do opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 (20,8%), zwiększenie dostępności 

poradnictwa specjalistycznego (20,3%). Najrzadziej wymieniano inne, nieumieszczone w kafeterii 

możliwości pomocy (2,2%; m.in. darmowe zajęcia pozalekcyjne i kolonie, większe zainteresowanie ze 

strony MOPS i władz miasta, większa liczba ofert pracy dla młodych ludzi). 
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Wykres 43. Oczekiwania respondentów dotyczące pomocy rodzinom w codziennym funkcjonowaniu 

 

4.5. Mieszkalnictwo 

Zdecydowana większość ankietowanych uznała swoją sytuacją mieszkaniową za zadowalającą 

(87,4%; w tym 34,1% – „zdecydowanie zadowalająca”). 

Wykres 44. Ocena sytuacji mieszkaniowej 

 

Uczestników badania niezadowolonych ze swojej sytuacji mieszkaniowej (12,6%) poproszono 

 o wskazanie przyczyn takiego stanu. Najczęściej były to powody inne, niż podane w kafeterii 

odpowiedzi (42,0%; 47 wskazań). Wśród nich dominował brak własnego mieszkania (18). Częste były 

także: za duże koszty utrzymania (8), nieprzystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (6), 

niebezpieczne, pełne hałasu i brudu otoczenie budynku (3), brak prywatności (2) i zbyt duża 

powierzchnia (2). 

Ok. 1/3 ankietowanych upatrywała przyczyn w małym metrażu (35,7%) i potrzebie remontu (31,3%), 

a ponad 1/5 – w braku centralnego ogrzewania (22,3%). Najrzadziej mówiono o braku kuchni jako 

osobnego pomieszczenia w mieszkaniu (5,4%). Nikt nie wskazał braku prądu. 
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Wykres 45. Przyczyny niezadowalającej sytuacji mieszkaniowej 

 

Prawie wszystkie mieszkania respondentów były wyposażone w prąd (99,0%), bieżącą wodę (96,8%), 

łazienkę (95,4%). W media było wyposażonych 93,8%, kuchnię – 93,3%, toaletę – 90,2%. Centralne 

ogrzewanie dotyczyło 83,8% z nich, a gaz – 79,1%. Ok. 1/4 posiadała piec do ogrzewania (25,6%) 

 i aneks kuchenny (23,9%). 

Wykres 46. Wyposażenie mieszkań 

 

Więcej niż 7 z 10 badanych mieszkało w lokalach własnościowych (73,0%). Wynajem dotyczył 17,1%. 

Najmniej zajmowało lokale spółdzielcze (4,6%), komunalne (3,4%) i socjalne (1,9%). 
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Wykres 47. Rodzaje lokali, w jakich mieszkają respondenci 

 

Niemal połowa mieszkań uczestników badania miała powierzchnię od 41 do 70 m2 (47,0%). Większy 

metraż dotyczył 36,6%, pozostałe natomiast były mniejsze niż 40 m2 (16,3%). 

Wykres 48. Metraż mieszkań 

 

W mieszkaniach tych najczęściej było 5 pomieszczeń lub więcej (45,3%). Ok. 1/5 miała cztery (21,7%) 

lub trzy pomieszczenia (19,7%). Jedną izbę posiadało 1,8%. 

Wykres 49. Liczba pomieszczeń w mieszkaniach 

 

W lokalach respondentów najczęściej mieszkały 3-4 osoby (46,9%). Dwie osoby zadeklarowało 28,1%, 

od pięciu do sześciu osób – 13,0%. Niemal co dziesiąty badany mieszkał sam (9,5%).  
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Wykres 50. Liczba osób, jakie mieszkają z respondentem 

 

Chęć zmiany miejsca zamieszkania wyraziło 30,2% uczestników badania. 

Wykres 51. Chęć zmiany miejsca zamieszkania 

 

Tych, którzy wyrazili chęć zmiany, zapytano o główny powód. Ponad połowa podała inne niż 

wymienione w kafeterii odpowiedzi (52,6%; 143 wskazania). Najczęściej chodziło o zbyt mały metraż 

(18), chęć usamodzielnienia się (16), wybudowania domu (15), przeprowadzki do innego miasta (13), 

brak pracy (11), chęć posiadania własnego mieszkania (11), potrzebę mieszkania na parterze (lub w 

budynku z windą) – 9, zbyt duże mieszkanie (9), wysokie opłaty (7), chęć otrzymania mieszkania od 

miasta, niskie zarobki, względy osobiste, uniknięcie hałasu i uciążliwego ruchu (po 6). 

Prawie 1/3 mówiła o niewystarczającym standardzie mieszkania (32,0%). Najrzadziej wskazywano na 

utrudniony dojazd do instytucji publicznych (0,4%), brak poczucia bezpieczeństwa i porozumienia  

z sąsiadami (po 3,7%). 
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Wykres 52. Główny powód, dla którego respondenci chcieliby zmienić miejsce zamieszkania 

 

Ponad połowie badanych chcących zmienić miejsce zamieszkania uniemożliwiała to sytuacja 

materialna (52,4%). 

Wykres 53. Możliwość zmiany miejsca zamieszkania przy obecnej sytuacji materialnej respondentów 

 

Ci, którym sytuacja materialna uniemożliwia zmianę miejsca zamieszkania najczęściej oczekiwaliby 

pomocy w postaci wskazania mieszkania komunalnego/socjalnego w innej części miasta (43,0%), 

dodatku mieszkaniowego (31,0%) i innych, niewymienionych w kafeterii możliwości pomocy (28,2%; 

40 wskazań). Chodziło tutaj głównie o odpowiedzi: „nie oczekuję wsparcia” (17), „nie wiem” (4), 

„niższe oprocentowanie kredytu” (4), „lepsze zarobki”, „wsparcie finansowe” (3). 
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Wykres 54. Wsparcie, jakiego oczekują respondenci, którym sytuacja materialna uniemożliwia zmianę 
miejsca zamieszkania 

 

4.6. Bariery architektoniczne 

Przeważająca część respondentów twierdziła, że budynek, w którym mieszkają nie jest dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych (88,4%). Odpowiedzi twierdzącej udzieliło tylko 11,6% 

mieszkańców. 

Wykres 55. Przystosowanie budynków, w których mieszkają respondenci do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 

Częściej niż co czwarty badany ocenił tereny wokół budynków prywatnych i publicznych jako 

przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (28,4%), a 11,1% nie potrafiła ustosunkować się 

do tej kwestii. Aż 60,5% odpowiedziało, że tereny te nie są przystosowane do potrzeb 

niepełnosprawnych. 
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Wykres 56. Przystosowanie terenów wokół budynków (publicznych i prywatnych) do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 

Prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że osoby niepełnosprawne nie mogą bez przeszkód 

poruszać się po mieście (47,3%; w tym 16,0% – „zdecydowanie nie”). Ponad 1/3 miała odmienne 

zdanie (35,6%; w tym 6,3% - „zdecydowanie tak”). Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło aż 

17,0%. 

Wykres 57. Opinie na temat tego, czy osoby niepełnosprawne mogą bez przeszkód poruszać się po mieście 

 

Zdecydowana większość respondentów, odpowiadając na pytanie o problemy jakie zaobserwowano 

w związku z poruszaniem się niepełnosprawnych, zwróciła uwagę na brak podjazdów (71,5%). Co 

drugi wskazał na wąskie chodniki (50,6%) i brak wind (50,1%). Problemami okazały się ponadto: 

wąskie drzwi (32,2%), wąskie korytarze 25,5%), za małe litery na rozkładach jazdy autobusów 

(20,5%). Najrzadziej wskazywano na inne niż wymienione w kafeterii odpowiedzi (9,5%; 81) W tym 

przypadku chodziło przede wszystkim o zły stan chodników lub ich brak (27), trudno powiedzieć (24), 

wysokie krawężniki (14). 
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Wykres 58. Problemy, jakie zaobserwowali respondenci w związku z poruszaniem się niepełnosprawnych 

 

4.7. Ochrona zdrowia 

Najczęściej wskazywaną odpowiedzią na pytanie o częstotliwość korzystania z usług podstawowej 

opieki zdrowotnej była opcja „do kilku razy w roku” (47,2%). Co czwarty badany korzysta średnio raz 

w miesiącu (25,7%) z usług podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast co piąty mieszkaniec obszaru 

rewitalizacji zadeklarował częstotliwość raz na kilka lat (21,1%). Najrzadziej wybierano opcję „co 

najmniej raz w tygodniu” (3,2%) oraz „nigdy do tej pory nie korzystałem/am” (2,8%). 

Wykres 59. Częstotliwość korzystania z usług podstawowej opieki zdrowotnej wśród mieszkańców 

 

Zdecydowana większość badanych mieszkańców obszaru rewitalizacji zadeklarowała, że nigdy nie 

korzystała do tej pory z usług zasugerowanych lekarzy specjalistów. Badani, którzy odpowiedzieli, że 

korzystają z wizyt u specjalistów, najczęściej wybierali kategorię „do kilku razy w roku”. Wśród tej 
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opcji najliczniej wskazywano ginekologa (11,2%) oraz okulistę (10,6%). Nieco mniej odpowiedzi 

dotyczyło wizyty u neurologa (9,3%) i kardiologa (9,2%). Badani odpowiadali, że do kilku razy w roku 

(74,5%) korzystają z usług innych lekarzy specjalistów niż tych, których wymieniono w kafeterii. 

Najniższy odsetek wskazań częstotliwości korzystania z usług lekarzy specjalistów odnotowano  

w kategorii „co najmniej raz w tygodniu” oraz „średnio raz w miesiącu”. Nie przekroczył on wartości 

2%. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy rozkład odpowiedzi badanych: 

Tabela 53. Częstotliwość korzystania z usług lekarzy specjalistów wśród mieszkańców 

Specjalista 
Co najmniej 

raz w 
tygodniu 

Średnio raz 
w miesiącu 

Do kilku razy 
w roku 

Raz na kilka 
lat 

Nigdy do tej 
pory nie 

korzystałem/am 

Alergolog 0,1% 0,8% 2,8% 0,8% 95,5% 

Chirurg 0,1% 0,4% 3,8% 6,7% 88,9% 

Dermatolog 0,1% 0,8% 3,6% 1,9% 93,6% 

Diabetolog 0,1% 0,6% 3,1% 0,4% 95,7% 

Endokrynolog 0% 0,9% 5,4% 1,3% 92,4% 

Ginekolog 0,3% 2,0% 11,2% 3,4% 83,0% 

Kardiolog 0% 1,3% 9,2% 2,2% 87,2% 

Laryngolog 0% 0,4% 3,7% 2,5% 93,4% 

Logopeda 0,1% 0% 0,4% 0,3% 99,1% 

Neurolog 0,2% 1,5% 9,3% 3,5% 85,5% 

Okulista 0% 1,0% 10,6% 6,1% 82,4% 

Reumatolog 0,1% 0,6% 1,9% 0,7% 96,7% 

Ortopeda 0,4% 1,6% 7,0% 2,6% 88,4% 

Urolog 0% 0,1% 1,3% 0,8% 97,8% 

Psycholog 0,1% 0,4% 0,4% 0,2% 98,8% 

Psychiatra 0,1% 0,3% 0,9% 0% 98,7% 

Inny 2,7% 15,4% 74,5% 7,4% 0% 

Wśród tych, którzy zadeklarowali korzystanie do kilku razy w roku z usług innych lekarzy specjalistów, 

niż zawartych w kafeterii, najczęściej wskazywano internistę (69,4%) oraz stomatologa (63,9%). Po 

tyle samo wskazań miały wizyty u onkologa (36,1%) oraz pulmonologa (36,1%). Najrzadziej w tej 

kategorii wybierano wizyty u fizykoterapeuty (2,8%). W kategorii „średnio raz w miesiącu” najczęściej 

deklarowano wizyty u pediatry (25,0%) oraz wizyty u internisty (19,4%). W kategorii „co najmniej raz 

w tygodniu” najliczniej (5,6%) wybierano usługi fizjoterapeuty.  

Tabela 54. Częstotliwość korzystania z usług innych lekarzy specjalistów 

Specjalista 
Co najmniej raz 

w tygodniu 
Średnio raz w 

miesiącu 
Do kilku razy w 

roku 
Raz na kilka lat 

Internista 0% 19,4% 69,4% 11,1% 

Stomatolog 2,8% 2,8% 63,9% 5,6% 

Onkolog 0% 5,6% 36,1% 2,8% 

Pediatra 2,8% 25,0% 16,7% 0% 
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Pulmonolog 0% 5,6% 36,1% 0% 

Gastrolog 0% 0% 25,0% 8,3% 

Fizjoterapeuta 5,6% 2,8% 19,4% 0% 

Endokrynolog 0% 0% 11,1% 0% 

Hematolog 0% 0% 11,1% 0% 

Nefrolog 0% 0% 8,3% 2,8% 

Angiolog 0% 0% 8,3% 0% 

Fizykoterapeuta 0% 0% 2,8% 0% 

Ortodonta 0% 2,8% 0% 0% 

Badanych, którzy zadeklarowali korzystanie z usług lekarza specjalisty, poproszono o podanie czasu 

oczekiwania na wizytę. Ponad połowa udzielonych odpowiedzi dotyczyła opcji od 1 do 6 miesięcy 

(51,6%). Niespełna 29% badanych zadeklarowała, że przeciętnie oczekuje na wizytę kilka tygodni 

(27,9%), a kilka dni odnotowano wśród 11,8% przypadków. Czas oczekiwania na wizytę, 

przekraczający 7 miesięcy zadeklarowano w 8,7% udzielonych odpowiedzi (w tym: 7,1% - „od 7 do 12 

miesięcy”; 1,6% - „dłużej niż rok”).  

Wykres 60. Przeciętny czas oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalistów  

 

Respondentów poproszono o podanie częstotliwości wyjazdu poza najbliższą okolicę w celu odbycia 

wizyty u lekarza specjalisty. Równie licznie wybierano odpowiedź „rzadko” (41,7%), jak odpowiedź 

„nigdy” (40,1%). Niespełna 13% badanych (12,8%) zadeklarowało, że często udaje się poza najbliższą 

okolicę do lekarza specjalisty. Warto zauważyć, że tylko 5,4% wskazań dotyczyła opcji „zawsze”.  

Wykres 61. Częstotliwość wyjazdów poza najbliższą okolicę w celu odbycia wizyty u lekarza specjalisty 

 

4.8. Edukacja 

Na pytania w bloku tematycznym „edukacja” odpowiadały tylko te osoby, które zadeklarowały, że 

posiadają dziecko/dzieci poniżej 18 roku życia. Dostępność przedszkoli w najbliższej okolicy została 
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oceniona dobrze przez większość badanych (29,1% - „raczej dobrze”; 11,6% - „bardzo dobrze”). 

Odpowiedzi negatywne odnotowano w 27,3% przypadków (16,5% - „raczej źle”; 11,3% - „bardzo 

źle”). Warto podkreślić, że 31,5% badanych nie potrafiło jednoznacznie ustosunkować się do tej 

kwestii.  

Wykres 62. Ocena dostępności przedszkoli w najbliższej okolicy 

 

Respondentów poproszono o ocenę dostępności szkół w najbliższej okolicy. Najczęściej wybierano 

opcję „raczej dobrze” (55,3%). Nieco mniej wskazań dotyczyło odpowiedzi „bardzo dobrze” (23,5%). 

Warto zauważyć, że odpowiedzi negatywne łącznie wskazywano w niespełna 4% przypadków (2,7% - 

„raczej źle”; 1,2% - „bardzo źle”). Nie potrafiło podać jednoznacznej odpowiedzi 17,3% badanych.  

Wykres 63. Ocena dostępności szkół w najbliższej okolicy 

 

Na pytanie o ocenę jakości opieki w przedszkolach w najbliższej okolicy, najwięcej badanych 

zadeklarowało ich przeciętną jakość (53,9%). Nieco mniej wskazań dotyczyło ocen pozytywnych 

(31,5% - „raczej wysoko”; 11,8% - „bardzo wysoko”). Opcje negatywne były wybierane przez 

respondentów niezwykle rzadko (2,0% - „raczej nisko”; 0,7% - „bardzo nisko”).  

Wykres 64. Ocena jakości opieki w przedszkolach w najbliższej okolicy 

 

Podobnie jak w przypadku oceny jakości opieki w przedszkolach, również ocena jakości edukacji  

w szkołach w najbliższej okolicy została uznana przez respondentów za „przeciętną” (48,8%). 
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Znacznie więcej odnotowano odpowiedzi pozytywnych (33,7% - „raczej wysoko”; 10,8% - „bardzo 

wysoko”) niż odpowiedzi negatywnych (5,2% - „raczej nisko”; 1,5% - „bardzo nisko”).  

Wykres 65. Ocena jakości edukacji w szkołach w najbliższej okolicy 

 

Zdecydowana większość badanych (72,3%) odpowiedziała, że ich dzieci nie korzystają z darmowych 

zajęć pozalekcyjnych świadczonych przez placówki edukacyjne i inne organizacje działające w okolicy. 

Co czwarty badany (26,9%) zadeklarował, że jego dziecko korzysta z takich zajęć. Natomiast jeden 

respondent odpowiedział, że nie wie czy jego dziecko uczęszcza na darmowe zajęcia pozalekcyjne czy 

nie.  

Wykres 66. Korzystanie przez dzieci badanych z darmowych zajęć pozalekcyjnych świadczonych przez 
placówki edukacyjne i inne organizacje działające w okolicy  

 

Wśród tych badanych, którzy zadeklarowali, że ich dzieci nie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, 

najwięcej wskazań (34,1%) dotyczyło braku interesującej oferty zajęć. Nieco rzadziej podawano brak 

wiedzy o zajęciach (30,1%). Brak czasu zadeklarowano w 20,3% przypadków, natomiast zniechęcenie 

do udziału w zajęciach – 13,2%. Nikt z respondentów nie odpowiedział, że dziecko nie uczestniczy  

w zajęciach pozalekcyjnych, gdyż musi wrócić do domu natychmiast po zajęciach w szkole. Niespełna 

15% wskazań dotyczyło innej opcji niż te, które zawierała kafeteria.  
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Wykres 67. Powody, dla których dziecko/dzieci respondentów nie korzystają z darmowych zajęć 
pozalekcyjnych 

 

Spośród badanych, którzy wybrali inną opcję, niż zawartą w kafeterii, zdecydowana większość 

odpowiedzi (78,6%) wiązała się z tym, że dzieci respondentów nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole. 

Brak możliwości dojazdu na zajęcia oraz brak darmowych zajęć pozalekcyjnych wskazano po 2 razy 

(po 4,8%). Inne powody, dla których dzieci respondentów nie korzystają z darmowych zajęć 

pozalekcyjnych to: brak oferty dla osób niepełnosprawnych (2,4%), dziecko korzysta z prywatnych 

zajęć (2,4%), nie ma takiej potrzeby (2,4%), przepełnienie na zajęciach (2,4%) oraz zajęcia 

pozalekcyjne odbywały się do południa (2,4%).  

Tabela 55. Inny powód, dla którego dziecko/dzieci respondentów nie korzystają z darmowych zajęć 
pozalekcyjnych 

Inny powód Liczba wskazań 
Odsetek 
wskazań 

Dzieci nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole 33 78,6% 

Brak możliwości dojazdu na zajęcia 2 4,8% 

Nie ma darmowych zajęć 2 4,8% 

Brak oferty dla osób niepełnosprawnych 1 2,4% 

Dziecko korzysta z prywatnych zajęć 1 2,4% 

Nie ma takiej potrzeby 1 2,4% 

Przepełnienie na zajęciach 1 2,4% 

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się do południa 1 2,4% 

Wśród respondentów, którzy zadeklarowali, że ich dziecko/dzieci korzystają z darmowych zajęć 

pozalekcyjnych, najwięcej wskazań (38,5%) dotyczyło kółek zainteresowań. Nieco mniej odpowiedzi 

(35,8%) dotyczyło uczestnictwa dzieci w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Kolejnymi licznie 

wymienianymi zajęciami pozalekcyjnymi okazały się: zajęcia artystyczne (22,9%) i pomocy  

w odrabianiu zadań domowych (16,5%). Pozostałe kategorie nie przekroczyły 10% wskazań. Mowa 

 o zajęciach: tanecznych (8,3%), technicznych (6,4%), czytelniczych (3,7%) oraz innych (7,3%), których 

nie obejmowała zaproponowana kafeteria.  
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Wykres 68. Darmowe zajęcia pozalekcyjne, z których dziecko/dzieci respondentów korzystają  

 

Innymi darmowymi zajęciami, z których korzystają dzieci respondentów są zajęcia: językowe (37,5%), 

wyrównawcze (25,0%), logopedyczne i terapeutyczne (12,5%), rehabilitacyjne (12,5%) oraz 

harcerstwo (12,5%). 

Tabela 56. Inne darmowe zajęcia pozalekcyjne, z których dziecko/dzieci respondentów korzystają  

Inne zajęcia Liczba wskazań Odsetek wskazań 

Zajęcia językowe 3 37,5% 

Zajęcia wyrównawcze 2 25,0% 

Harcerstwo 1 12,5% 

Zajęcia logopedyczne i terapeutyczne 1 12,5% 

Zajęcia rehabilitacyjne 1 12,5% 

Respondentów poproszono o określenie co pomogłoby w edukacji i rozwijaniu zainteresowań ich 

dziecka/dzieci. Najwięcej, bo ponad 25% odpowiedzi badanych (25,4%) odnosiło się do zwiększenia 

promocji zajęć pozalekcyjnych dostępnych w najbliższej okolicy. Podobną liczbę wskazań 

odnotowano w przypadku podniesienia jakości zajęć pozalekcyjnych (22,9%) oraz dofinansowania 

zakupu podręczników, książek (22,7%). Opcję „dofinansowanie zakupu przyborów szkolnych” 

wskazano 59 razy, co stanowi 14,5% udzielonych odpowiedzi. Warto zauważyć, że spora część 

udzielonych odpowiedzi wiązała się z odpowiedzią „żadne z powyższych” (24,1%).  

Niespełna 10% wskazań respondentów dotyczyła zwiększenia oferty zajęć pozalekcyjnych  

w najbliższej okolicy o zajęcia: sportowe i taneczne (17 wskazań), kółka zainteresowań (9), zajęcia 

językowe (4), muzyczne i artystyczne (2), przyrodnicze i techniczne (2), kółka czytelnicze  

i krajoznawcze (1), gimnastyczne (1) i wyrównawcze (1).   
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Wykres 69. Pomoc w edukacji i rozwijaniu zainteresowań dziecka/dzieci respondentów 

 

Odpowiedzi inne niż zawarte w kafeterii wskazano w 7,6% przypadków. Dotyczyły one głównie opcji 

„trudno powiedzieć”, którą odnotowano 23 razy (74,2%). Pozostałe, zaproponowane przez 

respondentów rozwiązania pomocy w edukacji i rozwijaniu zainteresowań dziecka/dzieci przedstawia 

poniższa tabela: 

Tabela 57. Inne pomoce w edukacji i rozwijaniu zainteresowań dziecka/dzieci respondentów 

Inne pomoce w edukacji i rozwijaniu zainteresowań  Liczba wskazań Odsetek wskazań 

Korzystanie przez dzieci z roku na rok z tych samych podręczników 1 3,2% 

Dodatkowe zajęcia sportowe 1 3,2% 

Dofinansowanie dojazdów dziecka niepełnosprawnego do szkoły 1 3,2% 

Dofinansowanie sprzętu dla OPP i zajęcia wyrównawcze 1 3,2% 

Dostosowanie godzin zajęć do zajęć pozalekcyjnych 1 3,2% 

Zatrudnienie w szkołach większej liczby specjalistów 1 3,2% 

Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach 1 3,2% 

Zmniejszenie liczby zajęć obowiązkowych w szkole 1 3,2% 

Trudno powiedzieć 23 74,2% 

4.9. Udział w życiu społecznym 

Badanych zapytano czy są aktywnymi członkami jakiejkolwiek organizacji, stowarzyszenia, klubu. 

Zdecydowana większość odpowiedziała, że nie bierze aktywnego udziału. Tylko 101 badanych 

(11,2%) odpowiedziało twierdząco na postawione pytanie.  
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Wykres 70. Aktywne członkostwo respondentów w organizacjach, stowarzyszeniach, klubach 

 

Spośród tych, którzy potwierdzili swoje członkostwo najwięcej respondentów zadeklarowało, że jest 

członkami stowarzyszenia/fundacji (34,7%) oraz innej instytucji (34,7%) niż tej, którą zawierała 

kafeteria. Kluby sportowe wybrano w 21,8% przypadków. Natomiast pozostałe opcje nie przekroczyły 

9% wskazań. Warto zauważyć, że nikt z badanych nie jest członkiem komitetu społecznego.  

Wykres 71. Typ organizacji, w których respondenci są aktywnymi członkami 

 

Wśród badanych, którzy zadeklarowali swoje aktywne członkostwo w innej organizacji, najwięcej 

wskazań odnotowano wśród organizacji hobbystycznych (6 wskazań; 17,1%) oraz związku emerytów 

(17,1%). Polski Związek Działkowców, Niewidomych oraz Wędkarski wybierano równie często (po 

8,6%). Równie często badani podawali, że są aktywnymi członkami Koła Gospodyń Wiejskich (5,2%), 

jak i Młodzieżowej Rady Miasta (5,2%) oraz Związku Harcerstwa Polskiego (5,2%).  

Tabela 58. Inne typy organizacji, w których respondenci są aktywnymi członkami 

Typ organizacji 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

Organizacje hobbystyczne 6 17,1% 

Związek emerytów 6 17,1% 

Polski Związek Działkowców 3 8,6% 

Polski Związek Niewidomych 3 8,6% 

Polski Związek Wędkarski 3 8,6% 
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Koło Gospodyń Wiejskich 2 5,7% 

Młodzieżowa Rada Miasta 2 5,7% 

Związek Harcerstwa Polskiego 2 5,7% 

Ochotnicze Pogotowie Wodne 1 2,9% 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 1 2,9% 

Okręgowa Izba Lekarska 1 2,9% 

Polski Związek Głuchych 1 2,9% 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 2,9% 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 1 2,9% 

Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych 1 2,9% 

Związek Łowiecki 1 2,9% 

Zdecydowana większość badanych (91,7%) nigdy nie była wolontariuszem. Tylko 8,3% respondentów 

zadeklarowała, że była w przeszłości lub nadal pełni taką funkcję.  

Wykres 72. Odsetek respondentów, którzy byli lub są obecnie wolontariuszami 

 

Badanych zapytano czy biorą aktywny udział w życiu społeczności lokalnej poprzez udział  

w spotkaniach rady miasta, spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami. Odpowiedź twierdzącą 

podało tylko 104 mieszkańców obszaru rewitalizacji, co stanowi 11,6% ogółu badanych.  

Wykres 73. Aktywny udział respondentów w życiu społeczności lokalnej 

 

Spośród tych badanych, którzy zadeklarowali swój aktywny udział w życiu społeczności lokalnej, 

prawie połowa (47,1%) odpowiedzi dotyczyła chęci wpływu na wydarzenia dotyczące swojej okolicy. 

Wariant „czuję się związany ze społecznością lokalną” wskazano w 31 odpowiedziach (29,8%). Chęć 

zmiany na lepsze deklarowano w 26,0% przypadków. Po tyle samo wskazań otrzymały odpowiedzi 
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„mam dużo wolnego czasu” oraz „chcę poznać wszystkich sąsiadów” (po 13,5%). Nikt z badanych nie 

wybrał innego wariantu, niż te które zasugerowano w kafeterii.  

Wykres 74. Powody aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej 

 

Wśród tych badanych, którzy deklarowali, że nie biorą aktywnego udziału w życiu społeczności 

lokalnej, głównym powodem okazał się brak czasu (60,8%). Znacznie rzadziej (21,6%) odpowiadano, 

że nie interesuje respondentów to, co się dzieje w ich okolicy. „Nie mam wpływu na wydarzenia 

dotyczące mojej okolicy” wskazywano w 11,1% wszystkich przypadków. Odsetek pozostałych 

odpowiedzi nie przekroczył 10%.  

Wykres 75. Powody braku aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej 

 

Innymi powodami, które wymienili respondenci były głównie: „zły stan zdrowia” (26,8%) i „niewiedza 

o tego typu spotkaniach” (21,4%). Powodem braku aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej 

okazał się również „podeszły wiek” w 14,3% przypadków, a „brak chęci” w 12,5% wskazań. Poniższa 

tabela zawiera szczegółowe dane dotyczące wskazań badanych, którzy nie biorą udziału w życiu 

lokalnej społeczności. 
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Tabela 59. Inne powody braku aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej 

Inne powody Liczba wskazań 
Odsetek 
wskazań 

Zły stan zdrowia 15 26,8% 

Niewiedza o tego typu spotkaniach 12 21,4% 

Podeszły wiek 8 14,3% 

Brak chęci 7 12,5% 

Niepełnosprawność w rodzinie 3 5,4% 

Nieodpowiednie godziny spotkań 2 3,6% 

Niepełnoletniość 2 3,6% 

Brak możliwości dojazdu 1 1,8% 

Brak przekonania 1 1,8% 

Brak rówieśników w tego typu działaniach 1 1,8% 

Brak zadowolenia ze stosowanych rozwiązań 1 1,8% 

Inny członek rodziny jest zaangażowany 1 1,8% 

Krótki okres zamieszkiwania tego miejsca 1 1,8% 

Śmierć osoby bliskiej 1 1,8% 

Prawie trzech z czterech respondentów (73,0%) odpowiedziało twierdząco na pytanie o swój aktywny 

udział w wyborach samorządowych i referendach lokalnych. Nie biorą udziału w wyborach  

i referendach 243 badane osoby obszaru rewitalizacji (27,0%). 

Wykres 76. Aktywny udział respondentów w wyborach samorządowych i referendach lokalnych 

 

Głównym powodem, dla którego mieszkańcy biorą aktywny udział w wyborach samorządowych  

i referendach lokalnych okazała się chęć wpływu na wydarzenia dotyczące ich okolicy (60,6%). Nieco 

rzadziej (56,0%) wybierano wariant „chcę coś zmienić na lepsze”. Odpowiedź dotyczącą związania 

badanych ze społecznością lokalną wskazano w 20,4% przypadków. Najczęściej wymienianym innym 

powodem, dla którego respondenci biorą aktywny udział w wyborach i referendach, okazał się 

obowiązek obywatelski (19 wskazań).  
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Wykres 77. Powody aktywnego udziału respondentów w wyborach samorządowych i referendach lokalnych 

 

Najczęściej wskazywanym powodem, dla którego respondenci nie biorą aktywnego udziału  

w wyborach samorządowych i referendach lokalnych, był brak czasu (39,9%). Nieco mniej wskazań 

odnotowano w przypadku braku wpływu na wydarzenia dotyczące ich okolicy (32,5%). „Nie 

interesuje mnie to, co dzieje się w mojej okolicy” wybrano w 18,5% przypadków. Warto zauważyć, że 

8,2% odpowiedzi dotyczyło opcji „inne”.  

Wykres 78. Powody braku aktywnego udziału respondentów w wyborach samorządowych i referendach 
lokalnych 

 

Najczęściej wymienianym powodem, dla którego badani nie biorą udziału w wyborach i referendach 

okazał się „zły stan zdrowia” (30,0%) oraz „brak pełnoletniości podczas ostatnich wyborów” (25,0%). 

Odnotowano również 3 wskazania respondentów na temat zniechęcenia do udziału w głosowaniu 

(15,0%).  
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Tabela 60. Inne powody braku aktywnego udziału respondentów w wyborach samorządowych i referendach 
lokalnych 

Inny powód Liczba wskazań Odsetek wskazań 

Zły stan zdrowia 6 30,0% 

Brak pełnoletniości podczas ostatnich wyborów 5 25,0% 

Zniechęcenie do udziału w głosowaniu 3 15,0% 

Bierze udział tylko w wyborach ogólnokrajowych 1 5,0% 

Brak obywatelstwa 1 5,0% 

Brak okazji 1 5,0% 

Niedoinformowanie na temat wyborów 1 5,0% 

Niezgodność miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania 1 5,0% 

Podeszły wiek 1 5,0% 

4.10. Kultura/sport/rekreacja 

Badanych poproszono o ocenę dostępności usług kulturalnych/sportowych/rekreacyjnych na terenie 

miasta. Zdecydowana większość badanych (42,5%) nie potrafiła ustosunkować się do tej kwestii, 

wybierając opcję „ani dobrze, ani źle”. Zdecydowana większość respondentów częściej wybierała 

odpowiedzi pozytywne (40,3% - „raczej dobrze”, 6,0% - „bardzo dobrze”) niż odpowiedzi negatywne 

(8,1% - „raczej źle”, 3,1% - „bardzo źle”).  

Wykres 79. Ocena dostępności usług kulturalnych/sportowych/rekreacyjnych na terenie miasta 

 

Respondentów zapytano jak często korzystają z oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na terenie 

miasta. Badani najczęściej deklarowali (47,4%), że z oferty kulturalnej korzystają kilka razy w roku. 

Pozostałe warianty nie przekroczyły 20% odsetka wskazań, przy czym, aż 17,4% odpowiedzi 

odnotowano dla opcji „nie korzystam w ogóle”. Nieco rzadziej wybierano odpowiedź „raz w roku” 

(13,2%) oraz „raz w miesiącu” (11,6%). Niespełna 6% badanych (5,7%) zadeklarowało, że korzysta 

„częściej niż kilka razy w miesiącu” z oferty kulturalnej na terenie miasta.  

Ponad połowa udzielonych odpowiedzi (55,2%), na temat korzystania z oferty sportowej, 

odpowiedziała, że nie korzysta z niej w ogóle. Respondenci, którzy zadeklarowali korzystanie z oferty, 

najczęściej (21,6%) wybierali opcję „kilka razy w roku”. Znacznie mniej odpowiedzi odnotowano  

w przypadku pozostałych wariantów. Warto podkreślić, że najrzadziej respondenci wybierali opcję 

„raz w miesiącu” (2,8%).  
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Na pytanie o częstotliwość korzystania z oferty rekreacyjnej na terenie miasta, badani najczęściej 

(40,6%) wybierali opcję „kilka razy w roku”. Znacznie mniej wskazań odnotowano w kwestii „kilka 

razy w miesiącu” (14,9%) oraz „raz w roku” (9,1%). Badani najrzadziej odpowiadali, że z oferty 

rekreacyjnej korzystają „raz w miesiącu” (5,2%) i „rzadziej niż raz w roku” (3,2%). Warto podkreślić, 

że aż 27,0% badanych nie korzysta wcale z dostępnej oferty rekreacyjnej.  

Wykres 80. Częstotliwość korzystania przez mieszkańców z oferty kulturalnej/sportowej/rekreacyjnej na 
terenie miasta 

 

Badanych, którzy odpowiedzieli, że „nie korzystają w ogóle”, „rzadziej niż raz w roku” lub „raz  

w roku” z dostępnej oferty kulturalnej/sportowej/rekreacyjnej, poproszono o podanie powodu 

niekorzystania. Najczęściej podawanym powodem w ofercie kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej był 

„brak czasu” (39,7% - kulturalne; 31,7% - sportowe; 37,1% - rekreacyjne) oraz „brak zainteresowania 

badanych tego typu wydarzeniami” (32,5% - kulturalne; 45,8% - sportowe; 31,9% - rekreacyjne). 

Pozostałe wskazania badanych nie przekroczyły 17% odsetka odpowiedzi. Inne odpowiedzi niż te, 

które zawarto w kafeterii podawano z częstotliwością 11,9% dla wydarzeń kulturalnych, 8,5% - 

sportowych, 10,4% - rekreacyjnych.    
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Wykres 81. Powody niekorzystania przez mieszkańców z oferty kulturalnej/sportowej/rekreacyjnej na 
terenie miasta 

Innym powodem, dla którego respondenci nie korzystają z oferty wydarzeń kulturalnych, sportowych 

czy rekreacyjnych okazał się „zły stan zdrowia” (47,2% - kulturalne; 45,1% - sportowe; 44,1% - 

rekreacyjne). Wśród wydarzeń kulturalnych, badani najczęściej wskazywali na „brak chęci” (13,9%)  

i „niepełnosprawność w rodzinie” (11,1%). Natomiast innymi powodami niekorzystania zarówno  

z oferty sportowej, jak i rekreacyjnej okazały się: „podeszły wiek” (19,6% - sportowe; 11,8% - 

rekreacyjne) i „niepełnosprawność w rodzinie” (15,7% - sportowe; 14,7% - rekreacyjne).  

Tabela 61. Inne powody niekorzystania przez mieszkańców z oferty kulturalnej/sportowej/rekreacyjnej  
na terenie miasta 

Inny powód 
Odsetek wskazań 

Kulturalne Sportowe Rekreacyjne 

Brak chęci 13,9% 5,9% 5,9% 

Brak informacji 0% 2,0% 2,9% 

Brak interesującej oferty skierowanej dla dzieci 2,8% 0% 0% 

Duża odległość od punktów 
kulturalnych/rekreacyjnych/sportowych 

0% 0% 2,9% 

Inne preferencje spędzania czasu wolnego 0% 0% 2,9% 

Niedostateczna promocja takich wydarzeń 8,3% 7,8% 8,8% 

Niepełnosprawność w rodzinie 11,1% 15,7% 14,7% 

Podeszły wiek 5,6% 19,6% 11,8% 

Powtarzająca się oferta 2,8% 0% 0% 

Przygnębienie 2,8% 2,0% 2,9% 

Śmierć osoby bliskiej 2,8% 2,0% 2,9% 

Wysokie ceny biletów wstępu 2,8% 0% 0% 

Zły stan zdrowia 47,2% 45,1% 44,1% 

Respondentów zapytano co należałoby zrobić, aby zachęcić ich do korzystania z oferty kulturalnej, 

sportowej czy rekreacyjnej. Ponad połowa wskazań wiązała się z organizowaniem nieodpłatnych 

wydarzeń sportowych połączonych z wydarzeniami kulturalnymi (52,1%). Nieco mniej odpowiedzi 
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odnotowano w przypadku organizowania darmowych wydarzeń kulturalnych (48,8%). Odsetek 

wskazań dla „finansowania dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci” wyniósł 34,1%. Warto 

zauważyć, że 13,0% stanowiły inne odpowiedzi, niż zawarte w kafeterii.   

Wykres 82. Działania zachęcające respondentów do korzystania z oferty kulturalnej/sportowej/rekreacyjnej 

 

Wśród innych działań wskazanych przez respondentów dominowały odpowiedzi: „nie ma potrzeby 

podejmowania dodatkowych działań” (24,5%), „udoskonalić promocję organizowanych wydarzeń” 

(23,6%) oraz „nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań – mimo wszystko nie skorzystam 

z oferty” (20,9%). Ponad 10% wskazań odnotowano w przypadku opcji „nie wiem” (10,9%). Pozostałe 

warianty nie przekroczyły odsetka 3%.  

Tabela 62. Inne działania zachęcające respondentów do korzystania z oferty 
kulturalnej/sportowej/rekreacyjnej 

Inne działania 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań 27 24,5% 

Udoskonalić promocję organizowanych wydarzeń 26 23,6% 

Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań - mimo wszystko nie 
skorzystam z oferty 

23 20,9% 

Nie wiem 12 10,9% 

Podnieść jakość organizowanych wydarzeń 3 2,7% 

21,1% 

48,8% 

9,8% 

11,9% 

15,7% 

17,1% 

52,1% 

34,1% 

13,0% 

Zwiększyć ulgi w instytucjach publicznych i prywatnych 
(dofinansowanie) dla rodzin wielodzietnych 

Organizować darmowe wydarzenia kulturalne (np. 
święta konkretnych ulic, koncerty uliczne, występy 

teatrów ulicznych, seansy kinowe w parkach, na placach) 

Zagęścić sieć świetlic i bibliotek 

Sfinansować dodatkowe godziny pracy w świetlicach i 
bibliotekach, np. animatorów kultury 

Wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców (np. 
powstawanie artystycznych graffiti i murali) 

Organizować wydarzenia nietypowe (np. wypożyczanie 
książek z biblioteki w ruchomym punkcie) 

Organizować nieodpłatne wydarzenia sportowe 
połączone z wydarzeniem kulturalnym (piknik, festyn) 

Finansowanie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci 

Inne, jakie? 

0% 20% 40% 60% 
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Obniżenie kosztów wstępu na imprezy 2 1,8% 

Organizować imprezy dla osób starszych 2 1,8% 

Dofinansować bibliotekę w celu rozszerzenia jej asortymentu 1 0,9% 

Organizować imprezy dla dzieci 1 0,9% 

Organizować imprezy w weekendy (nie w tygodniu) 1 0,9% 

Organizować wycieczki krajoznawcze 1 0,9% 

Stworzyć operę, teatr 1 0,9% 

Stworzyć sekcję dla amatorów tenisa stołowego 1 0,9% 

Utworzenie basenu rekreacyjnego 1 0,9% 

Zadbać o udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 1 0,9% 

Zorganizować imprezy z uczestnictwem znanych artystów 1 0,9% 

Zorganizować plac zabaw dla dzieci 1 0,9% 

Zorganizować przestrzeń rekreacyjną: siłownia, ścieżki do biegania 1 0,9% 

Zwiększyć liczbę organizowanych wydarzeń 1 0,9% 

Zwiększyć liczbę wydarzeń sportowych 1 0,9% 

Zwiększyć ulgi w instytucjach publicznych i prywatnych dla rodziców z dziećmi 
niepełnosprawnymi 

1 0,9% 

Zwiększyć w bibliotekach ilość książek dla niewidomych 1 0,9% 

5. Badanie PAPI przedstawicieli firm, instytucji, organizacji, 

jednostek samorządowych, podmiotów kościelnych obszaru 

rewitalizacji (N=300) 

Badanie ilościowe z wykorzystaniem techniki tradycyjnych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI) 

przeprowadzono na próbie 300 przedstawicieli firm, instytucji, organizacji, jednostek 

samorządowych, podmiotów kościelnych obszaru rewitalizacji, z uwzględnieniem specyfiki 

działalności danego podmiotu. 

5.1. Charakterystyka respondentów 

Największą grupę respondentów stanowili przedstawiciele przedsiębiorstw prywatnych (85,0%). 

Pozostałe 15% stanowiły: przedsiębiorstwa publiczne, organizacje pozarządowe, jednostki 

samorządów terytorialnych, podmioty kościelne oraz inne instytucje takie jak spółdzielnie. 

Szczegółowy rozkład pokazany jest na poniższym wykresie.  
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Wykres 83. Instytucje 

 

Instytucje obecne na terenie obszaru rewitalizacji najczęściej funkcjonują tam od 10 do 20 lat lub 

powyżej 20 lat. Takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 30,3 i 27,0% przedstawicieli tych instytucji. 

Nowych instytucji lub przeniesionych na ten obszar w okresie ostatniego roku jest najmniej – tylko 

8,3%.  

Wykres 84. Okres, w którym instytucja znajduje się w obecnej lokalizacji 

 

5.2. Rynek pracy 

Przeważająca większość przedstawicieli badanych instytucji przyznała, że w ich instytucjach są 

zatrudnieni mieszkańcy z okolicy. Powodem, dla którego podjęli decyzję o ich zatrudnieniu była 

dogodność takiego rozwiązania dla pracowników (bliska odległość miejsca zamieszkania do pracy), co 

ma wpływ na ich dyspozycyjność. Na te dwie kwestie  

Przedsiębiorstwo 
prywatne; 85,0% 

Przedsiębiorstwo 
publiczne; 6,0% 

Organizacja 
pozarządowa; 

3,7% 

Jednostka 
samorządu 

terytorialnego; 
3,3% 

Podmiot 
kościelny; 1,7% 

Inna instytucja. 
Jaka? 0,3% 

Do roku 
8,3% 

Od roku do 5 lat 
15,7% 

Od 5 do 10 lat 
18,7% 

Od 10 do 20 lat 
30,3% 

Powyżej 20 lat 
27,0% 
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Wykres 85 Zatrudnienie w badanych instytucjach 

 

Tabela 63 Powody, dla których instytucja zatrudnia pracowników z najbliższej okolicy 

Powód 
Odsetek 
wskazań 

dogodność takiego rozwiązania (pracownicy mają blisko do pracy) 23,1% 

dyspozycyjność 18,3% 

instytucja ma charakter lokalny i dba o kontakty z lokalną społecznością/aktywizację 
mieszkańców 

11,5% 

odpowiednie kwalifikacje 9,6% 

większa motywacja do pracy 5,8% 

sami zgłaszają się do pracy 5,3% 

kompetencje/spełnianie wymagań pracodawcy 4,8% 

nie ma specjalnego powodu 4,8% 

kierowanie przez urząd pracy 1,0% 

niższe koszty 1,0% 

pracowitość 1,0% 

odpowiednie wykształcenie 0,5% 

punktualność 0,5% 

trudno powiedzieć 13,0% 

Tabela 64 Powody, dla których instytucja nie zatrudnia pracowników z najbliższej okolicy 

Powód 
Odsetek 
wskazań 

nie ma takiej potrzeby - za mała instytucja 76,1% 

nieobciążanie kosztami 7,6% 

brak odpowiednich kandydatów (kwalifikacje) 6,5% 

brak zaufania 2,2% 

firma rodzinna 2,2% 

trudno powiedzieć 5,4% 

Suma końcowa 100,0% 

Co trzeci przedstawiciel badanych instytucji zasygnalizował problem z rekrutacją nowych 

pracowników (30,7%). Najczęściej jest on spowodowany ogólną niechęcią podejmowania pracy przez 

Tak 
69,3% 

Nie 
30,7% 
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bezrobotnych. Prawie co drugi respondent spotkał się z sytuacją, w której osoby aplikujące nie 

posiadały odpowiednich kwalifikacji (48,9%). Tylko 26,1% odpowiedzi dotyczyło nieodpowiedniego 

wykształcenia aplikantów. Wśród odpowiedzi Innych znalazły się: niskie zainteresowanie ofertą 

(50%), brak podstawowej wiedzy (16,6%), brak wiedzy specjalistycznej (16,6%) oraz niechętne 

nastawienie do pracy wśród osób kierowanych przez Urząd Pracy (16,6%).  

Wykres 86. Rekrutacja nowych pracowników 

 

Wykres 87 Powody problemów z rekrutacją pracowników 

 

Po 40% respondentów przyznało, że poszukuje pracowników za pośrednictwem Powiatowego 

Urzędu Pracy lub zamieszczając ogłoszenia o pracy w lokalnym serwisie internetowym. W co trzeciej 

badanej instytucji zatrudnia się pracowników z polecenia rodziny, znajomych, pracowników (33,3%). 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.  

Tak 
30,7% 

Nie 
69,3% 

60,9% 

48,9% 

26,1% 

6,5% 

Ogólna niechęć podejmowania pracy przez 
bezrobotnych 

Nieodpowiednie kwalifikacje osób aplikujących 

Nieodpowiednie wykształcenie aplikantów 

Inne. Jakie? 
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Wykres 88. Sposoby poszukiwania pracowników 

 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznaczało najbardziej niechętnie  

a 10 - najbardziej chętnie) na ile poleciliby Starogard Gdański jako miejsce do prowadzenia 

działalności gospodarczej. 24,7% respondentów wybrało oceny z zakresu od 7 do 10. Oceny od 1 do 4 

były przyznawane nieco częściej – przez 36,6% badanych. Niemal 40% respondentów wybierało 

oceny pośrednie (oceny: 5,6). Średnia ocena Starogardu wynosiła 4,99.  

Wykres 89. Ocena Starogardu Gdańskiego jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej 

 

Ponad połowa respondentów oceniła poziom atrakcyjności okolicy jako miejsca do prowadzenia 

działalności na przeciętny (54,8%). Prawie co szósty respondent tej grupy twierdził, że na badanym 

terenie funkcjonuje zbyt mała liczba zakładów pracy, w tym przede wszystkim produkcyjnych 

(14,6%). Ponadto wskazano na słaby rozwój i brak nowych inwestycji. Wysokiej oceny atrakcyjności 

tego obszaru dokonało 22,7% respondentów. Ich zdaniem Starogard usytuowany jest w dobrej 

lokalizacji, na co ma wpływ droga krajowa, bliskość Trójmiasta i obecność autostrady (23,5%), 

ponadto okolica ma także idealne warunki turystyczne (20,6%). Część przedstawicieli instytucji 

dokonała negatywnej oceny okolicy jako miejsca do prowadzenia działalności (22,4%). Co dziesiąty  

z nich (10,4%) za powód takiej oceny uznawał brak klientów wynikający z wysokiego bezrobocia oraz 

40,0% 

40,0% 

15,3% 

7,0% 

33,3% 

23,0% 

Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 

Zamieszczam ogłoszenia o pracy w lokalnym serwisie 
internetowym 

Zamieszczam ogłoszenia w lokalnej prasie 

Poszukuję pracowników w lokalnych uczelniach/szkołach 
o odpowiednim profilu kształcenia 

Zatrudniam pracowników z polecenia rodziny, 
znajomych, pracowników 

Żadne z powyższych 

0% 20% 40% 60% 

8,8% 

6,1% 

8,8% 

12,9% 

30,5% 

8,1% 

10,8% 

7,1% 

2,0% 

4,7% 
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niską atrakcyjność miasta i brak odpowiedniej infrastruktury. Niewiele niższy odsetek wskazań (9,0%) 

dotyczył braku perspektyw oraz wolnego rozwoju. Szczegółowe wyniki przedstawiono w poniższych 

tabelach. 

Wykres 90. Poziom atrakcyjności okolicy jako miejsca do prowadzenia działalności 

 

Tabela 65. Powody, dla których poziom atrakcyjności okolicy jako miejsca do prowadzenia działalności jest 
bardzo wysoki lub raczej wysoki 

Powody Odsetek wskazań 

dobra lokalizacja - droga krajowa, bliskość Trójmiasta i autostrady 23,5% 

idealne warunki turystyczne, przyjezdni 20,6% 

przyjazne, fajne miejsce, dobrzy ludzie 11,8% 

atrakcyjna miejscowość, przyjemna do życia 5,9% 

duży potencjał rozwoju 5,9% 

uprzemysłowienie/strefa ekonomiczna 5,9% 

dobra infrastruktura 4,4% 

dobra współpraca z władzami miasta 4,4% 

duże miasto - rozwój działalności w wielu sferach 4,4% 

instytucje w jednym miejscu (miasto powiatowe) 4,4% 

duże zainteresowanie konsumentów 2,9% 

dużo pustych lokali do wynajęcia 2,9% 

nie ma konkurencji 2,9% 

Tabela 66. Powody, dla których poziom atrakcyjności okolicy jako miejsca do prowadzenia działalności jest 
przeciętny 

Powody Odsetek wskazań 

mało zakładów pracy, w tym przede wszystkim produkcyjnych 14,6% 

słaby rozwój/brak nowych inwestycji 13,4% 

słabe zaplecze (stan dróg, tereny nadające się na inwestycje, obwodnica, 8,5% 

Bardzo wysoki 
4,0% 

Raczej wysoki 
18,7% 

Przeciętny 
54,8% 

Raczej niski 
15,4% 

Bardzo niski 
7,0% 
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elektryfikacja kolei, otoczenie biznesu) 

brak atrakcji turystycznych/rozpoznawalnych imprez - konieczność poprawienia 
atrakcyjności przez władze 

6,1% 

brak kultury wśród klientów/trudności z pijanymi klientami 6,1% 

małe miasto - mały rynek 6,1% 

mało klientów - wysokie bezrobocie 6,1% 

duża konkurencja 5,5% 

miasto jest zaniedbane, nie wyróżnia się niczym szczególnym 4,9% 

wyjeżdżanie mieszkańców, zwłaszcza młodych, do dużych miast 4,9% 

mała siła nabywcza ludności - niski popyt 4,3% 

lokalizacja - dostęp do podstawowej infrastruktury 3,0% 

w innych miastach łatwiej jest prowadzić działalność 3,0% 

brak ludzi do pracy 2,4% 

lokalne firmy przegrywają z konkurencją i przenoszą/kończą działalność 1,8% 

brak zleceń od jednostek samorządu dla firm z terenu miasta 1,2% 

niska jakość usług 1,2% 

niski poziom bezpieczeństwa i zły wizerunek 1,2% 

brak strefy ekonomicznej 0,6% 

wysokie bezrobocie 0,6% 

wysokie podatki 0,6% 

zastój gospodarczy 0,6% 

trudno powiedzieć 3,0% 

Tabela 67. Powody, dla których poziom atrakcyjności okolicy jako miejsca do prowadzenia działalności jest 
bardzo niski lub raczej niski 

Powody Odsetek wskazań 

brak klientów wynikający z wysokiego bezrobocia 10,4% 

niska atrakcyjność miasta i brak odpowiedniej infrastruktury 10,4% 

brak perspektyw, wolny rozwój 9,0% 

duża konkurencja 7,5% 

słaba komunikacja, w tym brak dobrych połączeń kolejowych 7,5% 

wysokie bezrobocie, zamykanie kolejnych przedsiębiorstw 7,5% 

mały rynek zbytu 6,0% 

brak wsparcia dla przedsiębiorców 4,5% 

dużo zaniedbanych terenów 4,5% 

mało siły roboczej 4,5% 

bierność policji 3,0% 

brak młodych ludzi 3,0% 

brak przemysłu 3,0% 

brak reklamy miasta 3,0% 

brak strefy ekonomicznej i wysokie podatki 3,0% 

niski standard życia mieszkańców 3,0% 

położenie na uboczu 3,0% 
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złe decyzje Urzędu Miasta prowadzące do regresu 3,0% 

konsumenci wolą wydawać pieniądze poza granicami miasta 1,5% 

trudno powiedzieć 3,0% 

Co dziesiąta instytucja zatrudnia osoby niepełnosprawne (10,3%). Osoby niepełnosprawne w tych 

instytucjach stanowią średnio 19,4% wszystkich zatrudnionych. W większości instytucji (61,3%), 

odsetek pracowników niepełnosprawnych w stosunku do wszystkich zatrudnionych mieści się  

w przedziale od 1 do 10%. W co trzeciej instytucji (32,3%) odsetek ten jest wyższy i wynosi od 11 do 

50%. Tylko u 6,5% instytucji odsetek ten przekracza 50%.  

Wykres 91. Niepełnosprawni w instytucjach 

 

Tabela 68. Osoby niepełnosprawne w instytucjach 

Odsetek osób niepełnosprawnych w instytucjach Odsetek wskazań 

1 - 10% 61,3% 

11 - 50% 32,3% 

51 - 100% 6,5% 

Osoby niepełnosprawne zatrudnione w instytucjach najczęściej zajmują stanowiska administracyjne 

(61,3%). Co trzecia osoba niepełnosprawna zajmuje stanowisko specjalistyczne (35,5%), zaś co szósta 

– produkcyjne. Wśród innych stanowisk znalazły się: właściciel zakładu (3,3%) i pracownik 

gospodarczy (3,3%). 

Wykres 92. Stanowiska osób niepełnosprawnych w instytucjach 
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2/3 badanych instytucji korzysta lub korzystała w przeszłości z różnego rodzaju ulg lub dofinansowań 

z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

Wykres 93. Ulgi/dofinansowania z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

 

Przedstawiciele instytucji, którzy odpowiedzieli przecząco na to pytanie twierdzili najczęściej, że tego 

typu ulgi i dofinansowania się im nie należą lub że nie wiedzą o możliwości pobierania takich 

dofinansowań. 

Ponad połowa respondentów przyznała, że otrzymuje zwrot kosztów miesięcznego wynagrodzenia 

dla zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych (57,1%). Niespełna 40% respondentów ma 

obniżoną wielkość wpłat na PFRON (38,1%). Ponadto 28,6% badanych otrzymało zwrot kosztów 

przystosowania stanowiska dla osób z niepełnosprawnością. Prawie co czwarta instytucja uzyskała 

zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (23,8%), zaś co piąta – zwrot dodatkowych 

kosztów administracyjnych (19,0%) oraz dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy (19,0%). 
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Wykres 94. Ulgi/dofinansowania z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

 

5.3. Bezpieczeństwo 

Zdecydowana większość respondentów twierdzi, że czuje się bezpiecznie w okolicy instytucji, której 

jest przedstawicielem (80,0%).  

Wykres 95. Poczucie bezpieczeństwa przedstawicieli instytucji 

 

Respondenci zostali zapytani, czy na terenie reprezentowanych przez nich instytucji kiedykolwiek 

miały miejsce sytuacje niebezpieczne. Odpowiedzi na to pytanie były podzielone dość równomiernie. 

Odpowiedzi twierdzącej udzieliło aż 48,0% respondentów.  
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Wykres 96. Sytuacje niebezpieczne 

 

Respondenci, którzy twierdzili, że na terenie reprezentowanych przez nich instytucji dochodziło do 

sytuacji niebezpiecznych wskazali jakiego typu były to zdarzenia. Zdecydowana większość wskazała 

na kradzież (85,0%). Nieco mniejszy odsetek wskazań (68,8%) dotyczył wandalizmu. W prawie co 

drugiej instytucji doszło do włamania (48,8%). Pozostałe sytuacje niebezpieczne zdarzały się 

zdecydowanie rzadziej. Większość respondentów zgłaszała zaistniałe sytuacje u odpowiednich służb 

(68,1%). Szczegółowy rozkład podano na poniższych wykresach.  

Wykres 97. Sytuacje niebezpieczne c.d. 
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Wykres 98. Zgłaszanie zdarzeń niebezpiecznych 

 

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego oraz zwiększenie liczby operatorów monitoringu to 

najczęściej wskazywana rekomendacja przedstawicieli instytucji z obszaru rewitalizacji (67,7%).  

W celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa w okolicy, zdaniem respondentów 

należałoby zwiększyć częstotliwość patroli Policji i Straży Miejskiej (57,0%). Dla przedstawicieli 

instytucji ważne jest też organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (46,3%). Dokładny rozkład 

odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. Wśród odpowiedzi innych znalazło się zwiększenie 

skuteczności straży miejskiej (25,0%). 

Wykres 99. Działania, jakie powinny zostać podjęte aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa w okolicy 
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Tabela 69. Inne działania, jakie powinny zostać podjęte aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa  
w okolicy 

Lp. Działania 
Odsetek 
wskazań 

1. brak potrzeby wprowadzania zmian 25,0% 

2. zwiększenie skuteczności straży miejskiej 25,0% 

3. doświetlenie terenów 12,5% 

4. doświetlenie ulic 12,5% 

5. nauka uczciwości w szkołach 12,5% 

6. ograniczenie spożywania alkoholu wśród mieszkańców 12,5% 

7. organizacja szkoleń bhp 12,5% 

8. rozwiązanie straży miejskiej i zwiększenie uprawnień policji 12,5% 

9. 
utworzenie nowych parkingów; zamknięcie ruchu samochodowego wokół rynku 
ze względu na stwarzanie zagrożenia pieszym 

12,5% 

10. zamknięcie ruchu przy kościele, ze względu na zbyt małe chodniki 12,5% 

11. zlikwidowanie straży miejskiej 12,5% 

12. zmniejszenie bezrobocia 12,5% 

13. 
zmniejszenie pomocy socjalnej, która powoduje bierność i negatywne 
zachowania mieszkańców 

12,5% 

14. zwiększenie ilości pieszych patroli policji 12,5% 

15. zwiększenie skuteczności policji 12,5% 

 

 

5.4. Pomoc społeczna 

Przedstawicieli przedsiębiorstw nie obejmował ten dział narzędzia badawczego. W związku z tym 

liczba respondentów, którzy odpowiadali na to pytanie nie przekroczyła 30. 

Zdecydowana większość badanych, których dotyczyła ta część ankiety przyznała, że reprezentowana 

przez nich instytucja nie realizuje projektów dofinansowywanych ze środków samorządu 

terytorialnego, związanych z organizacją działań skierowanych na społeczność lokalną (83,3%). 

Wykres 100. Realizacja przez instytucje projektów dofinansowywanych ze środków samorządu 
terytorialnego, związanych z organizacją działań skierowanych na społeczność lokalną 
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Ci, którzy realizowali takie projekty (16,7%; 5 respondentów) ocenili współpracę z JST w tym zakresie 

jako raczej zadowalającą. 

Najczęściej w ramach projektów prowadzono zajęcia pozalekcyjne (60,0%) i inne, niewymienione  

w kafeterii rodzaje zajęć (40,0%; konkursy na prace literackie i magisterskie, lekcje muzealne, 

warsztaty, spotkania, wystawy). 

Wykres 101. Zajęcia, jakie w ramach projektów dofinansowywanych ze środków samorządu terytorialnego, 
związanych z organizacją działań skierowanych na społeczność lokalną, realizują instytucje 

 

Wszyscy respondenci, w których instytucjach realizowane są projekty dofinansowywane ze środków 

samorządu terytorialnego, związane z organizacją działań skierowanych na społeczność lokalną (5) 

ocenili liczbę mieszkańców uczestniczących w zajęciach jako raczej zadowalającą. 

W związku z realizacją tych projektów przedstawiciele instytucji (5) najczęściej oczekiwali od 

samorządu terytorialnego pomocy prawnej i pomocy w zachęcaniu społeczności lokalnej do udziału 

w projekcie (po 60,0% wskazań), a także pomocy w pisaniu wniosków i innych, niewymienionych  

w kafeterii możliwości (po 40,0%). W tym ostatnim przypadku chodziło o pomoc finansową  

i nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych. 
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Wykres 102. Pomoc, jakiej oczekują instytucje od samorządu terytorialnego w celu organizacji różnego 
rodzaju projektów skierowanych na społeczność lokalną 

 

5.1. Mieszkalnictwo 

W zdecydowanej większości badani oceniali pozytywnie sytuację mieszkaniową w pobliżu instytucji 

(51,8% - „raczej zadowalająca”; 6,7% - „zdecydowanie zadowalająca”). Odsetek odpowiedzi 

negatywnych wyniósł 18,0%, przy czym aż 13,0% odnosiło się do opcji „raczej niezadowalająca”,  

a 5,0% - „zdecydowanie niezadowalająca”. Warto zauważyć, że prawie co czwarty badany nie potrafił 

jednoznacznie ocenić sytuacji mieszkaniowej (23,4%).  

Wykres 103. Ocena sytuacji mieszkaniowej w pobliżu instytucji 

 

Badanych poproszono o ocenę istotności problemu osób bezdomnych w pobliżu instytucji. Większość 

respondentów uznała problem za nieistotny (39,5% - „raczej nieistotny”; 20,7% - „zdecydowanie 

nieistotny”). Co czwarty badany stwierdził, że problem osób bezdomnych jest raczej istotny. Odsetek 

wskazań odpowiedzi „zdecydowanie istotny” wyniósł 14,4%.  
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Wykres 104. Ocena istotności problemu osób bezdomnych w pobliży instytucji 

 

Ponad połowa badanych (68,6%) zadeklarowała, że osoby bezdomne nie mogą znaleźć zatrudnienia 

w ich instytucjach. Co czwarty respondent potwierdził możliwość zatrudnienia osoby bezdomnej. 

Niespełna 6% udzielonych odpowiedzi dotyczyła opcji „nie wiem”.  

Wykres 105. Możliwość zatrudnienia osób bezdomnych w instytucjach badanych 

 

Głównym powodem, dla którego badani zgodziliby się zatrudnić osobę bezdomną okazała się chęć 

niesienia pomocy innym (29,9%). Równie ważne dla przedstawicieli instytucji było, aby bezdomni 

mieli odpowiednie kwalifikacje (26,0%), a także, by byli pracowici, sumienni i uczciwi (19,5%). 

Tabela 70. Powody, dla których badani zatrudniliby osoby bezdomne w swoich instytucjach 

Powody pozytywne 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

Chęć dawania równej szansy  7 9,1% 

Chęć niesienia pomocy innym 23 29,9% 

Ważne, aby byli czyści i schludni  5 6,5% 

Ważne, aby byli pracowici, sumienni i uczciwi  15 19,5% 

Ważne, aby mieli odpowiednie kwalifikacje  20 26,0% 

Ważne, aby nie mieliby nałogów 2 2,6% 

Ważne, aby nie mieliby nałogów  1 1,3% 

Zatrudnienie jako wolontariusz 2 2,6% 

Trudno powiedzieć 2 2,6% 
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Głównym powodem, dla którego badani nie zgodziliby się zatrudnić osoby bezdomnej w swojej 

instytucji okazał się brak potrzebnych kwalifikacji/wykształcenia tych osób (22,4%). Innym ważnym 

powodem była specyficzna branża, którą reprezentują badani (12,2%), brak zapotrzebowania na 

dodatkowych pracowników (11,2%) oraz brak wolnych etatów (9,8%). Szczegółowy rozkład 

odpowiedzi badanych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 71. Powody, dla których badani nie zatrudniliby osób bezdomnych w swoich instytucjach 

Powody negatywne 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

Brak chęci 11 5,4% 

Brak potrzebnych kwalifikacji/wykształcenia osób bezdomnych 46 22,4% 

Brak środków/zleceń na zatrudnienie nowego pracownika 6 2,9% 

Brak wakatów, ale gdyby były wolne miejsca i taka osoba 
miałaby kompetencje to jak najbardziej 

2 1,0% 

Brak warunków przygotowania do pracy 2 1,0% 

Brak wolnych etatów 20 9,8% 

Brak zaufania 11 5,4% 

Firma jednoosobowa 15 7,3% 

Firma prowadzi nabór pracowników tylko z ogłoszeń w 
Internecie 

2 1,0% 

Mała firma 17 8,3% 

Nie potrzeba większej liczby pracowników 23 11,2% 

Specyfika branży nie pozwala na zatrudnienie osób bezdomnych  25 12,2% 

Zakład nie jest przystosowany do zwiększonych potrzeb 
socjalnych przy zatrudnianiu osób bezdomnych 

2 1,0% 

Ze względu na bezpośredni kontakt z klientami 13 6,3% 

Ze względu na obawę przed kradzieżą 9 4,4% 

Związek wyznaniowy nie zatrudnia pracowników  1 0,5% 

 

5.2. Bariery architektoniczne 

Większość badanych odpowiedziała, że zarówno budynek, w którym mieści się ich instytucja, jak  

i jego otoczenie nie są odpowiednio przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (61,1%).  
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Wykres 106. Odpowiednie przystosowanie budynku instytucji oraz jego otoczenia do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

 

Respondentów, którzy wskazali na niewłaściwe przystosowanie budynku i jego otoczenia do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, poproszono, aby wymienili czego brakuje w tym zakresie. W 78,6% 

przypadków były to „podjazdy”. Nieco mniej licznie wybierano „windy” (55,5%). Podobny odsetek 

wskazań odnotowano w kwestii dotyczącej szerokich drzwi (35,2%) oraz wyznaczonego miejsca 

parkingowego (36,3%). Najrzadziej wymieniano opcje spoza kafeterii (4,4%).  

Wykres 107. Opinie na temat tego, czego brakuje w budynku instytucji i jego otoczeniu  

 

Badani odpowiadali, że w instytucjach, które reprezentują oraz jego otoczeniu brakuje poręczy 

(12,5%), niedostosowane są schody wejściowe (12,5%), wejście do budynku (12,5%), toalety (12,5%). 

Utrudnieniem w dostosowaniu obiektu okazał się również brak możliwości przebudowy lokalu 

(12,5%). Warto podkreślić, że 37,5% innych odpowiedzi stanowił brak potrzeby w zmianie 

czegokolwiek na terenie obiektu.  

Tabela 72. Inne opinie na temat tego, czego brakuje w budynku instytucji i jego otoczeniu 

Inne potrzeby 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

Nie ma takiej potrzeby 3 37,5% 
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Nie; 
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Brak możliwości przebudowy lokalu 1 12,5% 

Brak poręczy 1 12,5% 

Niedostosowane strome schody wejściowe 1 12,5% 

Niedostosowane toalety 1 12,5% 

Niedostosowane wejście do budynku 1 12,5% 

Przedstawicieli instytucji obszaru rewitalizacji, którzy odpowiedzieli, że budynek oraz otoczenie 

instytucji są odpowiednio przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapytano, czy ów 

przystosowanie odbyło się z ich inicjatywy. Nieco ponad połowa (54,9%) badanych zaprzeczyła temu 

stwierdzeniu.  

Wykres 108. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, inicjatywą badanych 
przedstawicieli obszaru rewitalizacji 

 

Najczęściej wybierano opcję „szerokie drzwi” (86,2%), jako przystosowanie budynku instytucji do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Odpowiedź: „podjazd” i „szerokie korytarze” wskazywano 

porównywalnie często (62,9% i 62,1%). Natomiast najrzadziej (5,2%) wymieniano inne opcje, niż te, 

które zamieszczono w kafeterii. Wśród nich odnotowano następujące odpowiedzi: „łazienki/toalety” 

(66,7%), „poręcze” (16,7%) i „wejście równo z chodnikiem” (16,7%).  

Wykres 109. Zakres, w jakim budynek i jego otoczenie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
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5.3. Ochrona zdrowia 

Badanych przedstawicieli instytucji obszaru rewitalizacji poproszono o ocenę dostępu do usług 

podstawowej opieki zdrowotnej w okolicy. Zdecydowana większość respondentów częściej wybierała 

odpowiedzi pozytywne (35,2% - „raczej dobrze”; 5,0% - „bardzo dobrze”) niż odpowiedzi negatywne 

(17,8% - „raczej źle”; 13,8% - „bardzo źle”). Nie potrafiło podać jednoznacznej odpowiedzi na to 

pytanie 28,2% badanych.  

Wykres 110. Ocena dostępu do usług podstawowej opieki zdrowotnej w okolicy wśród przedstawicieli 
instytucji 

 

Na pytanie o ocenę dostępu do usług specjalistycznej opieki zdrowotnej, zdecydowana większość 

badanych wybrała odpowiedzi negatywne (33,6% - „raczej źle”; 26,2% - „bardzo źle”). Prawie co 

czwarty badany nie potrafił podać jednoznacznej odpowiedzi, wybierając opcję „ani dobrze, ani źle” 

(24,2%). Warianty pozytywne wybrano tylko w 16,1% przypadków (14,8% - „raczej dobrze”; 1,3% - 

„bardzo dobrze”).  

Wykres 111. Ocena dostępu do usług specjalistycznej opieki zdrowotnej w okolicy wśród przedstawicieli 
instytucji 
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W zdecydowanej większości, jakość usług medycznych została oceniona przeciętnie (52,7%). Nieco 

częściej respondenci wybierali odpowiedzi pozytywne (23,8% - „raczej wysoko”; 3,4% - „bardzo 

wysoko”) od odpowiedzi negatywnych (12,4% - „raczej nisko”; 7,7% - „bardzo nisko”).  

Wykres 112. Ocena jakości usług medycznych w najbliższej okolicy wśród przedstawicieli instytucji  

 

5.4. Edukacja 

Respondentów poproszono o ocenę dostępności usług żłobków, przedszkoli i szkół w najbliższej 

okolicy. Prawie połowa udzielonych odpowiedzi dotyczyła kwestii „ani dobrze, ani źle” (48,0%). Nieco 

mniej wskazań odnotowano wśród odpowiedzi pozytywnych (33,0% - „raczej dobrze”; 4,7% - „bardzo 

dobrze”). Opcje negatywne wybrano tylko w 14,3% przypadków (10,3% - „raczej źle”; 4,0% - „bardzo 

źle”).  

Wykres 113. Ocena dostępności usług żłobków, przedszkoli i szkół w najbliższej okolicy wśród przedstawicieli 
instytucji 

 

Badanych, którzy ocenili negatywnie dostępność usług żłobków, przedszkoli i szkół w najbliższej 

okolicy, poproszono o wskazanie co pomogłoby w poprawie dostępności tych usług. Najwięcej 

wskazań dotyczyło zwiększenia liczby przedszkoli (86,0%). Nieco mniej odpowiedzi odnotowano  

w kwestii zwiększenia liczby żłobków (83,7%). Wariant „zwiększenie liczby szkół” nie przekroczył 

odsetka 55% (53,5%).  
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Badani zaproponowali inne rozwiązania, niż te, które określała kafeteria, tj: „zwiększenie liczby szkół 

katolickich” (1 wskazanie; 33,3%), „zwiększenie liczby publicznych placówek” (1 wskazanie; 33,3%) 

oraz „dofinansowanie prywatnych placówek: żłobków, przedszkoli, szkół” (1 wskazanie; 33,3%).  

Wykres 114. Działania pomagające w poprawie dostępności usług żłobków, przedszkoli i szkół w najbliższej 
okolicy wśród przedstawicieli instytucji 

 

Jakość świadczonych usług opiekuńczych i edukacyjnych w najbliższej okolicy została uznana przez 

większość za przeciętną (57,0%). Badani przedstawiciele instytucji obszaru rewitalizacji znacznie 

częściej oceniali jakość świadczonych usług pozytywnie (33,3% - „raczej wysoko”; 6,3% - „bardzo 

wysoko”) niż negatywnie (2,7% - „raczej nisko”; 0,7% - „bardzo nisko”).  

Wykres 115. Ocena jakości usług opiekuńczych i edukacyjnych w najbliższej okolicy wśród przedstawicieli 
instytucji 

 

Respondentów poproszono o ocenę dostosowania wykształcenia kandydatów do pracy z najbliższej 

okolicy do potrzeb ich instytucji. Większość badanych nie potrafiła podać jednoznacznej odpowiedzi 

na pytanie (42,1%). Warto zauważyć, że odnotowano nieco więcej odpowiedzi pozytywnych (28,4% - 

„raczej dobrze”; 2,7% - „bardzo dobrze”) niż odpowiedzi negatywnych (19,4% - „raczej źle”; 7,4% - 

„bardzo źle”).  
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Wykres 116. Ocena dostosowania wykształcenia kandydatów do pracy z najbliższej okolicy do potrzeb 
instytucji badanych przedstawicieli 

 

Zdecydowana większość (88,0%) badanych odpowiedziała, że ich instytucja nie organizuje zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z najbliższej okolicy. Tylko 11,4% respondentów odpowiedziała 

twierdząco na zadane pytanie. 

Wykres 117. Organizacja zajęć pozalekcyjnych przez instytucje dla dzieci i młodzieży z najbliższej okolicy  

 

Respondenci, którzy odpowiedzieli, że organizują zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży  

z najbliższej okolicy, najczęściej deklarowali, że są to zajęcia sportowe i rekreacyjne (47,1%). Po tyle 

samo wskazań otrzymały odpowiedzi: „zajęcia artystyczne” (32,4%), „zajęcia czytelnicze” (32,4%)  

i „kółka zainteresowań” (32,4%). „Pomoc w odrabianiu zadań domowych” deklarowano w 20,6% 

przypadków. Najrzadziej odpowiadano, że instytucja organizuje zajęcia techniczne (11,8%) i taneczne 

(11,8%). Warto zauważyć, że co czwarta odpowiedź była inna, niż ta, którą wyszczególniono  

w kafeterii. Deklarowane inne zajęcia były następujące: zajęcia tematyczne m.in. bezpieczeństwo 

ruchu drogowego, ogrodnictwo i rolnictwo, prelekcje o przestępczości nieletnich (4 wskazania; 

44,4%), kółka modlitewne (2 wskazania; 22,2%), zajęcia muzealne, filmy, warsztaty (2 wskazania; 

22,2%) oraz zajęcia językowe (1 wskazanie; 11,1%).  
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Wykres 118. Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez badane instytucje dla dzieci i młodzieży z najbliższej 
okolicy 

 

5.5. Udział w życiu społecznym 

Badanych zapytano czy instytucja, którą reprezentują działa aktywnie na rzecz aktywizacji 

społeczności lokalnej i/lub swoich pracowników. Zdecydowana większość badanych zaprzeczyła, by 

działała na rzecz aktywizacji. Odsetek wskazań negatywnych wśród odpowiedzi, dotyczącej 

aktywizacji swoich pracowników wyniósł 78,3%. Natomiast co trzecią negatywną odpowiedź 

odnotowano wśród odpowiedzi odnoszących się do aktywizacji społeczności lokalnej. Nieco większy 

odsetek odpowiedzi twierdzących odnotowano w kwestii „społeczności lokalnej” (24,3%) niż „swoich 

pracowników” (21,7%).  

Wykres 119. Aktywne działania instytucji na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej i/lub swoich 
pracowników 

 

Respondentów, którzy przynajmniej raz odpowiedzieli twierdząco na pytanie o aktywizację 

społeczności lokalnej i/lub swoich pracowników, zapytano w jaki sposób ich aktywizują. Najczęściej 

wybierano opcję odnoszącą się do organizacji imprez integracyjnych dla pracowników. Odpowiedzi: 

„zbiórka darów rzeczowych”, „zbiórka pieniędzy” i „uczestnictwo w zajęciach na zaproszenie 

pobliskich szkół” wybierano z taką samą częstotliwością (po 37,0%). Najrzadziej wskazywano opcję 
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dotyczącą organizowania do honorowego oddawania krwi (5,4%) oraz finansowania budowy obiektu 

dla społeczności lokalnej (4,3%).  

Wykres 120. Sposób aktywnego organizowana społeczności lokalnej i/lub swoich pracowników, dzięki 
działaniom instytucji 

 

Wśród zaproponowanych sposobów aktywizacji znalazły się również te, które wymieniali 

przedstawiciele badanych instytucji. Najwięcej wskazań dotyczyło organizacji szkoleń zawodowych 

(23,5%). Pozostałe warianty wymieniono tylko raz. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy rozkład 

odpowiedzi badanych. 

Tabela 73. Inny sposób aktywnego organizowana społeczności lokalnej i/lub swoich pracowników, dzięki 
działaniom instytucji 

Inne sposoby 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

Organizacja szkoleń zawodowych 4 23,5% 

Działalność fundacji "Daj włos" 1 5,9% 

Organizacja kursów z miasta 1 5,9% 

Organizacja praktyk dla uczniów z zakresu elektroniki 1 5,9% 

Organizacja szkoleń bhp, konkursów dla mieszkańców 1 5,9% 

Organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych nauką w zawodzie: fryzjerstwo. 1 5,9% 

Organizacja warsztatów 1 5,9% 

Organizacja zbiórek makulatury; prowadzenie naboru chętnych na zajęcia z 1 5,9% 
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pierwszej pomocy; objęcie patronatem medialnym różnych imprez; wpieranie 
różnych wydarzeń kulturalnych 

Organizowanie mszy św. w areszcie śledczym 1 5,9% 

Pomaganie sportowcom lokalnym 1 5,9% 

Prowadzenie klubu biznesu 1 5,9% 

Prowadzenie warsztatów dla dorosłych 1 5,9% 

Sponsorowanie: długopisów, smyczy, notesów 1 5,9% 

Wspieranie fundacji, działania pracowników w roli wolontariuszy 1 5,9% 

5.6. Kultura/sport/rekreacja 

Większość badanych oceniła raczej dobrze dostępność usług kulturalnych (54,0% - „raczej dobrze”; 

5,7% - „bardzo dobrze”), sportowych (55,7% - „raczej dobrze”; 10,3% - „bardzo dobrze”) oraz 

rekreacyjnych (47,7% - „raczej dobrze”; 6,3% - „bardzo dobrze”) organizowanych w okolicy. Nieco 

mniej badanych nie potrafiła podać jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie (24,3% - kulturalne; 

29,3% - sportowe; 36,3% - rekreacyjne). Warto zauważyć, że najrzadziej wybierano odpowiedzi 

negatywne, dotyczące dostępność świadczonych usług w okolicy, których odsetek wskazań nie 

przekroczył 16,0%.  

Wykres 121. Ocena dostępności usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w okolicy instytucji 

 

Zdecydowana większość respondentów (80,7%) zaprzeczyła stwierdzeniu, że instytucja, którą 

reprezentują organizuje lub współorganizuje wydarzenia kulturalne/sportowe/rekreacyjne  

w najbliższej okolicy. Niespełna 20% badanych (18,7%) potwierdziło organizację tego typu wydarzeń.  
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Wykres 122. Organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych/sportowych/rekreacyjnych w 
najbliższej okolicy  

 

Spośród tych respondentów, którzy są współorganizatorami lub organizatorami wydarzeń 

kulturalnych/sportowych/rekreacyjnych w najbliższej okolicy, najwięcej wskazań odnotowano  

w kwestii organizacji rozgrywek sportowych (51,8%). Nieco mniej odpowiedzi dotyczyło organizacji 

koncertów (33,9%). „Pikniki” (25,0%), „wystawy” (26,8%) i inne wydarzenia (23,2%) wybierano  

z podobną częstotliwością. Najrzadziej wskazywaną opcją okazały się „spotkania” (17,9%).  

Wykres 123. Wydarzenia kulturalnych/sportowych/rekreacyjnych organizowane lub współorganizowane w 
najbliższej okolicy 

 

Inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez instytucje obszaru rewitalizacji to: 

eventy (15,4%), dni miasta (7,7%), festiwale (7,7%), festyny parafialne (7,7%), gry plenerowe (7,7%), 

obozy integracyjne (7,7%), kręgle (7,7%), targi (7,7%), artystyczne (7,7%), promujące turystykę 

(7,7%), zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych (7,7%) oraz zloty motoryzacyjne (7,7%).  

Tabela 74. Inne wydarzenia kulturalnych/sportowych/rekreacyjnych organizowane lub współorganizowane 
w najbliższej okolicy 

Inne wydarzenia 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

Eventy 2 15,4% 

Dni miasta; targi czytelnicze 1 7,7% 

Tak 
18,7% 

Nie 
80,7% 

Nie wiem 
0,7% 

33,9% 

25,0% 

26,8% 

17,9% 

51,8% 

23,2% 

Koncerty 

Pikniki 

Wystawy 

Spotkania 

Rozgrywki sportowe 

Inne. Jakie? 

0% 20% 40% 60% 
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Festiwale; "zielona szkoła"; spotkania teatralne; 
spotkania z ciekawymi ludźmi; konkursy; wernisaże 

1 7,7% 

Festyny parafialne 1 7,7% 

Gry plenerowe 1 7,7% 

Obozy integracyjne 1 7,7% 

Kręgle 1 7,7% 

Targi; imprezy z terenu miasta 1 7,7% 

Wydarzenia artystyczne; wydarzenia teatralne; 
wydarzenia kabaretowe 

1 7,7% 

Wydarzenia promujące turystykę 1 7,7% 

Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych 1 7,7% 

Zloty motoryzacyjne 1 7,7% 

6. Podsumowanie badań PAPI mieszkańców i przedstawicieli 

instytucji 

Charakterystyka respondentów 

 Odsetek niepracujących mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy nie poszukują zatrudnienia 

jest wyższy od odsetka mieszkańców czynnie poszukujących pracy. 

 Gospodarstwa domowe najczęściej składają się z 2,3 lub 4 osób. W połowie gospodarstw 

domowych nie ma osób niepełnoletnich. Większość pozostałych rodzin posiada jedno lub 

dwoje dzieci. 

 Dochody rzędu od 501 do 1000 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym to najczęstszy 

poziom dochodów spotykany na obszarze rewitalizacji. 

 Średnia wysokość czynszu jest zbliżona do średniej wysokości pozostałych opłat stałych 

wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Opłaty te stanowią każdorazowo 1/4 dochodów 

rodziny. 

 Instytucje mające swą siedzibę na obszarze rewitalizacji najczęściej stacjonują na tym 

obszarze co najmniej 10 lat. Znacznie mniejszy odsetek stanowią instytucje nowopowstałe. 

Rynek pracy 

 W prawie co czwartej rodzinie jest osoba bezrobotna. 

 Największą grupę bezrobotnych stanowią długotrwale bezrobotni. 

 Ponad połowa bezrobotnych z obszaru rewitalizacji nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy. 

 Pomimo, że największa grupa bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy przynależy 

do niego od ponad 2 lat, w dalszym ciągu pozostaje bez pracy. 

 Co szósty bezrobotny pobiera zasiłek dla bezrobotnych. 

 Na lokalnym rynku brak wystarczającej liczby ofert pracy, ponadto bezrobotni nie posiadają 

kwalifikacji odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy. 

 Bezrobotni twierdzą, że podniesienie ich kwalifikacji poprzez odbycie staży, kursów, szkoleń 

oraz podniesienie ich poziomu wykształcenia miałoby wpływ na polepszenie ich sytuacji 

zawodowej. 
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 Większość instytucji zatrudnia mieszkańców z okolicy, głównie ze względu na dogodność tego 

rozwiązania oraz dyspozycyjność pracowników. Instytucje nie zatrudniające osób z otoczenia 

nie mają potrzeby do zwiększania wielkości zatrudnienia. 

 Co trzecia instytucja ma problem z rekrutacją nowych pracowników. Problem ten wynika 

najczęściej z ogólnej niechęci mieszkańców do podjęcia pracy. Ważnym powodem są też 

często nieodpowiednie kwalifikacje bezrobotnych. 

 W celu znalezienia nowych pracowników instytucje najczęściej korzystają z Powiatowego 

Urzędu Pracy oraz z ogłoszeniowych serwisów internetowych. 

 Obszar rewitalizacji jest oceniany przez przedstawicieli instytucji jako przeciętny pod 

względem udogodnień wobec przedsiębiorców oraz możliwości ich rozwoju. 

 Obecność autostrady oraz drogi krajowej ma znaczący wpływ na pozytywną ocenę obszaru 

rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności. 

 Zdaniem przedstawicieli instytucji, na obszarze rewitalizacji funkcjonuje zbyt mała liczba 

zakładów pracy, w tym głównie produkcyjnych. Ponadto na tym terenie brakuje nowych 

inwestycji prowadzących do rozwoju oraz odpowiedniej infrastruktury. 

 Obszar rewitalizacji nie jest dogodnym terenem dla przedsiębiorców ze względu na brak 

klientów na tym terenie wynikający z wysokiego bezrobocia. 

 Co dziesiąta instytucja z terenu rewitalizacji zatrudnia osoby niepełnosprawne. Średnio 

stanowią oni około 19% ogólnego zatrudnienia w tych instytucjach. Na ogół zajmują oni 

stanowiska administracyjne. 

 Większość instytucji zatrudniających osoby niepełnosprawne korzysta z różnego typu ulg  

i dofinansowań. Najczęściej jest to zwrot kosztów miesięcznego wynagrodzenia dla 

pracowników niepełnosprawnych oraz obniżenie wpłat na PFRON. 

Bezpieczeństwo 

 Większość mieszkańców i przedstawicieli instytucji z obszaru rewitalizacji czuje się 

bezpiecznie, jednak na terenie prawie połowy badanych instytucji miały miejsce niepożądane 

zdarzenia. Najczęściej były to kradzieże i wandalizm. Większość tych zdarzeń była zgłoszona 

stosownym służbom. Ponadto, zdecydowana większość mieszkańców była w stanie podać 

miejsca, które ich zdaniem są niebezpieczne. Zdecydowanie najczęściej wskazywano na ulicę 

Kościuszki oraz ulicę Chojnicką. 

 Mieszkańcy najczęściej zauważają obecność patologii na badanym obszarze, problem 

alkoholowy, często słyszalne wulgaryzmy i wyzwiska. Zdaniem mieszkańców znaczącym 

problemem jest brak zajęcia dla młodych ludzi, co prowadzi do ich demoralizacji. Mieszkańcy 

często wyrażali swoje niezadowolenie z braku oświetlenia ulic. 

 Zdaniem mieszkańców wpływ na polepszenie poziomu bezpieczeństwa miałoby zwiększenie 

częstotliwości patroli Policji i Straży Miejskiej oraz rozbudowa systemu monitoringu 

wizyjnego i zwiększenie liczby operatorów monitoringu. Tego zdania byli również 

przedstawiciele instytucji. 

 Przeważająca większość mieszkańców nie zauważa zjawiska przemocy domowej w swoim 

najbliższym otoczeniu, jednak zgodnie z danymi Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla 

Dorosłych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim ponad połowa spraw prowadzonych 
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przez podaną instytucję dotyczy przemocy w rodzinie. Dostęp do pomocy prawnej oraz 

socjalnej skierowanej do osób, których dotyka to zjawisko ocenia się raczej słabo. 

 Zdaniem mieszkańców najbardziej efektywnymi działaniami mającymi na celu pomoc ofiarom 

przemocy domowej byłyby: organizowanie akcji informacyjnej na temat zapobiegania 

przemocy w rodzinie i reagowania na przemoc oraz organizowanie zajęć dla dzieci  

i młodzieży na temat zjawiska przemocy domowej. 

 Co piąty mieszkaniec obszaru rewitalizacji ma styczność z problemem uzależnienia od 

alkoholu w swoim najbliższym otoczeniu. Problem uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych nie jest aż tak wyraźny. 

 Mieszkańcy widzą potrzebę zwiększenia liczby miejsc w ośrodkach wsparcia w celu 

zapobiegania uzależnieniom od alkoholu. Ponadto za wartościowe uznano zorganizowanie 

zajęć dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień, zwiększenie pomocy prawnej  

i psychologicznej dla rodzin, zorganizowanie zajęć dla dzieci na temat działania alkoholu  

na organizm człowieka oraz organizowanie akcji informacyjnych na temat rozpoznawania  

i reagowania na przypadki uzależnień od alkoholu. 

 Duża część mieszkańców zarekomendowała organizację zajęć dla dzieci na temat działania 

substancji psychoaktywnych na organizm człowieka oraz organizację zajęć dla dzieci 

 i młodzieży na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych. 

Pomoc społeczna 

 Z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim korzysta 15% 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ponad 3/4 z nich pomoc udzielana jest raz w miesiącu. 

Najczęściej są to świadczenia rodzinne (głównie w formie zasiłku rodzinnego, dużo rzadziej  

w formie dodatku do zasiłku rodzinnego i zasiłku pielęgnacyjnego), dużo rzadziej pomoc 

społeczna (głównie w formie zasiłku okresowego, stałego i celowego) i dodatek 

mieszkaniowy. 

 Nieco ponad połowa zamieszkujących obszar rewitalizacji ocenia swoją sytuację finansową 

jako raczej zadowalają, a 1/10 jako zdecydowanie zadowalającą. Ci, którzy swoją sytuację 

finansową uznają za niezadowalającą (1/3) w większości przyczyn takiego stanu rzeczy 

upatrują w niskich zarobkach, dużo rzadziej w braku pracy (w większości własnym braku 

pracy, a nie innych członków gospodarstwa domowego) i przewlekłych chorobach (również 

 w większości chodziło o własny zły stan zdrowia, a nie członków rodziny). 

 Trzynaście procent mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy wzięli udział w badaniu to 

osoby niepełnosprawne. Więcej niż połowa z nich posiada umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, a niemal co trzeci – znaczny stopień. U zdecydowanej większości 

niepełnosprawność powstała w wyniku choroby. Dodatkowo, w 15% gospodarstw 

domowych uczestników są osoby niepełnosprawne. Zdaniem mieszkańców, którzy zetknęli 

się z niepełnosprawnymi, problemy tych osób to najczęściej duże wydatki na 

lekarstwa/leczenie oraz utrudniony dostęp do usług medycznych, opiekuńczych  

i rehabilitacyjnych. Jednak równocześnie aż 4 z 10 ankietowanych nie widzi potrzeby 

dodatkowych działań na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Zauważający 

potrzebę takich działań najczęściej wskazywali na zachęcanie osób niepełnosprawnych do 
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większej aktywności, szkolenia dla rodzin uczące sposobów opieki, rozwinięcie usług 

pomagających w codziennym życiu, organizację wydarzeń pokazujących społeczności lokalnej 

potrzeby osób niepełnosprawnych i organizację kółek zainteresowań. 

 Ponad 1/3 osób w wieku 60 lat i więcej za największy problem osób starszych uznaje zły stan 

zdrowia (inne, dość często wymieniane: utrudniony dostęp do usług medycznych, 

opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz problemy finansowe), jednak tyle samo uważa, że nie 

ma problemów wynikających z wieku. Prawie 2/3 starszych mieszkańców nie zna oferty 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku i związku emerytów, a niemal żaden nie zna oferty organizacji 

pozarządowych. Spośród tych, którzy znali ofertę tych organizacji z zajęć korzystało od niemal 

1/10 (UTW) do 1/4 (związek emerytów). Mieszkańcy 60+ najczęściej nie oczekują działań na 

rzecz poprawy sytuacji osób starszych. Ci, którzy oczekują działań zwracają uwagę najczęściej 

na ułatwienie dostępu do lekarza, a dużo rzadziej na rozwinięcie usług pomagających  

w codziennym życiu (np. utrzymanie higieny, zakupy) i organizację kółek zainteresowań. 

 Problemy społeczne dzieci i młodzieży, zauważane przez mieszkańców obszaru rewitalizacji 

najczęściej dotyczyły braku miejsc do zabawy i wypoczynku, wsparcia i kontroli rodziców, 

zorganizowanych form spędzania czasu wolnego, chęci do aktywności ruchowej  

i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Niemal 1/4 nie zauważała jednak żadnych 

problemów. Oczekiwania badanych związane z pomocą rodzinom w codziennym 

funkcjonowaniu dotyczyły w 4 z 10 przypadków zwiększenia liczby mieszkań komunalnych  

i socjalnych, a w ponad 1/3 – bazy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponad 1/5 

wskazała też na szerszą ofertę spędzania czasu wolnego dla rodzin, dostęp do opieki dziennej 

nad dziećmi do lat 3, zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego. 

 Przedstawicieli przedsiębiorstw nie obejmował dział narzędzia badawczego „Pomoc 

społeczna”. Dlatego liczba odpowiadających na pytania tego dotyczące nie przekroczyła 30. 

W przypadku zdecydowanej większości z nich, instytucja, którą reprezentują nie realizuje 

projektów dofinansowywanych ze środków samorządu terytorialnego, związanych  

z organizacją działań skierowanych na społeczność lokalną. Przedstawiciele instytucji 

realizujących takie projekty pozytywnie oceniają współpracę z JST w tym zakresie. W 6 z 10 

przypadkach w ramach tych projektów prowadzono zajęcia pozalekcyjne. Liczbę 

mieszkańców uczestniczących w zajęciach uznano za zadowalającą. W związku z realizacją 

tych projektów instytucje oczekują od samorządu terytorialnego głównie pomocy prawnej, 

pomocy w zachęcaniu społeczności lokalnej do udziału w projektach, pomocy w pisaniu 

wniosków. 

Mieszkalnictwo 

 Zdecydowana większość mieszkańców uznaje swoją sytuacją mieszkaniową za zadowalającą. 

Tylko nieco ponad co dziesiąty wyraził niezadowolenie. Spośród tych osób ponad 1/3 jako 

powód przedstawia mały metraż, a 3 z 10 – potrzebę remontu. Dość często są to też: brak 

CO, brak łazienki, brak własnego mieszkania. 

 Prawie wszystkie mieszkania są wyposażone w niezbędne instalacje: prąd, bieżącą wodę, 

łazienkę, media, kuchnię, toaletę. Zdecydowana większość w CO i gaz. 

 Niemal 3/4 mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy wzięli udział w badaniu, mieszka  

w lokalach własnościowych, a wynajem dotyczy jedynie kilkunastu procent. Metraż tych 
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mieszkań to najczęściej od 41 do 70 m2 (prawie połowa przypadków). Większy dotyczy ponad 

1/3, a mniejszy – kilkunastu procent. W mieszkaniach tych najczęściej jest 5 pomieszczeń lub 

więcej (mniej niż połowa przypadków), w 4/10 przypadków – trzy lub cztery pomieszczenia. 

Mniej niż 2% posiada 1 izbę. Najczęściej mieszkają w nich 3-4 osoby (prawie połowa 

wskazań). Niemal co 10 biorący udział w badaniu mieszka sam. 

 Chęć zmiany miejsca zamieszkania wyraża 3 z 10 mieszkańców. Prawie 1/3 z nich jako powód 

podaje niewystarczający standard. Dużo rzadziej jest chodzi o utrudniony dojazd do 

pracy/szkoły, mały metraż, chęć usamodzielnienia się, wybudowania domu, przeprowadzki 

do innego miasta, brak pracy, chęć posiadania własnego mieszkania. Ci, którym sytuacja 

materialna uniemożliwia zmianę miejsca zamieszkania (nieco ponad połowa) najczęściej 

oczekiwaliby pomocy w postaci wskazania mieszkania komunalnego/socjalnego w innej 

części miasta (częściej niż 4 z 10), a także dodatku mieszkaniowego (ok. 3 z 10). 

 W większości przedstawiciele instytucji mających siedzibę na obszarze rewitalizacji 

pozytywnie oceniają sytuację mieszkaniową w najbliższej okolicy. 

 Większość uznaje problem bezdomności w pobliżu instytucji za nieistotny. Ponad 2/3 

reprezentantów deklaruje, że osoby bezdomne nie mogą znaleźć zatrudnienia w ich 

instytucjach. Taką możliwość widzi natomiast co czwarty. 

 Głównym powodem, dla którego instytucje zdecydowałyby się zatrudnić osobę bezdomną 

jest chęć niesienia pomocy innym i posiadanie przez bezdomnych odpowiednich kwalifikacji. 

Nieco tylko mniej istotne jest to, by byli to pracowici, sumienni i uczciwi pracownicy. 

 Tym, co uniemożliwiałoby bezdomnym pracę w instytucjach z obszaru rewitalizacji, jest brak 

potrzebnych kwalifikacji/wykształcenia tych osób. Dużo rzadziej chodzi o specyfikę branży, 

brak zapotrzebowania na dodatkowych pracowników oraz brak wolnych etatów. 

Bariery architektoniczne 

 Zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców budynki, w których mieszkają nie są 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Również tereny wokół budynków, 

zarówno prywatnych, jak i publicznych, są źle oceniane pod tym kątem. Tylko nieco ponad 

1/4 ocenia je jako przystosowane. 

 Prawie połowa ankietowanych mieszkańców twierdzi, że osoby niepełnosprawne nie mogą 

bez przeszkód poruszać się po Starogardzie. Ponad 7 z 10 zwraca uwagę na brak podjazdów, 

a nieco więcej niż co drugi – wąskie chodniki, brak wind. Dosyć często zauważanymi 

problemami są też wąskie drzwi, wąskie korytarze, za małe litery na rozkładach jazdy 

autobusów. 

 Sześciu z 10 przedstawicieli instytucji ocenia, że budynek, w którym znajduje się siedziba 

organizacji, a także jego otoczenie nie są odpowiednio przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W ponad 3/4 przypadków nieprzystosowania chodzi o brak podjazdów, 

w ponad połowie o brak wind. Dużo rzadziej brakuje wyznaczonych miejsc parkingowych  

i szerokich drzwi. 

 Przystosowanie budynków instytucji, ocenionych jako odpowiadające osobom 

niepełnosprawnym, w większości przypadków nie odbyło się z inicjatywy jej przedstawicieli. 

Niemal 9 z 10 reprezentantów w zakresie przystosowania budynku do potrzeb 
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niepełnosprawnych wskazało na szerokie drzwi. Ponad połowa wspomniała o podjeździe  

i szerokich korytarzach, a prawie połowa – wyznaczonych miejscach parkingowych i szerokich 

chodnikach. 

Ochrona zdrowia 

 Badani mieszkańcy obszaru rewitalizacji korzystają z usług podstawowej opieki zdrowotnej 

najczęściej do kilku razy w roku. 

 Zdecydowana większość mieszkańców zadeklarowała, że nigdy wcześniej nie korzystała  

z usług lekarzy specjalistów. Spośród tych, którzy do kilku razy w roku odwiedzają gabinety 

specjalistów, najczęstsze wizyty odnotowano u internisty, stomatologa, onkologa, 

pulmonologa oraz ginekologa i kardiologa. 

 Przeciętny czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wynosi od 1 do 6 miesięcy, 

zdaniem większości badanych. 

 Mieszkańcy rzadko lub nigdy nie wyjeżdżają poza najbliższą okolicę w celu odbycia wizyty  

u lekarza specjalisty. 

 Zdaniem większości przedstawicieli instytucji obszaru rewitalizacji, dostęp do usług 

podstawowej opieki zdrowotnej jest raczej dobry. Natomiast dostęp do usług świadczonych 

przez lekarzy specjalistów uważany jest raczej za zły. 

 Jakość świadczonych usług medycznych w najbliższej okolicy została uznana większością 

głosów za przeciętną. 

Edukacja 

 Mieszkańcy obszaru rewitalizacji ocenili dostępność do przedszkoli w najbliższej okolicy jako 

dobrą. Natomiast 1/3 badanych oceniła go jako przeciętny. 

 W przypadku dostępności szkół w najbliższej okolicy, mieszkańcy w zdecydowanej większości 

uznali go za dobry. 

 Ponad połowa mieszkańców oceniła przeciętnie jakość opieki, którą świadczą przedszkola  

w najbliższej okolicy. Odnotowano niewielki odsetek odpowiedzi negatywnych. 

 Niespełna połowa mieszkańców obszaru rewitalizacji oceniła przeciętnie jakość edukacji, 

którą świadczą szkoły w najbliższej okolicy. Odnotowano zdecydowanie wyższy odsetek 

odpowiedzi pozytywnych od negatywnych. 

 Niespełna trzech na czterech badanych zadeklarowało, że jego dziecko nie korzysta  

z darmowych zajęć pozalekcyjnych. 

 Głównym powodem, dla którego dzieci badanych mieszkańców nie korzystają z darmowych 

zajęć pozalekcyjnych okazał się brak interesującej oferty zajęć oraz brak wiedzy o zajęciach. 

 Dzieci badanych, które korzystają z darmowych zajęć pozalekcyjnych świadczonych przez 

placówki edukacyjne i inne organizacje, najczęściej uczęszczają na organizowane kółka 

zainteresowań oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą 

się zajęcia czytelnicze. 

 Co czwarty badany mieszkaniec zadeklarował, że w rozwijaniu zainteresowań jego 

dziecka/dzieci pomogłaby większa promocja zajęć pozalekcyjnych, dostępnych w najbliższej 

okolicy oraz dofinansowanie zakupu podręczników czy książek. 
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 Badani przedstawiciele instytucji uznali dostępność usług żłobków, przedszkoli i szkół  

w najbliższej okolicy za przeciętną. Odnotowano zdecydowanie wyższy odsetek odpowiedzi 

pozytywnych od negatywnych. 

 Badani zaproponowali zwiększenie liczby przedszkoli i żłobków w najbliższej okolicy, jako 

działania, które poprawiłyby dostępność tych usług. 

 Ponad połowa badanych przedstawicieli instytucji uznała za przeciętną jakość świadczonych 

usług opiekuńczych i edukacyjnych w najbliższej okolicy. Odnotowano zdecydowanie wyższy 

odsetek odpowiedzi pozytywnych od negatywnych. 

 Wykształcenie kandydatów do pracy z najbliższej okolicy oceniono przeciętnie w porównaniu 

do potrzeb instytucji, którą reprezentują. 

 Zdecydowana większość badanych zadeklarowała, że ich instytucja nie organizuje zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z najbliższej okolicy. Natomiast respondenci, których 

instytucja organizuje zajęcia pozalekcyjne, odpowiedzieli, że są to głownie zajęcia sportowe 

 i rekreacyjne. 

Udział w życiu społecznym 

 Zdecydowana większość badanych mieszkańców obszaru rewitalizacji nie jest członkami 

żadnej organizacji, stowarzyszenia czy klubu. 

 Spośród tych, którzy zadeklarowali swoje aktywne członkowstwo, najwięcej mieszkańców 

należy do stowarzyszeń/fundacji, a także innych organizacji, wśród których najczęściej 

wymieniano: organizacje hobbystyczne, związek emerytów, Polski Związek Działkowców, 

Polski Związek Niewidomych czy Polski Związek Wędkarski. 

 Mieszkańcy w zdecydowanej większości zadeklarowali, że nie są ani nigdy nie byli 

wolontariuszami. 

 Zdecydowana większość respondentów nie bierze aktywnego udziału w życiu społeczności 

lokalnej. Natomiast badani, którzy odpowiedzieli, że aktywnie uczestniczą w życiu 

społeczności lokalnej, podali chęć wpływu na wydarzenia dotyczące swojej okolicy, jako 

główny powód swego zaangażowania. 

 Głównym powodem, dla którego mieszkańcy nie angażują się w życie społeczności lokalnej 

okazał się brak czasu. 

 Prawie trzech z czterech badanych mieszkańców zadeklarowała swój aktywny udział  

w wyborach samorządowych i referendach lokalnych. Głównym powodem zaangażowania 

okazała się chęć wpływu na wydarzenia dotyczące okolicy badanych, jak również chęć zmiany 

czegoś na lepsze. 

 Głównym powodem, dla którego mieszkańcy nie biorą aktywnego udziału w wyborach był 

brak czasu oraz przekonanie o braku wpływu na wydarzenia, dotyczące okolicy.  

 Trzech z czterech badanych przedstawicieli instytucji odpowiedziało, że nie prowadzi działań 

na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej czy swoich pracowników. 

 Przedstawiciele instytucji, którzy podejmują działania na rzecz aktywności lokalnej i/lub 

swoich pracowników, głównie organizują imprezy dla pracowników, zbiórki darów 

rzeczowych, zbiórki pieniędzy oraz uczestniczą w zajęciach na zaproszenie pobliskich szkół. 

Najrzadziej deklarowano finansowanie budowy obiektu dla społeczności lokalnej, 
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organizowanie do honorowego oddawania krwi oraz organizację zajęć dla dzieci 

pracowników. 

Kultura/sport/rekreacja 

 Dostępność usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta została 

oceniona przez mieszkańców dobrze, lecz ocenę przeciętną stawiano równie często. 

 Mieszkańcy najczęściej deklarowali, że korzystają z oferty kulturalnej na terenie miasta kilka 

razy w roku, podobnie jak z oferty rekreacyjnej. Natomiast większość mieszkańców w ogóle 

nie korzysta z oferty sportowej. 

 Głównym powodem, dla którego mieszkańcy nie korzystają z oferty kulturalnej, sportowej 

 i rekreacyjnej na terenie miasta, okazał się brak zainteresowania tego typu wydarzeniami 

oraz brak czasu. 

 Mieszkańcy głównie wymieniali kwestie związane z organizowaniem nieodpłatnych wydarzeń 

sportowych, połączonych z wydarzeniami kulturalnymi oraz organizowaniem darmowych 

wydarzeń kulturalnych, jako działania zachęcające ich do korzystania z oferty kulturalnej, 

sportowej i rekreacyjnej. Najmniej atrakcyjne byłoby dla badanych zagęszczenie sieci świetlic 

i bibliotek. 

 Większość badanych przedstawicieli instytucji oceniła dobrze dostępność usług kulturalnych, 

sportowych i rekreacyjnych. Odnotowano niewielki odsetek odpowiedzi negatywnych. 

 Zdecydowana większość badanych odpowiedziała, że nie są organizatorami ani 

współorganizatorami wydarzeń kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych. 

 Wśród przedstawicieli instytucji, większość podała rozgrywki sportowe, jako wydarzenia, 

których są organizatorami lub współorganizatorami. Najrzadziej wymieniano spotkania. 



 

7. Wyzwania strategiczne dla polityki społecznej obszaru rewitalizacji oraz cele i działania w zakresie 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym 

Tabela 75. Wyzwania strategiczne dla polityki społecznej obszaru rewitalizacji oraz cele i działania w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym 

Zidentyfikowane problemy Wyzwania strategiczne Cele operacyjne Działania 

OBSZAR 1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

1. Niski poziom przyrostu naturalnego w mieście. 

Poprawa sytuacji 
demograficznej obszaru 
rewitalizacji. 

 Zatrzymanie spadku liczby 
mieszkańców. 

 Podniesienie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako 
miejsca do zamieszkania. 

 Zaplanowanie długofalowej kampanii mającej na 
celu poprawę wizerunku miasta.  

2. Powiększający się poziom emigracji 
mieszkańców Starogardu. 

3. Zjawisko starzenia się społeczeństwa. Wysoki 
wskaźnik obciążenia demograficznego w 
mieście. 

OBSZAR 2. RYNEK PRACY 

1. Wysoki poziom bezrobocia nierejestrowanego 
na terenie obszaru rewitalizacji. 

Stworzenie warunków do 
efektywnego poszukiwania 
pracy. 

Aktywizacja osób bezrobotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
długotrwale pozostających bez 
pracy. 

 Zwiększenie liczby organizowanych szkoleń/kursów 
podnoszących kwalifikacje dla grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (NEET, osoby starsze, 
osoby niepełnosprawne) zgodnych z aktualnym 
zapotrzebowaniem na rynku pracy. 

 Organizacja kampanii promocyjno-informacyjnej z 
zakresu istniejących warunków i korzyści 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

 Zawiązanie współpracy Urzędu Pracy z 
przedsiębiorcami np. w zakresie organizacji staży 
skierowanych do bezrobotnych.  

 Organizacja warsztatów służących podniesieniu 
samooceny osób pozostających bez pracy (poprawa 
wizerunku, metamorfozy, motywacji). 

 Zwiększenie liczby Asystentów rodziny na obszarze 
rewitalizacji i objęcie jego opieką rodzin 
potrzebujących.  

 Kreowanie postaw wyrozumiałości i tolerancji wobec 
osób bezrobotnych, bezdomnych i 
niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich szans za 
zatrudnienie. 

2. Rosnący odsetek osób długotrwale 
bezrobotnych w mieście. 

3. Ogólna niechęć do podejmowania pracy przez 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

4. Niski poziom dochodów w stosunku do 
wysokości stałych opłat wśród dużej grupy 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

5. Spadek poziomu przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto na obszarze powiatu w 
relacji do średniej krajowej. 
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6.    Wysoki odsetek przedstawicieli instytucji z 
obszaru rewitalizacji deklarujących brak chęci 
zatrudniania osób bezdomnych. 

Organizacja działań mających na celu 
zmianę podejścia do osób 
bezdomnych. 

 Szersze informowanie przedsiębiorców o braku 
przeciwwskazań prawnych co do zatrudniania osób 
pozbawionych stałego adresu zameldowania.  

 Stworzenie płaszczyzny współpracy między 
bezdomnymi a przedsiębiorcami.  

3. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Wysoki odsetek kradzieży rzeczy, włamań z 
kradzieżą oraz uszkodzeń mienia na terenie 
obszaru rewitalizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzrost bezpieczeństwa na 
obszarze rewitalizacji 

Ograniczenie liczby zdarzeń 
niebezpiecznych. 

 Rozbudowanie systemu monitoringu wizyjnego. 

 Zwiększenie częstotliwości patroli Policji i Straży 
Miejskiej. 

2. Wysoki poziom niebezpieczeństwa, w 
szczególności w pobliżu ulicy Kościuszki oraz 
Chojnickiej. 

3. Często występujące zjawisko patologii 
społecznej, w szczególności problemu 
alkoholowego  wśród mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

Zwiększenie pomocy mieszkańcom 
zagrożonym patologią społeczną. 

 Rozwój i wspieranie nowoczesnych programów 
terapeutycznych dla osób uzależnionych od 
alkoholu. 

 Organizacja grup wsparcia.  

 Działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży 
zapobiegające uzależnieniom.  

 Stworzenie wieloaspektowego programu 
wspierającego rodziny patologiczne (m.in. wsparcie 
dla rodzin niewydolnych wychowawczo, organizacja 
czasu wolnego dla dzieci, pomoc w nauce).  

4. Niski poziom dostępności pomocy prawnej oraz 
socjalnej dla ofiar przemocy domowej z terenu 
rewitalizacji. 

Wzrost świadomości dotyczącej 
przemocy w rodzinie. 

 Zwiększenie dostępności pomocy prawnej oraz 
socjalnej dla ofiar przemocy domowej lub 
zwiększenie świadomości na temat dostępnych form 
pomocy. 

 Organizacja spotkań z udziałem psychologów, 
skierowanych do dzieci i młodzieży, 
ukierunkowanych na wzrost świadomości na temat 
przemocy w rodzinie.  

 Zapewnienie programów korekcyjno-edukacyjnych 
dla sprawców przemocy w rodzinie.  

 Dotarcie do środowiska zagrożonych przemocą w 
rodzinie z informacją o dostępnych formach pomocy.   

5. Brak na terenie miasta programów korekcyjno-
edukacyjnych dla sprawców przemocy w 
rodzinie. 

6. Duży odsetek spraw prowadzonych przez  
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla 
Dorosłych dotyczących przemocy w rodzinie na 
terenie rewitalizacji. 

7. Wysoki udział czynów popełnionych przez 
nieletnich na obszarze rewitalizacji. Zwiększenie działań profilaktycznych 

i ponownej socjalizacji młodzieży. 

 Organizacja spotkań z udziałem psychologów  
w celu uświadomienia młodzieży o skutkach swoich 
działań.  8. Wysoki udział spraw z obszaru rewitalizacji 
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objętych nadzorem kuratora rodzinnego, w tym 
w szczególności dotyczących nieletnich, wobec 
których zapadło orzeczenie o objęciu ich 
nadzorem kuratora sądowego. 

 Zorganizowanie działań mających na celu wdrożenie 
młodzieży w system społeczny, np. poprzez 
wykonywanie prac społecznie użytecznych. 

 Prowadzenie zajęć w ramach godzin lekcyjnych 
mających na celu przekonanie młodzieży o słuszności 
przestrzegania ogólnie przyjętych wartości 
społecznych. 

9. Wysoki odsetek wypadków drogowych na 
obszarze rewitalizacji w stosunku do całego 
miasta. 

Wzrost poziomu bezpieczeństwa na 
drogach. 

 Zwiększenie liczby latarni na obszarze rewitalizacji, w 
szczególności w pobliżu ulicy Kościuszki i Chojnickiej. 

 Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze 
rewitalizacji, w tym poprawa jakości chodników. 

10. Niewystarczające oświetlenie ulic na terenie 
obszaru rewitalizacji. 

OBSZAR 4. POMOC SPOŁECZNA 

1. Wzrost na terenie miasta liczby gospodarstw 
domowych korzystających z pomocy 
społecznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaplanowanie efektywnej  
i wielokierunkowej pomocy 
społecznej. 

Organizacja działań mających na celu 
zapobieganie dziedziczenia ubóstwa. 
 
Poprawa 
warunków dla funkcjonowania 
rodzin. 
 

 Organizacja warsztatów mających na celu 
zwiększenie samooceny podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

 Zapobieganie segregacji przestrzennej, poprzez 
tworzenie zróżnicowanej społeczności na obszarach 
rewitalizowanych np. poprzez zdekoncentrowanie 
mieszkań socjalnych. 

 Zaplanowanie efektywnej i długofalowej pomocy 
rodzinom dotkniętym ubóstwem.  

2. Wolny – w porównaniu do sytuacji w powiecie 
– spadek liczby osób z terenu miasta, 
korzystających z pomocy społecznej. 

3. Wysoki na obszarze rewitalizacji odsetek 
korzystających z pomocy MOPS raz w miesiącu 
i częściej. 

4. Wysoki na obszarze rewitalizacji odsetek 
pobierających świadczenia z tytułu bezrobocia i 
ubóstwa. 

5. Wzrost na terenie powiatu liczby wydawanych 
orzeczeń o niepełnosprawności (zwłaszcza w 
grupie osób poniżej 16 roku życia). Wzrost liczby działań nakierowanych 

na osoby niepełnosprawne. 

 Stworzenie warunków do większej aktywności 
społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

 Zwiększenie liczby Asystentów Osób 
Niepełnosprawnych na terenie obszaru rewitalizacji. 

6. Ponad 10-procentowy odsetek osób 
niepełnosprawnych wśród mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. 

7. Duże wydatki na lekarstwa/leczenie oraz 
utrudniony dostęp do usług medycznych, 
opiekuńczych i rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych z obszaru rewitalizacji. 

Zapobieganie wykluczeniu grup 
defaworyzowanych.  

 Zwiększenie dostępu do usług medycznych, 
opiekuńczych i rehabilitacyjnych osobom 
niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom.  

 Integracja osób niepełnosprawnych i starszych ze 
społecznością. 

 Efektywne przedstawienie  lub  ewentualne 

8. Zły stan zdrowia, utrudniony dostęp do usług 
medycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych 
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oraz problemy finansowe osób starszych z 
obszaru rewitalizacji. 

wzbogacenie  oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
organizacji pozarządowych i Związku emerytów 
osobom starszym i niepełnosprawnym. 

OBSZAR 5. MIESZKALNICTWO 

1. Wolny – na tle powiatu i województwa – 
wzrost liczby budynków mieszkalnych, 
mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkań w 
Starogardzie. 

Poprawa sytuacji 
mieszkaniowej. 

Zintensyfikowanie  działań 
nakierowanych na wzrost liczby 
mieszkań/budynków oddawanych do 
użytkowania. 

 Organizacja cyklicznych konkursów na 
dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w 
budynkach będących własnością mieszkańców oraz 
efektywna promocja tych działań.  

 
2. Spadek liczby mieszkań oddawanych do 

użytkowania na terenie miasta. 

3. Znaczny wzrost liczby starogardzkich mieszkań, 
których lokatorzy mają zaległości w opłatach. 

Wprowadzenie działań 
ograniczających zaległości w 
opłatach. 

 Zorganizowanie prac, służących odpracowaniu części 
zaległości w opłatach, umożliwienie spłaty 
zadłużenia w ratach.  

 Zaplanowanie remontów pustostanów i mieszkań o 
złej sytuacji technicznej i przeznaczenie części z nich 
na cele działalności gospodarczej celem ożywienia 
obszaru rewitalizacji. 

4. Niezadowalający odsetek mieszkań 
wyposażonych w CO i gaz na terenie miasta, a 
także na obszarze rewitalizacji. Wzrost liczby mieszkań 

wyposażonych w media. 
 Zaplanowanie inwestycji mających na celu poprawę 

standardu mieszkań. 5. Niezadowalający odsetek korzystających z 
instalacji kanalizacyjnej i gazowej w 
Starogardzie. 

6. Wysoki odsetek mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, którzy chcą zmienić miejsce 
zamieszkania, jednak uniemożliwia to ich 
sytuacja materialna. 

Pomoc w zamianie mieszkań. 
 Wskazanie mieszkań komunalnych/socjalnych w 

innej części miasta. 

 Pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego.  

OBSZAR 6. BARIERY ARCHITEKTONICZNE 

1. Brak informacji na temat dotychczas 
zlikwidowanych barier architektonicznych i 
barier do likwidacji na terenie miasta. 

Likwidacja barier 
architektonicznych. 

Stworzenie rejestru zlikwidowanych 
i koniecznych do usunięcia barier 
architektonicznych. 

 Bieżąca ewidencja działań mających na celu 
likwidację barier architektonicznych oraz ich efektów 
na obszarze rewitalizacji. 

2. Niedostosowanie większości budynków 
mieszkalnych z obszaru rewitalizacji do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Dostosowanie budynków z terenu 

rewitalizacji do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 Dostosowanie budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (windy, podjazdy, toalety, itp.). 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w tym: podniesienie jakości 
chodników, podjazdów.  

3. Brak podjazdów, wąskie chodniki, brak wind w 
większości miejsc na terenie Starogardu. 

4. Brak przystosowania większości budynków 
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zajmowanych przez instytucje na obszarze 
rewitalizacji, do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (brak podjazdów, brak 
wind). 

 

5. Niski poziom inicjatywy przedstawicieli 
instytucji z obszaru rewitalizacji w zakresie 
przystosowywania budynków do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

OBSZAR 7. OCHRONA ZDROWIA 

1. Długi czas oczekiwania (od 1 do 6 miesięcy) na 
wizytę u lekarza specjalisty, zdaniem 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Dostosowanie usług 
świadczonych przez lekarzy do 
potrzeb mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

Wzrost dostępności lekarzy 
specjalistów. 

 Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi 
się ochroną zdrowia i organizacją akcji 
profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych.   

OBSZAR 8. EDUKACJA 

1. Brak żłobków i klubów dziecięcych na terenie 
rewitalizacji. 

 
 
 
 
Wsparcie rodzin z obszaru 
rewitalizacji w wychowaniu i 
edukacji 
dzieci oraz wyrównanie szans 
edukacyjnych. 
 

Wzrost dostępności placówek opieki 
do lat 6. 

 Założenie żłobków i klubów dziecięcych na obszarze 
rewitalizacji, w celu umożliwienia podjęcia pracy 
matkom. 

 Zwiększenie liczby przedszkoli lub liczby miejsc w 
przedszkolach na obszarze rewitalizacji. 

2. Mała liczba przedszkoli na terenie rewitalizacji. 

3. Głównie organizowane zajęcia dodatkowe na 
terenie rewitalizacji to  sportowe i rekreacyjne. 
Mała różnorodność zajęć. 

Zróżnicowanie oferty zajęć 
pozalekcyjnych. 

 Efektywne przedstawienie oferty zajęć 
pozalekcyjnych oraz dostosowanie jej do potrzeb 
dzieci i młodzieży.  

 Dostosowanie godziny rozpoczęcia zajęć 
pozalekcyjnych do czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

4. Słaba promocja darmowych zajęć 
pozalekcyjnych na terenie rewitalizacji. 

5. Przeciętny poziom wykształcenia kandydatów 
do pracy z obszaru rewitalizacji w porównaniu 
do potrzeb  instytucji działających na obszarze 
rewitalizacji. 

Dostosowanie kompetencji 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
do potrzeb instytucji. 

 Propagowanie idei współpracy przedsiębiorstw z 
Instytucjami Szkoleniowym, które korzystają z 
Funduszu Pracy w celu pozyskania pracowników o 
odpowiednich kwalifikacjach. 

OBSZAR 9. UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM 

1. Niski poziom zainteresowania życiem 
społeczności lokalnej wśród mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. 

 
 
 
Zbudowanie społeczeństwa 
obywatelskiego. 

 
Wzrost współpracy instytucji z 
obszaru rewitalizacji z władzami 
miasta. 
 

 Stworzenie Programu Aktywności Lokalnej, w celu 
tworzenia lokalnych społeczeństw na obszarze 
rewitalizacji. 

 Wyłonienie lokalnych liderów, którzy we współpracy 
z instytucjami z terenu miasta będą działać na rzecz 
budowania zintegrowanej społeczności. 

2. Niski poziom współpracy instytucji z obszaru 
rewitalizacji z władzami miasta w zakresie 
projektów skierowanych do społeczności 
lokalnej. 
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3. Niski poziom frekwencji mieszkańców miasta w 
wyborach samorządowych, parlamentarnych i 
prezydenckich. 

Aktywizacja społeczności lokalnej.  

 Utworzenie miejsc na wolnym powietrzu 
umożliwiających integrację mieszkańców. 

 Współpraca organizacji pozarządowych z lokalnymi 
instytucjami/ przedsiębiorcami w celu aktywizacji 
społeczności lokalnej (inicjowanie wydarzeń, 
sponsorowanie, aktywne uczestnictwo, 
udostępnianie przestrzeni/sprzętu). 

 Rozpropagowanie idei Budżetu Obywatelskiego  

4. Przekonanie o małej mocy sprawczej wśród 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, głównym 
powodem braku aktywności w wyborach 
samorządowych i lokalnych. 

5. Wysoki odsetek braku zaangażowania  wśród 
przedstawicieli instytucji/przedsiębiorców z 
obszaru rewitalizacji  w działania na rzecz 
aktywizacji społeczności lokalnej lub swoich 
pracowników. 

6. Mała liczba zbiórek publicznych w przeliczeniu 
na 10 tys. mieszkańców miasta. 

OBSZAR 10. KULTURA/SPORT/REKREACJA 

1. Wysoki odsetek mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, którzy nie korzystają z oferty 
sportowej na terenie miasta, ze względu na 
brak zainteresowania wydarzeniami lub brak 
czasu. 

Wzrost udziału mieszkańców 
obszaru rewitalizacji w 
zajęciach 
sportowych/kulturalnych/rekr
eacyjnych.  

Aktywizacja kulturalno-sportowo-
rekreacyjna mieszkańców. 

 Organizowanie nieodpłatnych wydarzeń sportowo-
kulturalnych. 

 Zaplanowanie inwestycji mających na celu rozwój 
zaplecza sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i 
młodzieży (np. place zabaw, hala sportowa, park 
tematyczny, siłownie outdoorowe). 

 Propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży 
jako formy spędzenia wolnego czasu oraz możliwości 
zdobywania nowych doświadczeń.  

 Zwiększenie liczby wydarzeń ukierunkowanych na 
osoby starsze i osoby niepełnosprawne oraz bardziej 
efektywne przedstawienie oferty. 

 
 

2. Brak miejsc do zabawy i wypoczynku, brak 
wsparcia i kontroli rodziców, brak 
zorganizowanych form spędzania czasu 
wolnego, brak chęci do aktywności ruchowej i 
uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych 
młodzieży z obszaru rewitalizacji. 

3. Brak wybudowanych lub zmodernizowanych 
placów zabaw na obszarze rewitalizacji. 

4. Mała liczba sal gimnastycznych na terenie 
obszaru rewitalizacji. 

5. Nieznajomość wśród osób pow. 59 roku życia 
oferty organizacji kierujących swoje działania 
do starszych mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 



8. Koncepcja monitorowania stopnia zmian w zakresie 

diagnozowanych obszarów, w tym sposoby i wskaźniki 

monitorowania problemów społecznych 

Monitoring polega na systematycznym dokonywaniu pomiarów jakościowych i ilościowych lub 

obserwacji danego procesu, a następnie odnotowywaniu jego zmieniającego się stanu. Celem takiego 

działania jest pozyskanie wiedzy o jego przebiegu. System monitorowania musi umożliwić dokonanie 

obiektywnych pomiarów odrębnych wskaźników w określonych odstępach czasu. Dzięki temu będzie 

możliwa ocena efektywności realizowanych przedsięwzięć w stosunku do przyjętych założeń i celów. 

 

Proces monitoringu pozwala na identyfikację trudności i nieprawidłowości we wdrażaniu programu,  

a także dostarcza informacji o postępach działań i kierunkach zmian. Monitoring będzie prowadzony 

w zakresie rzeczowym, co pozwoli na dostarczenie danych na temat stanu zaawansowania działań 

służących rozwiązywaniu problemów obecnych na obszarze rewitalizacji. 

 

Punktem oparcia monitoringu oraz podsumowania realizacji działań będzie bieżący dialog  

z interesariuszami procesu rewitalizacji. Weryfikacja wskaźników będzie opierać się na danych 

gromadzonych przez instytucje (GUS, Policja, MOPS, PUP, Urząd Miasta). Ponadto, monitorowanie 

będzie odbywało się na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych na potrzeby 

oszacowania wartości niektórych wskaźników. Stopień realizacji rekomendowanych działań będzie 

oceniany na koniec okresu sprawozdawczego i porównywany ze stanem sprzed podjęcia działań 

wskazanych w diagnozie. 

 

Weryfikacja osiągniętych celów rewitalizacji wskazanych w diagnozie zostanie dokonana na koniec 

2020 roku. Ocena opierać się będzie na 62 wskaźnikach przypisanych do 10 wyzwań oraz 25 celów 

strategicznych zdefiniowanych w wyniku dokonania diagnozy zjawisk społecznych występujących  

na obszarze rewitalizacji. W ramach poszczególnych wyzwań określono maksymalną ilość punktów 

możliwych do zdobycia: Wyzwanie 1 - 2 pkt., Wyzwanie 2 - 17 pkt., Wyzwanie 3 - 17 pkt., Wyzwanie 4 

- 18 pkt., Wyzwanie 5 - 8 pkt., Wyzwanie 6 - 5 pkt., Wyzwanie 7 - 2 pkt., Wyzwanie 8 - 18 pkt., 

Wyzwanie 9 - 5 pkt., Wyzwanie 10 - 8 pkt., zgodnie z istotnością poszczególnych wyzwań. Każdy ze 

wskaźników ma przypisane wartości liczbowe od 1 do 3. Spełnienie oczekiwań dotyczących wartości 

przewidzianych wskaźników spowoduje przyznanie odpowiedniej liczby punktów. Realizacja 

poszczególnych wskaźników nie może być oceniona cząstkowo, co oznacza, że ocena może wynosić 0 

lub być równa maksymalnej wartości wskaźnika. Łączna suma uzyskanych punktów wyraża 

procentowy postęp realizacji założonych celów, ponieważ maksymalna możliwa do osiągnięcia liczba 

punków wynosi 100. 



 

Tabela 76. Wskaźniki monitorowania problemów społecznych 

Oceniany element programu Ocena realizacji wskaźnika celu 

Cel operacyjny Wskaźnik Oczekiwania 
Wartość 

wskaźnika 

WYZWANIE STRATEGICZNE 1. POPRAWA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ OBSZARU REWITALIZACJI 
 

2 

Zatrzymanie spadku liczby 
mieszkańców. 

Saldo migracji Spadek 1 

Wskaźnik przyrostu naturalnego Przyrost 1 

WYZWANIE STRATEGICZNE 2. STWORZENIE WARUNKÓW DO EFEKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY 
 

17 

Aktywizacja osób bezrobotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
długotrwale pozostających bez 
pracy. 

Stopa bezrobocia (z uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych i charakteryzujących 
się szczególną sytuacją na rynku pracy) 

Spadek 3 

Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w pomoc bezrobotnym np. poprzez organizację 
staży skierowanych do bezrobotnych 

Wzrost 3 

Liczba organizowanych szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje dla grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Wzrost 2 

Liczba warsztatów służących podniesieniu samooceny osób pozostających bez pracy  Wzrost 2 

Liczba Asystentów rodziny na obszarze rewitalizacji i liczby rodzin objętych jego opieką Wzrost 2 

Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych z terenu rewitalizacji Wzrost 3 

Organizacja działań mających na 
celu zmianę podejścia do osób 
bezdomnych. 

Liczba zatrudnionych osób bezdomnych Wzrost 2 

WYZWANIE STRATEGICZNE 3. WZROST BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARZE REWITALIZACJI 
 

17 

Ograniczenie liczby zdarzeń 
niebezpiecznych. 

Liczba kamer monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji Wzrost 1 

Częstotliwości patroli Policji i Straży Miejskiej Wzrost 1 

Zwiększenie pomocy mieszkańcom 
zagrożonym patologią społeczną. 

Liczba osób objętych nowoczesnym programem terapeutycznym skierowanym do osób 
uzależnionych od alkoholu 

Wzrost 1 
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Liczba osób należących do grupy wsparcia dla osób dotkniętych problemami różnego typu Wzrost 1 

Liczba godzin w szkołach na temat skutków spożywania alkoholu Wzrost 1 

Ocena trafności programu wspierającego rodziny patologiczne dokonana przez jego 
uczestników  

Powyżej 4 w skali 
sześciostopniowej 

1 

Wzrost świadomości dotyczącej 
przemocy w rodzinie. 

Liczba godzin funkcjonowania punktów bezpłatnej pomocy prawnej Wzrost 1 

Liczba godzin w szkołach  z udziałem psychologów, skierowanych do dzieci i młodzieży, 
ukierunkowanych na wzrost świadomości na temat przemocy w rodzinie 

Wzrost 1 

Liczba osób objętych programami korekcyjno-edukacyjnymi wśród sprawców przemocy w 
rodzinie 

Wzrost 1 

Ocena trafności działań promocyjnych dotyczących dostępnych form pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie  

Powyżej 4 w skali 
sześciostopniowej 

1 

Zwiększenie działań 
profilaktycznych i ponownej 
socjalizacji młodzieży. 

Liczba godzin zajęć w szkołach  z udziałem psychologów, skierowanych do dzieci i 
młodzieży, ukierunkowanych na wzrost świadomości na temat skutków wandalizmu i 
chuligaństwa.  

Wzrost 1 

Liczba młodzieży wdrożonych w system społeczny, np. poprzez wykonywanie prac 
społecznie użytecznych  

Wzrost 1 

Liczba godzin w szkołach  z udziałem psychologów, skierowanych do dzieci i młodzieży, 
ukierunkowanych na wzrost świadomości na temat słuszności przestrzegania ogólnie 
przyjętych wartości społecznych 

Wzrost 1 

Wzrost poziomu bezpieczeństwa 
na drogach. 

Liczba latarni Wzrost 1 

Liczba patroli Policji i Straży Miejskiej Wzrost 1 

Liczba kolizji i wypadków drogowych Spadek 1 

Liczba wypadków z udziałem pieszych  Spadek 1 

WYZWANIE STRATEGICZNE 4. ZAPLANOWANIE EFEKTYWNEJ I WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

18 



 
 
 
 

 
Diagnoza zjawisk społecznych w celu podejmowania działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; bezrobociem; 

wykluczeniem społecznym, starzeniem się mieszkańców i biernością społeczną 

Strona 162 z 177 

Organizacja działań mających na 
celu zapobieganie dziedziczenia 
ubóstwa. 

Liczba rodzin korzystających z różnych form wsparcia  Ośrodka Pomocy Społecznej 
(finansowej, prawnej, psychologicznej) 

Wzrost 2 

Poprawa warunków dla 
funkcjonowania rodzin. 

Liczba uczestników warsztatów mających na celu zwiększenie samooceny Wzrost 2 

Zdekoncentrowanie mieszkań socjalnych Tak 2 

Liczba dzieci i młodzieży objętych formami pracy nastawionymi na przerwanie cyklu 
dziedziczenia ubóstwa 

Wzrost 2 

Wzrost liczby działań 
nakierowanych na osoby 
niepełnosprawne. 

Liczba niepełnosprawnych uczestniczących w wydarzeniach organizowanych na terenie 
rewitalizacji  

Wzrost 2 

Liczba Asystentów Osób Niepełnosprawnych na terenie obszaru rewitalizacji Wzrost 2 

Zapobieganie wykluczeniu grup 
defaworyzowanych. 

Liczba osób niepełnosprawnych i starszych korzystających z usług medycznych, 
opiekuńczych i rehabilitacyjnych 

Wzrost 2 

Liczba osób niepełnosprawnych i starszych uczestniczących w działaniach służących ich 
integracji ze społecznością lokalną 

Wzrost 2 

Ocena trafności działań promocyjnych dotyczących dostępnych form spędzania wolnego 
czasu skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych (Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
organizacje pozarządowe, Związek emerytów)  

Powyżej 4 w skali 
sześciostopniowej 

2 

WYZWANIE STRATEGICZNE 5. POPRAWA SYTUACJI MIESZKANIOWEJ 
 

8 

Zintensyfikowanie  działań 
nakierowanych na wzrost liczby 
mieszkań/budynków oddawanych 
do użytkowania. 

Ocena trafności działań informacyjnych dotyczących możliwości dofinansowania 
modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych  

Powyżej 4 w skali 
sześciostopniowej 

1 

Wprowadzenie działań 
ograniczających zaległości w 
opłatach. 

Odsetek liczby osób wykonujących prace mające wpływ na obniżenie zadłużenia z tytułu 
nieopłacanego czynszu do ogółu osób z zadłużeniem z tego tytułu.  

Wzrost 1 

Liczba wyremontowanych lokali oddanych do użytku Wzrost 2 
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Wzrost liczby mieszkań 
wyposażonych w media. 

Liczba lokali wyposażonych w CO i gaz   Wzrost 2 

Pomoc w zamianie mieszkań. 

Liczba mieszkańców objętych pomocą w zakresie zamiany mieszkania Wzrost 1 

Liczba mieszkańców objętych pomocą w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego Wzrost 1 

WYZWANIE STRATEGICZNE 6. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
 

5 

Stworzenie rejestru 
zlikwidowanych i koniecznych do 
usunięcia barier 
architektonicznych. 

Stworzenie rejestru zlikwidowanych i koniecznych do usunięcia barier architektonicznych 
oraz bieżąca ewidencja podejmowanych w tym zakresie działań 

Tak 1 

Dostosowanie budynków z terenu 
rewitalizacji do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Ocena działań mających na celu podwyższenie poziomu dostosowania budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, 
podjazdy, toalety)  

Powyżej 4 w skali 
sześciostopniowej 

2 

Ocena działań mających na celu podwyższenie poziomu dostosowania infrastruktury 
publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych (chodniki, podjazdy) 

Powyżej 4 w skali 
sześciostopniowej 

2 

WYZWANIE STRATEGICZNE 7. DOSTOSOWANIE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LEKARZY DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW OBSZARU 
REWITALIZACJI  

2 

Wzrost dostępności lekarzy 
specjalistów. 

Liczba zorganizowanych akcji i innych działań profilaktycznych Wzrost 2 

WYZWANIE STRATEGICZNE 8. WSPARCIE RODZIN Z OBSZARU REWITALIZACJI W WYCHOWANIU I EDUKACJI DZIECI ORAZ 
WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH  

18 

Wzrost dostępności placówek 
opieki do lat 6. 

Liczba żłobków i klubów dziecięcych Wzrost 3 

Liczba miejsc w przedszkolach Wzrost 3 

Zróżnicowanie oferty zajęć 
pozalekcyjnych. 

Ocena trafności oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
Powyżej 4 w skali 
sześciostopniowej 

2 

Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne Wzrost 2 



 
 
 
 

 
Diagnoza zjawisk społecznych w celu podejmowania działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; bezrobociem; 

wykluczeniem społecznym, starzeniem się mieszkańców i biernością społeczną 

Strona 164 z 177 

Ocena trafności działań, mających na celu dostosowanie godzin rozpoczęcia zajęć 
pozalekcyjnych do czasu wolnego dzieci i młodzieży 

Powyżej 4 w skali 
sześciostopniowej 

2 

Dostosowanie kompetencji 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
do potrzeb instytucji. 

Ocena trafności działań promocyjnych dotyczących współpracy przedsiębiorstw z 
Instytucjami Szkoleniowym, które korzystają z Funduszu Pracy w celu pozyskania 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

Powyżej 4 w skali 
sześciostopniowej 

2 

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z Instytucjami Szkoleniowymi, które korzystają z 
Funduszu Pracy 

Wzrost 2 

Liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach po odbyciu szkoleń 
organizowanych przez instytucje szkoleniowe 

Wzrost 2 

WYZWANIE STRATEGICZNE 9. ZBUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 
 

5 

Wzrost współpracy instytucji z 
obszaru rewitalizacji z władzy 
miasta. 

Stworzenie Programu Aktywności Lokalnej Tak 1 

Liczba lokalnych liderów działających na rzecz budowania zintegrowanej społeczności Wzrost 1 

Aktywizacja społeczności lokalnej 

Liczba miejsc na wolnym powietrzu umożliwiająca integrację mieszkańców Wzrost 1 

Liczba instytucji/przedsiębiorstw działających na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej  Wzrost 1 

Liczba oddanych głosów na wnioski budżetu obywatelskiego Wzrost 1 

WYZWANIE STRATEGICZNE 10. WZROST UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI W ZAJĘCIACH 
SPORTOWYCH/KULTURALNYCH/REKREACYJNYCH  

8 

Aktywizacja kulturalno-sportowo-
rekreacyjna mieszkańców. 

Liczba inwestycji rozwijających zaplecze sportowo-rekreacyjne (place zabaw, hale 
sportowe, parki tematyczne, siłownie outdoorowe) 

Wzrost 3 

Liczba młodzieży angażujących się jako wolontariusze Wzrost 2 

Liczba osób (w tym starszych i niepełnosprawnych), biorących udział w wydarzeniach 
sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych 

Wzrost 1 

Ocena trafności działań informacyjnych dotyczących wydarzeń 
sportowych/kulturalnych/rekreacyjnych 

Powyżej 4 w skali 
sześciostopniowej 

2 
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