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1. Wprowadzenie

Po co diagnoza?
Dążąc do zapewnienia optymalnego rozwoju, Miasto Puławy przystąpiło do opracowania 
strategii. Proces ten realizowany jest na podstawie art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). 

Skuteczne planowanie rozwoju wymaga jednak uprzedniej właściwej diagnozy i oceny 
stanu jednostki. Wśród licznych barier rozwoju, wskazać należy problemy kluczowe, tj. 
takie, które mają wymiar strategiczny i, którymi w strategii trzeba się zająć w sposób szcze-
gólny. Nie bez znaczenia jest przy tym identyfikacja jej wewnętrznych potencjałów i po-
jawiających się w otoczeniu szans, które posłużyć mogą niwelowaniu ograniczeń. Temu 
służyć ma właśnie diagnoza stanu miasta.

Jak pracowaliśmy?
Zadanie polegające na opracowaniu diagnozy potraktowaliśmy szeroko, analizując te naj-
ważniejsze, ale i z pozoru mniej ważne aspekty w pięciu obszarach zarządzania miastem: 
ludzie, jakość życia, gospodarka i rynek pracy, przestrzeń i środowisko oraz zarządzanie. 
Wszystko po to, by ryzyko pominięcia czegoś było jak najmniejsze. 

Prace nad samą treścią diagnozy poprzedzone zostały gromadzeniem i analizowaniem 
danych z różnych źródeł. W okresie od 11 do 31 maja przeprowadziliśmy ponadto badania 
społeczne wśród mieszkańców Puław. Na ankietę umieszczoną na miejskich portalach i 
serwisach internetowych oraz szeroko dystrybuowaną przez partnerów już w pierwszych 

foto. Daniel Krawczyk
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kilku dniach odpowiedziało ponad 400 osób, co świadczy o chęci zaangażowania się puła-
wian w rozwój ich małej ojczyzny. W sumie ankietę wypełniło 689 osób. 

Wstępne wnioski z diagnozy poddaliśmy dyskusji podczas pierwszej części warsztatów 
strategicznych (17.06.2021) z udziałem członków Zespołu Koordynacyjnego powołane-
go Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Efektem wspólnego zaangażowania było określe-
nie kluczowych problemów Puław. Dla tych z kolei, podczas drugiej części warsztatów 
(23.06.2021) poszukiwaliśmy rozwiązań, które będą mogły zostać wdrożone w ramach 
tworzonej Strategii. 

Co wypracowaliśmy?
Efektem tych działań jest niniejsza diagnoza, którą od-
dajemy w Państwa ręce.  Jest to swoisty portret Puław 
z jego słabościami, ale i nie mniej ważnymi atutami. To 
także prezentacja szans i zagrożeń, które mogą oddzia-
ływać na rozwój miasta – stymulująco lub hamująco. To 
również obraz miasta widziany oczami mieszkańców. 
Opinie puławian o swoim mieście zostały tu zestawio-
ne z obiektywnymi „twardymi” danymi, szczegółowo 
omówionymi w kolejnych pięciu rozdziałach, odpowia-
dających pięciu obszarom strategicznego zarządzania 
miastem. 

„Ludzie” to spojrzenie na puławian przez pryzmat liczb, obrazujących zmieniającą się sy-
tuację demograficzną. To również ocena jakości kapitału społecznego rozumianego jako 
zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój miasta. 

W „Jakości życia” zebrano wszystkie aspekty, które o niej decydują i mogą wpływać na 
decyzje o zamieszkaniu lub wyprowadzce z miasta, tj. poziom bezpieczeństwa, jakość i do-
stępność usług dla ludności (ochrona zdrowia, usługi społeczne, kultura i rozrywka, sport i 
rekreacja, edukacja i wychowanie), jakość komunikacji wewnątrz miasta i zewnętrzną do-
stępność komunikacyjną, dostępność zasobów mieszkaniowych zarówno na sprzedaż, jak 
i na wynajem, a także dostęp do Internetu. 

„Gospodarka i rynek pracy” traktuje przede wszystkim o sytuacji przedsiębiorców w 
Puławach, warunkach do prowadzenia biznesu i lokowania inwestycji, ale też o potencjale 
turystycznym Puław. To również obraz lokalnego rynku pracy i jego problemów jako czyn-
nika determinującego decyzje o emigracji z Puław. 

Jakość środowiska naturalnego i czynniki o niej decydujące, doceniana przez mieszkańców 
estetyka przestrzeni czy też dostępność terenów zielonych i rekreacyjnych zostały szeroko 
omówione w rozdziale „Przestrzeń i środowisko”. 

Wymiar rozwoju instytucjonalnego zawarty został w ostatnim, ale wcale nie najmniej 
ważnym punkcie pt. „Zarządzanie miastem”. To od jakości zarządzania w różnych aspek-
tach czy też stanu finansów miasta zależy bowiem w znacznej mierze możliwość realizacji 
przedsięwzięć rozwojowych. 

Podsumowanie diagnozy stanu miasta stanowi analiza SWOT, czyli mocne i słabe strony 
Puław oraz pojawiające się w otoczeniu lub potencjalne szanse i zagrożenia. Na drzewie 
problemów wskazany został problem główny wraz z jego przyczynami i potencjalnymi 
skutkami. 

Diagnoza Miasta Puławy na potrzeby opracowania  
Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

foto. Daniel Krawczyk

Gospodarka

Ludzie

5



2. Ludzie
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2.1. Sytuacja demograficzna
Istotą analizy sytuacji demograficznej miasta jest odpowiedź na trzy zasadnicze pytania:

 ⚪ jak zmienia się liczba mieszkańców?

 ⚪ jaka jest struktura wiekowa ludności?

 ⚪ jakie konsekwencje dla samego miasta niosą ze sobą zmiany demograficzne?

Pytania te pociągają za sobą kolejne – o przyczyny obserwowanych zmian oraz o pro-
gnozy na przyszłość. Próbę odpowiedzi na nie podjęto w kolejnych punktach niniejszego 
rozdziału.

Puławy się wyludniają
Według stanu na 31.12.2020 liczba mieszkańców Puław wynosiła 46 965 i było to o ponad 
6% mniej niż w roku 2010, kiedy liczba puławian przekraczała jeszcze 50 tys. Obserwowany 
od wielu lat trend wskazuje na to, że Puławy się wyludniają.

Wykres 1 |  
Zmiana liczby  
ludności Puław w 
latach 2010-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Również prognozy nie dają powodów do optymizmu. Według GUS liczba ludności Puław 
każdego roku będzie się zmniejszać o 1%, co, biorąc pod uwagę aktualne dane dotyczące 
liczby mieszkańców miasta, oznacza, iż za 10 lat miasto zamieszkiwane będzie zaledwie 
przez nieco ponad 42 tys. osób.

Wykres 2 |  
Prognoza zmiany 
liczby ludności Puław 
na lata 2021-2030

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności gmin na lata 2017-
2030 (opracowanie eksperymentalne), GUS
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Zmiana liczby ludności Puław zarówno w okresie historycznym, jak i prognoza na kolejne 
lata zobrazowane na wykresie przypominają równię pochyłą. Ponieważ o rozwoju miasta 
decydują przede wszystkim ludzie, to ich stopniowy ubytek może prowadzić do stagnacji. 
Czy i w jaki sposób można temu przeciwdziałać? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy 
najpierw poznać przyczyny postępującego procesu depopulacji Puław.

Przyrost naturalny czy migracje  
– co decyduje o depopulacji Puław?

Na zmianę liczby ludności wpływać może z jednej strony ruch naturalny, z drugiej zaś 
– migracje.

Jak pokazują dane z ostatnich lat, w Puławach każdego roku więcej osób umiera niż się 
rodzi, skutkiem czego jest ujemny przyrost naturalny. W ciągu minionej dekady (lata 2010 
- 2020) nadwyżka liczby zgonów nad liczbą urodzeń wyniosła w sumie 1 155. Największą 
różnicę zaobserwowano w roku 2020, kiedy to urodziło się o 299 osób mniej niż zmarło. Co 
więcej, w ostatnich latach liczba zgonów dynamicznie rośnie, zaś liczba urodzeń sukcesyw-
nie maleje.

Według prognozy GUS problem ten w kolejnych latach będzie się pogłębiał, a ubytek natu-
ralny przekroczy 300 osób1.

Wykres 3 | 
Ruch naturalny 
ludności Puław w 
latach 2010-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak pokazują dane to jednak nie ujemny przyrost naturalny, lecz saldo migracji wpływa 
w głównej mierze na spadek liczby mieszkańców. W tym samym okresie (lata 2010-2020) 
z Puław wyjechało bowiem aż o przeszło 2000 osób więcej niż się do miasta wprowadzi-
ło. Największą różnicę odnotowano w 2010 oraz w 2013 roku, kiedy przekroczyła ona 300. 
Również prognozy w tym zakresie nie napawają optymizmem. Wprawdzie nadwyżka liczby 
wymeldowań nad zameldowaniami ma się zmniejszać, ale wciąż pozostanie na dość wyso-
kim, przekraczającym 200 osób, poziomie.

1 Źródło: Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne).
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Wykres 4 |  
Poziom migracji  
w Puławach w 
latach 2010-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wśród kierunków migracji z i do Puław dominuje wieś. Najwięcej emigrujących z Puław 
wyprowadza się na wieś (ponad 54% wszystkich wymeldowań w ruchu wewnętrznym  
w latach 2010-2020). Również najwięcej przyjezdnych pochodzi ze wsi (ponad 61% wszyst-
kich zameldowań w latach 2010-2020). Można przypuszczać, że znaczącym kierunkiem 
emigracji z miasta są tereny podmiejskie. Częściowym potwierdzeniem tej tezy jest rosną-
ca liczba mieszkańców gminy Puławy, okalającej w dużej części miasto2.

Najbardziej mobilną grupę wiekową stanowią osoby między 25. a 34. rokiem życia. 
Odpowiadają one za ponad 1/3 zarówno wyjazdów, jak i przyjazdów do Puław w latach 
2010-2018. Generują też największą nadwyżkę wymeldowań nad zameldowaniami. Drugą 
grupę pod tym względem stanowią osoby w wieku 35-49 lat. Jest to o tyle istotne, że 
opuszczanie Puław przez osoby młode, będące w wieku rozrodczym, w przyszłości będzie 
pogłębiać problem ujemnego przyrostu naturalnego.

Tabela 1 | Struktura migracji z i do Puław według grup wieku w latach 2010-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://monitormiasta.pl/

2 Według danych GUS w latach 2010-2020 liczba ludności w gminie Puławy przyjmowała trend rosnący. 
Tylko w latach 2015 oraz 2017 odnotowano niewielkie spadki. Na koniec 2020 roku gminę zamieszkiwały 
12 162 osoby i było to o 4,6% więcej niż dekadę wcześniej (11 623 osoby w 2010 r.).

Diagnoza Miasta Puławy na potrzeby opracowania  
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Społeczeństwo się starzeje
Depopulacji Puław towarzyszy proces starzenia się społeczeństwa. W mieście sukcesywnie 
przybywa osób starszych, ubywa natomiast mieszkańców w młodszych grupach wieko-
wych. Obrazem tego są piramidy wieku i płci.

Wykres 5 |  
Struktura ludności Puław według grup wieku i płci w 2010 (wykres lewy) oraz w 2020 roku (wykres prawy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Porównanie powyższych wykresów wyraźnie wskazuje na zwężanie się podstawy „pirami-
dy” przy jednoczesnym rozszerzaniu jej góry. Oznacza to, że liczebność najmłodszych grup 
wiekowych zmniejsza się, rośnie natomiast liczba seniorów.

Rodzi to dla miasta szereg wyzwań, którym musi sprostać już dziś. Zjawiska te nie pozosta-
ją już bowiem tylko w sferze prognoz. Jest to rzeczywistość, z którą Puławy, podobnie jak 
wiele innych miast i gmin w Polsce, mierzą się już teraz.

Konsekwencje zmian demograficznych dla Puław
Widoczne w Puławach zmiany demograficzne są typowe dla miast średnich w Polsce, gdzie 
od wielu już lat obserwuje się zjawiska depopulacji czy starzenia się społeczeństwa. Nie 
umniejsza to jednak wagi problemu, z jakim miasto musi sobie radzić. Aby lepiej zrozumieć 
jego istotę, należy przeanalizować, jaki jest wpływ zmian demograficznych na przyszłość 
Puław.

Demografia a popyt na usługi

Zmiany liczby, jak również struktury wiekowej ludności istotnie wpływają na popyt zgła-
szany na poszczególne rodzaje usług świadczonych przez samorząd. Osoby starsze czę-
ściej korzystają z usług wsparcia i opieki zdrowotnej, z kolei mniejsza liczba dzieci oznacza 
mniejsze zapotrzebowanie na dostępność żłobków i przedszkoli. Jak przyszłe zmiany de-
mograficzne wpływać będą na zgłaszane przez puławian zapotrzebowanie na usługi?

Na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie rosła liczba osób mających 65 lat i więcej. Na 
koniec 2020 roku Puławy zamieszkiwało aż o 2/5 więcej osób w tym wieku niż 10 lat wcze-
śniej. Równocześnie spada liczba przedstawicieli młodszych grup wiekowych – najszybciej 
w grupie 0-6 lat.
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Wykres 6 |  
Zmiana liczby ludności 
wg funkcjonalnych 
grup wieku w Puławach 
w latach 2010-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Oznacza to, że wśród puławian maleje zapotrzebowanie na usługi opiekuczo-wychowaw-
cze i edukacyjne, a prognoza przyrostu naturalnego wskazuje, że proces ten będzie postę-
pował. Istotna będzie zatem optymalizacja działań w tym zakresie.

Z drugiej strony, wzrost liczby seniorów wpływać będzie na zwiększenie zapotrzebowania 
na usługi z zakresu wsparcia i aktywizacji osób starszych. Ważnym zagadnieniem będzie 
również zapewnienie dostępności osobom starszym do różnego rodzaju dóbr i usług, rów-
nież poprzez niwelowanie barier architektonicznych.

Demografia a gospodarka

Zmiany demograficzne nie pozostają bez wpływu na sytuację gospodarczą. Potencjalny 
„brak rąk do pracy” może bowiem stanowić dla przedsiębiorców istotny problem. 
Znajdą się bowiem w sytuacji, w której konkurencja o pracownika wykracza poza rynek 
lokalny, a pracodawcy muszą pozyskiwać pracowników spoza miasta czy regionu,  
a niejednokrotnie nawet kraju. Szczególnie trudne zakresie jest przyciąganie do 
pracy specjalistów, osób o specyficznych kwalifikacjach i umiejętnościach, zwłaszcza  
z wysokospecjalistycznych branż. Wpływa to na zmniejszenie potencjału kapitału ludz-
kiego Puław, co może przyczyniać się do obniżenia atrakcyjności miasta dla inwestorów. 
Pogarszającą się sytuację w tym zakresie obrazują zmiany struktury ludności według eko-
nomicznych grup wieku.

Wykres 7 |  
Struktura ludności wg 
ekonomicznych grup 
wieku w Puławach w 
latach 2010-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Choć w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku wciąż dominują osoby  

Diagnoza Miasta Puławy na potrzeby opracowania  
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w wieku produkcyjnym, to ich udział sukcesywnie się zmniejsza. Rośnie natomiast udział 
osób w wieku emerytalnym. Towarzyszy temu również nieznaczny spadek odsetka osób 
w wieku przedprodukcyjnym. Wpływa to istotnie na kurczenie się zasobów pracy i wzrost 
obciążenia demograficznego.

Tabela 2 | Wskaźniki obciążenia demograficznego w Puławach w latach 2010-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Obecnie osoby w wieku emerytalnym stanowią połowę liczby puławian będących w wieku 
produkcyjnym. Z kolei na 100 osób poniżej 18. roku życia przypada ponad 170 mieszkańców 
w wieku emerytalnym (w 2010 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 120). Rodzi 
to pytanie i poważną obawę o to, czy w przyszłości będzie miał kto w Puławach pracować.

Już teraz można bowiem zaobserwować zjawisko braku zastępowalności pokoleń.
Potwierdza to analiza zmiany liczby osób młodych (w wieku 20-24 lata), które wchodzą na 
rynek pracy oraz liczby osób w wieku przedemerytalnym3, które w ciągu najbliższych kilku 
lat rynek pracy opuszczą.

Wykres 8 |  
Zmiana liczby osób w 
wieku 20-24 lata oraz 
w wieku przedeme-
rytalnym w Puławach 
w latach 1998-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W ciągu ostatnich 20 lat znacznie spadła liczba osób młodych, a przewaga liczebna ludno-
ści w wieku przedemerytalnym nad młodszą grupą wiekową, która pojawiła się już w 2002 
roku, uległa zwiększeniu i w roku 2020 wyniosła 669 osób. Rodzi to ryzyko niedoboru pra-
cowników, co może skłaniać przedsiębiorców do przenoszenia firm do większych ośrod-
ków miejskich.

Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w Puławach, które może do pewnego stopnia mi-
nimalizować to ryzyko, jest wydłużanie aktywności ekonomicznej osób starszych. Na prze-
strzeni ostatnich lat nieznacznie wzrosła bowiem liczba osób w wieku emerytalnym uzy-
skujących dochody z tytułu stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło, jak również z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej.

3 Kobiety w wieku 55-59 lat oraz mężczyźni w wieku 60-64 lata.

12



Demografia a finanse miasta

Liczba mieszkańców, jak również ich struktura wiekowa wywiera ponadto istotny wpływ 
na stan finansów miasta. Znaczną część dochodów budżetowych jednostek samorządu 
terytorialnego stanowią bowiem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących do-
chody budżetu państwa (PIT, CIT)4. Mniejsza liczba mieszkańców to mniejsza liczba osób 
płacących podatki i rozliczających swój PIT w mieście, co bezpośrednio przekłada się na 
niższe wpływy do budżetu i pogorszenie stanu finansów miasta. Do tego samego prowa-
dzi również wzrost liczby osób w wieku emerytalnym przy jednoczesnym spadku liczby 
osób w wieku produkcyjnym. Przeciętne podatki płacone przez emerytów są bowiem 
znacznie niższe niż przez osoby pracujące na etacie czy prowadzące własną działalność 
gospodarczą.

Wydaje się, że sposobem na przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych zjawisk demogra-
ficznych w Puławach jest promowanie dłuższej aktywności zawodowej mieszkańców. 
Równolegle należy jednak również oddziaływać na przyczyny postępującego procesu de-
populacji miasta oraz starzenia się społeczeństwa. Stanowi to obecnie jedno z najwięk-
szych wyzwań, z jakimi przychodzi się mierzyć Puławom.

2.2. Kapitał społeczny

„Kiedyś mieszkańcy mogli decydować o losach 
miasta poprzez wybór radnych, którzy byli ich 

przedstawicielami. Obecnie radni kłócą się  
i przepychają nawzajem racjami partyjnymi  

i osobistymi urazami. Przestali zajmować się miastem”.

„Radni powinni zacząć w końcu  
komunikować się z mieszkańcami”.

„Radni Miasta muszą zechcieć słuchać i słyszeć to, co 
mówią mieszkańcy, nawet jeśli się z tym nie zgadzają”.

„Wystarczy dać głos mieszkańcom i ich wysłuchać”.

Większość mieszkańców Puław twierdzi, że nie ma realnego wpływu na rozwój miasta. 
Opinię taką wyraziło 77% badanych. Jak wynika z przytoczonych powyżej wypowie-
dzi mieszkańców, przyczynę takiego poczucia stanowić mogą dostrzegane przez nich 
konflikty wśród przedstawicieli władz miasta, utrudniony kontakt mieszkańców z radny-
mi miejskimi, jak również poczucie, że ich opinie i pomysły nie są uwzględniane. Wśród 
propozycji zmian sugerowano, że warto organizować otwarte spotkania z władzami 

4 W latach 2016-2019 dochody z tego tytułu stanowiły około 1/5 całkowitych dochodów budżetowych w 
Puławach. W 2020 roku udział ten spadł do 16%.
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miasta, debaty na temat rozwoju Puław, podczas których mieszkańcy mieliby możli-
wość wyrażenia opinii i we współpracy z Radą Miasta i Prezydentem tworzyliby krótko-
okresowe plany działań. Zapytani o możliwe sposoby współdecydowania o sprawach 
Puław mieszkańcy najczęściej odpowiadali, że możliwość taką zapewnia im głosowanie  
w ramach budżetu obywatelskiego (32,7%) oraz uczestnictwo w wyborach samorządo-
wych (13,2%). Są to jednocześnie najczęściej podejmowane przez nich aktywności spo-
łeczne – uczestnictwo w wyborach lokalnych deklaruje niemal ¾ mieszkańców (71%),   
a 3/5 twierdzi, że głosuje w budżecie obywatelskim (67%).

Faktyczne dane dotyczące frekwencji potwierdzają jednak jedynie aktywność wyborczą 
puławian. Frekwencja w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu (w 2019 r.), jak również  
w wyborach prezydenckich (2020 r. – obie tury) była w Puławach wyższa niż w całym 
kraju, a także wyższa niż w województwie i powiecie. Frekwencja w wyborach lokalnych  
w 2014 r. była w Puławach wyższa niż w całej Polsce i w powiecie (49,8% wobec 47,2%), 
jednak w 2018 r. niższa niż w kraju, województwie i powiecie (53,1% wobec średniej 54,7% 
w I turze i 48% wobec średniej 49,7% w II turze). Z kolei w głosowaniu w ramach budżetu 
obywatelskiego udział bierze zaledwie 3-5% uprawnionych mieszkańców. Jedynie w 2016 
r. zaobserwowano znacznie wyższą frekwencję – aż 13%, jednak nie odzwierciedla ona fak-
tycznego zaangażowania mieszkańców (związana była z nieprawidłowościami w głosowa-
niu internetowym – wykorzystanie danych osobowych mieszkańców bez ich zgody)5.

Wykres 9 |  
Budżet Obywatelski 
w Puławach w 
latach 2014-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM

Ważnym przejawem aktywności obywatelskiej jest również udział w konsultacjach spo-
łecznych. Jednak ta forma zaangażowania cieszy się wyraźnie mniejszą popularnością 
wśród puławian, deklaruje ją jedynie co czwarty badany (24%).

Niski poziom aktywności  
mieszkańców w działaniach  

na rzecz lokalnej społeczności 

Wpływ na rozwój miasta możliwy jest również poprzez zaangażowanie mieszkańców  
w życie lokalnej społeczności m.in. poprzez aktywną działalność organizacji społecznych, 
wolontariat czy też niesformalizowaną pomoc innym.

Co czwarty ankietowany mieszkaniec deklaruje, że regularnie pomaga innym (np. w formie 
nieodpłatnej pomocy sąsiedzkiej) oraz angażuje się w działania charytatywne (np. przy 

5 Stanowisko Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w sprawie wyników Budżetu Obywatelskiego 
2016, https://www.pulawy.eu/img/wysiwig/files/22789_fileot.pdf (dostęp: 25.05.2021).
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parafii, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach społecznych). Z kolei uczestnictwo w or-
ganizacjach społecznych cieszy się wyraźnie mniejszą popularnością – jedynie 13% bada-
nych jest wolontariuszami, tyle samo osób uczestniczy lub organizuje inicjatywy na rzecz 
lokalnej społeczności (np. piknik rodzinny, festyn osiedlowy). Mimo iż niewielu puławian 
aktywnie włącza się w działania realizowane przez NGO, działalność trzeciego sektora 
można ocenić pozytywnie. W Puławach działa 101 organizacji pozarządowych aktyw-
nych w różnych dziedzinach: m.in. w zakresie edukacji, kultury i sztuki, pomocy społecznej  
i ochrony zdrowia, przeciwdziałania patologii społecznej oraz sportu, rekreacji i turystyki. 
Na przestrzeni ostatnich lat liczba NGO nie zmieniła się. Zasady współpracy Miasta Puławy 
z organizacjami pozarządowymi określa corocznie uchwalany Program współpracy gminy 
Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego. W 2020 r. zadania publiczne na rzecz miasta i mieszkańców zre-
alizowało 41 podmiotów, otrzymując 4.667.875,34 zł dotacji z budżetu miasta.

Od 2011 r. w mieście działa Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która jest 
organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Puławy. 
W skład rady wchodzą przedstawiciele Rady Miasta Puławy, przedstawiciele Prezydenta 
Miasta Puławy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Rada opiniuje projekt 
strategii rozwoju miasta, projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 
zadań publicznych, wyraża opinie w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 
pozarządowych oraz w sprawach dotyczących zadań publicznych.

Dobra atmosfera 
 i relacje międzyludzkie 

W Puławach panują dobre relacje międzyludzkie. Co trzeci badany deklaruje, że podoba mu 
się atmosfera w mieście i jest to jedna z przyczyn, dla których mieszka w Puławach. Z kolei 
co piąty ankietowany wskazuje, że czynnikiem decydującym o zamieszkaniu w mieście są 
jego dobre relacje z sąsiadami. Stanowi to potencjał Puław, w oparciu o który można bu-
dować zaangażowanie lokalnej społeczności i pobudzać aktywność mieszkańców. Jednak 
utrudnieniem może być narastający konflikt wśród przedstawicieli lokalnej władzy, który  
w ocenie uczestników badania wpływa na pogarszającą się atmosferę w mieście, a to  
z kolei może spowodować zmniejszenie się zaangażowania mieszkańców w działania na 
rzecz Puław.
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3. Jakość życia 
 w Puławach

foto. Daniel Krawczyk
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Czy Puławy są dobrym miejscem do życia i rozwoju?  
Na tak postawione pytanie odpowiedzi twierdzącej 
udzieliło 361 osób (52,4%). Co znamienne, mając moż-
liwość wyboru miejsca zamieszkania 29% pozostałoby 
w Puławach, a kolejne 26,4% wyprowadziłoby się „pod 
miasto”, pozostając w bliskiej okolicy Puław. Były to dwie 
najczęściej wskazywane odpowiedzi. Dla kogo Puławy 
stanowią miejsce dobre do życia i rozwoju? Co sprawia, 
że w Puławach dobrze się żyje? Jakie czynniki mogą 
skłaniać do opuszczenia miasta? Od odpowiedzi na te 
pytania zależy właściwe ukierunkowanie działań roz-
wojowych, a w konsekwencji również przyszłość Puław.

3.1 Bezpieczeństwo

Puławy są miastem bezpiecznym 

W ocenie mieszkańców Puławy są miastem bezpiecznym – aż 3/4 badanych uważa, 
że czynnik ten zachęca do zamieszkania w mieście. Co trzeci ankietowany wskazał, że 
poziom bezpieczeństwa wpływa na jego decyzję o zamieszkaniu w Puławach (32,2%). 
Subiektywne opinie mieszkańców znajdują odzwierciedlenie w statystykach dotyczących 
bezpieczeństwa. W ostatnich latach na terenie powiatu puławskiego zmniejszyła się liczba 
przestępstw. Wskaźnik przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1 tys. mieszkańców 
zmniejszył się zarówno jeśli chodzi o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, jak i przeciw-
ko mieniu, chociaż w przypadku tych pierwszych w 2020 r. odnotowano ponowny wzrost.

Wykres 10 | 
Przestępstwa stwier-
dzone przez Policję w 
powiecie puławskim 
na 1 tys. mieszkańców 
w latach 2016-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dane wskazują, że w ostatnich latach zmniejszyła się również liczba wypadków drogowych 
oraz osób rannych w ich wyniku.
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Wykres 11 |  
Wypadki drogowe 
i poszkodowani w 
Puławach w 2016-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SEWIK (http://sewik.pl/)

Na większe poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców wpływa również miejski moni-
toring. Znajdujące się w siedzibie Straży Miejskiej Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta 
Puławy składa się z 79 kamer. W 2020 r. przeprowadzono modernizację monitoringu miej-
skiego, w ramach której wymieniono 37 kamer analogowych na kamery IP HD i 2 stacje 
robocze dla operatorów monitoringu, utworzono 8 nowych punktów monitorujących, zak-
tualizowano system monitoringu oraz zakupiono macierze dyskowe do przechowywania 
nagrań.

18



3.2 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ochrona zdrowia
Kluczową placówką świadczącą usługi z zakresu ochrony zdrowia na trenie miasta jest 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, którego organem założy-
cielskim jest Powiat Puławski. Ambulatoryjną pomoc świadczy 49 przychodni lekarskich, 
które zapewniają usługi z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Ofertę 
z zakresu ochrony zdrowia uzupełnia 17 aptek.

Niska dostępność usług w zakresie ochrony zdrowia 

Mimo to z badań społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta wynika, 
że dostęp do usług w zakresie opieki zdrowotnej jest w Puławach niezadowalający. Choć  
w ostatnich latach liczba udzielonych porad w podstawowej i specjalistycznej opiece zdro-
wotnej systematycznie się zwiększa, jakość świadczonych usług jest przez mieszkańców 
oceniana raczej negatywnie.

Wykres 12 | 
Liczba udzielonych 
porad w zakresie pod-
stawowej i specjalistycz-
nej opieki zdrowotnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W ocenie blisko 3/5 badanych dostęp do lekarzy specjalistów skłania do opuszczenia Puław 
(58%). Pozytywną opinię o dostępie do opieki specjalistycznej wyraziło 27% badanych,  
a zaledwie co dziesiąty ankietowany uznał dobry dostęp do lekarzy specjalistów za czynnik 
decydujący o zamieszkaniu w mieście (10,3%).

Miasto Puławy nie jest organem prowadzącym dla placówek opieki zdrowotnej, mimo 
to od wielu lat wspiera samorząd powiatowy w zakresie modernizacji i doposażenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ponadto co roku 
zleca realizację programów profilaktyki zdrowotnej.

Pomoc społeczna
Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta realizują trzy jednostki 
organizacyjne:

 ⚪ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach,

 ⚪ Środowiskowy Dom Samopomocy w Puławach,

 ⚪ Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.
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Poprawia się sytuacja materialna puławian 

W okresie 2015-2020 na terenie miasta zaobserwowano znaczący spadek liczby beneficjen-
tów pomocy społecznej (o 32%), co świadczy o poprawie sytuacji materialnej najmniej za-
możnych mieszkańców Puław. Wpływ na to może mieć realizacja Programu „Rodzina 500+” 
oraz stale zwiększająca się kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych.

Wykres 13 | 
Osoby korzystające z 
pomocy społecznej i 
ich udział w ogólnej 
liczbie ludności Puław 
w latach 2015-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Puławach (Ocena zaso-
bów pomocy społecznej za 2020 r.)

W 2020 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 2 333 osoby, co stanowiło 4,5% 
wszystkich mieszkańców miasta.

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jedno-
cześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, w 2020 roku były: ubóstwo, długo-
trwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Wśród korzystających z pomocy spo-
łecznej dominują osoby w wieku produkcyjnym, stanowiąc ponad połowę pobierających 
świadczenia. Ponadto udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle korzystających  
z pomocy jest wyższy niż wśród osób w wieku poprodukcyjnym (27% wobec 21%). Jest 
to szczególnie istotne z perspektywy rozwoju miasta, gdyż można przypuszczać, że liczba 
osób starszych wymagających pomocy będzie się systematycznie zwiększać, co wraz  
z utrzymującym się dużym udziałem osób młodych w ogóle korzystających z pomocy 
będzie stanowić coraz większe obciążenie dla budżetu miasta.

Konieczność zapewnienia opieki osobom starszym zwiększa bowiem zapotrzebowanie na 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz inne formy pomocy dla tej grupy miesz-
kańców umożliwiające im funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku. Dostrzega się 
również potrzebę zapewnienia większej dostępności usług wsparcia dla osób z niepełno-
sprawnościami – liczba miejsc w ośrodkach wsparcia jest niedostateczna względem stale 
zwiększających się potrzeb. Nadal widoczna jest ponadto potrzeba wspierania różnych 
grup mieszkańców (m.in. prowadzenie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie, przeciwdziałania uzależnieniom; wsparcie w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, zapobieganie powstawaniu zaburzeń i promocja zdrowia 
psychicznego).

foto. Krzysztof Wójcik
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3.3 Komunikacja
Puławianie uważają, że ich miasto jest atrakcyjne pod względem komunikacyjnym. Jak 
wynika z przeprowadzonych badań, najlepiej oceniona została infrastruktura dla pieszych 
– blisko 79% respondentów stwierdziło, że jest to czynnik zachęcający do pozostania  
w mieście. Dwóch na trzech badanych podobnie oceniło infrastrukturę dla rowerzystów. 
Więcej osób wyraża krytyczną opinię o komunikacji publicznej i drogach w mieście, jednak 
wciąż większość badanych uznaje je za czynniki zachęcające do mieszkania w Puławach.  
Z drugiej strony cały czas dostrzega się potrzeby poprawy w tym zakresie – 27% respon-
dentów stwierdziło, że gdyby mogło decydować o wydawaniu środków miejskich, przezna-
czyłoby je na poprawę stanu dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Było to piąte najczęst-
sze wskazanie, jednak ze znacznie mniejszą liczbą odpowiedzi niż np. poprawa dostępu do 
kultury (42%) czy tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (38%).

Dostępność komunikacyjna
Puławianie doceniają dostępność komunikacyjną swojego miasta. Według 73% badanych 
skomunikowanie z większymi ośrodkami zachęca do pozostania w Puławach, podczas gdy 
dla 18% jest to czynnik skłaniający do ich opuszczenia. Dobra ocena w tym zakresie wynika 
z pewnością z położenia Puław w stosunkowo niedużej odległości od Lublina i Warszawy 
oraz dogodnego połączenia drogowego z tymi miastami. W Puławach spotyka się kilka dróg 
wojewódzkich, a obwodnicę miasta stanowi fragment drogi ekspresowej S12 łączącej się 
z drogą S17. Do najważniejszych tras przebiegających przez Puławy i w ich pobliżu należą:

 ⚪ droga ekspresowa S12 stanowiąca część drogi krajowej nr 12, biegnącej od granicy  
z Niemcami do granicy z Ukrainą,

 ⚪ droga ekspresowa S17 biegnąca z Warszawy do Lublina,

 ⚪ droga wojewódzka nr 801: Warszawa – Dęblin – Puławy,

 ⚪ droga wojewódzka nr 824: Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol,

 ⚪ droga wojewódzka nr 874: Zarzecze – Puławy – Droga 12 (węzeł Jastków).

Dla poprawy dostępności komunikacyjnej oraz jakości życia w mieście ważnym wyda-
rzeniem w ostatnich latach było ukończenie drugiego etapu budowy obwodnicy Puław, 
co pozwoliło na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Czas dojazdu 
samochodem osobowym do Lublina wynosi około 45 minut, a do centrum Warszawy 
około 1,5-2 godzin. Z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, 
że w przygotowaniu jest inwestycja polegająca na wydłużeniu drogi ekspresowej S12 do 
Piotrkowa Trybunalskiego, co zapewni lepsze połączenie z Łodzią oraz dogodny dojazd 
do autostrady A16.

6 Mapa stanu budowy dróg GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/1077/mapa-stanu-budowy-drog 
(dostęp: 09.06.2021).
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Mapa 1 | Położenie Puław na mapie dróg ekspresowych i autostrad

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/927/drogi-krajowe

Na dostępność komunikacyjną miasta pozytywnie wpływa również położenie Puław przy 
linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin – Dorohusk. Pociągi pospieszne zatrzymują się na 
stacji Puławy Miasto. W 2016 r. zakończono remont dworca, dzięki czemu znacznie poprawił  
się standard obiektu i jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Z drugiej 
jednak strony stosunkowo niewielu pasażerów korzysta z tej stacji – według danych Urzędu 
Transportu Kolejowego w 2019 r. liczba ta mieściła się w przedziale 150-199 osób na dobę7. 

Mieszkańcy Puław mają także dogodny dostęp do portów lotniczych. Puławy znajdują się 
bowiem w odległości około 60 km od Portu Lotniczego Lublin-Świdnik i 130 km od lotniska 
Warszawa Okęcie. 

Komunikacja w mieście
Wewnętrzny układ drogowy Puław tworzą przede wszystkim drogi gminne (78 km) oraz 
drogi wojewódzkie (22,65 km). Długość dróg krajowych w granicach miasta wynosi 4 km, 
zaś pozostających w zarządzie powiatu puławskiego – 2 km8. Na ocenę jakości wewnętrz-
nego układu komunikacyjnego wpływ ma zatem przede wszystkim stan dróg gminnych, 
który z roku na rok ulega poprawie. W ostatnich latach przeprowadzano w Puławach 
szereg inwestycji drogowych. W latach 2015-2020 wybudowano 9,78 km dróg gminnych,  
a 4,19 km zostało wyremontowanych. Doceniają to sami mieszkańcy, którzy pozytywnie 
oceniają jakość wewnętrznej sieci drogowej. Większość respondentów (62%) ocenia, że jest 
to czynnik zachęcający do zamieszkania w mieście. Z drugiej strony co czwarta osoba wy-

7 Urząd Transportu Kolejowego, Wymiana pasażerska w 2019 r. Funkcjonowanie kolei w wojewódz-
twach, link, (dostęp: 09.06.2021). https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-
-tran/16623,Wymiana-pasazerska-w-2019-r.html
8 Raport o stanie Miasta Puławy za 2020 rok.
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raziła zdanie przeciwne, a 27% wskazało poprawę stanu dróg, chodników i ścieżek rowe-
rowych jako zadanie, na które przeznaczyłoby środki z kasy miejskiej. Świadczy to o wciąż 
widocznych potrzebach w tym zakresie.

Pewnym niekorzystnym trendem wpływającym negatywnie na jakość powietrza jest 
wzrost liczby samochodów osobowych. W 2019 r. na terenie powiatu puławskiego zareje-
strowanych było 67 130 samochodów osobowych, co stanowiło wzrost w stosunku do roku 
2010 o 36,6%. W przypadku samochodów ciężarowych liczba ta wynosiła 9 348 (wzrost 
wobec roku 2010 o 21,7%). Jednak w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w powiecie pu-
ławskim zarejestrowanych było mniej samochodów osobowych niż w skali województwa 
i całego kraju. Niższa była także dynamika wzrostu w tym zakresie. Nie zmienia to jednak 
faktu, iż należy dążyć do odwrócenia tego trendu i zachęcać mieszkańców do korzystania 
z innych środków transportu, takich jak komunikacja publiczna czy rowery. Rosnąca liczba 
samochodów nie tylko oddziałuje negatywnie na stan jakości powietrza, ale także utrudnia 
poruszanie się po mieście. Już dziś mieszkańcy zwracają uwagę na niewystarczającą liczbę 
parkingów. Z drugiej strony, większa dostępność miejsc do parkowania może zniechęcać 
do rezygnacji z samochodu i w efekcie pogłębiać problem.

Wykres 14 | 
Liczba samochodów 
osobowych na 1 tys. 
mieszkańców w 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Komunikacja publiczna
Komunikacja publiczna cieszy się dobrą opinią wśród ponad połowy badanych. Według 
53% jest to czynnik zachęcający do pozostania w Puławach, podczas gdy w ocenie 28% ten 
aspekt życia w mieście skłania do jego opuszczenia.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. pomiędzy Miastem Puławy  
a  Miejskim Zakładem Komunikacji – Puławy Sp. z o.o., spółka ta jest operatorem transportu 
publicznego w Puławach i gminach sąsiadujących, z którymi Miasto Puławy zawarło poro-
zumienia. Gminy obsługiwane przez MZK to: Miasto Puławy, Kazimierz Dolny, Końskowola, 
Janowiec, Żyrzyn, Kurów, Gmina Puławy, Ryki, Dęblin i Baranów. Sieć komunikacji miejskiej 
dociera do 72 miejscowości zamieszkałych przez blisko 100 tysięcy osób.

Podstawowe dane dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej przedstawia poniż-
sza tabela. Jak można zauważyć, w 2020 r. znacząco zmniejszyła się liczba pasażerów, co 
jest z pewnością skutkiem pandemii COVID-19.
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Tabela 3 |  
Podstawowe informacje 
na temat  
działalności Miejskiego 
Zakładu Komunikacji 
– Puławy Sp. z o.o. w 
latach 2019-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Raportu o stanie Miasta Puławy 
za 2020 rok

Właścicielem 100% udziałów Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. jest 
Miasto Puławy. W ostatnich latach przeprowadzono szereg inwestycji, poprawiających 
jakość świadczonych przez spółkę usług. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pozyskano środki, które pozwoliły m.in. na 
zakup 21 autobusów, wdrożenie systemu biletu elektronicznego oraz systemu dynamicz-
nej informacji pasażerskiej na wybranych przystankach. W latach 2018-2019 zakupiono ko-
lejnych 16 autobusów, zainstalowano też nowe biletomaty. Obecnie wszystkie z 40 autobu-
sów MZK są niskopodłogowe.

Poprawa jakości komunikacji miejskiej przekłada się na generalnie dobrą opinię mieszkań-
ców o niej. Jednocześnie należy prowadzić działania zmierzające do ograniczania ruchu 
samochodowego w mieście na rzecz transportu publicznego. Pozwoli to na poprawę jako-
ści powietrza oraz zapewni dodatkowe środki na dalsze inwestycje.

3.4 Kultura i rozrywka
Oferta kulturalna 
Najważniejszą instytucją kultury w mieście jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”. 
POK realizuje różnorodną działalność, obejmującą m.in. wspieranie amatorskich zespo-
łów artystycznych, organizację wydarzeń kulturalnych czy prowadzenie Puławskiej Galerii 
Sztuki. W 2020 r. instytucja ta otrzymała dotację miejską w wysokości 4 070 000 zł, podczas 
gdy w 2019 r. wyniosła ona 3 900 000 zł. Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią 
COVID-19, w wydarzeniach organizowanych przez POK w 2020 r. udział wzięło ponad 8 tys. 
osób9.

W „Domu Chemika” działalność prowadzą liczne zespoły i grupy artystyczne, tworzone za-
równo przez dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe. W roku 2020 należało do nich ok. 480 
osób. W POK działa także Klub Seniora oraz Klub Twórców Ludowych. Ważnym wydarze-
niem dla „Domu Chemika” była zakończona w 2020 r. modernizacja budynku, w którym 
instytucja ma swoją siedzibę. Obejmowała ona m.in. wyposażenie sali widowiskowej  
w nowoczesny sprzęt akustyczno-oświetleniowy, zainstalowanie nowego ekranu kinowe-
go oraz wyposażenie sal do ćwiczeń dla grup artystycznych.

Obecnie10 w ramach II etapu przebudowy POK „Dom Chemika” realizowana jest inwesty-

9 Źródło: „Raport o stanie Miasta Puławy za 2020 rok”.
10 Według stanu na sierpień 2021.
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cja budowy Mediateki – nowoczesnej biblioteki, która stanie się nową siedzibą Biblioteki 
Miejskiej. Nowy obiekt na mapie kulturalnej miasta będzie pełnił funkcje biblioteczne, ale 
ma być również strefą relaksu dla mieszkańców (aboretum relaksacyjne, sala komputero-
wa, sala konferencyjno-widowiskowa, sala zabaw dla dzieci).

W mieście działa również prowadzony przez powiat puławski Młodzieżowy Dom Kultury. 
MDK to publiczna placówka oświatowo-wychowawcza, której zadaniem jest m.in. stwarza-
nie odpowiednich warunków dla rozwoju intelektualnego i artystycznego dzieci i młodzie-
ży. Instytucja ta organizuje liczne wydarzenia kulturalne, a także prowadzi działalność wy-
stawienniczą poprzez Galerię „Piwnica”, w której prezentowane są prace młodych twórców.

Kolejną ważną instytucją na kulturalnej mapie Puław jest Muzeum Czartoryskich. Od 2017 r. 
Muzeum jest samodzielną placówką podległą Miastu Puławy. Placówka w swoich zbio-
rach posiada wartościowe eksponaty historyczne, w tym związane z królem Stanisławem 
Leszczyńskim i Tadeuszem Kościuszką. Muzeum organizuje wydarzenia kulturalne oraz 
prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży. W 2020 r. Miasto udzieliło Muzeum dotacji w wy-
sokości 1 177 500 zł. Z powodu sytuacji pandemicznej w 2020 r. jedynie przez część roku 
placówka mogła udostępniać swoje zbiory, co sprawiło, że znacznie zmniejszyła się liczba 
odwiedzających. O ile w 2019 r. Muzeum odwiedziły 35 884 osoby, o tyle w roku kolejnym 
liczba ta spadła do 20 084 osób. W różnych formach zajęć organizowanych przez Muzeum 
w 2020 r. udział wzięły 884 osoby wobec 1 929 osób w roku 201911. Na pochwałę zasługuje 
fakt, że Muzeum czynne jest codziennie, ponadto w sezonie letnim organizowane są coty-
godniowe spacery tematyczne po mieście.

Czytelnictwo 

Oprócz opisanych powyżej instytucji kultury gminie podlega także Biblioteka Miejska  
w Puławach zlokalizowana przy ul. Głębokiej 7A. Placówka ta posiada sześć filii miejskich 
oraz jedną filię szpitalno-publiczną. Na koniec 2020 r. Biblioteka dysponowała zbiorami li-
czącymi 102 926 woluminów, a liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 10 339 osób.

W ostatnich latach liczba czytelników bibliotek w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców 
nieznacznie spadała. O ile w 2014 r. wynosiła 278 osób, o tyle w 2019 r. było to 255 osób. 
Jednocześnie wzrastała średnia liczba wypożyczeń na osobę. W 2019 r. wyniosła 17,6 wolu-
minu, podczas gdy w roku 2014 było to 15,4. Wartość tego wskaźnika za 2019 r. nie odbiega-
ła znacząco od danych dla województwa lubelskiego (18,1) oraz całego kraju (17,2).

Wykres 15 |  
Liczba czytelników 
bibliotek publicznych 
oraz wypożyczonych 
woluminów w prze-
liczeniu na jednego 
czytelnika w Puławach 
w latach 2010-2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

11 Tamże.
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Pomimo działalności opisanych powyżej instytucji oferta kulturalna Puław została przez 
mieszkańców oceniona raczej negatywnie. Spośród osób, które wzięły udział w badaniu 
ankietowym, 56% uznało, że jest to czynnik skłaniający do opuszczenia miasta, podczas 
gdy przeciwnego zdania – że zachęca do pozostania – było 29% respondentów. Może to 
oznaczać, że mimo iż obiektywnie rzecz biorąc miasto dysponuje dość bogatą ofertą kultu-
ralną, o czym świadczą licznie organizowane imprezy i wydarzenia, to nie odpowiada ona 
oczekiwaniom mieszkańców.

Pomimo rosnącej aktywności grup artystycznych w Puławach w ostatnich latach obser-
wowano zmniejszanie się liczby uczestników wydarzeń kulturalnych. Choć liczba samych 
imprez nie ulegała znaczącym zmianom, to wyraźnie spadała ich popularność. O ile w  
2015 r. w wydarzeniach kulturalnych udział wzięło ponad 105 tys. osób, o tyle w 2019 r. było 
to tylko niecałe 37 tys.

Wykres 16 |  
Liczba wydarzeń kultu-
ralnych oraz ich uczest-
ników w Puławach w 
latach 2013-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Grupy artystyczne

Wyrazem aktywności kulturalnej puławian są działające i rozwijające się w mieście grupy 
artystyczne, których liczba do 2019 roku sukcesywnie rosła. Co więcej, w latach 2011-2019 
liczba członków grup artystycznych wzrosła o blisko 150%. Wyraźny spadek nastąpił dopiero  
w 2020 r., co z pewnością wynikało z sytuacji pandemicznej w kraju.

Tabela 4 | Liczba grup artystycznych oraz osób w nich działających w Puławach w latach 2011-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Powyższe dane pokazują, że osoby zainteresowane podejmowaniem działalności arty-
stycznej mogą znaleźć w Puławach miejsce do realizacji swoich pasji. Aktywność grup ar-
tystycznych stwarza szerokie możliwości zaangażowania się w ich działalność. Z drugiej 
strony zmniejszająca się liczba uczestników wydarzeń kulturalnych sugeruje, że ich oferta 
w coraz mniejszym stopniu odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Może to wyjaśniać 
krytyczną opinię większości uczestników badania na temat oferty kulturalnej w mieście.
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Oferta rozrywkowa 
Znacznie gorzej niż oferta kulturalna oceniana jest przez puławian oferta rozrywkowa i ko-
mercyjna miasta. Zdaniem 66% uczestników badania ankietowego jest to czynnik skłania-
jący do opuszczenia Puław, podczas gdy niecałe 17% uważa, że zachęca on do pozostania 
w mieście. Negatywną opinię wyrażają często ludzie młodzi, co zapewne wynika z po-
równywania Puław do większych ośrodków, w których oferta rozrywkowa jest siłą rzeczy 
bogatsza.

Liczba imprez masowych w mieście oraz ich uczestników w ostatnich latach ulegała 
znacznym wahaniom. Największa aktywność miała miejsce w 2017 r., kiedy to odbyły się  
aż 43 imprezy masowe, w których udział wzięło ponad 85 tys. osób. W 2017 r. najwyż-
sza była też średnia liczba uczestników przypadających na jedną imprezę - 1 981 osób.  
Po wyraźnym spadku przeciętnej liczby uczestników jednego wydarzenia w 2018 roku, 
w kolejnych dwóch latach nastąpił ponowny wzrost. Pokazuje to, że imprezy masowe w 
Puławach cieszą się zmienną popularnością, choć ostatnie lata wskazują na rosnące zain-
teresowanie mieszkańców tego rodzaju wydarzeniami.

Tabela 5 |  
Liczba imprez maso-
wych organizowanych 
w Puławach oraz 
ich uczestników w 
latach 2015-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Problemem, na który zwracają uwagę mieszkańcy, jest ograniczona oferta kinowa. Obecnie 
w mieście działa jedno kino – NoveKino Sybilla, należące do Instytucji Filmowej „MAX-FILM” 
– spółki będącej własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Repertuar filmów 
należy określić jako skromny w porównaniu do oferty kin sieciowych, co pogłębia negatyw-
ną ocenę dostępności usług rozrywkowych w Puławach.

Wydaje się, że aktualna oferta rozrywkowa i kulturalna miasta nie jest w stanie w dosta-
tecznym stopniu zaspokoić oczekiwań mieszkańców. Aż 42% osób, które wzięły udział  
w badaniu ankietowym, zadeklarowało, że mogąc decydować o przeznaczeniu środków 
miejskich, wydałoby je na działania związane z poprawą dostępu do kultury, w tym imprez 
i wydarzeń. Była to najczęściej wskazywana odpowiedź. Z drugiej strony wielkość miasta 
w naturalny sposób wyznacza granice możliwości poszerzania oferty kulturalnej. Pewne 
usługi rozrywkowe czy kulturalne dostępne są jedynie w większych ośrodkach, co stanowi 
o ich atrakcyjności zwłaszcza dla osób młodych.

Diagnoza Miasta Puławy na potrzeby opracowania  
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foto. Daniel Krawczyk
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3.5 Sport i rekreacja

Puławy dla aktywnych 

Instytucją odpowiedzialną w Puławach za realizację zadań z zakresu rozwoju, upowszech-
niania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Ośrodek zarządza następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi:

 ⚪ hala widowiskowo-sportowa,
 ⚪ Marina Puławy,
 ⚪ korty tenisowe,
 ⚪ pływalnia odkryta,
 ⚪ hala sportowa,
 ⚪ lodowisko,
 ⚪ stadion.

Fotografia 1 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach 

Źródło: https://www.mosir.pulawy.pl/pl/nowa_hala/galeria_zdjec (dostęp: 21.07.2021)

Hala widowiskowo-sportowa została oddana do użytku w grudniu 2020 r. Obiekt może po-
mieścić 3 362 widzów. Oprócz areny głównej w hali znajdują się również sauny, siłownie, 
sale konferencyjne, sale VIP, pomieszczenia odnowy biologicznej. Innym ważnym obiek-
tem sportowo-rekreacyjnym jest przystań jachtowa Marina Puławy, gdzie mieści się m.in.  
wypożyczalnia sprzętu wodnego, pole kempingowe, sala konferencyjna. Pomimo pan-
demii, w 2020 r. z Mariny skorzystało ponad 50 tys. spacerowiczów, co stanowiło wzrost  
o niemal 26% względem roku 2019.

Aktywny wypoczynek w Puławach umożliwiają również liczne atrakcyjne tereny rekre-
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acyjne: osiem parków i skwerów, błonia miejskie, bulwar nad Wisłą oraz plac Fryderyka 
Chopina, a także place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu.

Sami puławianie raczej pozytywnie oceniają ofertę sportową i rekreacyjną w mie-
ście. Dla ponad połowy mieszkańców jest to czynnik zachęcający do pozostania w 
Puławach. Przeciwne zdanie wyraziło 30% badanych, zaś dla 1/5 nie ma to znaczenia.  
Zdecydowanie pozytywnie postrzegana przez mieszkańców jest również atrakcyjność te-
renów rekreacyjnych. Aż 85% uważa ją za czynnik zachęcający do mieszkania w Puławach, 
a jedynie co dziesiąta osoba wyraża zdanie przeciwne. Co więcej, dla zaledwie 5% nie ma to 
znaczenia, co wskazuje, jak ważny jest to aspekt życia w ocenie mieszkańców.

Puławianie dobrze oceniają infrastrukturę dla rowerzystów – dwie na trzy osoby uznają 
ten czynnik jako zachętę do zamieszkania w Puławach. Przeciwne zdanie wyraziła ¼ 
respondentów. Mieszkańcy doceniają  tym samym inwestycje  realizowane w tym za-
kresie przez Miasto w ostatnich latach. Długość ścieżek rowerowych na terenie Puław  
w 2020 r. wyniosła ok. 32 km, w tym ponad 30 km podlegających Miastu i ok. 2 km przy 
drodze wojewódzkiej.

Aktywni puławianie 

Jak wynika z badań Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz danych GUS, Polacy coraz czę-
ściej angażują się w aktywności sportowe12. Również puławianie chętnie uprawiają sport 
- zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie. Świadczy o tym m.in. to, jak ważnym czynni-
kiem w ocenie jakości życia jest dla nich dostępność infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej. Pokazują to również statystyki dotyczące działalności klubów sportowych. Według 
danych GUS ich liczba w Puławach w ostatnich latach sukcesywnie się zwiększała. W ślad 
za tym rosła również liczba członków klubów sportowych. W 2020 r. w mieście działały już 
22 kluby i stowarzyszenia sportowe13, co wskazuje na utrwalenie tendencji rozwojowej w 
tym obszarze.

Tabela 6 |  
Liczba klubów  
sportowych i ich 
członków w Puławach 
w latach 2015-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wsparcie Miasta 

Co istotne, samo Miasto wspiera oddolne inicjatywy, mające na celu upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu wśród mieszkańców. W 2020 r., w ramach „Programu współpracy 
gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, 40 inicjatyw z zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej otrzymało łącznie 902 tys. zł dotacji miejskiej. Działania 
mające na celu promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców podejmowane są 
również przez MOSiR. Należy do nich m.in. kampania „Aktywne Puławy” czy uczestnictwo 
miasta w konkursie o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.

12 Kultura fizyczna w latach 2017 i 2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019; Badanie poziomu aktyw-
ności fizycznej społeczeństwa w 2018 r. – wyniki wstępne z fali wiosennej, Ministerstwo Sportu i Turystyki 2018.
13 Dane UM.
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Jak pokazują powyższe dane, puławianie coraz chętniej uprawiają sport, a dostępność 
infrastruktury, która im to umożliwi, jest dla nich bardzo ważna. Jednocześnie pandemia 
COVID-19 pokazała, jak istotna dla społeczeństwa jest możliwość korzystania z zewnętrznej 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zwłaszcza w czasach, gdy coraz więcej ludzi pracuje 
w pozycji siedzącej. Tym bardziej więc konieczne jest tworzenie sprzyjających temu warun-
ków na terenie całego miasta oraz promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców. 
W kontekście procesu starzenia się społeczeństwa znaczenia nabiera również zachęcanie 
osób starszych do prowadzenia aktywnego trybu życia i zapewnianie dostępu do podsta-
wowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w pobliżu miejsca zamieszkania.

3.6 Edukacja i wychowanie

Edukacja dzieci i młodzieży
Opinie puławian na temat możliwości kształcenia i jakości edukacji w ich mieście są wyraź-
nie podzielone. Połowa badanych uważa, że jest to aspekt, który skłania do opuszczenia 
Puław. Z drugiej strony, przeciwne zdanie wyraża niemal 2/5 respondentów, a tylko dla co 
10. osoby czynnik ten nie ma znaczenia.

Dostępne szkoły 

Dostępność usług edukacyjnych w Puławach zapewnia 13 szkół podstawowych, w tym 9 
prowadzonych przez Miasto Puławy14 oraz 18 szkół ponadpodstawowych15:

 ⚪ 8 liceów ogólnokształcących, w tym 2 funkcjonujące w ramach zespołów szkół prowa-
dzonych przez samorząd Miasta Puławy,

 ⚪ 5 techników,

 ⚪ 5 szkół branżowych I stopnia.

Oferta edukacyjna zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym jest 
zatem w Puławach wystarczająca, a dostępność edukacji ocenić należy raczej pozytywnie. 
By lepiej zrozumieć przyczynę negatywnych opinii mieszkańców w tym zakresie, należy 
zatem bliżej przyjrzeć się możliwościom kształcenia na poszczególnych poziomach.

14 Stan na 30.09.2020. Źródło: „Raport o stanie Miasta Puławy za 2020 r”.
15 Stan na 31.12.2019. Źródło: dane GUS dotyczące szkół dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem szkół 
specjalnych.

foto. Daniel Krawczyk
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Edukacja dla najmłodszych 

Na 13 szkół podstawowych w Puławach 9 prowadzonych jest przez samorząd miejski. Ich 
rozmieszczenie wraz z zaznaczonymi obwodami przedstawia Poniższa mapa.

Mapa 2 | Lokalizacja szkół podstawowych wraz z podziałem na obwody szkół w Puławach

Źródło: UM w Puławach
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W 196 oddziałach (w tym: 176 w szkołach prowadzonych przez Miasto) uczy się 3 701 
uczniów (w tym: 3 563 w placówkach miejskich)16. Według danych GUS liczba uczniów 
puławskich podstawówek w ostatnich latach ulegała zwiększeniu. Największy wzrost  
w latach 2016-2018 miał związek z likwidacją gimnazjów. Uwagę zwraca fakt, iż pomimo 
wzrostu liczby dzieci kształcących się w szkołach podstawowych na jeden oddział przy-
pada coraz mniej uczniów. Z punktu widzenia jakości kształcenia jest to dobre zjawisko – 
mniej uczniów może przekładać się na większą efektywność procesu nauczania. Z drugiej 
strony dla samorządu oznacza to rosnące koszty utrzymania systemu oświaty.

Wykres 17 |  
Zmiana liczby uczniów 
oraz liczby uczniów 
przypadających na 1 
oddział w szkołach pod-
stawowych w Puławach 
w latach 2010-2020

*Dane dla 2020 roku na podstawie „Raportu o stanie miasta Puławy za 2020 rok”. 
Stan na 30.09.2020.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz UM

Jakość edukacji 

Jakość kształcenia w puławskich szkołach podstawowych jest na dość dobrym poziomie. 
Wyniki egzaminów ósmoklasisty w puławskich szkołach nie odróżniają się znacząco od 
średnich rezultatów dla województwa i Polski. W przypadku języka polskiego i matematyki 
różnice były minimalne, wyraźnie lepiej zaś wypadł egzamin z języka angielskiego.

Wykres 18 | 
Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty w 2020 r. z 
j. polskiego, matematyki 
oraz j. angielskiego dla 
Puław, województwa 
lubelskiego oraz Polski 
(dane procentowe)

Dane dla sesji głównej egzaminu oraz arkuszy standardowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://mapa.wyniki.edu.plMapaEgzami-
now/ (dostęp: 14.06.2021)

Jeżeli chodzi o jakość nauczania w szkołach średnich, to tę ocenić należy zdecydowanie 
pozytywnie. Trzy puławskie licea, w tym dwa prowadzone przez Miasto (II i III LO), znalazły 
się w "Rankingu Perspektyw". Najlepiej wypadło II LO im. Komisji Edukacji Narodowej, zaj-
mując 10. miejsce w rankingu wojewódzkim i 240. w ogólnopolskim. Sklasyfikowano także  

16 Stan na 30.09.2020. Źródło: „Raport o stanie Miasta Puławy za 2020 r”.
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I LO im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (odpowiednio 15. i 302. miejsce) oraz III L 
im. Franciszka Dionizego Kniaźnina (46. i 837. miejsce)17.

Wśród techników najwyższe miejsce zajął Zespół Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-
Curie – szkoła ta została sklasyfikowana na 7. miejscu w województwie oraz 89. w Polsce. 
Kolejne placówki w rankingu to Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej oraz Zespół Szkół 
nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, które zajęły odpowiednio 17. miejsce w województwie 
i 246. w Polsce oraz 26. w województwie i poniżej 500. miejsca w skali kraju18.

Biorąc pod uwagę powyższe rezultaty osiągane przez puławskie szkoły – zarówno pod-
stawowe, jak i średnie – stwierdzić można, że jakość edukacji w Puławach jest na dobrym 
poziomie. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie odróżniają się istotnie od rezultatów w skali 
województwa i Polski, a pozycje szkół średnich w rankingach wskazują, że uczniowie mogą 
uczęszczać do placówek dobrze wypadających na tle województwa.

Edukacja techniczna

Specyfika Puław i przemysłowy charakter miasta generują potrzebę kształcenia młodych 
w kierunkach technicznych. Zainteresowanie nauką w puławskich technikach w ostatnich 
latach sukcesywnie rosło. Towarzyszący temu spadek liczby uczniów liceów sprawił, że 
widoczna była tendencja do zmniejszania się różnicy pomiędzy liczbą uczniów w liceach 
ogólnokształcących i technikach. Jednak po ostatecznym wygaszeniu gimnazjów i spo-
wodowanym tym wzroście liczby uczniów w szkołach średnich, dysproporcja ponownie 
uległa zwiększeniu. Biorąc pod uwagę charakterystykę lokalnej gospodarki, wydaje się, że 
należy zachęcać do podejmowania kształcenia technicznego, dostosowanego do potrzeb 
puławskich przedsiębiorstw, najlepiej we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Wykres 19 |  
Liczba uczniów szkół 
średnich w Puławach 
w latach 2010-2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na uwagę zasługuje dobry stan infrastruktury szkolnej w Puławach. Większość placówek 
posiada nowoczesną bazę sportowo-rekreacyjną. Przy Szkole Podstawowej nr 6 znajduje 
się wielofunkcyjny kompleks boisk, zaś SP 10 oraz SP 11 dysponują krytymi pływalniami,  
z których korzystają również uczniowie innych szkół.

Usługi opiekuńczo-wychowawcze
Puławianie dobrze oceniają dostępność żłobków i przedszkoli. W opinii 73% badanych 

17 Ranking wojewódzki liceów 2021 - Lubelskie, link: https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-
-lubelski (dostęp 14.06.2021).
18 Ranking wojewódzki techników 2021 - Lubelskie, link: https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/
ranking-lubelski (dostęp 14.06.2021).
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jest to czynnik zachęcający do pozostania w mieście, podczas gdy według zaledwie 12% 
skłania on do opuszczenia Puław. Przez znaczną część mieszkańców Puławy są również 
postrzegane jako miejsce dobre do życia dla rodzin z małymi dziećmi (48,9%). Opinie te 
zdają się mieć odzwierciedlenie w rzeczywiście dobrej dostępności żłobków i przedszkoli 
w Puławach.

W 2020 r. w Puławach funkcjonowało 17 przedszkoli: 12 miejskich oraz 5 niepublicznych. 
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich oraz oddziałów zerowych przy 
szkołach podstawowych wyniosła 1 571, zaś 273 dzieci objętych było opieką przedszkolną 
w placówkach niepublicznych19. W ostatnich latach całkowita liczba dzieci w przedszko-
lach i oddziałach zerowych nie ulegała znaczącym zmianom, nieznacznie rosła jednak po-
pularność przedszkoli niepublicznych.

Tabela 7 | Liczba dzieci 
uczęszczających do 
przedszkoli publicznych 
oraz niepublicznych, w 
tym do oddziałów zero-
wych w szkołach pod-
stawowych, w latach 
2018-2020. Stan na 30 
września danego roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie Miasta Puławy za 2020 r.

Utrzymywanie dużej liczby miejsc w przedszkolach wraz ze zmianami demograficznymi 
sprawia, że dostępność miejsc w placówkach przedszkolnych poprawia się. Jak pokazuje 
poniższy wykres, liczba dzieci objętych opieką przedszkolną na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 
stale rośnie.

Wykres 20 | 
Liczba dzieci w pla-
cówkach wychowania 
przedszkolnego na 
1 tys. dzieci w wieku 
3-5 lat w Puławach 
w latach 2010-2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2020 r. w Puławach funkcjonował również jeden żłobek miejski z oddziałami w pięciu 
przedszkolach. Placówka ta dysponowała 156 miejscami i zapewniała dziesięciogodzinną 
opiekę dzieciom w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.  W 2020 r. średnio opieką 
w ciągu roku objętych było 134 dzieci. Ponadto rodzice korzystać mogli z usług placówek 
niepublicznych: pięciu żłobków oraz jednego klubu dziecięcego, które oferowały łącznie 
182 miejsca.

Na podstawie przytoczonych danych stwierdzić można, że dostępność miejsc w żłobkach 
oraz przedszkolach jest wystarczająca. Uzasadnia to opinię mieszkańców i stanowi ważny 
czynnik zachęcający do zamieszkania w mieście dla młodych rodzin.

19 Stan na 30.09.2020. Źródło: „Raport o stanie Miasta Puławy za 2020 r".
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Rosnące koszty systemu 

Coraz poważniejszym wyzwaniem dla miasta są jednak wzrastające koszty systemu oświa-
ty i wychowania. Utrzymanie wysokiego standardu infrastruktury szkolnej przy spadającej 
liczbie uczniów w przeliczeniu na 1 oddział oznacza rosnące obciążenie dla miejskiego bu-
dżetu. W 2020 r. subwencja oświatowa pokryła jedynie 48,62% całkowitych kosztów, wyno-
szących 88 714 108,00 zł. Podobnie sytuacja wyglądała w poprzednich latach.

Tabela 8 |  
Wydatki bieżące gminy 
Miasto Puławy na 
oświatę i wychowanie 
w latach 2018-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie Miasta Puławy za 2020 r.

Dane te należy uznać za niepokojące, gdyż taka sytuacja może niekorzystnie wpłynąć na 
jakość edukacji w mieście. Istnieje bowiem ryzyko, że utrzymanie się tego trendu skutko-
wać będzie koniecznością zmniejszenia liczby oddziałów, a być może nawet rozważenia 
optymalizacji sieci placówek szkolnych.

3.7 Mieszkalnictwo
Wielu puławian negatywnie ocenia sytuację na lokalnym rynku mieszkaniowym. Zdaniem 
77% badanych dostępność i przystępność cenowa mieszkań na sprzedaż jest czynnikiem 
skłaniającym do opuszczenia miasta. Z kolei 71% respondentów w ten sam sposób ocenia 
dostępność mieszkań na wynajem. Przeciwnego zdania – że aspekt ten zachęca do pozo-
stania – było odpowiednio: 13% i 16%. Co wpływa na tak negatywną opinię mieszkańców? 
Jak kształtuje się sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości?

W 2019 r. całkowita liczba mieszkań w Puławach wyniosła 20 280, co oznaczało wzrost  
o blisko 7% w porównaniu do roku 2010. W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców liczba 
mieszkań zwiększyła się w tym samym okresie o 13% – w 2010 r. wynosiła 379, podczas gdy  
w 2019 r. było to już 428 lokali.

Wykres 21 |  
Liczba mieszkań w wiel-
kościach bezwzględ-
nych oraz w przeliczeniu 
na 1 tys. mieszkań-
ców w Puławach w 
latach 2010-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Powyższe dane wskazują, że wzrost dostępności mieszkań w Puławach wzmacniany jest 
przez spadającą liczbę mieszkańców. Podobne zjawisko ma miejsce w przypadku przecięt-
nej powierzchni mieszkania. W ostatnich latach zwiększyła się ona nieznacznie (zaledwie 
o 2,5%) – z 56,5 m2 w 2010 r. do 57,9 m2 w 2019 r. Jednak w przeliczeniu na 1 osobę wzrost 
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ten wyniósł już blisko 16%. Jednocześnie należy zauważyć, iż cały czas budowane są nowe 
budynki mieszkalne – zarówno jedno-, jak i wielorodzinne. Jak pokazuje poniższa tabela, 
liczba mieszkań oddawanych do użytku zmienia się z roku na rok. W 2020 r. były to aż 323 
mieszkania, z czego 284 w nowym budownictwie. Wynikało to z oddania do użytku aż sied-
miu budynków wielorodzinnych, na które składały się 243 mieszkania.

Tabela 9 | Liczba mieszkań oddanych do użytku w Puławach w latach 2010-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wydaje się, że w kolejnych latach mieszkań będzie wciąż szybko przybywać. Wskazuje na to 
rosnąca liczba wydawanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych.

Tabela 10 |  
Pozwolenia na budowę 
nowych budynków 
mieszkalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Większość nowych budynków mieszkalnych powstaje na potrzeby własne inwestorów, po-
zostałe przeznaczone są na sprzedaż lub wynajem. W 2019 r. w ogólnej liczbie 48 oddanych 
do użytku budynków mieszkalnych 26 miało formę indywidualnego budownictwa, a 21 
powstało z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Oddano do użytku także jeden bu-
dynek spółdzielczy i był to pierwszy wybudowany w tej formie obiekt mieszkalny od 2012 r. 
Ostatni budynek komunalny powstał zaś w 2011 r. Widać zatem, że te formy budownictwa 
mają znikomy wpływ na dostępność mieszkań w Puławach.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, wydaje się, że negatywna ocena mieszkańców w tym 
zakresie wynika w większym stopniu z cen mieszkań niż z samej ich podaży. Jak pokazuje 
poniższy wykres, średnie ceny za m2 na rynku mieszkaniowym w powiecie puławskim ule-
gały w ostatnich latach wahaniom. Dotyczyło to zwłaszcza cen na rynku pierwotnym. Na 
rynku wtórnym od 2016 r. następował wzrost ceny za m2.

Wykres 22 | 
Średnia cena za m2 
lokalu mieszkalnego 
sprzedanego  
w ramach transakcji 
rynkowych w powiecie 
puławskim w latach 
2015-2019 (zł/m2)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

36



Główny Urząd Statystyczny podaje dane dla powiatów, dlatego ustalenie faktycznej śred-
niej ceny za m2 w Puławach jest utrudnione. Jednak jak wynika z danych portalu adreso-
wo.pl20, zbierającego informacje o rynku nieruchomości także dla mniejszych miejscowo-
ści, od 2019 r. rzeczywiście obserwowany jest w Puławach wyraźny wzrost cen mieszkań. 
W ostatnim kwartale 2018 r. mediana cen za m2 w ogłoszeniach zamieszczonych na ww. 
portalu wyniosła dla Puław 3 859 zł. W tym samym okresie 2019 r. było to już 4 540 zł,  
a 2020 r. - 5 510 zł. 

Dane te potwierdzają, że głównym problemem puławskiego rynku nieruchomości jest 
znaczny wzrost cen lokali mieszkaniowych, za którym nie podąża w zbliżonym tempie 
wzrost dochodów. Tym samym, coraz trudniej wielu ludziom pozwolić sobie na zakup wła-
snego mieszkania, co nie zachęca do pozostania w mieście. W badaniach społecznych 30% 
respondentów zadeklarowało, że mogąc decydować o przeznaczeniu środków miejskich 
na cele związane z rozwojem Puław, wydaliby je na poprawę jakości i dostępności miesz-
kań. Kluczowe dla ograniczenia emigracji z Puław wydaje się zatem wspieranie działań po-
prawiających dostępność cenową lokali mieszkalnych.

Mieszkaniowy zasób gminy 
Istotną kwestię w tym kontekście stanowi również dostępność lokali mieszkalnych dla naj-
mniej zamożnych puławian. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego21 zaspokajanie potrzeb mieszka-
niowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy do zadań własnych gminy. 
W tym celu Miasto Puławy tworzy i utrzymuje zasób mieszkaniowy, na który składają się 
obecnie 622 lokale w 65 budynkach22 zlokalizowanych głównie w centralnej części miasta, 
co obrazuje poniższa mapa. Miejskie budynki komunalne skupione są ponadto na północy 
Puław w rejonie os. Wólka Profecka oraz na południu – przy ul. Norblina. 

Liczba lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy z roku na rok spada. Jeszcze  
w 2015 r. Miasto dysponowało 742 lokalami. Obecnie jest ich już o 120 mniej, co oznacza 
spadek na przestrzeni ostatnich lat aż o 16%. Ma to związek z możliwością wykupu miesz-
kań przez dotychczasowych najemców za połowę lub zaledwie 1/5 ich wartości23. 

Tymczasem lista oczekujących na przydział mieszkania jest długa i wynosi obecnie 186 
osób24. By Miasto mogło skutecznie realizować zadania związane z zaspokajaniem potrzeb 
mieszkaniowych najmniej zamożnych puławian, konieczne jest zatem powiększanie miesz-
kaniowego zasobu gminy poprzez budowę nowych budynków lub zakup lokali na rynku  
(w sytuacji, gdy jest to ekonomicznie uzasadnione). 

Standard mieszkań komunalnych jest zróżnicowany. Wszystkie wyposażone są w łazienkę 
i ustęp spłukiwany oraz znajdują się w budynkach podłączonych do miejskiego wodocią-
gu. Znaczna część lokali w budynkach należących do Miasta nie posiada jednak instalacji 
c.w.u. Różny jest również stan techniczny budynków, w których się znajdują. Generalnie 

20 Ceny mieszkań Puławy, link: https://adresowo.pl/ceny-mieszkan/lubelskie/pulawy/ (dostęp: 26.05.2021).
21 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.).
22 358 lokali znajduje się w 21 budynkach należących do Miasta, zaś 264 lokale zlokalizowane są w budyn-
kach wspólnot mieszkaniowych. Stan na wrzesień 2021.
23 Na mocy Uchwały Nr VI/60/19 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warun-
ków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży nieruchomości oraz opłaty 
za przekształcenie, najemcy zamieszkujący lokal komunalny na podstawie umowy najmu zawartej przed 1 
stycznia 2019 r. mają prawo do skorzystania z 80% bonifikaty, zaś ci, którzy umowę najmu zawarli po tym 
terminie, mogą wykupić dotychczas zajmowany lokal z 50% bonifikatą.
24 Stan na wrzesień 2021.
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w lepszym stanie są budynki wspólnot mieszkaniowych. Spośród budynków gminnych 
kilka jest w złym lub przeciętnym stanie technicznym, co wiąże się przede wszystkim z ich 
wiekiem.

Mapa 3 | Lokalizacja mieszkań komunalnych w Puławach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM.
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3.8 Dostęp do Internetu
Dla wielu osób dostęp do szybkiego i stabilnego łącza internetowego staje się w dzisiej-
szych czasach podstawową potrzebą. Internet to nie tylko oferta rozrywkowa, ale także 
możliwość korzystania z usług publicznych, a przede wszystkim niezbędne narzędzie 
pracy. Sieć wysokiej przepustowości konieczna jest także do zapewnienia sprawnego funk-
cjonowania administracji publicznej oraz wdrażania rozwiązań z zakresu smart city.

Miasto Puławy zrealizowało projekt inwestycyjny „Puławy w sieci – budowa szerokopa-
smowej sieci teleinformatycznej i usług” obejmujący m.in. wybudowanie ponad 41 km 
miejskiej sieci światłowodowej. Projekt realizowany był w latach 2007-2013, a jego wartość 
wyniosła niemal 18 mln zł25. Puławska Sieć Światłowodowa zarządzana jest przez MPWiK 
i dociera przede wszystkim do instytucji publicznych, takich jak urzędy, placówki medycz-
ne czy szkolne.

Problemem pozostaje natomiast dostęp indywidualnych odbiorców do szybkiego 
Internetu. Mieszkańcy zwracają uwagę na ograniczoną ofertę w tym zakresie. Na pytanie  
o sposób dysponowania środkami z budżetu miasta część respondentów odpowiedziało, 
że pieniądze powinny zostać przeznaczone na poprawę dostępności i jakości szybkiego 
Internetu światłowodowego.

W kontekście rosnącej popularności pracy zdalnej zapewnienie dostępu do szybkiego 
Internetu może być dobrym sposobem na skłonienie części mieszkańców do pozostania w 
Puławach lub zachęcenie osób z innych ośrodków do przeprowadzki do miasta.

25 Puławy w sieci – budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i usług, link: https://www.pulawy.
eu/informacje/pulawy-w-sieci-budowa-szerokopasmowej-sieci-telein,782 (dostęp: 23.06.2021)
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4. Gospodarka  
 i rynek pracy

foto. Krzysztof Wójcik
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Gdyby miał(a) Pan(i) możliwość wyboru, 
to gdzie chciał(a)by Pan(i) mieszkać?

„Jako student i lokalny patriota będę musiał 
opuścić Puławy w celu znalezienia pracy (…)”

„Chciałbym zamieszkać w Puławach lub 
okolicach, lecz sytuacja zawodowa zmusza 

mnie do mieszkania w dużym mieście”.

„Puławy są pięknym miastem, ale 
małym, gdzie brakuje miejsc pracy”.

Opinia puławian o lokalnej gospodarce i rynku pracy nie jest dobra. To niska ocena atrak-
cyjności rynku pracy i powiązanych z tym zarobków w Puławach stanowi czynnik decydu-
jący o emigracji z Puław. Brak atrakcyjnych miejsc pracy czy też brak pracy w ogóle spra-
wia, że rodowici puławianie, choć często sentymentalnie związani z Puławami, zmuszeni 
są opuścić miasto.

4.1 Gospodarka w Puławach
Zdaniem zaledwie 11,6% badanych Puławy są dobrym miejscem do życia i rozwoju dla 
osób przedsiębiorczych, a w opinii 54% warunki do zakładania i prowadzenia firmy są czyn-
nikiem skłaniającym do opuszczenia miasta. 

Z drugiej strony aż 33% uważa, że w mieście dobrze żyje się osobom z wykształceniem 
technicznym, „mającym fach w ręku”. Była to czwarta najczęściej wskazywana przez re-
spondentów odpowiedź, podczas gdy kolejne uzyskały znacznie niższy wynik. Może mieć 
to związek z profilem gospodarczym miasta i postrzeganiem Puław przez pryzmat dwóch 
największych pracodawców, jakimi są Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA oraz 
Mostostal Puławy SA. Jak w istocie kształtuje się struktura gospodarcza Puław? Czy można 
mówić o Puławach, że są miastem z silnie rozwiniętą monokulturą gospodarczą, gdzie do-
minuje przemysł?

Gospodarka w liczbach
Według stanu na 31.12.2020 w Puławach zarejestrowanych było 4 958 podmiotów gospo-
darczych. Choć od 2010 roku ich liczba sukcesywnie spadała, to w ostatnim roku odno-
towano nieznaczny wzrost (3%). W strukturze wielkościowej dominują mikroprzedsiębior-
stwa (96%), niespełna 3% stanowią małe firmy zatrudniające 10-49 pracowników, zaś 1% to 
podmioty zatrudniające 50-249 osób. W Puławach funkcjonuje ponadto 5 przedsiębiorstw 
z liczbą pracowników 250-999 oraz 2 zatrudniające co najmniej 1000 osób. Liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów w 2020 roku wyniosła 343. Z kolei 178 podmiotów zostało 
wyrejestrowanych.
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Rysunek 1 |  
Podstawowe dane  
nt. podmiotów gospo-
darczych w Puławach 
w 2020 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 23 | 
Liczba podmiotów 
gospodarczych w 
przeliczeniu na 1 
tys. mieszkańców w 
latach 2010-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według stanu na koniec 2020 roku na 1 tys. mieszkańców przypada w Puławach niespełna 
106 podmiotów gospodarczych. Wprawdzie jest to więcej niż w całym województwie (92), 
ale jednocześnie znacznie mniej niż wynosi średnia krajowa (123). Co znamienne, podczas 
gdy wartość tego wskaźnika w ostatniej dekadzie zarówno w regionie, jak i w całym kraju 
wzrosła o ponad 20%26, w Puławach odnotowano wzrost o zaledwie 2,3%. Może to świad-
czyć o pewnej stagnacji Puław i de facto pogarszających się warunkach do prowadzenia 
biznesu w mieście.

Jak rzeczywiście kształtują się warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Puławach? 
Jakie działania podejmuje Miasto, by je poprawiać?

26 W przypadku województwa lubelskiego na koniec 2020 roku wartość wskaźnika była o ponad 22% 
wyższa niż w roku 2010, zaś w odniesieniu do średniej krajowej w tym samym okresie nastąpił wzrost o prze-
szło 20%.

4 958

343

178

105,6

Podmiotów gospodarczych

Podmioty gospodarcze
nowo zarejestrowane

wyrejestrowanych podmiotów
gospodarczych
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Puławy dla przedsiębiorców

Gdyby mógł/mogła Pan(i) decydować o 
dysponowaniu pieniędzmi miasta, to na 
jakie działania służące rozwojowi Puław 

przeznaczył(a)by Pan(i) środki?

„Wsparcie przedsiębiorców, szeroki zakres 
konsultacji i działań mających na celu 

poprawę sytuacji na rynku pracy”.

„Tworzenie warunków do tworzenia miejsc 
pracy, zachęty dla przedsiębiorstw”.

„Pozyskanie nowych przedsiębiorstw 
i firm oferujących pracę”.

„Stworzenie warunków do otwierania firm”.

Zdaniem puławian warunki do prowadzenia biznesu w mieście powinny być lepsze. 
Świadczy o tym przywołany już odsetek wskazań odpowiedzi „dla osób przedsiębiorczych” 
na pytanie „dla kogo Puławy są dobrym miejscem do życia i rozwoju?”. Mówi o tym również 
często dostrzegana przez respondentów potrzeba poprawiania warunków do prowadze-
nia biznesu, tworzenia nowych miejsc pracy, przyciągania przedsiębiorców itp. w odpowie-
dzi na pytanie o to, na jakie cele powinny zostać przeznaczone pieniądze z kasy miejskiej.

Na warunki do prowadzenia biznesu składa się szereg czynników, takich jak dostęp do 
miejsc na prowadzenie firmy (przestrzeni coworkingowych, lokali użytkowych, terenów 
pod inwestycje) czy też wsparcie ze strony instytucji otoczenia biznesu.

Dostęp do miejsc na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

Oferta Miasta w zakresie udostępniania miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej 
koncentruje w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. PPN-T posiada w swojej ofer-
cie wynajem w pełni wyposażonych pomieszczeń biurowych o zróżnicowanej powierzchni 
od 13 do nawet 100 m2. Istnieje również możliwość najmu w PPN-T stanowiska pracy w prze-
strzeni otwartej (tzw. „open space”)27.

Ofertę PPN-T uzupełnia komercyjna oferta wynajmu lokali użytkowych. Na portalu nie-
ruchomości-online.pl28 w maju 2021 r. dostępnych było 19 ogłoszeń zawierających oferty 

27 Powierzchnie biurowe PPN-T, link: https://ppnt.pulawy.pl/index.php/oferta-ppn-t/powierzchnie- 
biurowe-ppn-t/(dostęp: 10.05.2021)    
      
28 Lokale użytkowe na wynajem Puławy - Oferty wynajmu lokali użytkowych, link : https://pulawy.nieru-
chomosci-online.pl/lokale-uzytkowe,wynajem/ (dostęp: 10.05.2021)
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wynajmu lokali użytkowych w Puławach. Najwięcej ofert dotyczy wynajmu lokali o prze-
znaczeniu biurowym, w tym lokali typu „open space” czy też lokali w biurowcach. Pozostałe 
to lokale handlowo-usługowe oraz usługowe, a także jedna hala z przeznaczeniem m.in. na 
magazyn, produkcję, handel, usługi itp.

Instytucje otoczenia biznesu 

Instytucje otoczenia biznesu w Puławach tworzą w szczególności organizacje przedsię-
biorców, tj. Cech Rzemiosł Różnych, Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości oraz 
Puławska Izba Gospodarcza. Ich rolą jest wspieranie przedsiębiorców w prowadzeniu 
biznesu.

Cech Rzemiosł Różnych w Puławach działa na rzecz zrzeszonych w nim przedsiębiorców, 
wspierając ich w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów związanych z prowadzeniem 
firmy. Do podstawowych działań Cechu należy m.in.29:

 ⚪ reprezentowanie interesów swoich członków przed organami władzy oraz ochrona ich 
praw,

 ⚪ organizowanie i prowadzenie szkoleń dla zrzeszonych przedsiębiorców,

 ⚪ prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej i oświatowej na rzecz zrzeszonych 
członków,

 ⚪ utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki.

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” powstała w 1994 roku z inicjatywy 
Gminy Miasto Puławy, Zakładów Azotowych „Puławy” SA, Instytutu Nawozów Sztucznych 
w Puławach oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Puławy” z siedzibą  
w Puławach. Obecnie Rada Fundatorów składa się z przedstawicieli Miasta Puławy, Grupy 
Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Puławskiej Izby Gospodarczej, Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego, Lubelskiej Fundacji Rozwoju, 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu 
Nowych Syntez Chemicznych. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w szcze-
gólności w zakresie30:

 ⚪ wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,

 ⚪ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych utratą 
pracy,

 ⚪ nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Oferta Fundacji obejmuje usługi informacyjne i doradcze w zakresie innowacji i transfe-
ru wiedzy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia, usługi finanso-
we oraz przygotowywanie wniosków aplikacyjnych. W ramach FPCP działają: Puławski 
Fundusz Pożyczkowy, Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Punkt Konsultacyjny 
dla Przedsiębiorców.

Puławska Izba Gospodarcza powstała w 2001 roku i od tamtej pory wspiera swoich człon-
ków oraz działa na rzecz rozwoju gospodarczego Puław i Powiatu Puławskiego. Obecnie 

29 Cech Rzemiosł Różnych w Puławach, link: http://www.cech.pulawy.pl/statut.html (dostęp: 11.05.2021)
30 Statut Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”.
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Izba liczy ponad 80 przedsiębiorców zatrudniających od kilku do kilkuset pracowników31. 
Do jej podstawowych zadań należy w szczególności32:

 ⚪ obrona interesów gospodarczych członków Izby,

 ⚪ współtworzenie założeń oraz warunków rozwoju gospodarki w regionie,

 ⚪ wspieranie przedsiębiorczości.

Szczególnie istotne w ostatnim czasie jest wsparcie tych przedsiębiorców, których sytu-
acja ekonomiczna uległa znacznemu pogorszeniu wskutek pandemii COVID-19. Mogą oni 
ubiegać się o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości bądź o cał-
kowite zwolnienie z podatku po spełnieniu odpowiednich warunków33. Dostępne jest dla 
nich również wsparcie polegające na umorzeniu (w całości lub w części), odroczeniu lub 
rozłożeniu na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości 
należących do Miasta Puławy bądź jego jednostek organizacyjnych34.

Wydaje się zatem, że negatywna ocena warunków do prowadzenia działalności gospodar-
czej wyrażona przez mieszkańców w ankietach nie ma w pełni uzasadnienia w rzeczywi-
stości i może wynikać z porównania Puław do innych, większych ośrodków miejskich, gdzie 
są one siłą rzeczy lepsze. Może to jednak sprawiać, że przedsiębiorcy swoje firmy zakładać 
i prowadzić będą poza Puławami, co z kolei potęgować będzie kryzys demograficzny, z 
jakim boryka się miasto.

Od dobrych warunków do prowadzenia działalności zależy również to, czy Miasto jest 
zdolne, by przyciągać nowe inwestycje. Jest to dla Puław o tyle istotne, że pojawienie się 
na rynku przedsiębiorców różnych branż może stworzyć przeciwwagę dla głównego pra-
codawcy, jakim jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA, podnosząc tym samym 
atrakcyjność lokalnego rynku pracy dla mieszkańców. Może też wpłynąć na wysokość wy-
nagrodzeń w Puławach.

Puławy – miasto przyjazne inwestorom?
Rysunek 2 | 
Strona miejska dedyko-
wana przedsiębiorcom 

Źródło:  http://egospodarka.pulawy.eu/  (dostęp: 21.06.2021) 

31 Puławska Izba Gospodarcza, link: http://izbapulawy.pl/o-nas/ (dostęp: 11.05.2021).
32 Statut Puławskiej Izby Gospodarczej w Puławach.
33 Uchwała nr XVIII/188/20 Rady Miasta Puławy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia oraz prze-
dłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicz-
nych z powodu COVID-19.
34 Uchwała nr XVIII/189/20 Rady Miasta Puławy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegóło-
wych zasad udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie przypadających Miastu Puławy lub jego jednostkom organizacyjnym za okres 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.
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Puławy to miasto przyjazne inwestorom – tak głosi hasło na miejskiej stronie internetowej 
dla przedsiębiorców. Decydują o tym nie tylko omówione w poprzednim punkcie korzystne 
warunki do prowadzenia biznesu, ale również:

 ⚪ atrakcyjne położenie miasta (130 km do Warszawy, 45 km do Lublina, 55 km do lotniska 
w Świdniku),

 ⚪ dostępne tereny inwestycyjne,

 ⚪ ulgi i preferencje podatkowe.

Na ile te wskazywane atuty Puław rzeczywiście mogą przyciągać do miasta inwestycje?

Tereny inwestycyjne 

Ofertę inwestycyjną Puław tworzą tereny Puławskiego Parku Przemysłowego, oferta inwe-
stycyjna gminy oraz innych podmiotów.

Puławski Park Przemysłowy powstał w 2003 roku z inicjatywy Zakładów Azotowych 
„Puławy” SA oraz Gminy Miasto Puławy. Teren PPP to kilkaset hektarów przeznaczonych 
pod inwestycje typu „greenfield”. Oferta inwestycyjna PPP skierowana jest przede wszyst-
kim do podmiotów przemysłu chemicznego i pokrewnych, co uniemożliwia pozyskiwanie 
inwestycji z innych branż. Nie pozwala tym samym na przełamanie monokultury gospodar-
czej tworzonej przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA i podniesienie konkuren-
cyjności lokalnego rynku pracy.

Oferta inwestycyjna gminy obejmuje zaledwie dwa tereny o zróżnicowanym przeznacze-
niu i łącznej powierzchni blisko 5,5 ha zlokalizowane przy ulicy Sosnowej oraz Towarowej. 
Szczegóły zawiera poniższa tabela.

Tabela 11 | Oferta inwestycyjna Miasta Puławy

Źródło: dane UM

Brak atrakcyjnych terenów pod inwestycje będących w zasobach gminy, stanowi istotny 
problem, który utrudnia, a często wręcz uniemożliwia skuteczne pozyskiwanie inwestycji. 
Wprawdzie ofertę inwestycyjną uzupełniają również inne tereny, będące w większości wła-
snością prywatną, jednak brak możliwości swobodnego dysponowania nimi tworzy istotną 
barierę w przyciąganiu inwestorów.

Potencjalne prywatne tereny inwestycyjne zlokalizowane są na osiedlu Wólka Profecka 
(około 37,4 ha) oraz w rejonie ul. Kolejowej (około 66 ha). Obecnie są to głównie nieużytki 
lub tereny rolnicze o zróżnicowanym przeznaczeniu wskazanym w planach zagospodaro-
wania przestrzennego – od terenów usługowo-handlowych poprzez przemysł i składy po 
tereny inwestycji działalności uciążliwej.

Tymczasem w Puławach poszukiwane są w szczególności tereny pod budowę hal i maga-
zynów (działki o powierzchni od 1 do 2 ha), farm fotowoltaicznych (działki o powierzchni do 
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4-5 ha), a także pod zabudowę wielorodzinną.

Ulgi i preferencje podatkowe 

Dodatkową zachętę dla przedsiębiorców do inwestowania w Puławach mają stanowić 
ulgi i preferencje podatkowe. W oparciu o Uchwałę nr X/90/15 Rady Miasta Puławy z dnia  
24 czerwca 2015 roku przedsiębiorca, który dzięki realizacji nowej inwestycji utworzył nowe 
miejsca pracy, może ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zwolnienie do-
tyczy gruntów, budynków i budowli (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy wskutek realizacji nowej 
inwestycji. Okres, na jaki przysługuje, uzależniony jest od liczby nowo utworzonych miejsc 
pracy i wynosi 12 lub 24 miesiące35.

Tabela 12 |  
Warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości w M. Puławy dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały nr XXX/304/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 kwietnia 2021 
roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis 
w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Puławy – miasto innowacji
Ważnym zagadnieniem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną Puław, są innowacje. 
Puławy, choć nie są dużym miastem, z pewnością można nazwać miastem innowacyj-
nym. Mieści się tu bowiem aż 5 instytutów naukowych, co na miasto średniej wielkości 
stanowi ewenement w skali kraju. Swoją działalność prowadzi Puławski Park Naukowo-
Technologiczny, a w strukturze gospodarczej istotną rolę odgrywa tu również Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe „Puławy” SA.

Instytuty badawcze 

O wysokim poziomie innowacyjności świadczy przede wszystkim fakt, iż na terenie Puław 
funkcjonują ważne instytuty naukowe, stanowiące istotny zasób miasta:

 ⚪ Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy,

 ⚪ Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

 ⚪ Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych,

 ⚪ Wojskowy Instytut Higieny,

 ⚪ Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Pszczelnictwa w Puławach.

35 Uchwała nr XXX/304/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnienia od po-
datku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
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Puławski Park Naukowo-Technologiczny 

Niezwykle ważnym instrumentem podnoszenia konkurencyjności puławskiej gospodarki, 
wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy 
i kapitału jest Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Głównym celem, jaki postawiono 
przed PPN-T, jest „ożywienie gospodarcze w regionie poprzez skuteczne wdrażanie rozwią-
zań w zakresie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Od 2013 roku Park wspiera 
przedsiębiorczość w Puławach, oferując na wynajem m.in. powierzchnie biurowe, sale kon-
ferencyjne, miejsca w przestrzeni coworkingowej.

W sposób szczególny oferta PPN-T kierowana jest do firm innowacyjnych. Obok zwykłych 
pomieszczeń biurowych w Parku wynająć można również pomieszczenia laboratoryj-
ne. Obecnie na terenie PPN-T działają cztery laboratoria36. W jego strukturze funkcjonuje 
ponadto Inkubator Technologiczny, dysponujący kompleksem laboratoryjno-biurowo-
-produkcyjnym. Inkubowani przedsiębiorcy mogą skorzystać z dostępu do nowoczesnej 
infrastruktury, a także bogatego pakietu usług okołobiznesowych, takich jak doradztwo, 
szkolenia, pożyczki, poręczenia, wspierających ich rozwój37.

Wschodni Akcelerator Biznesu 

W ramach projektu „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” z wsparcia  
w PPN-T korzystać mogą innowacyjne startupy. WAB dedykowany jest osobom, które 
swój pomysł na innowacyjny produkt lub usługę w branży ekologicznej, spożywczej, pro-
duktów rolno-spożywczych, a także IT/ICT chcą przekształcić w rentowny biznes i założyć 
działalność gospodarczą na terenie jednego z województw Polski Wschodniej. Oferta WAB 
obejmuje:

 ⚪ zapewnienie powierzchni biurowej,

 ⚪ wsparcie ekspertów przez cały okres inkubacji,

 ⚪ organizację programu inkubacji,

 ⚪ obsługę księgową,

 ⚪ obsługę prawną,

 ⚪ wydarzenia dedykowane inkubowanym startupom,

 ⚪ warsztaty i szkolenia,

 ⚪ usługi specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego inkubowane-
go startupu.

36 Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Laboratoria, link: https://ppnt.pulawy.pl/index.php/laborato-
ria/ (dostęp: 11.05.2021).
37 Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Inkubator Technologiczny, link: https://ppnt.pulawy.pl/index.
php/oferta-ppn-t/inkubator-technologiczny-ppn-t/ (dostęp: 11.05.2021).
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Puławy – miasto przemysłowe?
Puławy wielu kojarzą się z Zakładami Azotowymi, które swoją działalność na terenie miasta 
prowadzą już ponad pół wieku38. Na ogromne znaczenie Zakładów Azotowych dla gospo-
darki, ale też rynku pracy w Puławach wskazują rankingi największych firm w Polsce, w któ-
rych Zakłady zajmują wysokie pozycje. W 2020 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 
SA (Grupa Kapitałowa) uplasowała się na 115. miejscu wśród 2000 największych firm  
w Polsce39 oraz na miejscu 96. na liście 500 podmiotów40. Nie powinno zatem dziwić, że tak 
mocno wpisały się w jego krajobraz i funkcjonują w świadomości mieszkańców jako jego 
stały element. Stanowi to zarówno atut Puław, niepodważalny zasób miasta, z uwzględ-
nieniem którego może budować swoją przyszłość, ale również pewną słabość. Puławy 
postrzegane są bowiem jako miasto przemysłowe, przez co wielu mieszkańców uważa, 
że poza Zakładami trudno o dobrą pracę i atrakcyjne warunki zatrudnienia. W ich opinii,  
o ile Puławy są dobrym miejscem do życia i rozwoju dla osób z wykształceniem technicz-
nym (33%), to już niekoniecznie dla tych, którzy legitymują się wykształceniem wyższym 
(10%)41. To sprawia, że znaczna część puławian decyduje się na wyprowadzkę z miasta. 
Dane ze statystyki publicznej zdają się jednak przeczyć tym obiegowym opiniom. W struk-
turze gospodarczej miasta dominują bowiem firmy handlowe i usługowe. Co czwarte 
przedsiębiorstwo prowadzi działalność z zakresu handlu hurtowego i detalicznego oraz 
naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Warto również zauważyć, że 
blisko 12% to podmioty prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną, co 
świadczy o wysokim poziomie innowacyjności Puław, o czym mowa w punkcie powyżej.

Wykres 24 |  
Struktura podmiotów 
gospodarczych wg 
PKD 2007 w Puławach 
w 2020 roku 

*Sekcje S i T wg PKD 2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

38 Otwarcie Zakładów Azotowych PUŁAWY nastąpiło 16 lipca 1966 roku. [za:] Grupa Azoty Puławy. Historia 
w latach, link https://pulawy.grupaazoty.com/spolka/o-firmie/historia/historia-w-latach#lata-60-wielka-bu-
dowa (dostęp: 12.05.2021).
39 Ranking Rzeczpospolitej Lista 2000, https://rankingi.rp.pl/lista2000/2020/lista_2000 (dostęp: 
12.05.2021).
40 Ranking Rzeczpospolitej Lista 500, https://rankingi.rp.pl/lista500/2020/lista_500 (dostęp: 12.05.2021).
41 Odsetek respondentów, którzy na pytanie „Dla kogo, Pana(i) zdaniem, Puławy są dobrym miejscem do 
życia i rozwoju?” wskazali odpowiednio: „Dla osób z wykształceniem technicznym, branżowym, mających 
fach w ręku” oraz „Dla osób z wyższym wykształceniem”.
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Biorąc pod uwagę tylko powyższe dane, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie  
o profil gospodarczy miasta. Pełniejszy obraz może dać analiza struktury zatrudnienia 
szczegółowo omówiona w kolejnym rozdziale, która zdaje się potwierdzać tezę o Puławach 
jako o mieście skoncentrowanym wokół przemysłu i „Azotów”. Z jednej strony stanowi to 
silny atut miasta, kształtujący jego tożsamość, z drugiej zaś sprawia, że rynek pracy jest 
silnie uzależniony od jednego podmiotu i w konsekwencji przez samych puławian oceniany 
jako nieatrakcyjny. W efekcie zdaniem wielu mieszkańców pieniądze z kasy miejskiej po-
winny być przeznaczone na działania służące tworzeniu nowych atrakcyjnych miejsc pracy, 
m.in. poprzez pozyskiwanie inwestycji czy też wspieranie przedsiębiorców. 

Przedsiębiorcy dla rozwoju miasta 
Rola środowiska gospodarczego w rozwoju miasta jest nie do przecenienia. To przede 
wszystkim od przedsiębiorców zależy bowiem w jaki sposób kształtuje się rynek pracy. A 
ten, jak wynika z przeprowadzonych badań, jest dla puławian jednym z kluczowych czyn-
ników wpływających na ocenę atrakcyjności miejsca zamieszkania. Gospodarka miasta 
wpływa również na to, jak Puławy są postrzegane tak przez mieszkańców, jak i przyjezd-
nych. Dlatego tak ważne jest, by przedsiębiorcy byli zaangażowani w określanie kierunków 
rozwoju i kreowanie polityki gospodarczej miasta. 

Puławska Rada Gospodarcza

Wychodząc temu naprzeciw, we wrześniu 2019 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Puławy do życia powołana została Puławska Rada Gospodarcza42. Jest to dobrowolne 
zrzeszenie przedsiębiorców, którzy swoją działalność prowadzą na terenie Puław. Stanowi 
ciało opiniodawczo-doradcze działające przy Prezydencie Miasta oraz forum współpracy 
władz miasta ze środowiskiem przedsiębiorców. Rada podejmuje inicjatywy w sprawach 
dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, zwłaszcza w kwestiach dotyczą-
cych działalności gospodarczej i inwestycyjnej. 

Z powodu pandemii COVID-19 w 2020 roku odbyły się dwa spotkania Rady online, jednak 
ze stosunkowo niską frekwencją. W posiedzeniu zorganizowanym 01.03.2021 udział 
wzięło 20 spośród 25 członków Rady. Podczas spotkania dokonano wyboru Zastępców 
Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady, a także dyskutowano na temat sytuacji miasta 
w czasie pandemii, kondycji lokalnej gospodarki i sytuacji na rynku pracy wraz z omówie-
niem instrumentów wsparcia przedsiębiorców przez samorząd. 

Turystyka w mieście 
Choć turystyka w Puławach nie stanowi kluczowej gałęzi gospodarki, to nie można jej po-
minąć. Puławy to nie tylko wysoko rozwinięty przemysł chemiczny czy instytuty naukowe, 
ale również malowniczo położona na terenie Małopolskiego Przełomu Wisły historyczna 
siedziba książąt Czartoryskich z licznymi zabytkami oraz bogatą ofertą kulturalną i sporto-
wą. Miasto stanowi tym samym ważny punkt na turystycznej mapie Lubelszczyzny – jest 
wszak istotnym elementem lubelskiego trójkąta turystycznego. 

Turystyczne serce Puław stanowi Zespół Rezydencyjny Książąt Czartoryskich, którego 
historia sięga drugiej połowy XVII w. Obecny kształt Park zawdzięcza przebudowie prze-
prowadzonej wg projektu Ch. P. Aignera na przełomie XVIII i XIX wieku. Oprócz pałacu, w 

42 Zarządzenie Nr A/171/2019 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 września 2019 roku w sprawie powołania 
Puławskiej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Puławy.
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którym obecnie mieści się Muzeum Czartoryskich, na terenie kompleksu zobaczyć można 
też inne zabytki – prawdziwe perły architektury, m.in. pałac „Marynki”, Domek Żółty, Dom 
Gotycki, Domek Chiński, Świątynia Sybilli, wieża ciśnień i in. 

Fotografia 2 | Pałac Czartoryskich

Źródło:  https://turystyka.pulawy.eu/firmy/palac-czartoryskich,1161/zdjecia (dostęp: 14.05.2021)

Czas wolny w Puławach spędzić można również aktywnie. Bliskość kilku rzek (Wisła, Wieprz, 
Chodelka i Kurówka), położenie w obrębie malowniczej Krainy Lessowych Wąwozów, prze-
biegające przez miasto atrakcyjne szlaki piesze i rowerowe oraz bogata infrastruktura 
sportowa sprawiają, że w mieście i jego otoczeniu dobrze będą się czuć amatorzy różnych 
sportów. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach organizuje spływy kajakowe, a w 
Centrum Informacji Turystycznej wypożyczyć można kije do Nordic Walking. 

Ofertę turystyczną Puław uzupełniają liczne atrakcje i wydarzenia kulturalne, a także spor-
towe. Pasjonaci Kosmosu mogą „z bliska” przyjrzeć się gwiazdom, Księżycowi i planetom 
dzięki funkcjonującemu na dawnej wieży ciśnień obserwatorium astronomicznemu. Coś 
dla siebie znajdą tu również miłośnicy kultury. W mieście odbywa się bowiem szereg waż-
nych imprez i wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, przyciągających nie tylko samych 
mieszkańców, ale i turystów. 

To wszystko sprawia, że turystyka w Puławach stanowi ważną gałąź gospodarki. Na terenie 
miasta funkcjonuje kilka obiektów oferujących w sumie ponad 1 000 miejsc noclegowych43, 
a także szereg restauracji i kawiarni. Sytuacja branży turystycznej w całym kraju w ostat-
nim czasie znacznie się pogorszyła. Wynika to z wprowadzanych obostrzeń sanitarnych w 
związku z epidemią COVID-19, które utrudniają (lub wręcz uniemożliwiają) firmom normal-
ne funkcjonowanie. Stanowi to ogromne wyzwanie, z jakim mierzą się nie tylko przedsię-
biorcy, ale i samorządy.

43 Według danych GUS w 2019 roku w 12 obiektach dostępnych dla gości były 1 134 miejsca noclegowe 
(stan na 31.07.2019).
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4.2 Rynek pracy i dochody mieszkańców 

Puławianie o rynku pracy

Opinia mieszkańców na temat warunków panujących na lokalnym rynku pracy jest 
zdecydowanie negatywna. Choć jako jeden z powodów mieszkania w Puławach aż 55% 
uczestników badania ankietowego wskazało posiadanie stałego zatrudnienia w mieście, 
to zaledwie 12% badanych wybrało odpowiedź „mam atrakcyjne warunki pracy/dobrze 
zarabiam”. Większość respondentów (85%) uważa, że atrakcyjność ofert pracy stanowi 
czynnik skłaniający do opuszczenia Puław, przeciwnego zdania było jedynie 8%. Niewiele 
lepiej oceniana jest wysokość zarobków – 79% badanych uznało, że ten aspekt życia zachę-
ca do wyprowadzki z miasta. Na pytanie, czy w Puławach można znaleźć atrakcyjną pracę, 
odpowiedzi przeczącej udzieliło aż 72% badanych (w tym 24% - "zdecydowanie nie"). Przy 
pytaniu, gdzie w mieście najłatwiej o pracę, najwięcej respondentów wskazało odpowie-
dzi „nie wiem” (21,3%) i „w szarej strefie” (20,3%), a dopiero na trzecim miejscu znalazła 
się odpowiedź „w małej lub średniej firmie” (15,4%). Jednocześnie wśród odpowiedzi sa-
modzielnie sformułowanych przez uczestników badania często pojawiały się opinie, że za-
trudnienie najłatwiej znaleźć w handlu, supermarkecie, jako sprzedawca itd. Wydaje się, że 
stanowiska te postrzegane są jako nieatrakcyjne, tym samym w ocenie badanych głównym 
problemem jest nie tyle niewystarczająca liczba ofert pracy, lecz ich specyfika. 

Gdzie Pana(i) zdaniem najłatwiej 
w Puławach znaleźć pracę?

„W firmach, gdzie pracują inni członkowie rodziny”.

„Dla osób po studiach, z doświadczeniem nie 
ma ofert dobrze płatnej pracy. W Puławach 

można zacząć, zdobyć doświadczenie, ale potem 
trzeba wyjechać bo marazm i stagnacja”.

„W Puławach jest bardzo trudno znaleźć 
pracę w każdym z powyższych sektorów. 

Działają "znajomości" albo szczęście”.

Jednocześnie 1/3 badanych uważa, że Puławy są dobrym miejscem do życia dla osób z 
wykształceniem technicznym, a wśród czynników decydujących o możliwości znalezienia 
atrakcyjnego zatrudnienia najistotniejsze w opinii mieszkańców jest doświadczenie zawo-
dowe (64%) i dobre wykształcenie (60%). Jednak dużą liczbę wskazań otrzymała też od-
powiedź „powiązania rodzinne, znajomości” (56%). Potwierdza to niską ocenę lokalnego 
rynku pracy wśród puławian, widoczną również w odpowiedziach na wcześniej omawiane 
pytania. 

Dostrzeganie wagi doświadczenia, dobrego wykształcenia, a przede wszystkim prak-
tycznych, technicznych umiejętności wiąże się zapewne z charakterem lokalnego rynku 
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pracy, skoncentrowanym wokół przemysłu i Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 
Co prawda udział pracujących w przemyśle i budownictwie jest w powiecie puławskim44 
nieznacznie niższy od średniej krajowej, jednak wynika to z rolniczego charakteru całego 
powiatu i znacznego w związku z tym odsetka osób pracujących w rolnictwie (36% wobec 
średniej krajowej 19%). Potwierdzają to dane dla województwa lubelskiego, gdzie pracu-
jący w rolnictwie stanowią ponad 2/5. Można przypuszczać, że w samym mieście udział 
pracujących w przemyśle jest zatem znacznie większy. Struktura zatrudnienia w powiecie 
puławskim wskazuje też na wyraźnie niższy niż wynosi średnia krajowa odsetek zatrudnio-
nych w handlu i usługach (37% w powiecie puławskim wobec 53% dla Polski).  

Wykres 25 |  
Struktura zatrudnienia 
wg sektorów w 2019 
roku w powiecie puław-
skim, województwie 
lubelskim oraz w kraju 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Największym pracodawcą w Puławach jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, 
gdzie w 2020 roku zatrudnionych było ponad 3,5 tys. osób, a w całej Grupie Kapitałowej 
blisko 4,7 tys. Biorąc pod uwagę liczbę pracujących w Puławach (niemal 17,4 tys. osób w 
2019 roku), oznacza to, że na każde 100 osób 27 zatrudnionych było w GK. Wskazuje to na 
niezwykle silne uzależnienie rynku pracy od „Zakładów” i swoistą monokulturę, wskutek 
czego jest on mało konkurencyjny i w efekcie negatywnie oceniany przez mieszkańców. 

Z drugiej jednak strony, nieco wbrew negatywnym opiniom mieszkańców, należy zauwa-
żyć, że zatrudnienie w Puławach w ostatnim czasie stale wzrastało. W latach 2010-2019 
liczba pracujących45 zwiększyła się o 5,49%. Wśród pracujących większy odsetek stanowią 
mężczyźni, jednak liczba zatrudnionych kobiet rośnie szybciej (7,28% w latach 2010-2019 
wobec 4,06% dla mężczyzn w tym samym okresie). Tendencja ta widoczna była również 

44 W statystyce publicznej brak jest danych na poziomie gmin dotyczących liczby pracujących w poszcze-
gólnych sektorach.
45 Kategoria „pracujący” w GUS nie obejmuje osób pracujących w jednostkach budżetowych działających 
w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidu-
alnych w rolnictwie, duchownych, pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach oraz osób zatrudnio-
nych w podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
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w rosnącej liczbie pracujących w przeliczeniu na 1 tys. ludności – o ile w 2010 r. było to 329 
osób, o tyle w 2019 r. wartość tego wskaźnika wynosiła już 366 osób. 

Wykres 26 |  
Liczba pracujących  
w Puławach  
w latach 2010-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Spadek bezrobocia

Poprawa sytuacji na puławskim rynku pracy widoczna jest także w zmniejszającym się od 
2013 roku bezrobociu (z niewielkim wzrostem w roku 2018). Udział zarejestrowanych bez-
robotnych w grupie osób w wieku produkcyjnym w 2019 roku wyniósł 4%, najmniej w ana-
lizowanym okresie. Był tym samym niższy o 3,8 pp. niż w roku 2013, kiedy to wartość tego 
wskaźnika osiągnęła najwyższy od 2010 roku poziom. Dynamika zmian nie była jednak 
taka sama wśród kobiet i mężczyzn. O ile w 2013 r. różnica w poziomie bezrobocia pomię-
dzy tymi grupami wynosiła 0,4 pp. na niekorzyść kobiet, o tyle w 2019 r. rozbieżność ta była 
znacznie większa – bezrobotnych mężczyzn wśród osób w wieku produkcyjnym o 1,3 pp. 
mniej niż w przypadku kobiet. W tym okresie bezrobocie wśród mężczyzn spadło o 4,2 pp., 
podczas gdy wśród kobiet o 3,3 pp. W wyniku pandemii COVID-19 w 2020 roku ponownie 
zaobserwowano wzrost poziomu bezrobocia – o 1,3 pp. ogółem, w tym 1,4 pp. wśród męż-
czyzn i 1,1 pp. w grupie kobiet. 

Wykres 27 | 
Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych 
w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym w 
latach 2010-2020 (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Poziom bezrobocia w Puławach jest nieznacznie niższy niż w województwie lubelskim, lecz 
wyższy niż w całej Polsce. Prawidłowość ta zachodzi zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. 

Wykres 28 | 
Udział zarejestrowa-
nych bezrobotnych 
w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym w 
Polsce, woj. lubelskim i 
Puławach w 2020 r. (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Niepokojące jest jednak to, że najliczniejszą grupą bezrobotnych są osoby w wieku 25-34 
lata. Stanowią one 28% wszystkich bezrobotnych w mieście. Odpowiadają one za niemal 
28% wszystkich bezrobotnych w mieście. Jest to z pewnością czynnik przyczyniający się 
do niekorzystnej oceny lokalnego rynku pracy i opinii o braku perspektyw zawodowych, w 
szczególności dla ludzi młodych, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy. 

Wykres 29 | 
Bezrobotni w 
Puławach wg grup 
wieku w 2020 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie Miasta Puławy  
za 2020 rok
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Rosnące wynagrodzenia

Negatywne postrzeganie puławskiego rynku pracy przez mieszkańców wiąże się przede 
wszystkim z nieatrakcyjnymi zdaniem wielu zarobkami. Dostępne dane zdają się jednak 
przeczyć tym opiniom. Średnia pensja brutto w powiecie puławskim wyniosła w 2019 roku 
4 902,81 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2010 o 51,55%. Był to wynik lepszy 
niż w skali województwa (47,27%) i całego kraju (50,85%). Jednocześnie przeciętne wyna-
grodzenie w Puławach było niższe niż średnia dla Polski. Co więcej, w relacji do średniej 
krajowej nastąpiło w ostatnich latach pogorszenie – w 2017 r. przeciętne wynagrodzenie 
w powiecie puławskim wynosiło 98,1% wartości tego wskaźnika dla Polski, podczas gdy w 
2019 r. było to już tylko 94,6%. 

Wykres 30 | 
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 
w Polsce, woj. lubel-
skim oraz powiecie 
puławskim w 2019 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2018 r. puławianie największe dochody uzyskiwali z tytułu stosunku pracy. Do głów-
nych źródeł dochodów należały również emerytury i renty, a na trzecim miejscu dochody 
z działalności gospodarczej. W latach 2016-2018 w każdej z tych kategorii zaobserwowa-
no wzrost, choć wśród przedsiębiorców był on największy – 23% przy blisko 6% wzroście 
liczby osób zarabiających w ten sposób. W tym samym okresie dochody z tytułu stosunku 
pracy wzrosły o 9,4% przy zwiększeniu liczby podatników o 1,3%. 

foto. Daniel Krawczyk
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Tabela 13 | Dochody mieszkańców Puław w latach 2016-2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów (system POLTAX), https://monitormiasta.pl/ 

W latach 2016-2018 największy wzrost dochodów w przeliczeniu na jednego podatnika za-
notowano w grupie osób uzyskujących dochód z tytułu umów zlecenia i o dzieło (22,9%) 
oraz działalności gospodarczej (16,4%). Wolniej wzrastały dochody z tytułu stosunku pracy 
(8%) oraz rent i emerytur (6,9%)46. Jak pokazuje poniższy wykres, największe dochody 
podatnicy uzyskiwali z działalności gospodarczej oraz zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę. Dane te świadczą o dobrej kondycji lokalnego rynku pracy oraz puławskich 
przedsiębiorstw. 

Wykres 31 |  
Dochody mieszkań-
ców Puław w latach 
2016-2018 w przelicze-
niu na 1 podatnika 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów (system 
POLTAX), https://monitormiasta.pl/ 

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy

Należy mieć na uwadze, że powyższe analizy obejmują okres przed 2020 rokiem, kiedy to 
wskutek pandemii COVID-19 i wprowadzanych obostrzeń sanitarnych w całym kraju znacz-

46 Dane dla źródeł dochodów, które uzyskiwane były przez co najmniej 5 tys. podatników.
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nemu pogorszeniu uległa sytuacja wielu firm, a wiele osób straciło pracę. Nie inaczej było 
w Puławach. 

Obecnie47 dysponujemy jedynie częściowymi danymi za rok 2020, jednak można już  
dostrzec znaczny negatywny wpływ pandemii na zatrudnienie. Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w ujęciu rok do roku wzrosła o ponad 30%. Trudną sytuacją gospodarczą  
w większym stopniu zostali dotknięci mężczyźni, wśród których wzrost ten wyniósł niemal 
40%, wobec blisko 23% wśród kobiet. Z drugiej strony dane z wcześniejszych lat pokazują 
większe tempo spadku bezrobocia wśród mężczyzn – trudno zatem określić, jaki będzie 
wpływ pandemii na bezrobocie w Puławach w dłuższym okresie. 

Tabela 14 | 
Zarejestrowani bezro-
botni w Puławach 
w latach 2019-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wpływ pandemii COVID-19 widoczny jest również w danych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Puławach. W 2020 r. do PUP zgłoszono 1 079 wolnych miejsc pracy, podczas gdy w roku 
wcześniejszym było ich 1 281, co stanowiło spadek o 16%. Spośród trzech najpopular-
niejszych branż zmiana ta dotyczyła głównie handlu (spadek liczby ofert pracy o 39%), w 
mniejszym stopniu budownictwa (-11%), a w przetwórstwie przemysłowym liczba ofert 
pracy nawet wzrosła (o 10%). 

Wykres 32 | 
Wolne miejsca 
pracy zgłoszone do 
PUP w Puławach w 
latach 2019-2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie Miasta Puławy za 2020 rok

Jak pokazują przedstawione powyżej dane, opinia puławian o lokalnym rynku pracy nie 
wydaje się w pełni uzasadniona. W ostatnich latach, przed rokiem 2020, widoczne były po-
zytywne tendencje – rosnące zatrudnienie, spadające bezrobocie, wzrost wynagrodzeń i 
dochodów z działalności gospodarczej. Z drugiej strony chociaż Puławy dobrze wypadają 
na tle województwa lubelskiego, to przeciętne wynagrodzenie jest tu niższe niż średnia dla 
całego kraju. Co więcej, w latach 2017-2019 ta różnica się powiększała, co oznaczało mniej-
szą dynamikę wzrostu wynagrodzeń w stosunku do wyników ogólnopolskich. Niepokojące 
są także dane pokazujące, że największy udział wśród zarejestrowanych bezrobotnych 
mają osoby młode. Może to pogłębiać wrażenie braku perspektyw zawodowych w mieście 
i przyczyniać się do decyzji o wyjeździe z Puław. 

47 Stan na 20.05.2021.
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Dane za rok 2020 pokazują także znaczny negatywny wpływ pandemii na lokalny 
rynek pracy. Wzrost bezrobocia i spadek liczby wolnych miejsc pracy były bardzo duże. 
Jednocześnie zjawiska te w niejednakowy sposób oddziałują na poszczególne branże. 
Może się zatem okazać, że rola przemysłu w lokalnej gospodarce jeszcze wzrośnie, po-
głębiając przekonanie o ograniczonych możliwościach znalezienia zatrudnienia w innych 
sektorach. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, konieczne jest prowadzenie działań wspierających 
powstawanie miejsc pracy poza przemysłem, tak aby osoby ze zróżnicowanymi kompe-
tencjami i doświadczeniem miały w Puławach satysfakcjonujące perspektywy zawodowe. 
Istotne jest również budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego rynku pracy i zachęca-
nie do poszukiwania zatrudnienia w mieście.
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5. Przestrzeń 
 i środowisko

foto. Krzysztof Wójcik
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Położenie gminy Miasto Puławy

Miasto Puławy położone jest w północno-zachodniej 
części województwa lubelskiego na prawym brzegu 
Wisły. Puławy są siedzibą powiatu puławskiego.  
Od 2014 r., wspólnie z pięcioma sąsiednimi gminami, 
Puławy tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny.

Mapa 4 |
Położenie powiatu puławskiego w województwie lubelskim oraz miasta Puławy na mapie powiatu

Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy 
Miasto Puławy na lata 2018-2033

Spośród osób, które wzięły udział w badaniu ankietowym dotyczącym jakości życia w 
Puławach, aż 35% jako jeden z powodów mieszkania w tym mieście wskazało jego atrak-
cyjne położenie. Puławy zlokalizowane są bowiem w odległości ok. 115 km od Warszawy 
i ok. 45 km od Lublina (w linii prostej), a do miejscowości tych prowadzą drogi szybkiego 
ruchu. Miasto jest także istotnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodo-
wym. Wiedzie przez nie tranzyt przez Polskę do Niemiec i na Ukrainę. W okolicy Puław znaj-
duje się ponadto wiele atrakcyjnych przyrodniczo terenów, co z pewnością przyczynia się 
do dobrej opinii mieszkańców na temat położenia miasta.

Atutem Puław w oczach mieszkańców jest również wielkość miasta. 5Połowa responden-
tów stwierdziła, że jednym z powodów mieszkania w mieście jest jego kompaktowość. 
Całkowita powierzchnia Puław to 50,49 km2, przy czym 65% stanowią grunty leśne i za-
drzewione (18,4 km2) oraz użytki rolne (14,5 km2).

Charakterystyka sieci osadniczej
W 2020 r. liczba ludności na 1 km2 wynosiła 930 osób, co oznaczało spadek o nieco ponad 
6% w stosunku do roku 2010. Osadnictwo w Puławach koncentruje się w środkowej oraz 
południowej części miasta, w obszarach osiedli budynków wielorodzinnych – blokowisk 
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(os. Kusocińskiego, os. Kościuszki, os. Niemcewicza, os. Sienkiewicza, os. Kaniowczyków, 
os. Leśna, os. Krańcowa, os. Kołłątaja, os. Mickiewicza, os. Wróblewskiego, os. Norwida, 
os. Gościńczyk, os. Niwa, os. Czartoryskich) oraz osiedli budynków jednorodzinnych (os. 
Zielona, os. Górna–Kolejowa, os. Włostowice, os. Górna Niwa, os. Piaski II).

Dokumentem kreującym politykę przestrzenną i określającym zasady zagospodarowania 
przestrzennego w mieście jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miasto Puławy” przyjęte uchwałą nr XXII/225/20 Rady Miasta Puławy 
w dniu 24 września 2020 roku. 

Według stanu na koniec 2020 r. 3 232 ha, tj. 64% powierzchni miasta objętych jest obo-
wiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Miasto posiada 77 
obowiązujących MPZP. Ich rozkład przestrzenny przedstawia poniższa mapa.

Mapa 5 | Przestrzenny rozkład uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miasto Puławy

Źródło: Raport o stanie Miasta Puławy za 2020 rok
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Zasoby naturalne i kulturowe
Puławy charakteryzują się bogatymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi. Obszary 
chronione zajmują 463,99 ha powierzchni miasta. Tworzą je:

 ⚪ rezerwat przyrody Łęg na Kępie, 

 ⚪ Kazimierski Park Krajobrazowy, 

 ⚪ obszar Natura 2000 Płaskowyż Nałęczowski, 

 ⚪ obszar Natura 2000 Puławy,

 ⚪ obszar Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce.

Na terenie Puław znajdują się także 24 pomniki przyrody. Grunty leśne zajmują 2 386,1 ha. 
Wskaźnik lesistości dla Puław wynosi zatem 46,3%, podczas gdy dla Polski w 2019 r. osią-
gnął on wartość 29,6%.

Atrakcyjność terenów zielonych w mieście doceniana jest przez samych mieszkańców, dla 
których stanowi ona ważny czynnik decydujący o jakości życia. Ponad 88% uczestników 
badania ankietowego na temat jakości życia w mieście uznało, że dostępność i jakość zie-
leni w mieście jest czynnikiem zachęcającym do mieszkania w Puławach. Przeciwnego 
zdania – że skłania do opuszczenia – było niecałe 6% respondentów.

Mieszkańcy mogą korzystać z licznych parków oraz zieleńców. Według danych GUS, 
w 2019 r. w Puławach zlokalizowanych było 6 parków spacerowo-wypoczynkowych oraz 
24 zieleńce. Wraz z terenami zieleni osiedlowej miejsca te zajmowały łącznie Ponad 88% 
uczestników badania ankietowego na temat jakości życia w mieście uznało, że dostęp-
ność i jakość zieleni w mieście jest czynnikiem zachęcającym do mieszkania w Puławach. 
Wartość ta w ostatnich latach nie uległa istotnym zmianom.

Funkcję parku miejskiego pełni 30-hektarowy Park Czartoryskich. Wpisany jest on do reje-
stru zabytków województwa lubelskiego i stanowi historyczne, zabytkowe założenie pała-
cowo-parkowe. Występuje w nim około 350 gatunków i odmian roślin drzewiastych.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz 
odbioru i oczyszczania ścieków jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Puławach „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.

Woda dla mieszkańców pochodzi ze źródeł podziemnych i pobierana jest z pokładów kre-
dowych na głębokości 55 - 80 m p.p.t. z ośmiu studni głębinowych. Dzięki wysokiej jakości 
ujmowana woda nie wymaga uzdatniania. Zakwalifikowana została jako woda źródlana o 
cechach zbliżonych do wód mineralnych.

Woda jest dostarczana mieszkańcom poprzez blisko 120-kilometrową sieć rozdzielczą. Jej 
długość na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie rośnie. W 2019 r. było to blisko 118 km, tj. 
o niemal 17 km więcej niż w roku 2010.
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Tabela 15 | Podstawowe dane na temat sieci wodociągowej w Puławach w latach 2010-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Woda dostarczana jest niemal wszystkim mieszkańcom (odsetek ludności korzystającej  
z sieci nieznacznie wzrastał w ostatnich latach i w 2019 roku wynosił 97,8%). Jednocześnie 
liczba odbiorców stale się zmniejsza, co wynika z malejącej liczby ludności miasta. 
Pozytywnie należy ocenić zmniejszające się zużycie wody nie tylko w wartościach bez-
względnych, ale również w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Całkowita ilość wody dostar-
czonej w 2019 r. gospodarstwom domowym wyniosła 1 486,2 dam3, co oznaczało spadek  
o blisko 9% w porównaniu do roku 2010. W tym samym okresie zużycie wody w gospodar-
stwach domowych na 1 mieszkańca zmniejszyło się o 4%.

Wykres 33 |  
Zużycie wody w 
gospodarstwach 
domowych w Puławach 
w latach 2010-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W ostatnich latach rozbudowywana była nie tylko sieć wodociągowa, ale także kanaliza-
cyjna. Jej długość w 2019 r. wynosiła 121 km, podczas gdy w 2010 r. było to 87 km. Według 
danych GUS w 2019 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 96% mieszkańców. Ścieki trans-
portowane są do oczyszczalni należącej do MPWiK zlokalizowanej przy ulicy Komunalnej 
7. W 2015 r. oczyszczalnia przeszła modernizację, jej aktualna przepustowość wynosi  
12,65 dam3 na dobę. W 2020 r. średnia dobowa ilość wytworzonych ścieków wyniosła 4,75 
dam3. Oczyszczalnia odbiera także ścieki z gmin Końskowola, Puławy i Żyrzyn, jednak cał-
kowita liczba ich mieszkańców nie przekracza 60% liczby ludności Puław. Można zatem 
ocenić, że obecna wydajność oczyszczalni jest wystarczająca, zwłaszcza w kontekście 
zmniejszania się populacji Puław. W 2020 r. odebrano łącznie 1 735 dam3 ścieków, pod-
czas gdy w 2019 r. było to 1 810 dam3, a w 2010 r. 1 965 dam3. Warto podkreślić również,  
że oczyszczalnia wykorzystuje biogaz (powstający w procesie fermentacji metanowej 
osadu) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Wytworzone w ten sposób ciepło zaspo-
kaja 100% zapotrzebowania oczyszczalni, a wyprodukowana energia elektryczna pokrywa 
ok. 50% rocznego zużycia prądu.
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Gospodarka odpadami
Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszka-
łych w Puławach jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. wybrany do realizacji tego za-
dania w latach 2021-2022 w drodze zamówienia publicznego rozstrzygniętego pod koniec 
2020 r. Całkowita wartość umowy wynosi 5 885 520,00 zł. ZUK jest spółką komunalną, 
której właścicielem jest Miasto Puławy. Przedsiębiorstwo również w poprzednich latach 
odbierało odpady na terenie Puław. ZUK jest właścicielem Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych (ZUOK) przy ul. Dęblińskiej 96 oraz kompostowni pryzmowej przy 
ul. Komunalnej 11 w Puławach, gdzie przewozi zebrane odpady. Moce przerobowe ZUOK to 
60 tys. Mg w systemie dwuzmianowym. Zakład wraz z kompostownią pełnią rolę instalacji 
komunalnej. ZUK prowadzi także Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach.

W 2020 r. całkowity koszt systemu gospodarowania odpadami w Puławach wyniósł ponad 
10 mln zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16 |  
Koszty systemu gospo-
darowania odpadami 
w Puławach za 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie Miasta Puławy za 2020 rok

Całkowita ilość wytworzonych odpadów w ostatnich latach nie ulegała znaczącym zmia-
nom. Jednocześnie wyraźnie zmniejszała się masa zebranych odpadów zmieszanych, co 
oznacza, że zwiększał się udział odpadów zebranych selektywnie. W 2019 r. wyniósł on 37,5% 
(dla gospodarstw domowych 43,7%), podczas gdy w 2017 r. było to 24,7% (27,6% dla gospo-
darstw domowych). Tendencja ta wskazuje na stopniowe upowszechnianie się postaw pro-
ekologicznych wśród mieszkańców, co należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. 

Wykres 34 | 
Odpady zebrane 
oraz udział odpadów 
zebranych selektywnie 
w relacji do ogółu odpa-
dów w latach 2017-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 35 |  
Odpady zmieszane 
zebrane z gosp. dom. 
na 1 mieszkańca w 
latach 2010-2019 (kg)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z drugiej strony puławianie wskazują na potrzebę prowadzenia działań w zakresie edukacji 
ekologicznej, gdyż wciąż zdarzają się przypadki pozostawiania odpadów w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych, co nie tylko negatywnie wpływa na estetykę przestrzeni publicz-
nych, ale może też stanowić zagrożenie dla środowiska.

Jak pokazują powyższe dane, instalacje ZUK mają wystarczające moce przerobowe, aby 
zaspokoić potrzeby Puław w zakresie zagospodarowania odpadów. Spółka planuje też ko-
lejne inwestycje, poprawiające efektywność realizowanych zadań.

Infrastruktura energetyczna
Długość czynnej sieci gazowej na terenie Puław w 2019 r. wyniosła 121 637 m. Było to nieco 
mniej niż w poprzednim roku (122 476 m), jednak znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. 
Stopniowo zmniejsza się liczba odbiorców gazu oraz odsetek ludności korzystający z gazu 
sieciowego, który jednak wciąż pozostaje na wysokim poziomie (87,2%). Zwiększa się  
z kolei zużycie gazu w przeliczeniu na 1 korzystającego – w 2014 r. wyniosło 948,6 kWh, 
podczas gdy w 2019 r. było to 1 063,3 kWh, co oznaczało wzrost o 12,09%.

Tabela 17 | Podstawowe dane na temat sieci gazowej w Puławach w latach 2014-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2019 r. całkowite zużycie gazu wyniosło 43 958,6 MWh, z czego 29 925,6 MWh (68,1%) wy-
korzystano na ogrzewanie mieszkań. W stosunku do roku 2018 zwiększyła się liczba przyłą-
czy do budynków mieszkalnych (o 10 przyłączy) oraz liczba gospodarstw korzystających z 
ogrzewania gazowego (o 31 gospodarstw).

Innym ważnym elementem infrastruktury energetycznej jest miejska sieć ciepłownicza. 
Dostarczanie ciepła sieciowego do jak największej liczby gospodarstw domowych przy-
czynia się do ograniczania problemu zanieczyszczenia powietrza.
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Podmiotem odpowiedzialnym za zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie 
dostawy ciepła na cele ogrzewania i podgrzania wody jest Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Puławach.

Długość czynnej sieci ciepłowniczej na koniec 2020 r. wyniosła 68,96 km. Dostęp do sieci 
cieplnej  w mieście posiada ok. 80% mieszkań. Liczba przyłączy na koniec 2020 r. wyniosła 
996 – o 8 więcej niż na początku roku.

Puławska sieć ciepłownicza podzielona jest na trzy rejony:

 ⚪ Rejon I: os. Górna Niwa, Gościńczyk, Norwida, Świerczewskiego, Sienkiewicza;

 ⚪ Rejon  II: os. Wróblewskiego, Leśna, Skłodowskiej, Polna, Zdrowie;

 ⚪ Rejon III: os. Kołłątaja, Cichockiego, Krańcowa, Serek, Czartoryskich, Żuliki.

OPEC realizuje w ostatnich latach szereg inwestycji polegających na doprowadzeniu 
sieci ciepłowniczej do kolejnych budynków oraz modernizacji istniejącej infrastruktury.  
W 2020 r. wartość inwestycji wyniosła ponad 3 mln zł. W znacznej części były one finanso-
wane z funduszy europejskich oraz z preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW, będącej  uzupeł-
nieniem wkładu własnego beneficjenta.

Jakość powietrza
W ostatnich latach znacząco zwiększyła się świadomość zagrożeń związanych z nadmier-
ną emisją zanieczyszczeń do powietrza. Zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lo-
kalnym podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia tego zjawiska i poprawy 
stanu powietrza. Ocena tego aspektu życia w Puławach przez osoby, które wzięły udział w 
badaniu ankietowym, nie była jednoznaczna. Niemal połowa respondentów (48%) stwier-
dziła, że jest to czynnik zachęcający do pozostanie w mieście podczas gdy blisko 2/5 bada-
nych (39%) było zdania, że skłania on do opuszczenia Puław. Dla 13% czynnik ten nie miał 
znaczenia. Jaki jest zatem rzeczywisty stan powietrza w mieście?
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Przede wszystkim należy podkreślić, że dostępne informacje na ten temat są dość mocno 
ograniczone. Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska województwo lubelskie dla 
celów oceny jakości powietrza podzielone zostało na dwie strefy: aglomerację lubelską 
oraz strefę lubelską, w której znajdują się Puławy. Dokładne określenie poziomu różnego 
typu zanieczyszczeń dla samych Puław nie jest w pełni możliwe. Częściowe dane dostępne 
są dzięki stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Karpińskiego 5. W stacji prowadzony jest 
automatyczny pomiar tlenków azotu oraz manualny pomiar poziomu pyłu PM10. Wstępne 
dane za 2020 r. wskazują, że w roku tym było  11 dni, w których wystąpiło przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 D24 = 50 μg/m3, przy dopuszczalnej liczbie 35 dni.

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2019 przeprowadzona 
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykazała spełnienie norm w strefie lubel-
skiej dla emisji dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), kadmu (Cd), arsenu (As), 
niklu (Ni), ołowiu (Pb), benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), pyłu zawieszonego 
PM2,5 i pyłu zawieszonego PM10. Przekroczone natomiast zostały normy dla emisji ben-
zo(a)pirenu, jednak najbliższa stacja mierząca zawartość tego związku w powietrzu znajdu-
je się w Kraśniku, oddalonym w linii prostej od Puław o 57 km.

Podstawowym źródłem emisji benzo(a)pirenu jest niepełne spalanie paliw stałych oraz 
spalanie odpadów w piecach grzewczych. Dodatkowy problem stanowi niezadowalają-
cy stan samych pieców. To w połączeniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
sprzyja zanieczyszczeniu powietrza benzo(a)pirenem w okresie grzewczym. Problem ten 
dostrzegają sami mieszkańcy, zwracając uwagę na złą jakość powietrza w sezonie grzew-
czym, zwłaszcza w rejonie osiedla Włostowice. 

Należy podkreślić również, że lokalny przemysł – odgrywający dużą rolę w gospodar-
ce Puław – stosuje skuteczne technologie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.  
W 2019 r. 98% zanieczyszczeń pyłowych oraz 97,2% zanieczyszczeń gazowanych po-
chodzących z zakładów szczególnie uciążliwych było neutralizowane lub zatrzymywane  
w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń.

Wykres 36 | 
Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych 
w powiecie puławskim 
w latach 2010-2019 (tony 
na rok) oraz odsetek 
zneutralizowanych lub 
zatrzymanych zanie-
czyszczeń tego rodzaju

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Władze miasta podjęły w ostatnich latach szereg działań, mających na celu poprawę jako-
ści powietrza. W 2016 roku przyjęty został „Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)”. 
PONE określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 
wymianę systemów ogrzewania w domach na mniej uciążliwe dla środowiska. W latach 
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2016-2020 w ramach programu udzielono dotacji o łącznej wartości 653 429,21 zł na wymia-
nę 133 pieców węglowych. W latach 2016-2020 realizowany był także projekt „Odnawialne 
źródła energii w mieście Puławy”, w ramach którego zakupiono i zamontowano 11 komple-
tów kolektorów słonecznych, 69 kompletów paneli fotowoltaicznych oraz 3 piece na bio-
masę. Ważnym krokiem w kierunku poprawy jakości powietrza w województwie lubelskim 
było przyjęcie przez Sejmik Województwa Lubelskiego tzw. uchwały antysmogowej, która 
przewiduje konieczność likwidacji kotłów pieców najgorszej jakości do 1 stycznia 2024 r.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, stwierdzić można, że problem zanieczyszczenia 
powietrza w Puławach jest umiarkowany. Podobnie jak w wielu innych regionach Polski 
istotne źródło zanieczyszczeń stanowi emisja powierzchniowa. Ograniczenie tego zjawiska 
możliwe jest poprzez modernizację systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych, co 
jest stopniowo realizowane.

Klimat
Istotną kwestią w kontekście ochrony środowiska są zmiany klimatyczne. Stwarzają one 
bowiem nowe zagrożenia oraz wyzwania, także dla władz lokalnych. Intensywne upały wy-
wołujące długotrwałe susze czy też ulewne opady, skutkiem których są lokalne podtopie-
nia, stanowią w ostatnich latach coraz częstsze zjawiska obserwowane w całym kraju.

W Puławach głównym problemem w tym zakresie są coraz częściej występujące opady 
ulewne i nawalne. Istniejąca w mieście infrastruktura kanalizacji deszczowej nie jest w 
stanie skutecznie odprowadzać wody po intensywnych opadach, co prowadzi do lokal-
nych podtopień. Na zalewanie swoich budynków narażone są m.in. szkoły podstawowe 
nr 10 oraz nr 6. Woda gromadzi się także pod wiaduktem kolejowym na ul. Partyzantów48.

Dlatego też w kolejnych latach ważnym zagadnieniem planowania rozwoju Puław musi być 
adaptacja do zmian klimatycznych – nie tylko związanych z ulewnymi deszczami – w szcze-
gólności poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury miasta.

48 Puławy po ulewie. Straż interweniowała 17 razy, 19.08.2020, https://radio.lublin.pl/2020/08/pulawy-po-
-ulewie-straz-interweniowala-17-razy/ (dostęp: 23.06.2021).
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6.Zarządzanie 
 miastem

70



Rozwój miasta nie jest możliwy bez dobrego zarządza-
nia. Ostatecznie to władze samorządowe podejmują 
decyzje, czy i jakie działania rozwojowe będą realizo-
wane, kto je będzie realizował czy też jakie na ten cel 
zostaną przeznaczone środki. 

Chcąc skutecznie zaplanować przyszłość Puław, należy przyjrzeć się zatem również temu 
aspektowi i odpowiedzieć na pytanie, czy Miasto Puławy jest dobrze zarządzane? Nie jest 
to jednak możliwe bez analizy szeregu aspektów, składających się na dobrze zarządzanie. 
Należą do nich w szczególności:

 ⚪ finanse miasta,
 ⚪ jakość planowania strategicznego,
 ⚪ promocja miasta,
 ⚪ partycypacja i partnerstwo,
 ⚪ poziom dojrzałości miasta inteligentnego,
 ⚪ funkcjonowanie Urzędu Miasta.

Finanse miasta
Pierwszym analizowanym niezwykle ważnym aspektem jest stan finansów miasta. Istotą 
analizy w tej części jest odpowiedź na pytanie, czy Miasto stać będzie na finansowanie 
działań rozwojowych. Jaki zatem jest obraz finansów Puław? Jak kształtują się jego docho-
dy, a jak wydatki?

Dochody budżetowe miasta w latach 2016-2020 sukcesywnie rosły. Wyjątek w tym za-
kresie stanowił rok 2017, kiedy to na skutek spadku dochodów własnych ich poziom 
uległ nieznacznemu zmniejszeniu. W efekcie rosły również dochody przypadające na 
jednego mieszkańca, osiągając poziom blisko 7 tys. zł/os. w 2020 roku wobec niespełna  
4,7 tys. zł/os. w roku 2016.

Tabela 18 |  
Dochody budżetowe Miasta Puławy w latach 2016-2020 wraz z prognozą na 2021 rok (tys. zł)

*Plan na 2021 rok wg stanu na 30.04.2021
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM

Uwagę zwraca jednak struktura dochodów Miasta. Podczas gdy jeszcze w 2016 roku do-
chody własne stanowiły ponad 60% całkowitych dochodów budżetowych, w 2020 ich 
udział spadł poniżej 50%. Plan na 2021 rok zakłada ponowny nieznaczny wzrost. Nie jest 
to zjawisko korzystne, wskazuje bowiem na silne uzależnienie finansów Miasta od źródeł 
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zewnętrznych, w szczególności zaś pochodzących z dotacji (w 2020 roku dotacje stanowiły 
niemal 40% całkowitych dochodów budżetowych). Szczególnie niepokojący jest obserwo-
wany w ostatnim roku spadek kwoty udziału Miasta w podatkach dochodowych (PIT i CIT), 
co może mieć związek z pogorszeniem się sytuacji finansowej mieszkańców i przedsiębior-
ców wskutek pandemii COVID-19.

Wykres 37 | 
Struktura dochodów 
budżetowych Miasta 
Puławy w latach 
2016-2020 wraz z 
prognozą na 2021 rok

*Plan na 2021 rok wg stanu na 30.04.2021
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM

Wydatki budżetowe

Po drugiej stronie budżetu miasta znajdują się wydatki budżetowe. W latach 2016-2020 
kwota wydatków wzrosła aż o 2/3 z 212,2 mln zł w 2016 do 352,3 mln zł w roku 2020. 
Największe pozycje po stronie wydatków budżetowych Puław stanowią:

 ⚪ transport i łączność,
 ⚪ administracja publiczna,
 ⚪ oświata i wychowanie,
 ⚪ pomoc społeczna,
 ⚪ rodzina,
 ⚪ gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 ⚪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 ⚪ kultura fizyczna.

Ww. kategorie w 2020 roku stanowiły łącznie ponad 95% całkowitych wydatków budżeto-
wych. To w większości one odpowiadają również za wzrost całkowitych wydatków budżetu 
miasta Puławy. Ma to jednak związek nie tyle z rosnącym poziomem wydatków bieżących, 
ile z ponoszonymi w ostatnich latach wydatkami majątkowymi na realizację inwestycji, w 
tym m.in.:

 ⚪ budowa i przebudowa dróg gminnych oraz rozwój zrównoważonego transportu w kate-
gorii transport i łączność,

 ⚪ przebudowa zakładu zagospodarowania odpadów w celu dostosowania do wymagań 
dla instalacji komunalnych, budowa PSZOK w kategorii gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska,

 ⚪ przebudowa i termomodernizacja POK „Dom Chemika” w kategorii kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego,

 ⚪ budowa hali widowiskowo-sportowej w kategorii kultura fizyczna.
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Tabela 19 | Wydatki budżetowe Miasta Puławy w latach 2016-2020 wraz z prognozą na 2021 rok (tys. zł)

*Plan na 2021 rok wg stanu na 30.04.2021
**Dział „Rodzina” obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku i obejmuje m.in. świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, które w latach poprzednich były 
zaliczane do działu „Pomoc społeczna”.
Kolorem oznaczono największe pozycje po stronie wydatków budżetowych.
Źródło: dane UM

Aż 1/3 wydatków ogółem pochłaniają wydatki w kategorii oświata i wychowanie. Co 
szczególnie istotne, ich poziom w ostatnich latach zwiększył się o niemal 1/4 z niespełna  
71 mln zł w 2016 roku do ponad 88 mln zł w roku 2020. Plan na 2021 rok zakłada kolejny 
wzrost – do prawie 104 mln zł, tj. o kolejne 18% więcej niż w minionym okresie.

W obliczu obserwowanych zmian demograficznych, których konsekwencją jest spadek 
liczby dzieci, warto bliżej przyjrzeć się wydatkom ponoszonym na utrzymanie uczniów i 
wychowanków poszczególnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Puławy.

W 2020 roku kwota wydatków w kategorii oświata i wychowanie przypadająca na szkoły 
wyniosła niespełna 60,1 mln zł, zaś na przedszkola – ponad 18,5 mln zł. W przeliczeniu na 
jednego ucznia było to odpowiednio: 11,6 tys. zł/rok w przypadku szkół oraz 14,2 tys. zł/rok 
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w odniesieniu do przedszkoli. Wprawdzie kwota subwencji oświatowej w ostatnich latach 
wzrosła, jednak procent pokrycia całkowitej kwoty wydatków subwencją uległ zmniejsze-
niu i utrzymuje się na poziomie poniżej 50%49.

Szczegółowe dane w odniesieniu do poszczególnych placówek zawiera poniższa tabela.

Tabela 20 |  
Wydatki na oświatę 
przypadające na jedne-
go ucznia w poszczegól-
nych szkołach i przed-
szkolach w 2020 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM

49 48,6% w 2020 roku wobec 49,3% w 2018 r. Źródło: Raport o stanie Miasta Puławy za 2020 r.
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Pogarszająca się sytuacja finansowa miasta, której źródłem są m.in. rosnące wydatki na 
oświatę i wychowanie przy jednoczesnym spadku liczby uczniów sprawi, że w kolejnych 
latach samorząd stanie przed koniecznością podjęcia działań zmierzających do optymali-
zacji oferty edukacyjno-wychowawczej.

Deficyt/Nadwyżka budżetowa

W latach 2016-2018 nadwyżka budżetowa Puław ulegała sukcesywnemu zmniejszeniu, a w 
ostatnich dwóch latach odnotowano deficyt na poziomie około 30 mln zł. Plan na 2021 rok 
zakłada deficyt w wysokości niemal 47 mln zł.

Wykres 38 |  
Nadwyżka/deficyt bu-
dżetowy Puław w latach 
2016-2020 oraz pro-
gnoza na 2021 (mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM

W latach 2019-2020 całkowity deficyt wyniósł ponad 60,4 mln zł i wynikał w znacznej mierze 
z realizowanych w tym okresie inwestycji, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej kwocie 
wydatków majątkowych. Deficyt pokryty został z wyemitowanych w 2019 i 2020 roku obli-
gacji komunalnych na kwotę odpowiednio 42 i 70 mln zł.

Zadłużenie budżetu

Emisja obligacji wpłynęła na zwiększenie całkowitej kwoty długu, która w 2020 roku wy-
niosła ponad 164 mln zł i była wyższa niż w roku 2016 aż o 140%. Plan na 2021 rok zakłada 
jedynie spłatę zobowiązań bez zaciągania nowych.

Tabela 21 | Zadłużenie budżetu Miasta Puławy w latach 2016-2020 oraz prognoza na 2021 rok (tys. zł)

Źródło: dane UM
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Suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła w Puławach w 2020 
roku 3,5 tys. zł, podczas gdy jeszcze w 2016 r. było to 2,5 razy mniej – 1,4 tys. zł. Na wysoki 
poziom zadłużenia budżetu wskazuje również fakt, iż w 2020 roku kwota długu stanowiła 
ponad połowę całkowitych dochodów budżetowych, podczas gdy cztery lata wcześniej 
stosunek ten wyniósł 30%.

Nadwyżka operacyjna

Bardzo ważnym miernikiem obrazującym sytuację finansową jednostki samorządu teryto-
rialnego jest nadwyżka operacyjna, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 
bieżącymi. Wskazuje ona na możliwość spłaty zobowiązań oraz samodzielnego finansowa-
nia inwestycji. W latach 2016-2020 Puławy generowały nadwyżkę operacyjną na poziomie 
od 22,7 mln zł w 2020 r. do 36,9 mln zł w roku 2018. Kwota nadwyżki w ostatnich latach 
uległa zmniejszeniu, a plan na kolejny rok zakłada, że wydatki bieżące będą wyższe od do-
chodów bieżących Miasta o ponad 10,6 mln zł. Będzie można wówczas mówić o deficycie 
na działalności operacyjnej. Jest to wyjątkowo niekorzystna sytuacja, w której bieżące do-
chody gminy nie pozwalają na pełne pokrycie jej bieżących wydatków.

Wykres 39 | 
Nadwyżka operacyjna 
Puław w latach w latach 
2016-2020 oraz progno-
za na 2021 rok (mln zł)

*Plan na 2021 rok wg stanu na 30.04.2021
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM

Wolne środki

Pełnej ocenie stanu finansów miasta służy analiza relacji kwoty wolnych środków, tj. róż-
nicy pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi, do kwoty obsługi zadłużenia. 
Odpowiada on na pytanie, czy tzw. wolne środki pokrywają całość kwoty obsługi zadłuże-
nia i jego spłaty w danym roku. Jego wartość w długim okresie powinna być wyższa niż 1. W 
przypadku Puław w ostatnich latach znacznie przekraczała tę graniczną wartość, zapew-
niając płynną spłatę zobowiązań. Jednak plan na 2021 rok zakłada znaczny spadek kwoty 
wolnych środków do poziomu stanowiącego 1/3 całkowitej kwoty obsługi długu i spłaty 
zadłużenia.
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Wykres 40 | 
Wartość wskaźnika 
wolne środki/obsługa 
zadłużenia dla Miasta 
Puławy w latach 
2016-2020 wraz z 
prognozą na 2021 rok

*Plan na 2021 rok według stanu na 31.03.2021 dla kwoty obsługi zadłużenia i spłaty 
długu oraz 30.04.2021 dla kwoty wolnych środków.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM

Omówione powyżej dane wskazują, że sytuacja finansowa Puław jest trudna, a dodatkowo 
ulega pogorszeniu. Miasto ma stosunkowo niewielkie możliwości oddziaływania na osią-
gane dochody, a możliwości finansowania działań za pomocą instrumentów dłużnych są 
ograniczone.

Doświadczenie w pozyskiwaniu 
środków z zewnętrznych źródeł

Pewnym potencjałem i szansą na to, by możliwa była kontynuacja realizacji działań rozwo-
jowych, jest pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł. Miasto Puławy posiada bogate 
doświadczenie w tym zakresie. W perspektywie programowania funduszy UE 2007-2013 
oraz 2014-2020 Miasto zrealizowało kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych i nieinwestycyj-
nych o łącznej wartości blisko 470 mln zł (w tym dofinansowanie UE: 275,5 mln zł). Wśród 
największych projektów dofinansowanych ze środków UE, których wartość przekracza  
25 mln zł, wymienić należy:

 ⚪ Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów 
inwestycyjnych;

 ⚪ Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego 
przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec;

 ⚪ Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wraz z obiek-
tami towarzyszącymi;

 ⚪ Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego;

 ⚪ Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” w celu zwiększenia aktyw-
nego udziału społeczeństwa w kulturze;

 ⚪ Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania mediateki;

 ⚪ Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny.

Oprócz funduszy unijnych Miasto skutecznie pozyskuje środki z programów krajowych, 
takich jak Fundusz Dróg Samorządowych czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
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Jakość planowania strategicznego

Strategia rozwoju

Podstawowym dokumentem wytyczającym cele i kierunki działań strategicznych w 
Puławach, jest obowiązująca „Strategia rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspek-
tywą do 2030 roku”. Opracowany w 2014 i przyjęty Uchwałą Rady Miasta w 2015 roku do-
kument określa priorytety rozwoju miasta, wskazując horyzont czasowy obowiązywania 
do 2020 roku, zakładając dodatkową perspektywę do roku 2030. O tym, że Strategia jest 
przez wyznaczone do tego podmioty rzetelnie wdrażana, świadczy m.in. przeprowadzany 
w cyklu dwuletnim jej monitoring. Pierwszy monitoring operacyjny przeprowadzony został 
w 2017 roku i obejmował ocenę stopnia realizacji zadań strategicznych w latach 2015-2016. 
W 2019 roku w oparciu o wyniki monitoringu strategicznego opracowano raport o stanie 
realizacji strategii za okres 2015-2018. W związku ze zmianą uwarunkowań wewnętrznych 
i zewnętrznych, pojawiającymi się nowymi wyzwaniami rozwojowymi, a także kończącym 
się okresem obowiązywania dotychczasowej strategii, Miasto podjęło decyzję o aktualiza-
cji dokumentu.

Inne dokumenty strategiczne

Miasto posiada ponadto inne dokumenty strategiczne i programowe, w części operacjona-
lizujące ogólne zapisy strategii rozwoju. Są to:

 ⚪ Strategia Elektromobilności Miasta Puławy na lata 2020-2035,

 ⚪ Program ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy na lata 2016-202050,

 ⚪ Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.,

 ⚪ Program Zamierzeń Inwestycyjnych Miasta Puławy na lata 2019-2023,

50 W czasie gdy tworzona była niniejsza diagnoza, opracowany został projekt dokumentu pn. „Program 
ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. Źródło: 
http://czystemiasto.pulawy.eu/artykuly/program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-miasto-pulawy,43078.htm 
(dostęp 14.05.2021).

foto. Daniel Krawczyk
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 ⚪ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto Puławy.

Dodatkowo, na mocy porozumienia z gminami sąsiednimi, sporządzona została strategia 
ponadlokalna – „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na 
lata 2014-2020”. Okres jej obowiązywania zakończył się w minionym roku i wkrótce Miasto  
wraz z partnerami przystąpi do opracowania aktualizacji.

Promocja miasta
Puławy aktywnie promują się jako miasto przyjazne mieszkańcom, turystom czy też przed-
siębiorcom. W tym celu organizowane są liczne imprezy i wydarzenia oraz podejmowane 
są działania promujące Puławy, takie jak:

 ⚪ Puławski Festiwal Muzyczny „Wszystkie Strony Świata”,

 ⚪ Imprezy z okazji Jubileuszu 110 rocznicy nadania Puławom praw miejskich (2016 rok),

 ⚪ Kampania promocyjna Puław w Programie 2 Polskiego Radia (2015 rok),

 ⚪ Kampania „Puławy na weekend” (2017 rok),

 ⚪ reklama Puław w wydawnictwie targowym „Turystyka i wypoczynek w Polsce” na tar-
gach turystycznych w Gdańsku, Warszawie i Niemczech, w magazynie VIP, w Gazecie 
Wyborczej w dodatku „Dobre Lubelskie” oraz w dodatku ogólnopolskim „Lubelskie 
dobry kierunek” (2017 rok),

 ⚪ Kampania na ekranach multimedialnych w Metrze Warszawskim (2018 rok) i inne.

Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na promocję gospodarczą, której cel stanowi 
pozyskiwanie inwestycji oraz zachęcenie przedsiębiorców do wykorzystywania potencja-
łu, jaki daje im ulokowanie biznesu w Puławach.

W roku 2015 Miasto Puławy wspólnie z Miastem Lublin realizowało projekt pn. „Promocja 
głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast – Lublin  
i Puławy”. W roku 2016 realizowana była kampania „Puławy dobre miejsce na start. Inkubator 
sukcesu”. Puławy otrzymały wówczas nagrodę w konkursie z okazji 25-lecia transforma-
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cji w kategorii „Przestrzeń dostępna”, tj. kampanię reklamową polegającą na prezentacji 
Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego jako dobrego miejsca na start. Promocja 
odbyła się w formie billboardów i citylightów w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu.

Partycypacja i partnerstwo

Partycypacja 

Niezwykle ważnym obszarem zarządzania miastem jest włączenie w ten proces różnych 
grup interesariuszy, w szczególności zaś mieszkańców. By było to możliwe, pojawić się 
musi taka wola ze strony władz miasta. W Puławach funkcjonują różne formy angażowania 
lokalnej społeczności w procesy współdecydowania o mieście – od informowania i kon-
sultowania podejmowanych decyzji czy opracowywanych dokumentów po formy bardziej 
inkluzywne, jak np. budżet obywatelski.

Puławianie twierdzą jednak, że są one niewystarczające. Uważa tak aż 66% badanych51. 
Jednocześnie zdecydowana większość respondentów jest zdania, że w Puławach braku-
je spotkań przedstawicieli różnych środowisk poświęconych rozwojowi miasta (76%52). 
Z drugiej strony nie wiedzą oni, czy i jak mogą angażować się w sprawy miasta – trzech 
na czterech badanych twierdzi, że nie ma wpływu na jego rozwój. Wiele osób nie wie,  
w jaki sposób mieszkańcy mogą współdecydować o sprawach Puław lub wręcz wskazuje, 
że takiej możliwości w ogóle nie ma.

Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w niewystarczających kanałach do-
tarcia do mieszkańców z informacją o prowadzonych działaniach partycypacyjnych. 
Jednocześnie lokalna społeczność często ma poczucie, że jej zaangażowanie jest bez zna-
czenia, bo realnie mieszkańcy nie mają wpływu na decyzje podejmowane przez władze. 
Warto dążyć do tego, by upowszechniać różne formy partycypacji społecznej, docierając  
z informacją do jak najszerszego grona odbiorców. Należy przy tym pamiętać, aby budo-
wać wśród lokalnej społeczności poczucie, że jej głos ma znaczenie i jest brany pod uwagę 
w procesach podejmowania decyzji.

Partnerstwo

Kolejnym istotnym aspektem zarzadzania miastem jest rozwijanie współpracy mię-
dzygminnej – zarówno w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym. Miasto Puławy stanowi 
ważny subregionalny ośrodek w województwie. Jako lider miejskiego obszaru funkcjonal-
nego podejmuje wspólne działania z pozostałymi gminami MOF53, zmierzające do ich roz-
woju społeczno-gospodarczego. Gminy – członkowie MOF wspólnie przygotowują i realizu-
ją projekty rozwojowe, takie jak:

 ⚪ „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych mieszkańcom Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”54,

51 Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się zgadzam” w odniesieniu do stwier-
dzenia „Uważam, że wykorzystywane przez UM formy angażowania mieszkańców w rozwój miasta są 
niewystarczające”.
52 Suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się zgadzam” w odniesieniu do stwierdzenia 
„W mieście brakuje spotkań przedstawicieli różnych środowisk poświęconych sprawom dotyczącym rozwoju 
miasta”.
53 W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy wchodzą: Miasto Puławy oraz gminy sąsied-
nie: Gmina Puławy, Gmina Końskowola, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Janowiec i Gmina Żyrzyn.
54 Projekt przygotowany i realizowany zgodnie z zawartą umową partnerską pomiędzy Miastem Puławy 
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 ⚪ „Utworzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w kryzysie na 
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”55.

Miasto Puławy należy ponadto do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Samorządów 
EUROREGION BUG oraz Związku Miast Nadwiślańskich.

W ramach podejmowanej przez samorząd współpracy zagranicznej z miastami partnerski-
mi organizowane są wyjazdy i spotkania, mające na celu wymianę doświadczeń, promocję 
miasta za granicą czy też wspólne opracowywanie branżowych programów rozwojowych. 
Miasta partnerskie Puław to obecnie: Bojarka (Ukraina), Castelo Branco (Portugalia), Douai 
(Francja), Dublany (Ukraina), Nieśwież (Białoruś), Stendal (Niemcy).

Miasto inteligentne
Miasto inteligentne (smart city) to miasto, które wykorzystuje nowoczesne technologie 
do stałego podnoszenia jakości życia mieszkańców. By było to możliwe, niezbędne jest 
połączenie dwóch czynników: z jednej strony dostępu odpowiedniej infrastruktury (sieć 
światłowodowa, serwery, czujniki itp.), z drugiej zaś kreatywności i kompetencji osób, które 
stworzą zespół koordynujący projektowanie i wdrażanie działań z zakresu smart city. Czy w 
tym kontekście można powiedzieć, że Puławy są miastem inteligentnym?

Wdrożone w minionych latach rozwiązania realizujące koncepcję smart city zdają się po-
twierdzać, że Puławy dążą do tego, by być miastem inteligentnym, tworzonym z myślą o 
mieszkańcach, przedsiębiorcach i turystach. Do najważniejszych inwestycji w tym zakresie 
zaliczyć należy:

 ⚪ „Puławy w sieci - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście 
Puławy” – projekt zrealizowany w okresie 2004-2008, współfinansowany ze środków 
UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z 
budżetu państwa. W ramach inwestycji w Urzędzie Miasta powstało Telecentrum łą-
czące w sobie funkcje Publicznego Punktu Dostępu do Internetu oraz Punktu Obsługi 
Interesanta. Publiczny Punkt Dostępu do Internetu to dwa samoobsługowe Infomaty 
oraz wydzielona sala z pięcioma stanowiskami komputerowymi. Rozbudowano i zre-
konstruowano portal miejski www.um.pulawy.pl, z którego mogą korzystać wszyscy 
obywatele, przedsiębiorcy i turyści m.in. dzięki serwisom tematycznym: e-praca, e-go-
spodarka oraz e-turystyka. Poprzez realizację zadania e-urząd wdrożony został system 
on-line obsługi interesanta, który wprowadza usługi informacyjne oraz usługi interak-
tywne, dające możliwość wymiany korespondencji między urzędem i interesantem. 
W ramach inwestycji wdrożono również system GIS (system informacji przestrzennej). 
Całkowita wartość projektu wyniosła 1,8 mln zł (w tym dofinansowanie UE: 1,3 mln zł 
oraz dofinansowanie z budżetu państwa: 1,01 tys. zł)56;

 ⚪ „Puławy w sieci - budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i usług” – pro-
jekt zrealizowany w latach 2007-2013, współfinansowany ze środków UE w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 
Projekt zakładał m.in. budowę szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Puławach, 
rozbudowę sieci PIAP-ów (Publicznych Punktów Dostępu do Internetu), budowę cen-

a gminami Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny, Żyrzyn, Puławy, POK „Dom Chemika”, MZK Puławy oraz 
Biblioteką Miejską.
55 Projekt realizowany wspólnie przez Miasto Puławy, gminę Końskowola i gminę Żyrzyn.
56 Puławy w sieci – budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i usług, link: https://www.pulawy.
eu/informacje/pulawy-w-sieci-budowa-szerokopasmowej-sieci-telein,782 (dostęp: 24.05.2021)
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trum Zarządzania Siecią, rozbudowę infrastruktury technicznej Urzędu Miasta Puławy, 
stworzenie systemu telefonii cyfrowej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, 
uruchomienie nowych e-usług na poziomach dojrzałości od 1 do 4 oraz modernizację i 
rozbudowę monitoringu miejskiego. Całkowita wartość projektu to prawie 18 mln zł (w 
tym dofinansowanie: blisko 12 mln zł)57;

 ⚪ „Komputeryzacja Biblioteki Miejskiej w Puławach” – przedmiotem projektu zrealizowa-
nego w latach 2005-2006 było stworzenie 8 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu 
(PIAP-y) oraz pełna komputeryzacja procesów bibliotecznych – gromadzenia, opraco-
wania, udostępniania i informacji. Inwestycja o wartości 601,8 tys. zł otrzymała dofinan-
sowanie ze środków UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (wartość dofinansowania: 435,4 tys. zł)58;

 ⚪ „Poprawa dostępności i jakości systemu komunikacji miejskiej dla Miasta Puławy wraz 
z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanymi w ramach porozumienia w 
sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na swoim obszarze” – projekt dofinansowa-
ny ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013 zrealizowany został w latach 2007-2012. W jego ramach 
zrealizowano m.in. następujące zadania: zakup 21 autobusów komunikacji miejskiej wy-
posażonych w system monitoringu wizyjnego i system informacji pasażerskiej, zakup i 
instalacja systemu monitorowania i zarządzania flotą autobusów czy też zakup i insta-
lacja systemu informacji pasażerskiej na węzłach przystankowych. Całkowita wartość 
projektu wyniosła niemal 23,9 mln zł (w tym dofinansowanie: 16,7 mln zł)59;

 ⚪ „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny” 
– projekt zrealizowany w latach 2014-2019 zakładał m.in. zakup autobusów niskoemi-
syjnych, zakup biletomatów, zakup ogniw fotowoltaicznych w autobusach, a także 
zakup i instalację informacji przystankowej. Przedsięwzięcie o całkowitej wartości 
25,5 mln zł zrealizowane zostało w partnerstwie Miasta Puławy z gminami MOF w 
ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. Kwota dofinansowania UE w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
wyniosła 13,5 mln zł60.

Sami mieszkańcy zdają się doceniać starania Puław w zakresie tworzenia miasta inteligent-
nego. Jednym z najlepiej ocenianych aspektów funkcjonowania UM jest bowiem możli-
wość załatwienia spraw drogą elektroniczną (63%61).

Wciąż istnieją również obszary, których funkcjonowanie można by usprawnić dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnych technologii, jak np. inteligentne sterowanie oświetleniem ulicz-
nym, co pozwoliłoby ograniczyć wydatki bieżące miasta w tym zakresie.

57 Puławy w sieci - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Mieście Puławy, link: https://
www.pulawy.eu/informacje/pulawy-w-sieci-wdrazanie-rozwiazan-spoleczenstwa-i,824 (dostęp: 24.05.2021).
58 Komputeryzacja Biblioteki Miejskiej w Puławach, link: https://www.pulawy.eu/informacje/komputery-
zacja-biblioteki-miejskiej-w-pulawach,826 (dostęp: 24.05.2021)
59 Poprawa dostępności i jakości systemu komunikacji miejskiej dla Miasta Puławy wraz z obszarami są-
siednich gmin funkcjonalnie powiązanymi w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej 
na swoim obszarze, https://www.pulawy.eu/informacje/poprawa-dostepnosci-i-jakosci-systemu-komunika-
cji-,783 (dostęp: 24.05.2021)
60 Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny, https://www.pulawy.
eu/informacje/rozwoj-zrownowazonego-transportu-laczacego-pulawy-,1362 (dostęp: 24.05.2021)
61 Suma odpowiedzi „zdecydowanie pozytywnie” i „raczej pozytywnie” na pytanie Jak ocenia Pan(i) Urząd 
Miejski w Puławach pod względem możliwości załatwienia spraw drogą elektroniczną?
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Funkcjonowanie Urzędu Miasta
Ostatnim niezwykle istotnym aspektem zarządzania miastem jest funkcjonowanie urzędu 
miasta. Sami mieszkańcy UM oceniają raczej pozytywnie. Najwyżej oceniane są takie 
aspekty jak: możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną (63,3%), kompetencje pra-
cowników (61%), życzliwość urzędników (58,2%), standardy komunikacji z mieszkańcami, 
dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych (po 57,6%) czy też skuteczność zała-
twiania spraw (57%)62.

Uwagę zwraca jednak nieco słabsza ocena w przypadku otwartości na pomysły i potrzeby 
mieszkańców. Choć wciąż dominują oceny pozytywne (45,9%), to odsetek wskazań ocen 
negatywnych jest tu wyraźnie wyższy (39%) niż w przypadku innych aspektów. Koreluje to 
z omówioną powyżej oceną standardów włączenia mieszkańców w procesy zarządzania 
miastem. Mieszkańcy mają małą wiarę w to, że ich głos jest brany pod uwagę w proce-
sie podejmowania decyzji przez władze samorządowe. W efekcie w niewielkim stopniu są 
skłonni, by się w niego angażować. Nie wiedzą też, w jaki sposób mogą to robić.

62 Suma odpowiedzi „zdecydowanie pozytywnie” i „raczej pozytywnie” w odniesieniu do wskazanych 
aspektów w pytaniu Jak ocenia Pan(i) Urząd Miejski w Puławach pod względem (…).

Diagnoza Miasta Puławy na potrzeby opracowania  
Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

foto. Daniel Krawczyk
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7. Wnioski 
 z diagnozy

7.1. Analiza SWOT
Istotą analizy SWOT miasta jest określenie czynników, zarówno wewnętrznych, jak i ze-
wnętrznych, które mogą wpływać na jego rozwój. Wpływ ten może być zarówno pozytyw-
ny, jak i negatywny. Samo jednak wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagro-
żeń nie wystarczy, aby skutecznie zaplanować przyszłość jednostki. W tym celu konieczna 
jest ocena poszczególnych czynników i wybór tych, które najsilniej mogą oddziaływać na 
rozwój gminy oraz, którymi samo Miasto może skutecznie zarządzać (wykorzystywać i 
wzmacniać w przypadku potencjałów i szans bądź minimalizować negatywne oddziały-
wanie barier i zagrożeń). Czynniki takie określić można mianem kluczowych. To na nich 
bowiem należy koncentrować przyszłe działania, by zdynamizować rozwój miasta.

Analiza obejmuje charakterystykę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w pięciu 
obszarach funkcjonowania miasta, odpowiadających poszczególnym częściom diagnozy:

 ⚪ ludzie,

 ⚪ jakość życia,

 ⚪ gospodarka,

 ⚪ przestrzeń i środowisko,

 ⚪ zarządzanie.

foto. Daniel Krawczyk
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Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku

foto. Daniel Krawczyk

L.p. Mocne strony Obszar, którego  
dotyczy

Wpływ potencjału na rozwój miasta Wpływ działań Miasta na wzmocnienie  
i wykorzystanie potencjału

1 Efektywna współpra-
ca z gminami MOF

Zarządzanie Efektywna współpraca z gminami MOF pozwala m.in. na wyko-
rzystanie efektu synergii, wzajemne wzmacnianie potencjałów 
czy możliwość realizacji wielu kluczowych inwestycji wykracza-
jących poza granice miasta. Jest też sposobem na obniżenie 
kosztów świadczenia różnych usług komunalnych.

To od Miasta jako lidera porozumienia w głównej mierze 
zależy rozwój współpracy z gminami MOF, jej animo-
wanie i poszerzanie o nowe obszary. Zaangażowanie 
pozostałych partnerów jest jednak niezbędne dla jej 
dalszego rozwoju

2 Rozbudowana infra-
struktura sportowa

Jakość życia Czyni miasto bardziej atrakcyjnym z punktu widzenia miesz-
kańców, zachęca do pozostania w Puławach. Może zachęcać 
do aktywności fizycznej mieszkańców, podnosząc komfort ich 
życia. Hala widowiskowo-sportowa umożliwia organizowanie w 
mieście większych imprez sportowych.

Miasto tworzy i utrzymuje infrastrukturę sportową.

3 Atrakcyjne tereny 
rekreacyjne

Jakość życia 
Przestrzeń i 
środowisko

Czyni miasto bardziej atrakcyjnym z punktu widzenia mieszkań-
ców, zachęca do pozostania w Puławach. Może zachęcać do ak-
tywności fizycznej mieszkańców, podnosząc komfort ich życia.

Miasto w głównej mierze tworzy i utrzymuje infra-
strukturę rekreacyjną.

4 Wystarczająca liczba 
miejsc w żłobkach 
i przedszkolach

Jakość życia Dobra dostępność żłobków i przedszkoli zachęca rodziny z 
dziećmi do pozostania i osiedlania się w Puławach, co ogranicza 
zjawiska spadku liczby ludności i starzenia się społeczeństwa.

Miasto prowadzi przedszkola, żłobki oraz dotuje pla-
cówki niepubliczne.

5 Dobrze funkcjonujący 
system miejskiej komu-
nikacji autobusowej

Jakość życia Czyni miasto bardziej atrakcyjnym z punktu widzenia mieszkań-
ców, może skłaniać do rezygnacji z korzystania z samochodu w 
mieście, zachęca do pozostania w Puławach. Powszechniejsze 
korzystanie z komunikacji publicznej zamiast samochodu pry-
watnego pozytywnie wpływa też na jakość powietrza.

Miasto odpowiada za funkcjonowanie komunikacji 
publicznej.

6 Duża część miasta 
objęta MPZP

Przestrzeń i 
środowisko 
Gospodarka

Ułatwia planowanie inwestycji, przyspiesza proces inwestycyj-
ny, co tworzy lepsze warunki m.in. dla rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego.

Miasto uchwala MPZP, ma więc kluczowe znaczenie dla 
wykorzystania tego czynnika.

Mocne strony
Tabela 22 | Charakterystyka i ocena mocnych stron Puław
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L.p. Mocne strony Obszar, którego  
dotyczy

Wpływ potencjału na rozwój miasta Wpływ działań Miasta na wzmocnienie  
i wykorzystanie potencjału

7 Doświadczenie 
wdrażania dotych-
czasowej Strategii

Zarządzanie Doświadczenie w skutecznym wdrażaniu działań strategicznych 
jest cennym zasobem, gdyż zwiększa szanse na osiągnięcie zało-
żonych celów rozwojowych. Umiejętność myślenia strategiczne-
go, a nie operacyjnego, służy rozwojowi miasta.

Miasto przygotowuje i wdraża Strategię, dlatego ma 
kluczowe znaczenie dla wykorzystania tego potencjału.

8 Doświadczenie w pozy-
skiwaniu finansowania 
ze środków UE oraz ze 
środków krajowych 
na realizację projek-
tów rozwojowych

Zarządzanie Bogate doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków eu-
ropejskich oznacza posiadanie kompetencji do dalszych sukce-
sów na tym polu, co istotnie zwiększa szanse Puław na zdobycie 
środków niezbędnych do prowadzenia działań rozwojowych na 
szeroką skalę.

Miasto pozyskuje środki europejskie, jego rola jest więc 
kluczowa dla wykorzystania tego potencjału.

9 Dobra dostępność 
miejsc w szkołach 
podstawowych i 
ponadpodstawowych

Jakość życia Zachęca rodziny z dziećmi do zamieszkania w Puławach. 
Umożliwia ponadto efektywne kształcenie przyszłych kadr dla 
lokalnego rynku pracy.

Miasto jest organem prowadzącym szkoły podstawo-
we oraz dwa licea, ma zatem decydujący wpływ na do-
stępność miejsc w szkołach podstawowych oraz dużą 
siłę oddziaływania w tym zakresie w przypadku szkół 
średnich.

10 Bogate zasoby 
przyrodnicze

Jakość życia 
Przestrzeń i 
środowisko

Z większa atrakcyjność miasta w oczach mieszkańców, zachęca 
do pozostania w mieście. Ma znaczenie w kontekście zmian kli-
matu, pomagając ograniczać ich skutki.

Miasto zagospodarowuje i udostępnia przestrzeń 
mieszkańcom oraz utrzymuje zieleń miejską. Może 
także wykorzystywać ten potencjał w działaniach 
promocyjnych.

11 Wdrożone rozwiązania 
z zakresu Smart City

Zarządzanie 
Jakość życia

Rozwiązania smart city wpływają na jakość życia mieszkańców, 
ułatwiając załatwianie spraw administracyjnych i kontakt z UM. 
Ponadto infrastruktura miejskiej sieci światłowodowej pozwala 
na skuteczniejszą pracę instytucji publicznych i gromadzenie 
danych niezbędnych do efektywnego zarządzania miastem.

Miasto odpowiada za wdrażanie rozwiązań smart city. 
Jednak wykorzystanie tych rozwiązań zależy przede 
wszystkim od świadomości mieszkańców i gotowości 
firm do ich implementacji.

12 Działalność Fundacji 
Puławskie Centrum 
Przedsiębiorczości 
i innych instytucji 
otoczenia biznesu

Gospodarka Działalność Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości i 
innych instytucji otoczenia biznesu wpływa na potencjał go-
spodarczy Puław. Sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, w tym 
innowacyjnej. Fundacja PCP jest akredytowanym Ośrodkiem 
Innowacji, świadczy proinnowacyjne usługi doradcze dla sekto-
ra MŚP.

Miasto Puławy jest jednym z założycieli Fundacji PCP, 
zaś obecnym przewodniczącym Rady Fundatorów jest 
Wiceprezydent Puław. Odgrywa zatem istotną rolę w 
kształtowaniu działalności Fundacji. Ważna jest jednak 
konieczność porozumienia z pozostałymi członkami 
Rady Fundatorów. Miasto ma również tylko pośredni 
wpływ na funkcjonowanie na jego terenie innych, pry-
watnych IOB.
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Diagnoza M
iasta Puław

y na potrzeby opracow
ania  

Strategii rozw
oju M

iasta Puław
y do 2030 roku

L.p. Mocne strony Obszar, którego  
dotyczy

Wpływ potencjału na rozwój miasta Wpływ działań Miasta na wzmocnienie  
i wykorzystanie potencjału

13 Rozbudowana 
infrastruktura 
wodno-kanalizacyjna

Przestrzeń i 
środowisko

Przyczynia się do utrzymania dobrego stanu środowiska, zdro-
wia mieszkańców. Wpływa na wysoką jakość życia.

Za stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej odpowia-
da MPWiK - spółka miejska.

14 Niskie bezrobocie 
(przed COVID-19)

Gospodarka Niskie bezrobocie wpływa na spadek poziomu ubóstwa, zmniej-
sza wydatki na pomoc społeczną z budżetu miasta, zwiększa 
siłę nabywczą ludności, co przyczynia się do rozwoju gospo-
darczego, tworzy też pozytywny wizerunek miasta w oczach 
mieszkańców.

Miasto w ograniczony sposób może przyczyniać się do 
powstawania miejsc pracy poprzez działania wspiera-
jące przedsiębiorców oraz przyciąganie inwestycji.

15 Aktywna działalność 
organizacji pozarządo-
wych na terenie miasta

Ludzie Wartościowe działania prowadzone przez NGO na rzecz lokal-
nej społeczności w różnych obszarach tworzą bogatą ofertę dla 
mieszkańców uzupełniającą ofertę miejską i wpływają na pod-
noszenie jakości życia w mieście. Stanowią również wyraz zaan-
gażowania mieszkańców w sprawy miasta.

Miasto co roku uchwala i realizuje program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz dotuje ich działa-
nia na rzecz rozwoju Puław. Może również promować 
inicjatywy podejmowane przez lokalne NGO.

16 Stały wzrost liczby 
mieszkań

Jakość życia Przyczynia się do stopniowej poprawy dostępności mieszkań na 
wynajem i sprzedaż. Sprzyja osiedlaniu się w mieście, spowalnia 
odpływ mieszkańców; może w dłuższej perspektywie wpływać 
na obniżenie cen mieszkań.

Miasto może tworzyć dobre warunki do rozwoju bu-
downictwa mieszkaniowego, np. wyznaczając tereny 
na ten cel w MPZP oraz uzbrajając tereny pod budow-
nictwo mieszkaniowe w niezbędną infrastrukturę.

17 Wysoka jakość edu-
kacji podstawowej i 
ponadpodstawowej

Jakość życia Zachęca rodziny z dziećmi do pozostania w Puławach. Umożliwia 
ponadto efektywne kształcenie przyszłych kadr dla lokalnego 
rynku pracy.

Miasto jest organem prowadzącym szkoły podsta-
wowe oraz dwa licea. Jego wpływ na wykorzystanie i 
wzmocnienie potencjału wysokiej jakości nauczania 
jest jednak ograniczony przez z góry określone progra-
my nauczania.
Może jednak tworzyć programy i projekty edukacyjne 
dla uczniów puławskich szkół, finansować programy 
szkoleń dla nauczycieli podnoszące efektywność na-
uczania, a także inicjować dyskusję dotyczącą kierun-
ków rozwoju edukacji i potrzeb edukacyjnych. Może 
również podejmować współpracę z powiatem w celu 
wspierania jakości kształcenia w placówkach prowa-
dzonych przez samorząd powiatowy.
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L.p. Mocne strony Obszar, którego  
dotyczy

Wpływ potencjału na rozwój miasta Wpływ działań Miasta na wzmocnienie  
i wykorzystanie potencjału

18 Wysoki poziom 
bezpieczeństwa

Jakość życia Wpływa na jakość życia; może stanowić istotny czynnik przy wy-
borze miejsca zamieszkania, co pozwala ograniczyć skalę emi-
gracji z miasta.

Miasto ma umiarkowany wpływ na poziom bezpieczeń-
stwa, może oddziaływać na ten czynnik poprzez Straż 
Miejską oraz tworzenie odpowiedniej infrastruktury 
(bezpieczne przejścia dla pieszych, budowę oświetle-
nia itd.).

19 Działalność Puławskiej 
Rady Gospodarczej

Gospodarka PRG reprezentuje środowisko przedsiębiorców, co umożliwia 
podejmowanie bardziej efektywnych działań na rzecz tworzenia 
dogodnych warunków dla prowadzenia działalności gospodar-
czej w mieście.

Miasto prowadzi i animuje prace PRG. Dla wykorzysta-
nia potencjału kluczowe jest jednak zaangażowanie 
członków Rady.

20 Relatywnie dobra 
jakość powietrza w 
całym mieście

Jakość życia 
Przestrzeń i 
środowisko

Przyczynia się do utrzymania dobrego stanu środowiska oraz 
zdrowia mieszkańców.

Miasto może wzmacniać ten potencjał poprzez dotacje 
na wymianę pieców, działania edukacyjne i kontrolne 
oraz rozbudowywanie miejskiej sieci ciepłowniczej i 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

21 Funkcjonowanie różnych 
form angażowania 
mieszkańców w proces 
zarządzania miastem

Zarządzanie Formy te zwiększają możliwości angażowania mieszkańców, bu-
dowania poczucia odpowiedzialności i przywiązania do miasta.

Miasto odpowiada za formy współpracy z mieszkańca-
mi; może je usprawniać i rozwijać, jednak dla wykorzy-
stania tego potencjału konieczna jest większa aktyw-
ność ze strony mieszkańców.

22 Zadowolenie miesz-
kańców z funkcjono-
wania Urzędu Miasta

Zarządzanie Zadowolenie mieszkańców z funkcjonowania UM stanowi poten-
cjał do tworzenia dobrych relacji władz gminy ze społecznością 
lokalną, co może przełożyć się na większe zaangażowanie puła-
wian w działania na rzecz rozwoju miasta.

Zadowolenie mieszkańców wynika w znacznej mierze 
ze standardów działania UM. Nie jest to jednak czynnik 
decydujący.

23 Rozbudowana sieć 
ścieżek rowerowych

Jakość życia 
Przestrzeń i 
środowisko

Przestrzeń i środowisko czyni miasto bardziej atrakcyjnym 
z punktu widzenia mieszkańców, zachęca do pozostania w 
Puławach. Korzystanie z rowerów zamiast samochodów po-
prawia jakość powietrza i pozytywnie wpływa na zdrowie 
mieszkańców.

Miasto tworzy i utrzymuje infrastrukturę rowerową. 
Część ścieżek rowerowych w Puławach jest jednak za-
rządzana przez samorząd województwa.

24 Możliwość podejmowa-
nia różnorodnych aktyw-
ności przez osoby starsze

Jakość życia Aktywizuje tę grupę mieszkańców i stanowi wsparcie w co-
dziennych obowiązkach, podnosząc tym samym jakość życia 
seniorów.

Miasto odgrywa istotną rolę w zapewnieniu odpowied-
niej oferty osobom starszym, zarówno bezpośrednio, 
jak i wspierając organizacje pozarządowe pomagające 
seniorom.
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25 Działalność Puławskiego 
Parku Naukowo-
Technologicznego

Gospodarka Działalność PPN-T tworzy potencjał gospodarczy i innowacyjny 
Puław. Wspiera przedsiębiorców, w tym startupy, i sprzyja tym 
samym rozwojowi przedsiębiorczości, w szczególności innowa-
cyjnej. Oddziałuje pozytywnie na wizerunek Puław jako miasta 
atrakcyjnego dla inwestorów. Stanowi również platformę współ-
pracy nauki z biznesem, sprzyjając komercjalizacji rozwiązań 
naukowych.

Puławski Park Naukowo-Technologiczny jest spółką 
miejską, której jedynym udziałowcem jest Miasto 
Puławy. Miasto ma zatem istotny wpływ na politykę 
prowadzoną przez Park i działania podejmowane przez 
spółkę w celu podnoszenia konkurencyjności gospo-
darczej Puław. Funkcjonowanie PPN-T uzależnione jest 
jednak również od podmiotów prywatnych (klienci, 
Zakłady Azotowe) i zewnętrznych źródeł finansowania.

26 Współpraca zagraniczna 
z miastami partnerskimi

Zarządzanie Wspópraca ta służy promocji miasta za granicą; umożliwia re-
alizację projektów wymiany uczniów i urzędników, co podnosi 
kompetencje uczestników takich wyjazdów i polepsza perspek-
tywy rozwojowe miasta.

Miasto może wykorzystywać ten czynnik do promocji 
Puław za granicą oraz rozszerzać zakres współpracy.

27 Dobra dostępność 
komunikacyjna

Jakość życia 
Przestrzeń 
 i środowisko  
Gospodarka

Korzystnie wpływa na prowadzenie biznesu oraz możliwość po-
dejmowania przez mieszkańców pracy w innych miastach - przy-
czynia się do rozwoju gospodarczego i zachęca do pozostania w 
mieście. Dobra dostępność komunikacyjna może też zachęcać 
do inwestowania w Puławach i być wykorzystywana do promocji 
gospodarczej miasta.

Miasto może wykorzystywać dobrą dostępność ko-
munikacyjną do promocji gospodarczej oraz dążyć 
do tworzenia terenów inwestycyjnych w pobliżu dróg 
ekspresowych.

28 Niski poziom ubóstwa Jakość życia 
Gospodarka

Spadek poziomu ubóstwa wskazuje na wzrost zamożność 
mieszkańców, co pozytywnie przekłada się na rozwój gospodar-
czy; pozwala również na przeznaczanie mniejszych środków na 
wspieranie osób ubogich, zwiększając tym samym możliwości 
finansowania innych działań. Prowadzi również do zmniejszenia 
poziomu wykluczenia i rozwarstwienia społecznego, co pozy-
tywnie wpływa na funkcjonowanie społeczności lokalnej.

Miasto może oddziaływać na spadek poziomu ubó-
stwa, wspierając lokalnych przedsiębiorców i rynek 
pracy.
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29 Funkcjonowanie na tere-
nie miasta lidera branży 
przemysłu chemicznego 
- Grupy Azoty Zakłady 
Azotowe "Puławy" SA

Gospodarka Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA stanowi największy 
podmiot gospodarczy i największego pracodawcę w mieście. 
Od jej rozwoju w znacznym stopniu zależy rozwój gospodarczy 
samych Puław. ZA wspierają Miasto, aktywnie uczestnicząc w 
planowaniu działań rozwojowych, przyczyniają się ponadto do 
kształtowania poczucia wspólnoty i odpowiedzialności lokalnej, 
m.in. poprzez prowadzenie wolontariatu pracowniczego.

Miasto podejmuje współpracę z Grupą Azoty w celu dy-
namizowania rozwoju gospodarczego Puław. Wymiana 
doświadczeń, opinii oraz dyskusja o potrzebach miasta 
i przedsiębiorstwa pomogą optymalizować planowa-
nie rozwoju Puław.

30 Funkcjonowanie orga-
nizacji przedsiębiorców 
wspierających rozwój 
gospodarczy miasta

Gospodarka Organizacje przedsiębiorców zapewniają lepsze warunki do roz-
woju działalności gospodarczej, co ma duże znaczenie dla roz-
woju miasta. Ponadto organizacje te angażują się w działania na 
rzecz rozwoju gospodarczego Puław.

Miasto może wykorzystywać ten potencjał poprzez po-
dejmowanie współpracy z organizacjami przedsiębior-
ców, np. Puławską Radą Gospodarczą.

31 Funkcjonowanie na 
terenie miasta pięciu 
instytutów badawczych

Gospodarka Funkcjonowanie na terenie Puław instytutów badawczych 
tworzy wizerunek miasta innowacyjnego; zwiększa atrakcyjność 
inwestycyjną miasta, co może przyciągać innowacyjne inwesty-
cje, a także daje zatrudnienie specjalistom.

Miasto może podejmować współpracę z instytutami, 
tworzyć płaszczyzny współpracy między nauką a biz-
nesem oraz wykorzystywać ten czynnik do promocji 
gospodarczej.

32 Kompaktowość miasta Jakość życia 
Przestrzeń i 
środowisko

Wpływa na poprawę jakości życia, a tym samym atrakcyjność 
miasta w oczach mieszkańców i może skłaniać do pozostania 
lub osiedlenia się w Puławach.

Miasto może wzmacniać ten potencjał poprzez odpo-
wiednie planowanie przestrzenne. Może również wyko-
rzystywać go w promocji miasta.

33 Dobre relacje 
międzyludzkie

Ludzie Dobre relacje międzyludzkie budują poczucie przywiązania, co 
może zachęcać do zwiększonej aktywności na rzecz lokalnej 
społeczności (NGO, wolontariat).

Miasto powinno dążyć do tworzenia dobrych relacji z 
mieszkańcami, co będzie budować przyjazną atmosfe-
rę i sprzyjać zaangażowaniu mieszkańców.

34 Bogate zasoby dzie-
dzictwa kulturowego 
(Zespół Rezydencyjny 
Książąt Czartoryskich, 
liczne zabytki)

Gospodarka 
Przestrzeń i 
środowisko

Tworzą atrakcyjny wizerunek miasta, stanowią atrakcję tury-
styczną i podnoszą jakość życia mieszkańców.

Miasto może wykorzystywać zasoby dziedzictwa kul-
turowego do promocji Puław oraz wspierać pożądane 
sposoby ich wykorzystywania.
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35 Dobra jakość i wystarcza-
jące zasoby wody pitnej

Przestrzeń  
i środowisko 
Jakość życia

Zapewnia bezpieczne zasoby wody pitnej. Miastu podlega MPWiK, spółka odpowiedzialna za 
zaopatrzenie mieszkańców w wodę i utrzymanie w 
dobrym stanie infrastruktury wod.-kan.

36 Przynależność do 
Trójkąta Turystycznego 
Lubelszczyzny

Przestrzeń i 
środowisko

Stanowi potencjał promocyjny i turystyczny miasta. Miasto może wykorzystać ten potencjał do promocji 
Puław.

37 Atrakcyjne położenie 
Puław - bliskość do 
większych ośrod-
ków miejskich

Przestrzeń i 
środowisko

Zwiększa atrakcyjność miasta w oczach mieszkańców i inwe-
storów, przyczynia się do rozwoju gospodarczego. Może też za-
chęcać do pozostania w Puławach osoby pracujące w innych 
miejscowościach.

Miasto może wykorzystywać ten potencjał w działa-
niach promocyjnych.

38 Wysoki poziom wykształ-
cenia mieszkańców

Ludzie Czynniki takie jak działalność na terenie miasta instytutów ba-
dawczych, zatrudniających wielu specjalistów z wyższym wy-
kształceniem, przekładają się na wysoką jakość kapitału ludzkie-
go. Środowisko światłych i wykształconych mieszkańców tworzy 
dobre warunki do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ka-
pitał intelektualny miasta może być ponadto argumentem dla 
potencjalnych inwestorów.

Brak wpływu

Źródło: opracowanie własne
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Słabe strony
Tabela 23 | Charakterystyka i ocena słabych stron Puław

L.p. Słabe strony Obszar, którego  
dotyczy

Wpływ bariery na zahamowanie rozwoju miasta Wpływ działań Miasta na ograniczenie  
negatywnych skutków czynnika

1 Ograniczona oferta 
terenów inwestycyjnych

Gospodarka 
Przestrzeń i 
środowisko

Oferta inwestycyjna Puławskiego Parku Przemysłowego 
ogranicza się do firm z branży przemysłu chemicznego i 
pokrewnych, co uniemożliwia lokowanie tam innych inwe-
stycji. To w połączeniu z brakiem wystarczających terenów 
inwestycyjnych w zasobach miejskich wpływa niekorzyst-
nie na ofertę inwestycyjną i obniża tym samym atrakcyjność 
Puław dla inwestorów. Miasto nie przyciąga przez to nowych 
inwestycji, co z kolei nie sprzyja dywersyfikacji lokalnej 
gospodarki.

Miasto może dążyć do pozyskiwania i scalania gruntów bę-
dących własnością prywatną, tworząc tym samym więk-
sze tereny atrakcyjne dla inwestorów. Odpowiada również 
za kształtowanie polityki przestrzennej, a także uzbrajanie 
dostępnych terenów. Dodatkowo w udostępnionej sekcji 
na miejskiej stronie internetowej prywatni właściciele 
gruntów mogą zamieszczać swoje oferty inwestycyjne 
(http://egospodarka.pulawy.eu/informacje/oferta-inwe-
stycyjna-innych-podmiotow,329), stanowiące uzupełnie-
nie oferty miasta. Jak dotąd brak jest jednak na stronie 
ofert inwestycyjnych innych podmiotów, co może świad-
czyć o tym, iż nie wiedzą one o takiej możliwości. Ważnym 
działaniem może być ponadto rozszerzenie współpracy z 
gminami MOF w zakresie stworzenia wspólnej oferty in-
westycyjnej i pozyskiwania inwestycji, które pozwolą na 
podniesienie atrakcyjności subregionalnego rynku pracy.

2 Spadek liczby 
mieszkańców

Ludzie Spadek liczby mieszkańców wpływa niekorzystnie na po-
tencjał gospodarczy Puław (zmniejszająca się podaż pracy) 
oraz na finanse miasta (niższe wpływy do budżetu z tytułu 
udziału w podatkach dochodowych). Konsekwencją jest 
ograniczenie możliwości finansowania rozwoju miasta.

Miasto może dążyć do poprawy jakości życia, podejmu-
jąc działania w takich aspektach, jak: dostęp do kultury i 
rozrywki, estetyka i jakość przestrzeni publicznych, oferta 
miejsc spędzania czasu wolnego dla osób młodych oraz 
pośrednio oddziałując na dostępność mieszkań (np. po-
przez odpowiednie planowanie przestrzenne) oraz rynek 
pracy (np. przyciągając nowe inwestycje czy poprzez 
promowanie pracy w Puławach). Miasto może ponadto 
promować przedsiębiorczość wśród mieszkańców, w tym 
uczniów, zachęcając tym samym do zakładania firm, co 
przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki.
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3 Mała konkurencyj-
ność rynku pracy

Gospodarka Mieszkańcy wyrażają bardzo krytyczną opinię nt. rynku 
pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o dostępność atrakcyjnych 
ofert pracy. Ważnym aspektem tego zagadnienia jest nie-
zdywersyfikowanie rynku – bardzo dużą rolę odgrywają 
na nim Zakłady Azotowe i ich kooperanci. Zdaniem miesz-
kańców brakuje miejsc pracy w innych branżach. Sprzyja 
to podjęciu decyzji o wyprowadzce z miasta i tworzy jego 
negatywny wizerunek, zniechęcający młodych ludzi do wią-
zania swojej przyszłości z Puławami.

Miasto w ograniczonym stopniu może wpłynąć na ten 
czynnik, np. poprzez promocję dobrych praktyk na rynku 
pracy czy współpracę z lokalnymi pracodawcami. Może 
również podejmować działania na rzecz przyciągania in-
westycji z różnych branż oraz wspierać przedsiębiorczość 
mieszkańców.

4 Znaczne uzależnienie 
rynku pracy od naj-
większego pracodawcy 
- Grupy Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” SA

Gospodarka Znaczne uzależnienie rynku pracy od największego praco-
dawcy w Puławach - Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 
SA wpływa na negatywne postrzeganie jego atrakcyjności 
przez mieszkańców, a w konsekwencji stanowi jedną z głów-
nych przyczyn chęci opuszczenia Puław. W efekcie pogłębia 
się problem emigracji z miasta ludzi młodych.

Miasto może pośrednio oddziaływać na rynek pracy po-
przez przyciąganie inwestycji, jak również pobudzanie 
przedsiębiorczości wśród mieszkańców. W tym celu sa-
morząd powinien dążyć do zapewnienia dobrych wa-
runków do prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie miasta oraz poszerzania swojej oferty inwesty-
cyjnej. Ważnym działaniem w tym kontekście może być 
również rozwijanie współpracy z gminami MOF w zakresie 
tworzenia wspólnej oferty inwestycyjnej i pozyskiwania 
inwestycji.

5 Niewystarczające formy 
angażowania lokalnej 
społeczności w proces 
zarządzania miastem 
oraz komunikacji Urzędu 
z mieszkańcami

Ludzie 
Zarządzanie

Niewystarczające formy angażowania lokalnej społeczności 
w proces zarządzania miastem oraz komunikacji Urzędu z 
mieszkańcami przekładają się na niski poziom zaangażowa-
nia społecznego oraz brak poczucia przywiązania do miasta 
i wpływu na jego przyszłość. Prowadzi to w efekcie do nie-
wielkiego zaangażowania we współpracę z władzami gminy 
na rzecz rozwoju, co utrudnia spełnienie oczekiwań lokalnej 
społeczności.

Miasto jest podmiotem odpowiedzialnym za rozwijanie 
form współpracy z mieszkańcami, stwarzanie możliwości 
współdziałania mieszkańców dla rozwoju Puław oraz pro-
mocję istniejących sposobów angażowania społeczności 
lokalnej w działania na rzecz miasta.
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6 Relatywnie niski 
poziom przedsiębior-
czości w Puławach

Zarządzanie Spadek poziomu przedsiębiorczości negatywnie wpływa 
na lokalny rynek pracy, ograniczając dostępność atrakcyj-
nych miejsc zatrudnienia oraz powoduje mniejsze wpływy z 
tytułu podatków dochodowych do budżetu miasta.

Miasto może wspierać przedsiębiorców oraz osoby zakła-
dające działalność gospodarczą, może ponadto współ-
pracować z PPN-T, wykorzystywać potencjał Fundacji 
Puławskie Centrum Przedsiębiorczości oraz podejmować 
współpracę ze szkołami w celu kształtowania postaw 
przedsiębiorczych wśród uczniów.

7 Niekorzystna sytuacja 
finansowa miasta

Zarządzanie Puławy borykają się z niekorzystną sytuacją finansową, 
objawiającą się m.in. rosnącym deficytem budżetowym 
oraz wysokim poziomem zadłużenia miasta. Jest to czyn-
nik bardzo istotnie ograniczający możliwości finansowania 
działań rozwojowych i inwestycyjnych.

Miasto ma umiarkowane możliwości poprawy swojej sytu-
acji finansowej, może jednak podjąć szereg działań w tym 
kierunku, jak np. realizowanie inwestycji dochodowych 
(zamiast kosztowych), optymalizacja wydatków bieżących 
(zwłaszcza na oświatę), regulowanie wysokości podat-
ków lokalnych i opłat (np. wprowadzenie strefy płatnego 
parkowania).

8 Niski poziom zaanga-
żowania społeczne-
go, w szczególności 
osób młodych

Ludzie Niski poziom zaangażowania społecznego, w szczególno-
ści osób młodych, jest zarówno skutkiem, jak i przyczyną 
niskiego przywiązania do miasta, małego poczucia wpływu 
na rozwój Puław oraz niezadowolenia z niektórych aspek-
tów życia w mieście. Prowadzi w efekcie do niewielkiego 
zaangażowania we współpracę z władzami lokalnymi na 
rzecz rozwoju, co utrudnia spełnienie oczekiwań lokalnej 
społeczności.

Miasto może ograniczać wpływ tego czynnika poprzez 
rozwijanie form współpracy z mieszkańcami, stwarza-
nie możliwości współdziałania mieszkańców dla rozwoju 
Puław oraz promocję istniejących sposobów angażowania 
społeczności lokalnej w działania na rzecz miasta.

9 Oferta kulturalna i 
rozrywkowa niedostoso-
wana do potrzeb części 
mieszkańców (zwłasz-
cza osób młodych)

Jakość życia Przyczynia się do negatywnego wizerunku miasta w oczach 
mieszkańców i skłania do jego opuszczenia, zwłaszcza 
młodszych mieszkańców.

Miasto ma znaczny wpływ na ofertę kulturalną i rozryw-
kową poprzez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”. 
Może także zapraszać do współtworzenia oferty osoby 
młode i udostępniać infrastrukturę kulturalną na dzia-
łania kulturalne i rozrywkowe podejmowane przez 
mieszkańców.

10 Niska jakość powietrza 
odnotowana w niektó-
rych częściach miasta 
w sezonie grzewczym

Przestrzeń i 
środowisko

Negatywnie oddziałuje na zdrowie i jakość życia mieszkań-
ców, obniża atrakcyjność Puław jako miejsca dobrego do 
zamieszkania.

Miasto może dotować wymianę pieców grzewczych, pro-
wadzić działania edukacyjne i kontrolne oraz rozbudowy-
wać miejską sieć ciepłowniczą.
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11 Brak wystarczają-
cej liczby miejsc 
parkingowych

Jakość życia 
Przestrzeń i 
środowisko

Przyczynia się do budowania negatywnego wizerunku 
miasta w oczach mieszkańców i przyjezdnych.

Miasto ma duży wpływ na tworzenie miejsc parkingowych, 
m.in. poprzez budowę parkingów i wyznaczanie miejsc do 
parkowania. Może również wprowadzić strefę płatnego 
parkowania, co ma szansę skłonić część mieszkańców do 
korzystania z innego środka transportu.

12 Starzenie się 
społeczeństwa

Ludzie Starzenie się społeczeństwa, podobnie jak spadek liczby 
mieszkańców, wpływa na obniżenie potencjału gospodar-
czego Puław (wzrost obciążenia demograficznego, spadek 
podaży pracy). Niekorzystnie oddziałuje również na finanse 
miasta (podatki płacone przez emerytów są niższe, przez co 
wpływy do budżetu miasta z tego tytułu również są niższe). 
Efektem starzenia się społeczeństwa jest również rosnące 
zapotrzebowanie na usługi z zakresu pomocy społecznej i 
ochrony zdrowia, co wiąże się z koniecznością ponoszenia 
coraz większych wydatków (w tym pokrywanych z budżetu 
miasta) na ten cel. Utrwala się ponadto obraz Puław jako 
"miasta dla ludzi starszych", co potęguje dążenia młodych 
do ich opuszczenia.

Poprzez działania służące podnoszeniu jakości życia 
Miasto może zachęcać ludzi młodych do pozostania w 
Puławach, ograniczając tym samym negatywne dla roz-
woju miasta konsekwencje postępującego procesu starze-
nia się społeczeństwa. Bezpośrednio może oddziaływać 
na takie aspekty, jak: dostęp do kultury i rozrywki, oferta 
miejsc spędzania czasu wolnego, estetyka i jakość prze-
strzeni publicznych. Pośrednio może również wpływać na 
atrakcyjność rynku pracy czy dostępność mieszkań.

13 Niedobór osób o 
kwalifikacjach pożąda-
nych na rynku pracy

Ludzie 
Gospodarka

Niedobór osób posiadających kwalifikacje pożądane na 
rynku pracy stanowi barierę dla przyciągania inwestycji i 
rozwoju istniejących firm, utrudnia rozwinięcie działalno-
ści początkującym przedsiębiorcom, w efekcie negatywnie 
wpływa na rozwój gospodarczy miasta.

Miasto ma ograniczony wpływ na ten czynnik. Może jednak 
promować w szkołach wybór ścieżki zawodowej zgodnej 
z potrzebami rynku pracy oraz promować Puławy jako 
miasto atrakcyjne do zamieszkania, przyciągając w ten 
sposób osoby z poszukiwanymi umiejętnościami z innych 
miejscowości.

14 Niedostateczny dostęp 
do szybkiego Internetu

Jakość życia Niedostateczny dostęp do szybkiego Internetu może skła-
niać do opuszczenia miasta, wpływa ponadto na obniże-
nie komfortu pracy i nauki, a dla przedsiębiorców oznacza 
utrudnienie w prowadzeniu działalności. Szybki Internet 
niezbędny jest także do świadczenia i korzystania z wyso-
kiej jakości e-usług.

Miasto może ograniczać wpływ tego czynnika poprzez roz-
wijanie infrastruktury miejskiej sieci światłowodowej oraz 
budowę kanałów technologicznych.
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15 Niezadowalająca 
dostępność usług 
całodobowego wsparcia 
osób starszych (np. osie-
dla senioralne, DPSy)

Jakość życia Czynnik ten obniża jakość życia zarówno osób starszych, 
jak i ich rodzin, które muszą poświęcać czas na opiekę nad 
najbliższymi, częściowo rezygnując przez to z aktywności 
zawodowej lub wypoczynku.

Miasto może wspierać tworzenie odpowiedniej oferty 
dla osób starszych poprzez instytucje miejskie czy też 
wspieranie działających w tym zakresie organizacji 
pozarządowych.

16 Niedostateczne wyko-
rzystanie potencjału 
turystycznego Zespołu 
Rezydencyjnego 
Książąt Czartoryskich

Gospodarka 
Przestrzeń i 
środowisko

Niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego 
Zespołu Rezydencyjnego Książąt Czartoryskich powoduje 
obniżenie atrakcyjności turystycznej miasta, a tym samym 
mniejsze wpływy z turystyki oraz powoduje osłabienie 
atrakcyjności Puław w oczach mieszkańców.

Miasto ma niewielki wpływ na ten czynnik - może wspierać 
inicjatywy na rzecz zmiany tego stanu. Może promować 
walory turystyczne Osady.

17 Relatywnie wysokie 
ceny mieszkań

Jakość życia Skłania mieszkańców zamierzających zakupić lub wyna-
jąć mieszkanie do poszukiwania takiej możliwości poza 
Puławami, często pod miastem. W efekcie wpływy do bu-
dżetu miasta z tytułu udziału w podatkach dochodowych są 
mniejsze.

Miasto może tworzyć warunki do rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego (MPZP, uzbrajanie terenów), co w dłuższej 
perspektywie może wpłynąć na spadek cen mieszkań. Siła 
oddziaływania gminy na ten czynnik jest jednak znikoma.

18 Ograniczony dostęp do 
lekarzy specjalistów

Jakość życia Obniża jakość życia, zwłaszcza osób starszych. Brak wpływu

Źródło: opracowanie własne
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Szanse
Tabela 24 | Charakterystyka i ocena szans rozwojowych Puław

L.p. Szanse Obszar, którego  
dotyczy

Wpływ szans na rozwój miasta Wpływ działań Miasta na wzmocnienie  
i wykorzystanie szans

1 Rozwijanie współpracy 
z sąsiednimi gminami

Gospodarka 
Zarządzanie 
Jakość życia

Rozwijanie współpracy z sąsiednimi gminami stanowi 
bardzo istotny czynnik z punktu widzenia możliwości roz-
wojowych miasta. Współpraca ta może obejmować takie 
obszary jak wspólna oferta inwestycyjna, działania przycią-
gające inwestorów czy usługi komunalne. Podejmowanie 
wspólnych działań pozwala na wykorzystanie efektu syner-
gii oraz obniżenie kosztów.

Miasto - jako podmiot animujący współpracę - odgrywa 
kluczową rolę w wykorzystaniu tej szansy. Jego znaczenie 
jest tym większe, że Puławy są największym ośrodkiem w 
swojej okolicy.

2 Dalsza promocja 
miasta w kraju i za 
granicą, w tym mar-
keting gospodarczy

Zarządzanie 
Gospodarka

Odpowiednia promocja miasta jest istotna z punktu widze-
nia pozyskiwania nowych inwestycji i poprawy konkurencyj-
ności lokalnego rynku pracy.

Miasto ma zasadniczy wpływ na wykorzystanie tej 
szansy, gdyż jest podmiotem, który prowadzi działania 
promocyjne.

3 Wdrożenie nowych 
form współpracy z 
lokalną społecznością

Zarządzanie 
Ludzie

Wdrożenie nowych form współpracy z lokalną społeczno-
ścią może skłonić część mieszkańców do większego zaan-
gażowania w działania na rzecz miasta, umożliwi ponadto 
podejmowanie decyzji z większą akceptacją społeczną oraz 
przyczyni się do wzrostu zaufania do władz miejskich.

Miasto ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania tej 
szansy, gdyż jest podmiotem odpowiadającym za organi-
zację współpracy ze społecznością lokalną.

4 Nowa perspektywa 
programowania fun-
duszy UE 2021-2027

Zarządzanie Czynnik ten ma istotne znaczenie, gdyż oznacza dla Miasta 
nowe możliwości finansowania działań rozwojowych.

Miasto ma duży wpływ na wykorzystanie tego czynnika, 
gdyż jest podmiotem pozyskującym środki, może ponadto 
promować fundusze europejskie wśród innych potencjal-
nych beneficjentów, np. przedsiębiorców. Wykorzystanie 
szansy zależy jednak również od instytucji zarządzających, 
które nie zawsze są przychylne miastu.
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5 Rosnące zainteresowa-
nie edukacją techniczną

Gospodarka Czynnik może poprawić perspektywy młodych na lokalnym 
rynku pracy i dzięki temu skłonić do pozostania w Puławach; 
może ponadto przyczynić się do zwiększenia dostępności 
osób o poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacjach, 
co przyczyni się do rozwoju gospodarczego Puław.

Miasto może wzmacniać tę szansę poprzez promowanie 
edukacji technicznej oraz prowadzenie doradztwa zawo-
dowego w szkołach podstawowych.

6 Możliwość wykorzysta-
nia formuły Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego 
do realizacji dzia-
łań rozwojowych

Zarządzanie Zaangażowanie środków prywatnych w ramach PPP może 
pozwolić na realizację przedsięwzięć rozwojowych służą-
cych miastu i jego mieszkańcom w sytuacji pogarszającego 
się stanu finansów samorządu.

Miasto inicjuje partnerstwo, jednak jego zaistnienie będzie 
możliwe tylko przy jednoczesnym zaangażowaniu pod-
miotu prywatnego.

7 Wzrost popularno-
ści pracy zdalnej

Gospodarka Rosnąca popularność pracy zdalnej w połączeniu z atutami 
miasta dotyczącymi wysokiej jakości życia, jego kompakto-
wości czy też dobrej dostępności komunikacyjnej sprawia, 
że Puławy mogą stanowić atrakcyjne miejsce do życia dla 
osób na co dzień pracujących w większych ośrodkach, w 
szczególności w Warszawie.

Miasto może dążyć do stałej poprawy i utrzymania wyso-
kiej jakości życia, podejmując działania w takich aspek-
tach, jak: dostęp do kultury i rozrywki, estetyka i jakość 
przestrzeni publicznych, oferta miejsc spędzania czasu 
wolnego dla osób młodych oraz pośrednio oddziałując na 
dostępność mieszkań (np. poprzez odpowiednie planowa-
nie przestrzenne). Może również promować mieszkanie w 
Puławach.

8 Przesuwanie się granic 
wieku aktywności za-
wodowej mieszkańców

Gospodarka Coraz wcześniejsze wchodzenie na rynek pracy przez osoby 
młode, jak również coraz częstsze zjawisko pozostawania na 
rynku pracy przez osoby w wieku emerytalnym wpływa na 
zwiększanie podaży pracy. To z kolei może stanowić atut dla 
potencjalnych inwestorów.

Miasto może promować wśród seniorów różnego rodzaju 
aktywności społeczne, pośrednio wpływając na wydłuża-
nie przez nich aktywności zawodowej. Może również za-
chęcać osoby młode do podejmowania pracy.

9 Wzrost znaczenia 
turystyki krajowej

Gospodarka Rosnące znaczenie turystyki krajowej może wpływać na 
zwiększenie ruchu turystycznego w subregionie (tradycyj-
nie postrzeganym jako atrakcyjny turystycznie) oraz samych 
Puławach, przyczyniając się tym samym do rozwoju firm w 
branży turystycznej.

Miasto może promować się jako atrakcyjna destynacja 
turystyczna, oferująca różnorodne aktywności umożliwia-
jące atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Może również 
czerpać korzyści z tego, że stanowi zaplecze administra-
cyjne i handlowe atrakcyjnego subregionu.
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10 Uchwała antysmogowa 
Sejmiku Województwa 
Lubelskiego

Przestrzeń i 
środowisko 
Jakość życia

Konieczność likwidacji pieców o najniższej jakości przyczyni 
się do poprawy stanu powietrza w województwie, podno-
sząc tym samym jakość życia w mieście, co może zachęcać 
do pozostania w Puławach.

Miasto może podjąć działania w zakresie przyspieszenia 
procesu wymiany pieców przydomowych poprzez udzie-
lanie mieszkańcom dotacji na ten cel.

11 Dalsza poprawa 
dostępności komunika-
cyjnej miasta i regionu

Jakość życia 
Przestrzeń i 
środowisko 
Gospodarka

Poprawa dostępności komunikacyjnej Puław wzmocni moż-
liwości rozwoju gospodarczego miasta. Lepszy dojazd do 
innych ośrodków przyczyni się też do poprawy oceny jako-
ści życia w Puławach, co jest istotne w kontekście zachęca-
nia do pozostania lub osiedlania się w mieście.

Miasto może wzmocnić znaczenie tego czynnika poprzez 
promocję gospodarczą, podkreślającą perspektywy dal-
szej poprawy dostępności komunikacyjnej.

12 Dalszy wzrost dochodów 
mieszkańców z tytułu 
stosunku pracy i dzia-
łalności gospodarczej

Gospodarka 
Jakość życia

Rosnące dochody mieszkańców zwiększają siłę nabywczą 
ludności, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego oraz 
wzrostu dochodów Miasta. Mogą też zachęcać do pozosta-
nia w Puławach. Wzrost dochodów przedsiębiorców sprzyja 
także inwestycjom oraz stwarza szanse na nowe miejsca 
pracy.

Miasto ma niewielki wpływ na poziom zarobków, może 
jednak podejmować działania wspierające przedsiębior-
ców i tym samym pośrednio wspierać obserwowaną ten-
dencję wzrostu dochodów mieszkańców.

13 Planowane rządowe 
programy wsparcia 
młodych rodzin w 
zakupie mieszkania

Jakość życia Planowane programy mogą poprawić dostępność mieszkań 
dla młodych rodzin i zachęcać do pozostania w mieście.

Brak wpływu

14 Poprawa stanu zago-
spodarowania Zespołu 
Rezydencyjnego 
Książąt Czartoryskich

Przestrzeń i 
środowisko 
Jakość życia

Poprawa stanu zagospodarowania Zespołu Rezydencyjnego 
Książąt Czartoryskich przyczyni się do wzrostu atrakcyjno-
ści turystycznej Puław oraz poprawy jakości życia miesz-
kańców miasta, stając się uczęszczanym miejscem wypo-
czynku. Może też być wykorzystana do promocji miasta 
oraz budowania jego pozytywnego wizerunku w oczach 
mieszkańców.

Miasto może wspierać inicjatywy na rzecz poprawy stanu 
zagospodarowania Zespołu Rezydencyjnego Książąt 
Czartoryskich.

Źródło: opracowanie własne
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Zagrożenia
Tabela 25 | Charakterystyka i ocena zagrożeń rozwoju Puław

L.p. Zagrożenia Obszar, którego  
dotyczy

Wpływ zagrożenia na zahamowanie  
rozwoju miasta

Wpływ działań Miasta na ograniczenie  
negatywnych skutków czynnika

1 Postępujący proces 
wyludniania się miasta

Ludzie Postępujący proces wyludniania się miasta w kolejnych 
latach wpływać będzie na ograniczenie potencjału gospo-
darczego Puław poprzez zmniejszenie się podaży pracy oraz 
spadek dochodów budżetu miasta. Konsekwencją będzie 
ograniczenie możliwości finansowania działań na rzecz roz-
woju Puław.

Miasto może dążyć do poprawy jakości życia, podejmu-
jąc działania w takich aspektach, jak: dostęp do kultury i 
rozrywki, estetyka i jakość przestrzeni publicznych, oferta 
miejsc spędzania czasu wolnego dla osób młodych, a także 
pośrednio oddziałując na dostępność mieszkań (np. po-
przez odpowiednie planowanie przestrzenne) oraz rynek 
pracy (np. przyciągając nowe inwestycje czy poprzez pro-
mowanie pracy w Puławach). Dla ograniczenia emigracji z 
miasta istotne jest także zapewnienie młodym rodzinom 
dobrego dostępu do żłobków i przedszkoli.

2 Rosnące koszty 
systemu oświaty przy 
jednoczesnym dalszym 
spadku liczby uczniów

Jakość życia 
Zarządzanie

Czynnik ten może spowodować konieczność przeprowa-
dzenia zmian w organizacji oświaty w Puławach w celu 
ograniczenia kosztów, co stwarza ryzyko pogorszenia jako-
ści kształcenia. Wpływa również na dalsze pogarszanie się 
sytuacji finansowej miasta i istotnie ogranicza możliwości 
finansowania przedsięwzięć rozwojowych.

Miasto może ograniczyć znaczenie tego czynnika poprzez 
optymalizację sieci placówek. Ważne jest przy tym odpo-
wiednie komunikowanie planów mieszkańcom oraz uza-
sadnianie decyzji Miasta.

3 Znaczny udział osób 
młodych wśród 
bezrobotnych

Gospodarka Czynnik ten przyczynia się do negatywnej opinii o lokalnym 
rynku pracy i zniechęca młodych do wiązania swojej przy-
szłości z Puławami, co prowadzi do pogłębienia problemów 
demograficznych miasta.

Miasto może oddziaływać na ten czynnik poprzez działa-
nia wspierające rozwój gospodarczy i powstawanie miejsc 
pracy w mieście. W ramach swoich narzędzi może również 
rozwijać doradztwo zawodowe w szkołach oraz promo-
wać techniczne kierunki kształcenia.

4 Ryzyko wygaszenia 
części działalności przez 
Grupę Azoty Zakłady 
Azotowe "Puławy" SA

Gospodarka Znaczne uzależnienie rynku pracy od największego praco-
dawcy w Puławach - Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" 
SA wpływa nie tylko na negatywne postrzeganie jego atrak-
cyjności przez mieszkańców. Wygaszenie przez Grupę Azoty 
części działalności w Puławach doprowadziłoby do redukcji 
zatrudnienia i tym samym znacznego wzrostu bezrobocia w 
mieście.

Miasto może pośrednio oddziaływać na rynek pracy 
poprzez przyciąganie inwestycji, jak również pobudza-
nie przedsiębiorczości wśród mieszkańców, co sprzyjać 
będzie jego dywersyfikacji. Siła wpływu tych działań na 
potencjalne zagrożenie jest jednak niewielka - Miasto nie 
jest w stanie zapobiec zagrożeniu, może jedynie próbować 
zminimalizować jego potencjalne skutki.
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5 Pogorszenie się sytuacji 
gospodarczej w wyniku 
pandemii COVID-19

Jakość życia 
Gospodarka 
Zarządzanie

Pogorszenie się sytuacji finansowej lokalnych firm oznaczać 
będzie zmniejszenie wpływów do budżetu miasta. Na sytu-
ację finansową samorządu negatywnie oddziałują ponadto 
lokalne tarcze antykryzysowe. Jeżeli wyższe bezrobocie 
– zaobserwowane w roku 2020 – będzie się utrzymywać, 
przyczyni się to do zmniejszenia siły nabywczej ludności, 
co negatywnie wpłynie na lokalną gospodarkę. Może także 
skłonić część osób do wyjazdu z Puław i poszukiwania pracy 
w innych ośrodkach.

Miasto ma ograniczony wpływ na rynek pracy, może 
jednak stwarzać korzystne warunki dla przedsiębiorców, 
co pozwoli szybciej powrócić do sytuacji gospodarczej 
sprzed pandemii COVID-19. Może również wspierać lokal-
nych przedsiębiorców w trudnym okresie poprzez miejskie 
tarcze antykryzysowe.

6 Ryzyko konieczności po-
noszenia kosztów usług 
publicznych świad-
czonych przez Miasto 
Puławy na rzecz miesz-
kańców innych gmin

Zarządzanie Coraz więcej osób korzystających z oferty Puław swoje po-
datki opłaca poza miastem. Wpływa to na konieczność po-
krywania przez Miasto Puławy kosztów usług publicznych 
świadczonych na rzecz mieszkańców innych gmin. Wyższe 
wydatki budżetowe nie służą podnoszeniu jakości życia 
puławian. Konsekwencją będzie dalsze pogarszanie się sy-
tuacji finansowej Puław i ograniczone możliwości finanso-
wania przedsięwzięć rozwojowych.

Miasto, zawierając porozumienia z innymi gminami, może 
precyzyjnie szacować koszty oraz uwzględniać zapisy o 
konieczności wspólnej odpowiedzialności finansowej za 
wybrane usługi.
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7 Postępujący proces sta-
rzenia się społeczeństwa

Ludzie Dalsze starzenie się społeczeństwa będzie pogłębiać obser-
wowane w Puławach już w latach ubiegłych negatywne kon-
sekwencje tego procesu. Wpłynie na obniżenie potencjału 
gospodarczego Puław (wzrost obciążenia demograficzne-
go, spadek podaży pracy) oraz ograniczenie możliwości 
finansowania działań rozwojowych (podatki płacone przez 
emerytów są niższe, przez co wpływy do budżetu miasta 
z tego tytułu również są mniejsze). Rosnąć będzie także 
zapotrzebowanie na usługi z zakresu pomocy społecznej i 
ochrony zdrowia, co wiąże się z koniecznością ponoszenia 
coraz większych wydatków (w tym pokrywanych z budżetu 
miasta) na ten cel.

Poprzez działania służące podnoszeniu jakości życia Miasto, 
może zachęcać ludzi młodych do pozostania w Puławach, 
ograniczając tym samym negatywne dla rozwoju miasta 
konsekwencje postępującego procesu starzenia się spo-
łeczeństwa. Bezpośrednio może oddziaływać na takie 
aspekty, jak: dostęp do kultury i rozrywki, oferty miejsc 
spędzania czasu wolnego, estetyka i jakość przestrzeni 
publicznych. Pośrednio może również wpływać na atrak-
cyjność rynku pracy czy dostępność mieszkań. Konieczne 
jest także podejmowanie działań, które pozwolą sprostać 
wyzwaniu, jakim jest starzenie się społeczeństwa, w tym 
obejmujących wsparcie i aktywizację ludzi starszych, m.in. 
poprzez tworzenie miejsc całodobowego pobytu, wspie-
ranie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, stwa-
rzanie warunków do powstawania osiedli senioralnych itd.

8 Dalszy wzrost cen 
nieruchomości

Jakość życia Dalszy wzrost cen nieruchomości będzie zniechęcał osoby 
planujące zakup własnego mieszkania i skłaniał do przepro-
wadzki do większych ośrodków lub gmin ościennych. To z 
kolei pogłębi problem wyludniania się Puław i przyczyniać 
się będzie do spadku dochodów z podatków, co negatywnie 
wpłynie na perspektywy rozwojowe miasta.

Miasto może tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego poprzez uchwalanie miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego czy 
uzbrajanie działek. Może także bezpośrednio wpływać na 
ograniczenie zjawiska wzrostu cen nieruchomości poprzez 
tworzenie własnej oferty tanich mieszkań, np. w ramach 
budownictwa czynszowego czy społecznych inicjatyw 
mieszkaniowych.

9 Zmiany klimatyczne 
przyczyniające się 
m.in. do coraz częst-
szych intensywnych 
opadów powodujących 
lokalne podtopienia

Przestrzeń i 
środowisko

Coraz częściej występujące intensywne opady deszczu od-
działują negatywnie na jakość życia mieszkańców, ponieważ 
powodują straty materialne oraz utrudnienia w funkcjono-
waniu miasta. Skutkują również koniecznością ponoszenia 
kosztów naprawy uszkodzonego mienia, co obciąża budżet 
miasta.

Miasto może ograniczać skutki zmian klimatycznych po-
przez monitorowanie sytuacji pogodowej i ułatwianie 
przygotowania się na możliwe zdarzenia, np. poprzez 
system powiadamiania SMS. Odpowiada również za stan 
kanalizacji deszczowej, która jest kluczowa dla ogranicze-
nia zniszczeń wywołanych przez opady ulewne i nawalne. 
Miasto powinno ponadto tworzyć odpowiednie plany za-
rządzania kryzysowego, uwzględniające konsekwencje 
zmian klimatycznych.
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10 Postrzeganie Puław 
przez znaczną część 
mieszkańców jako 
miejsca nieprzyjazne-
go przedsiębiorcom

Gospodarka Badani mieszkańcy twierdzą, że Puławy nie są dobrym miej-
scem do prowadzenia działalności gospodarczej. Takie prze-
konanie wśród lokalnej społeczności może powodować,  że 
mniej osób będzie skłonnych do założenia firmy w mieście. 
Wpłynie to na pogłębianie się problemu niskiego poziomu 
przedsiębiorczości w Puławach oraz depopulacji miasta, 
pociągając za sobą wszystkie negatywne konsekwencje z 
tym związane (obniżenie potencjału gospodarczego, nega-
tywny wpływ na stan finansów miasta).

Miasto może kontynuować działania polegające na wspie-
raniu przedsiębiorców oraz osób zakładających własną 
działalność gospodarczą. Ważne jest również promowanie 
Puław wśród mieszkańców jako miejsca, gdzie z sukcesem 
można prowadzić własny biznes.

11 Zmiany w podatkach 
dochodowych (PIT, CIT)

Zarządzanie Planowane zmiany w podatkach dochodowych, takie 
jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku, spowodują 
zmniejszenie wpływów do budżetów miast, co ograniczy 
możliwości prowadzenia działań rozwojowych i realizacji 
inwestycji publicznych.

Brak wpływu

12 Rosnąca liczba 
samochodów

Jakość życia Rosnąca liczba samochodów umacnia opinię o niedosta-
tecznej liczbie parkingów oraz przyczynia się do zanie-
czyszczenia powietrza i powstawania zatorów drogowych 
w mieście.

Miasto może promować transport publiczny oraz stwa-
rzać odpowiednie warunki do codziennego korzystania 
z roweru poprzez dalszą rozbudowę systemu ścieżek ro-
werowych. Może również zwiększać liczbę miejsc parkin-
gowych, ułatwiając kierowcom poruszanie się po mieście. 
Działaniem ograniczającym negatywne skutki tego zagro-
żenia byłby również stworzenie stref płatnego parkowania.

13 Pogorszenie się atmos-
fery panującej w mieście 
wskutek konfliktów 
na szczeblach władzy 
samorządowej

Zarządzanie Dostrzegane przez mieszkańców konflikty na szczeblach 
władzy samorządowej wskazywane były przez uczestników 
badania  jako czynnik skłaniający do wyprowadzki z Puław. 
Wpływa również na pogorszenie ogólnej atmosfery panu-
jącej w mieście, która dotychczas stanowiła raczej atut w 
ocenie puławian.

Władze samorządowe mogą i powinny dążyć do poro-
zumienia w sprawach istotnych dla rozwoju Puław, jed-
nakże ich oddziaływanie na siły polityczne jest raczej 
ograniczone.
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14 Możliwe trudności w 
dostępie do finanso-
wania planów roz-
wojowych Puław ze 
źródeł zewnętrznych

Zarządzanie Pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych nie zawsze 
zależy tylko od bogatego doświadczenia wnioskodawcy 
czy właściwego przygotowania merytorycznego wniosku, 
ale również od przychylności instytucji zarządzających. W 
efekcie, wskutek czynników politycznych, Puławy mogą na-
potkać trudności w dostępie do dotacji zewnętrznych, co 
ograniczy możliwości realizacji działań rozwojowych i efek-
tywne wykorzystanie potencjału bogatych doświadczeń w 
tym zakresie.

Bak wpływu.

15 Potencjalne ryzyko 
wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej w 
Zakładach Azotowych

Przestrzeń i 
środowisko 
Jakość życia 
Gospodarka

Ryzyko to jest niewielkie, ale wystąpienie poważnej awarii w 
Zakładach Azotowych może stwarzać zagrożenie dla środo-
wiska oraz zdrowia i życia mieszkańców. Biorąc pod uwagę 
znaczenie ZA dla lokalnej gospodarki, ograniczenie działal-
ności Zakładów może przynieść negatywne skutki dla rynku 
pracy.

Bak wpływu.

Źródło: opracowanie własne
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7.2. Drzewo problemów
Przeprowadzona diagnoza stanu miasta oraz analiza SWOT pozwalają na wskazanie róż-
norodnych problemów, które w mniejszym lub większym stopniu hamują rozwój Puław. 
Istotą budowy drzewa problemów na potrzeby planowania strategicznego nie jest jednak 
analiza wszystkich problemów, z jakimi boryka się miasto, lecz wskazanie problemu klu-
czowego, jego przyczyn i skutków. To przede wszystkim nimi zajmie się Strategia. Nie ozna-
cza to jednak, że „mniejsze” problemy, które nie znalazły się na drzewie problemów, zostają 
całkowicie pominięte. Ich rozwiązanie również będzie stanowić przedmiot działań ujętych 
w Strategii, lecz znajdą się one niżej w hierarchii drzewa celów.

Puławy nie są wystarczająco konkurencyjne dla części obecnych i potencjalnych miesz-
kańców – to kluczowy problem miasta, bariera, która w istotny sposób hamuje jego rozwój. 
Jest to główna przyczyna tego, że puławianie, w szczególności ludzie młodzi, wyjeżdżają z 
miasta i do niego nie powracają. Puławy nie są również wystarczająco atrakcyjne, by przy-
ciągać do siebie nowych mieszkańców. W efekcie w mieście coraz wyraźniej dostrzegal-
ne są niekorzystne zmiany demograficzne – liczba ludności spada, a społeczeństwo się 
starzeje.

Diagnoza Miasta Puławy na potrzeby opracowania  
Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

foto. Daniel Krawczyk
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Podniesienie konkurencyjności miasta powinno zatem stanowić główny cel działań podej-
mowanych w ramach nowej strategii rozwoju. Aby było to możliwe, należy odpowiedzieć 
na pytanie, jakie są główne przyczyny tego kluczowego problemu.

Wysokie ceny nieruchomości w Puławach sprawiają, że miasto staje się nieatrakcyjne dla 
osób planujących zakup własnego mieszkania lub budowę domu, w szczególności zaś dla 
rodzin (lub osób dopiero zakładających rodziny), które w efekcie często migrują poza gra-
nice administracyjne miasta. Wciąż jednak, na równi z puławianami, korzystają z licznych 
dóbr i usług oferowanych w samych Puławach.

Istotną kwestią jest również to, że młodzi ludzie nie mają poczucia, że pozostanie  
w Puławach zagwarantuje im bezpieczną przyszłość, przede wszystkim pod względem 
zatrudnienia. Wśród puławian panuje bowiem przeświadczenie, że w samym mieście nie-
zwykle trudno o dobrą pracę, zapewniającą godziwe wynagrodzenie. Młodzi nie wiedzą 
też, jakie wykształcenie czy umiejętności pozwolą im w przyszłości znaleźć satysfakcjonu-
jące zatrudnienie w Puławach. Najważniejszym w tym kontekście problemem wydaje się 
być jednak mała konkurencyjność lokalnego rynku pracy, który pozostaje zdominowany 
przez największego pracodawcę – Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. Wpływ na 
to w równym stopniu ma dotychczasowy brak w Puławach nowych znaczących inwestycji 
podmiotów niepowiązanych z Grupą Azoty. Trudności w przyciąganiu inwestorów nastrę-
cza brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, jak również aktywnego zabiegania przez 
Miasto o nowe inwestycje.

Starzejące się społeczeństwo w coraz większym stopniu wymusza dostosowywanie miej-
skiej oferty kulturalno-rozrywkowej do potrzeb osób starszych. W efekcie jest ona ocenia-
na przez młodych puławian jako nieatrakcyjna, co z kolei wpływa na nikłe zaangażowanie 
młodzieży w życie miasta. Jest to o tyle istotne, że nie pozwala na budowanie poczucia 
tożsamości lokalnej i przywiązania do małej ojczyzny wśród tej części społeczeństwa. 
Z drugiej strony ów brak zaangażowania nie sprzyja poprawie atrakcyjności oferty miasta 
dla młodych. Młodzi nie są bowiem zainteresowani uczestnictwem w jej tworzeniu.

Odrębną grupę stanowią problemy związane z finansami miasta. W pewnym stopniu są 
one powiązane ze zmianami demograficznymi. Mniej mieszkańców oznacza bowiem niższe 
wpływy budżetowe z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT, CIT). Na ich obniżenie 
wpływa również większa liczba osób pobierających świadczenia emerytalne przy jedno-
czesnym spadku liczby pracujących na etacie i prowadzących działalność gospodarczą. 
Emeryci płacą bowiem obecnie niższe podatki. Niebagatelny wpływ na malejące wpływy 
budżetowe będą miały ponadto procedowane obecnie zmiany dotyczące podniesienia 
kwoty wolnej od podatku wprowadzane w ramach Polskiego Ładu63.

Z drugiej strony istotną kwestią w kontekście finansów gminy są wysokie koszty utrzy-
mania infrastruktury miejskiej, w tym szkół i przedszkoli, ale nie tylko. W ostatnich latach 
zrealizowano w Puławach szereg inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców. Były 
to jednak w znacznej mierze inwestycje kosztowe, tj. takie, które nie generują dochodów 
pozwalających na pokrycie kosztów ich późniejszej eksploatacji.

To wszystko razem sprawia, że możliwości finansowania nowych przedsięwzięć rozwojo-
wych w mieście są ograniczone, utrudniając (a może nawet uniemożliwiając) podjęcie dzia-
łań zmierzających do rozwiązania kluczowych problemów Puław.

Schematycznie drzewo najważniejszych problemów miasta obrazuje poniższy rysunek. 

63 Kwota wolna - Polski Ład, link: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/ (dostęp: 
20.07.2021)
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Rysunek 3 | Drzewo kluczowych problemów Puław

Źródło: opracowanie własne
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8. Wnioski  
z ewaluacji 

„Strategii rozwoju Miasta 
Puławy do roku 2020  
z perspektywą do 2030 r.” 
wraz z rekomendacjami  
w zakresie aktualizacji 
Strategii

foto. Adam Kozieł
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„Strategia rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” 
postawiła przed Miastem trzy cele strategiczne, w ramach których wyzna-
czono 15 celów pośrednich. Ich realizacji służyć miały zadania strategicz-
ne, spośród których zdecydowana większość realizowana jest w sposób 
ciągły.

Zadaniom strategicznym przypisano wskaźniki monitoringowe, mierzą-
ce poziom ich realizacji. Brak jest jednak wskaźników, które umożliwiłyby 
ocenę stopnia osiągnięcia celów strategicznych czy choćby pośrednich, a 
tym samym rzeczywistą ewaluację Strategii.

Cele ujęte w dotychczas obowiązującej Strategii pozostają w większości 
aktualne i powinny zostać uwzględnione w nowym dokumencie strate-
gicznym. Odpowiadając jednak na współczesne problemy i wyzwania, 
przed jakimi staje Miasto, należy w sposób szczególny podkreślić potrzebę 
podniesienia konkurencyjności rynku pracy, stawiając cele gospodarcze 
na pierwszym miejscu. W związku z tym, rekomendowana jest „reorga-
nizacja” drzewa celów w taki sposób, aby najważniejsze cele stawiać na 
początku.

Ponadto w obecnie obowiązującej Strategii brak jest celów i zadań od-
noszących się do aspektu zarządzania miastem, w tym gospodarki finan-
sowej czy też angażowania mieszkańców w proces współdecydowania o 
sprawach Puław. Są to jednocześnie kluczowe zagadnienia determinują-
ce możliwości realizacji działań rozwojowych. Zalecanym jest ich ujęcie w 
nowym dokumencie strategicznym.

Konieczność dostosowania dokumentu strategicznego do nowych wy-
tycznych zawartych w znowelizowanej Ustawie o samorządzie gminnym64 
narzuca ponadto konkretną formę opisu sposobów osiągnięcia celów 
strategicznych poprzez wskazanie kierunków działań wraz z ich planowa-
nymi rezultatami (w tym w wymiarze przestrzennym). Co szczególnie istot-
ne, niezbędny w tym kontekście będzie właściwy dobór wskaźników, mie-
rzących stopnień osiągnięcia celów, nie zaś tylko poziom realizacji zadań, 
wraz ze wskazaniem ich wartości bazowych i docelowych.

64 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
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