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1. Przedmiot konsultacji 

 

Konsultacje swoim zakresem obejmowały proces strategiczny w zakresie dotyczącym 

opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg dla etapu planistycznego – określenie 

wyzwań rozwojowych oraz głównych zadań. 

Konsultacje zainicjowano ogłoszeniem podpisanym przez Prezydenta Miasta 

Kołobrzeg z dnia 10 listopada 2021 r. 

Konsultacje społeczne miały na celu włączenie mieszkańców w proces zarządzania 

miastem Kołobrzeg oraz zbadanie ich opinii w zakresie dotyczącym: wyzwań rozwojowych  

oraz zadań istotnych dla rozwoju miasta.  

Konsultacje przeprowadziło konsorcjum firm: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o.  oraz 

Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.– wykonawcy zadania opracowanie Strategii 

Rozwoju Miasta Kołobrzeg – przy współpracy z Urzędem Miasta Kołobrzeg.  

2. Termin konsultacji 

 

Przeprowadzenie konsultacji zarządzono w terminie od 17 do 30 listopada 2021 

roku.  

3. Sposób informowania 

 

O zamiarze, formie i terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych mieszkańcy 

Kołobrzegu oraz wszyscy zainteresowani zostali poinformowani poprzez publikację ogłoszenia 

w BIP-ie Urzędu Miasta Kołobrzeg, https://i-kolobrzeg.pl/aktualnosc-1070-

badania_ankietowe_strategii_rozwoju.html, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz 

na Facebook BO masz wpływ na Kołobrzeg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

ZAMIESZCZONA 

W BIP URZĘDU 

MIASTA 

KOŁOBRZEG 

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=132818
https://i-kolobrzeg.pl/aktualnosc-1070-badania_ankietowe_strategii_rozwoju.html
https://i-kolobrzeg.pl/aktualnosc-1070-badania_ankietowe_strategii_rozwoju.html
https://www.facebook.com/bo.kolobrzeg/
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 Ponadto w dniu 18 i 24 października 2021. przekazano emailem zaproszenie do 

udziału w badaniu ankietowym do około 150 osób/ instytucji.  

INFORMACJA 

ZAMIESZCZONA 

NA STRONIE  

www.kolobrzeg.pl 

INFORMACJA 

ZAMIESZCZONA 

NA FACEBOOK 

BO MASZ 

WPŁYW NA 

KOŁOBRZEG 
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4. Zastosowane metody i narzędzia, uczestnicy 

 

Konsultacje dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg dla etapu 

planistycznego w części II przeprowadzono przy wykorzystaniu następujące metod: 

 

 indywidualne telefoniczne wywiady pogłębione TDI - w wywiadzie pogłębionym 

nacisk kładzie się na swobodę wypowiedzi w danym temacie. Ankieter tak kieruje 

rozmową, aby poruszone były wszystkie tematy, ale pozwala na pełną swobodę 

wypowiedzi respondenta. Badanie dostarcza informacji na temat odczuć związanych 

z dana problematyką, wrażeń, przemyśleń i motywów. Dzięki wywiadom 

pogłębionym: dobrze poznajemy opinie i postawy rozmówców, opisujemy motywy 

działań konkretnych osób, opisujemy postawy wobec zjawisk, dynamicznej sytuacji 

na rynku itd. 

 

 ankieta badawcza CAWI - technika zbierania informacji w ilościowych badaniach 

opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie 

elektronicznej. 

 

 ankieta badawcza PAPI - technika zbierania informacji w ilościowych badaniach 

opinii publicznej, w której wywiad z respondentem jest prowadzony osobiście twarzą 

w twarz, gdzie ankieter odczytuje pytania i notuje odpowiedzi na kartce z formularzem. 

 

Kluczowym elementem poprzedzającym przeprowadzenie konsultacji w zakresie 
indywidualnych wywiadów telefonicznych była ocena potencjału instytucjonalnego miasta 
Kołobrzeg związana z zdiagnozowanymi kluczowymi problemami w I etapie konsultacji 
(przeprowadzonych w październiku 2021r.). W efekcie zidentyfikowano głównych aktorów/ 
interesariuszy rozwoju miasta oraz jego otoczenia funkcjonalnego w kontekście zmapowanych 
problemów. 

 
Ww. analiza była przeprowadzona dla następujących obszarów miasta i jego otoczenia 

funkcjonalnego: 

 

Kołobrzeg w polityce rozwoju 
regionalnego, szanse i 

potencjały rozwoju miasta i 
obszaru funkcjonalnego. 

Potencjalne bariery rozwoju, 
w tym współpracy. 

Kołobrzeg jako partner 
rozwoju lokalnego. Pola do 

współpracy i realizacji 
wspólnych działań 

rozwojowych z gminami 
sąsiednimi. 

Kołobrzeg jako partner 
rozwoju ponadlokalnego, w 

układzie funkcjonalnym. 

Kształcenie zawodowe w 
Kołobrzegu.

Bagicz/Podczele – potencjał 
do rozwoju miasta? Jakie są 

faktycznie możliwości rozwoju 
tego miejsca w Kołobrzegu?

Organizacje pozarządowe w 
mieście – ich potencjał, 

deficyty, możliwości działania 
i współpracy.

Jak ma wyglądać kultura w 
Kołobrzegu – w jaki sposób 

poprawić komunikację z 
mieszańcami?

Wyzwania dla polityki pomocy 
społecznej w Kołobrzegu.

Młodzi mieszkańcy miasta.

Rybacy - jaką przyszłość 
będzie mieć rybactwo w 

mieście, jak teraz funkcjonuje, 
plany na przyszłość.

Przyszłość branży turystycznej 
w Kołobrzeg.
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Na podstawie ww. analizy ustalono listę potencjalnych osób/instytucji zapraszanych/ 

poddanych procesowi rekrutacji do udziału w pogłębionych wywiadach telefonicznych 

(TDI).  

Bazując na ww. problemach obszarach przygotowano JEDENAŚCIE  SCENARIUSZY 

WYWIADÓW TELEFONICZNYCH, których punkt ciężkości był skierowany do grona różnych 

interesariuszy (dostosowanych do poszczególnych grup lub respondentów). 

Zrealizowane badanie jakościowe (n=21) objęło przedstawicieli różnych grup 

społecznych, które są ekspertami w swoich dziedzinach oraz mogą być zainteresowane 

poruszaną tematyką. Wzięli w nim udział lokalni liderzy społeczni, przedstawiciele organów 

miasta, gminy, województwa, instytucji publicznych oraz mieszkańców – czyli reprezentanci 

środowisk zainteresowanych rozwojem Miasta Kołobrzeg. 

Respondenci badania: 

 Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,  

 Przedstawiciele Gminy Kołobrzeg oraz gmin i miast sąsiednich, 

 Przedstawiciele organizacji społecznych z terenu Miasta Kołobrzeg, 

 Przedstawiciele instytucji publicznych Miasta Kołobrzeg, 

 Przedstawiciele mieszkańców Miasta Kołobrzeg (różne grupy wiekowe oraz 

przedstawiciele różnych środowisk) 

 

BADANIA ANKIETOWE były skierowane do wszystkich mieszkańców miasta 

Kołobrzeg. Wstępnie próbę podzielono wg płci oraz miejsca zamieszkiwania. Mimo, iż Rada 

Miasta Kołobrzeg w bieżącym roku ( 2021) podjęła uchwałę o likwidacji jednostek 

pomocniczych jakim było 9 osiedli, podjęto decyzję iż zmienna dotycząca zamieszkania 

zostanie dokonana wg podziału na tzw. dawne osiedla – zwane dalej w tekście osiedlami.  

Pytania skierowane do respondentów dotyczyły: 

 

oceny miasta Kołobrzeg jako 
miejsca dożycia

oceny poszczególnych 
aspektów życia

znaczenia poszczególnych 
działań i inwestycji dla 

podnoszenia jakości życia 
mieszkańców Kołobrzegu

znaczenia dla dalszego 
rozwoju Kołobrzegu 

sposobów 
zagospodarowania 

gminnych terenów na 
Osiedlu Podczele

najważniejszej inwestycji 
lub działania do wykonania 

na terenie Kołobrzegu, 
która przyczyni się do jego 

rozwoju

najważniejszego problemu 
hamującego rozwój 

Kołobrzegu
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W przypadku oceny poszczególnych aspektów życia oraz znaczenia poszczególnych 

działań i inwestycji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców Kołobrzegu oceniono takie 

aspekty jak:  

 

 

 

W badaniu wzięło udział łącznie 687 mieszkańców Kołobrzegu (607 w ramach PAPI 
oraz 80 w ramach CAWI). Obydwie ankiety były oparte na tym samym kwestionariuszu i były 
skierowane do tej samej grupy respondentów, dlatego analizy statystycznej otrzymanych 
danych dokonano łącznie. Badania przeprowadzono w terminie od 17. do 22. listopada 2021 
roku. 

W ankiecie wzięło udział 377 kobiet i 310 mężczyzn. Najliczniejszą grupę wiekową 
stanowiły osoby po 65 roku życia (24%). Struktura płci i wieku w próbie badawczej jest zbliżona 
do struktury populacji pełnoletnich mieszkańców Kołobrzegu. W badaniu najliczniej 
reprezentowani byli mieszkańcy osiedli „Śródmiejskie” (19,7%) i „Zamoście” (17,5%). 

 

Poszczególne formy konsultacji zostały przeprowadzone w następujących 

terminach:          

 indywidualne telefoniczne wywiady pogłębione TDI w terminie od 17 do 30 
listopada 2021 roku. 
 

 ankieta badawcza CAWI/ PAPI w terminie od 17. do 22. listopada 2021 roku. 
Ankieta CAWI dostępna była pod adresem internetowym: https://www.badania-
ipc.pl 

 

 

 

rynek mieszkaniowy koszty życia bezpieczeństwo kultura, sport i rekreacja

aktywność społeczna 
mieszkańców Kołobrzegu

edukacja opieka zdrowotna sfera gospodarcza

rynek pracy
funkcja turystyczna 

miasta
komunikacja wewnątrz 

miasta

skomunikowanie 
Kołobrzegu z innymi 

miastami w Polsce i w 
regionie

dostępność i oferta 
obiektów handlowych

dostosowanie miasta do 
potrzeb seniorów oraz 

osób z 
niepełnosprawnościami

stan środowiska estetyka Kołobrzegu

https://www.badania-ipc.pl/
https://www.badania-ipc.pl/
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5. Zebrane opinie – wyniki końcowe 

 

Szczegółowe i pogłębione wyniki badań znajdują się w raportach, które zamieszczono na 

stronie BIP > Strategie, Programy, Zamierzenia > Wykaz > Strategia Rozwoju 

Miasta > Strategia Rozwoju Miasta Kołobrzeg  

( http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=131882)  

Poniższej znajduje się syntetyczne podsumowanie wyników badań ilościowych oraz 

jakościowych.  

Indywidualne telefoniczne wywiady pogłębione  
 

Jednym z najważniejszych wniosków z badania jest kwestia starzejącego się 

społeczeństwa i odpływu ludności z Miasta Kołobrzeg do większych ośrodków miejskich. Jest 

to jedno z największych wyzwań dla miasta w najbliższych latach, co podkreśliło kilku 

respondentów. Miasto wyludnia się, a zostają w nim głównie osoby starsze. Będzie to 

wymagało wdrożenia rozwiązań mających na celu zachęcenie młodych ludzi, aby mieszkali w 

Kołobrzegu. Dla seniorów również trzeba będzie przygotować ofertę odpowiadającą ich 

potrzebom, jak na przykład Rodzinne Domy Pomocy.  

Dla młodych istotne jest kształcenie zawodowe i utworzenie miejsc pracy lub 

przygotowanie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. W parze z 

wykształceniem powinna iść możliwość praktycznej nauki zawodu – odbywania staży i praktyk 

w miejscu zamieszkania. Warto promować wśród uczniów wiedzę na temat różnych typów 

szkół i zachęcać ich do podejmowania świadomych decyzji. 

Przedstawiciele lokalnych władz podkreślają znaczenie obszaru funkcjonalnego 

Koszalin-Kołobrzeg-Białogard dla Kołobrzegu. Partnerstwo tych trzech miast jest wymieniane 

jako bardzo istotne dla rozwoju Kołobrzegu i całego regionu. Te trzy miasta razem tworzą siłę 

gospodarczą będącą przeciwwagą dla pobliskiego Szczecina. Warto, aby mieszkańcy myśleli 

o Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie jako całości, a nie zagrożeniu, ponieważ dzięki tej 

współpracy mogą wiele zyskać. 

Kolejną ważną kwestią jest wspieranie organizacji pozarządowych przez miasto. 

Organizacje chciałyby lepiej się komunikować i współpracować między sobą. Ich 

przedstawiciele wskazali na potrzebę integracji oraz stworzenia miejsca spotkań, w którym 

mogliby wymieniać się doświadczeniami i inspirować. Wcześniej nie słyszeli o inkubatorze dla 

organizacji pozarządowych, ale wyrazili aprobatę dla tego rozwiązania. 

Jeśli chodzi o rozwój Bagicza/Podczela, to są możliwe pewne zmiany na tym terenie. 

Najpierw muszą się odbyć konsultacje społeczne i analizy ekonomiczne dla różnych wariantów 

zagospodarowania tego terenu. Następnie odbędzie się konkurs architektoniczny na 

zagospodarowanie tych terenów. Po jego rozstrzygnięciu architekci przystąpią do 

sporządzenia planów. 

Istotny jest także obszar współpracy z sąsiednimi gminami. Stosunki z nimi są dobre, 

ale nie podejmuje się zbyt wielu wspólnych działań. Być może jest to potencjalny kierunek 

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=4
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=2272
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=89517
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=2278
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=2278
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=131882
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rozwoju, ponieważ Kołobrzeg z sąsiednimi gminami wiele łączy (turystyka, wspólna chęć 

działania na rzecz Pomorza czy też infrastruktura wodno-kanalizacyjna). 

Ocena życia w mieście jest zróżnicowana wśród młodych. Problemami wskazanymi 

przez nich jest transport, znalezienie pracy innej niż w branży gastronomicznej i hotelarskiej, 

a także konieczność poszerzenia oferty kulturalnej. Badana podaje kilka konkretnych 

pomysłów na imprezy kulturalne. Możliwość edukacji zgodnej z zainteresowaniami badanych 

jest duża, ale tylko do poziomu szkoły ponadpodstawowej. Jeśli ktoś chce studiować, musi 

wyjechać do większego miasta. Kiedyś w Kołobrzegu mieścił się oddział Uniwersytetu 

Szczecińskiego i dzięki temu można było studiować na miejscu. 

Osoby związane z branżą rybacką uważają, że miasto mogłoby pomóc rybakom przez 

ulgi finansowe i preferencyjne warunki dzierżawy terenów w porcie dla rybaków. Poza tym 

wiele zależy od regulacji unijnych. 

Jeśli chodzi o współpracę z branżą turystyczną to, zdaniem badanego, miasto powinno 

nadawać kierunek strategiczny, monitorować konflikty interesów strategicznych i rozwiązywać 

je w miarę potrzeby. Powinno także dbać o otoczenie obiektów turystycznych. 

Ostatnią ważną kwestią jest oferta kulturalna miasta Kołobrzeg. Przedstawiciele kultury 

zauważają, że jest ona ukierunkowana głównie na turystów i że warto byłoby zapytać 

mieszkańców o ich potrzeby w tym obszarze. Jako plan na następne lata podają budowę 

amfiteatru i coroczną organizację dwóch/trzech imprez, które będą kojarzone z miastem i 

rozpoznawalne w całej Polsce. Pomysł organizacji imprez podoba się również mieszkańcom.  

Badania ankietowe 
 

Jako podsumowanie badań posłuży zamieszczone poniżej zestawienie ocen, jakie 

mieszkańcy nadali poszczególnym aspektom życia w Kołobrzegu oraz zestawienie ocen 

znaczenia wybranych działań i inwestycji dla poprawy jakości życia. Pozwalają one na 

porównanie elementów, które w sposób pogłębiony zostały opisane na przestrzeni całego 

dokumentu diagnozy. 

Najlepiej ocenianymi aspektami są wysoka dostępność obiektów handlowych, dobry 

stan środowiska naturalnego i wysoka jakość powietrza, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz 

edukacji. Aspektami życia w Kołobrzegu, które mieszkańcy ocenili najgorzej są niska 

dostępność mieszkań dla mieszkańców, niewystarczające liczba parkingów, korki w mieście, 

mało zróżnicowana oferta pracy i wysokie koszty życia. 

Tabela Ocena poszczególnych aspektów życia w Kołobrzegu – odsetek złych i dobrych ocen 

Lp. Aspekty życia w Kołobrzegu 
Zła  

ocena 
Dobra 
ocena 

1 Liczebność obiektów handlowych 10% 70% 

2 Stan środowiska naturalnego  12% 70% 

3 Poziom bezpieczeństwa  11% 69% 

4 Jakość powietrza 15% 68% 

5 Poziom edukacji  12% 68% 

6 Połączenia komunikacyjne z Koszalinem 8% 66% 

7 Komunikacja publiczna w mieście 13% 66% 

8 Połączenie komunikacyjne ze Szczecinem  11% 64% 
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Lp. Aspekty życia w Kołobrzegu 
Zła  

ocena 
Dobra 
ocena 

9 Estetyka przestrzeni publicznych 13% 64% 

10 Czystość miasta  14% 64% 

11 Możliwość poruszania się po mieście rowerami  14% 61% 

12 
Połączenia komunikacyjne kolejowe Kołobrzegu z innymi miastami              
regionu woj. zachodniopomorskiego 

11% 61% 

13 Dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji  15% 60% 

14 Oferta zakupowa generowana przez obiekty handlowe 13% 59% 

15 Dostęp do oferty kulturalnej 23% 56% 

16 Oferta kulturalna 20% 56% 

17 
Połączenia komunikacyjne autobusowe Kołobrzegu z innymi miastami w 
Polsce 

21% 47% 

18 Poziom generowanego hałasu komunikacyjnego 21% 45% 

19 
Dostosowanie infrastruktury publicznej do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

25% 42% 

20 Aktywności organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji itp.) 22% 40% 

21 Atrakcyjne oferty pracy w regionie, np. w Koszalinie  21% 39% 

22 Wysokość zarobków w regionie, np. w Koszalinie 22% 39% 

23 Dostęp do opieki zdrowotnej  27% 35% 

24 Wysokość zarobków w Kołobrzegu 36% 32% 

25 Koszty życia  42% 31% 

26 Zróżnicowane oferty pracy bezpośrednio w Kołobrzegu  37% 27% 

27 Możliwość zakupu mieszkań przez mieszkańców 41% 27% 

28 Korki w mieście 43% 25% 

29 Dostępność miejsc parkingowych dla samochodów  43% 21% 

30 Dostępność mieszkań dla młodych mieszkańców  58% 19% 

Źródło: ankieta z mieszkańcami Kołobrzegu [n=687] 

 

Działania określone jako najważniejsze dla wzrostu jakości życia w Kołobrzegu, niemal 

wprost odpowiadają na uprzednio zasygnalizowane problemy i deficyty. Na pierwszym miejscu 

inwestycji do realizacji znalazła się poprawa dostępności mieszkań dla Kołobrzeżan. Kolejno 

wysokie poparcie uzyskały tworzenie połączeń kolejowych z najbliższymi miejscowościami i 

gminami, działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej młodych oraz opieka nad 

osobami starszymi. Relatywnie niska waga została nadana działaniom na rzecz rozwoju 

turystyki (rozbudowa bazy hotelowej, tworzenie nowych atrakcji turystycznych, inwestycje 

miejskie w strefie uzdrowiskowej. 
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Tabela Ocena jakie znacznie mogą mieć poszczególne działania i inwestycje dla podnoszenia jakości życia 
mieszkańców Kołobrzegu 

Lp. Typy działań i inwestycji 
Małe  

znaczenie 
Duże  

znaczenie 

1 Mieszkania dostępne dla mieszkańców, w tym młodych osób 9% 79% 

2 Połączenia kolejowe z najbliższymi gminami i miastami  9% 77% 

3 Edukacja zawodowa dająca szansę na zawód w miejscu zamieszkania 10% 77% 

4 
Atrakcyjne miejsca pracy dla młodych osób, np. w sektorze wysokich 
technologii  

10% 77% 

5 Opieka nad osobami starszymi  10% 76% 

6 
Parkingi na obrzeżach miasta dla turystów i osób dojeżdżających do 
pracy 

12% 75% 

7 Nowe, zróżnicowane miejsca pracy poza sektorem turystycznym  12% 74% 

8 
Tereny zielone, miejsca odpoczynku blisko mieszkańców (na każdym 
osiedlu) 

12% 74% 

9 Zagospodarowanie terenów rekreacji nad Parsętą  13% 74% 

10 Inwestycje służące poprawie czystości powietrza 12% 73% 

11 Infrastruktura dla seniorów  13% 71% 

12 
Większy udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji związanych z 
rozwojem miasta 

13% 71% 

13 
Więcej kursów komunikacją publiczną w dni świąteczne i godziny 
wieczorne  

14% 69% 

14 Darmowa komunikacja miejska dla mieszkańców 16% 69% 

15 Parkingi w centrum miasta 16% 68% 

16 Monitoring i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  15% 65% 

17 Inwestycje miejskie w strefie uzdrowiskowej 18% 65% 

18 Zakaz lub ograniczenie wjazdu samochodów do strefy uzdrowiskowej  20% 62% 

19  Więcej obiektów hotelarskich i noclegowych  27% 57% 

20 Nowe atrakcje turystyczne  przyciągające turystów 22% 34% 

Źródło: ankieta z mieszkańcami Kołobrzegu [n=687] 

 

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI KONSULTACJOM? 

Zgromadzona wiedza pozwoliła doprecyzować wyzwania rozwojowe miasta, które 

determinować będą rozwój Kołobrzegu w ciągu przynajmniej najbliższej dekady oraz określić 

składowe wizji rozwoju miasta a także zgromadzić wiedzę służącą określeniu obszarów 

strategicznej  interwencji.  

 

 

 


