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SŁOWO WSTĘPNE 

Szesnasty numer Przeglądu Nauk Stosowanych ma charakter przeglądowy. 
Składa się na niego dziesięć artykułów, których ogólna tematyka oscyluje wokół 
zagadnień gospodarczych, a w szczególności problematyki rynku pracy, finan-
sowych aspektów działalności przedsiębiorstw, przejawów gospodarki elektro-
nicznej oraz zagadnień społecznych i ich wpływu na rozwój lokalny. Dokonując 
uporządkowania opracowań numeru kierowno się przede wszystkim spójnością 
tematyczną oraz chęcią prezentacji zagadnień wg koncepcji od ogółu do szcze-
gółu. 

W artykule „Kontrowersje wokół reindustrializacji gospodarki” dokonano 
analizy zagadnień związanych z procesem reindustrializacji, która zdaniem au-
torów opracowania jest niezbędna dla zapewnienia trwałego wzrostu gospodar-
czego i pozwoli na przywrócenie zachwianej w ostatnich dekadach równowagi 
pomiędzy usługami a produkcją przemysłową. 

Praca „Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości” obejmuje analizę 
uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości dokonaną w opraciu o istniejący stan 
wiedzy. Podjęto naukowe rozważania nad różnymi ujęciami stymulowania roz-
woju przedsiębiorczości, w szczególności wyeksponowano podejścia liberalne, 
administracyjne, organizacyjne oraz behawioralne. 

Artykuł „Polskie szkolnictwo wyższe a bieżące potrzeby rynku pracy – anali-
za i ocena” koncentruje się na analizie rynku pracy i zapotrzebowaniu na kom-
petencje absolwentów szkół wyższych. Na tle prezentacji danych statystycznych 
ukazano trendy i realne potrzeby rynku. 

Opracowanie „Wiek i płeć jako determinanty aktywności zawodowej ludności 
w Polsce” dotyczy głównych czynników decydujących o aktywności ekono-
micznej ludności. Dokonano analizy sytuacji zatrudniania w kontekście zróżni-
cowania ze względu na wiek oraz płeć zatrudnionych. Bazując na danych staty-
stycznych ukazano trend, który zarysował się w latach 2005-2015 w Polsce. 

W artykule „Spółdzielnia socjalna jako instrument rozwoju społeczności lo-
kalnych” dokonano analizy formy prowadzenia działalności gospodarczej  
w postaci spółdzielni sojalnej. Ukazano rolę i znaczenie tego podejścia w roz-
woju lokalnym, w szczególności jako sposób przeciwdziałania bezrobociu oraz 
podnoszenia konkurencyjności gospodarki.  

Praca „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na polskim rynku  materiałów 
budowlanych na przykładzie rynku materiałów ściennych oraz systemów odpro-
wadzania spalin” dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analizie 
poddano uwarunkowania ekonomiczne oraz motywy podejmowania w Polsce 
inwestycji przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Część empiryczną opracowano 
w opraciu o rynek materiałów budowlanych. 

W opracowaniu „Skuteczność modeli analizy dyskryminacyjnej w przewidy-
waniu bankructwa przedsiębiorstw” podjęto temat wielowskaźnikowej analizy 
finansowej. Scharakteryzowano sytuację finansową przedsiębiorstw i dokonano 



próby oceny skuteczności przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa z wyko-
rzystaniem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej.  

Artykuł „Charakterystyka polskiego e-konsumenta” koncentruje się na ana-
lizie zachowań konsumenckich w dobie gospodarki elektronicznej ze szczegól-
nym uwzględnieniem motywów kupowania online. Dokonano charakterystyki 
polskiego e-konsumenta w oparciu o dostępne dane statystyczne. 

Opracowanie „Giełdy bitcoina w Polsce” dotyczy bardzo aktualnego zagad-
nienia jakim jest kryptowaluta. Przeprowadzono analizę ofert giełd bitcoina w 
Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań i zagrożeń jakie funkcjonują w obrocie 
walut cyfrowych. 

W pracy „Identyfikacja dostępu do toalet publicznych na przykładzie woje-
wództwa opolskiego” podjęto temat rzadko poruszany w opracowaniach doty-
czących infrastruktury publicznej w Polsce. Analizę empiryczną przeprowadzo-
no na przykładzie wybranego regionu. 

 
 

Marzena Szewczuk-Stępień 
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IDENTYFIKACJA DOSTĘPU  
DO TOALET PUBLICZNYCH  

NA PRZYKŁADZIE  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

Streszczenie: Przedmiot artykułu stanowi badanie postrzegania stanu oraz dostęp-
ności toalet publicznych w województwie opolskim przez mieszkańców tego regio-
nu. Temat ten poruszany jest także w aspekcie całego kraju, od samego problemu 
postrzegania toalet publicznych, które są objęte społecznym tabu, poprzez ich zły 
stan techniczny i ich zbyt małą liczbę, aż po nieodpowiednią lokalizację w stosunku 
do zapotrzebowania miejscowego. Taka sytuacja powoduje całkowitą marginaliza-
cję tej kwestii zarówno przez samorządy, jak i całe społeczeństwo. Skalę problemu 
widać doskonale przy porównaniu sytuacji w Polsce do Wielkiej Brytanii, Niemiec 
lub Korei Południowej, gdzie skoordynowane działania władz lokalnych oraz spo-
łeczności prowadzą do odpowiedniego zaopatrzenia w szalety publiczne. 

Słowa kluczowe: toalety publiczne, szalety miejskie, problem społeczny. 

IDENTIFICATION OF ACCESS TO PUBLIC TOILETS  
ON EXAMPLE OF OPOLSKIE VOIVODESHIP 

Summary: The subject of this article covers a study on perception of technical con-
dition and availability of public toilets in opolskie voivodeship and wider, also all 
over the Poland. This article discusses the very perception of public toilets which 
remain a social taboo, their poor technical condition, insufficient quantity and inade-
quate location in relation to local demand. The current situation results in total mar-
ginalization of this problem, both by local authorities and the whole of society. The 
scale of the problem becomes obvious once the situation in Poland is compared to 
that in Great Britain, Germany or South Korea where the coordinated actions of the 
local authorities and community lead to an adequate supply of public toilets. 

Keywords: public toilet, public convenience, social problem. 

1. WSTĘP 
14 czerwca 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt. 

Utrzymanie przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych. Zakres 
kontroli obejmował także badanie prawidłowości wykonywania obowiązków 
dotyczących budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych ujętych w 
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku [Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach], która jasno nakazuje w rozdziale II, art. 3, ust. 2, pkt 2: 
„Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki 
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niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: (…) zapewniają budowę, 
utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: (…) 
szaletów publicznych”. Próżno jednak szukać dokładnych wytycznych co do 
norm regulujących minimalną liczbę takich toalet bądź też ich usytuowania. 
Prowadzi to do poważnych zaniedbań, czego efektem jest niezwykle krytyczny 
raport Najwyższej Izby Kontroli. Jako uzasadnienie podjęcia kontroli NIK poda-
je dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego na temat zanieczyszczeń 
przestrzeni publicznej oraz liczne doniesienia medialne odnoszące się m.in. do 
zbyt małej liczby szaletów publicznych. Choć od kontroli upłynęło już niespełna 
5 lat, brak jest przesłanek, które pozwalałyby ocenić sytuację nieco lepiej. Nie 
znajdziemy ogólnokrajowego spisu toalet publicznych, aby sytuację przedstawić 
za pomocą danych liczbowych, jednak media publiczne co jakiś czas informują 
o zamykaniu kolejnych toalet publicznych ze względu na zły stan techniczny lub 
wysokie koszty utrzymania. Nie pozostawia to wątpliwości, że sytuacja od 2012 
roku nie poprawiła się, lecz uległa dalszemu pogorszeniu. Niniejszy artykuł 
ukazuje skalę problemu, jakim jest bardzo ograniczony dostęp do toalet publicz-
nych w województwie opolskim. Nie jest to bynajmniej skutek działania poje-
dynczego czynnika, lecz splotu wielu powiązanych ze sobą przyczyn, m.in. 
społecznych i gospodarczych. Przytoczone w kolejnych rozdziałach publikacje 
brytyjskie, a także z innych części świata, pozwalają spojrzeć na tę kwestię w 
nieco szerszym aspekcie. Pozwala to uwidocznić różnice w postrzeganiu tak 
kluczowej kwestii jak załatwiane podstawowych potrzeb fizjologicznych przez 
człowieka, które niesłusznie objęte są społecznym tabu w naszym kraju. Żeby 
uwydatnić ten kontrast, warto choćby przywołać organizację pod nazwą The 
British Toilet Association (BTA), działającą w Wielkiej Brytanii, której statu-
towym celem jest m.in. propagowanie dobrych praktyk w zakresie budowy  
i utrzymania toalet miejskich. Warto także dodać, że organizacja odwołuje się 
przy tym do takich wartości, jak równość, integracja czy nawet odpowiedzial-
ność społeczna za wspólną sprawę, jaką są publiczne toalety.  

2. TOALETY PUBLICZNE W POLSCE 
Temat toalet publicznych w Polsce od wielu lat jest niesłusznie marginalizo-

wany zarówno w społecznej dyskusji, jak i w działaniu władz samorządowych, 
pomimo jasnego, lecz nieprecyzyjnego nakazu ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, który nie precyzuje liczby, umiejscowienia ani żadnych 
innych aspektów technicznych takich obiektów. Nie ma możliwości ujęcia skali 
problemu w postaci liczbowej, ponieważ nie prowadzi się ogólnokrajowego 
spisu toalet publicznych, poza szacunkami Ministerstwa Zdrowia z 2005 r. 
[Rzeczyński 2009:43-45], które podało, że w Polsce było 1880 toalet publicz-
nych, z czego w miastach – 1575. Na jeden szalet przypadło wówczas ok. 15 
tys. mieszkańców. Warto wspomnieć w tym miejscu, że w Wielkiej Brytanii ta 
liczba wynosi ok. 668 mieszkańców. W kwestii dostępności toalet dla turystów 
w Polsce na jedną toaletę przypadło 5841 osób, a w Wielkiej Brytanii – 297 
osób. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli [Informacja o wynikach kontroli] 
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czytamy, że w gminach na jeden utrzymywany w sposób stały szalet publiczny 
przypadało od 200 mieszkańców (w Dziwnowie) do 60 tys. mieszkańców  
(w Tarnowskich Górach). Oczywiste więc jest, że większość gmin nie realizuje 
swoich zadań w sposób należyty. Ponadto w kilku kontrolowanych gminach nie 
istniał żaden szalet publiczny, w dalszych 23 gminach (65,7% badanych) po-
trzeby sanitarne obywateli nie były zaspokojone w pełnym stopniu, ograniczenia 
w czasie pracy szaletów w dni powszednie lub w dni wolne wykryto m.in.  
w Gnieźnie, Koniecpolu, Ustroniu, Łazach. W Kielcach, Szklarskiej Porębie  
i Szczyrku toalety nie były eksploatowane ze względu na stan techniczny.  
W Tarnowskich Górach, Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim w miejsce likwido-
wanych szaletów nie budowano nowych. W Ogrodzieńcu, Rybniku i w większo-
ści wyżej wymienionych miast liczba toalet była za mała w stosunku do liczby 
mieszkańców. W Wodzisławiu Śląskim (49 tys. mieszkańców) czynna była 
tylko jedna toaleta w urzędzie miasta (dostępna wyłącznie w określonych godzi-
nach) oraz jedna przenośna. Władze Chorzowa natomiast odrzuciły wniosek 
radnych o budowę nowych toalet. Prezydent miasta ocenił negatywnie te stara-
nia, stwierdzając, że zaspokajanie potrzeb w tym zakresie zapewniają toalety 
zlokalizowane m.in. w restauracjach i na stacjach benzynowych.  

W Niemczech istnieją strony internetowe, na których można wyszukiwać  
i oceniać odwiedzone toalety. Jedna z takich witryn, www.lootogo.de, pozwala 
na lokalizowanie miejskich toalet w całym kraju [Internetowa wyszukiwarka 
toalet]. Została stworzona przez dwóch studentów. Odwiedza ją 500 użytkowni-
ków dziennie. Wcześniej w Niemczech oddano do użytku stronę internetową, na 
której można sprawdzić, które toalety publiczne są darmowe. Daje to szerokie 
możliwości chociażby w zakresie ogólnokrajowego rejestru i wskazywania tere-
nów deficytowych.  

W Polsce szczątkowe informacje dotyczące liczby, lokalizacji oraz dostęp-
ności toalet czerpać można wyłącznie z prasy lokalnej, w której co jakiś czas 
pojawiają się doniesienia na temat zamykania kolejnych toalet miejskich [Na 
Starym Mieście w Elblągu nie ma toalety publicznej] lub przedstawiające sprawę 
w sposób groteskowy. Takie podejście prasy utwierdza społeczeństwo 
w przekonaniu, że do tematu należy podchodzić niepoważnie, w kategorii żartu. 
Niewątpliwie jest to jeden z czynników niewielkiej świadomości Polaków  
w tym temacie. Taki stan rzeczy nie wymusza na samorządach realizacji nakazu 
ustawy, ponieważ nie leży to w ich politycznym interesie. O wiele lepiej społe-
czeństwo zareaguje na nowy plac zabaw bądź siłownię na wolnym powietrzu 
niż na szalet. Społeczeństwo nie komunikuje potrzeb, nawet najbardziej podsta-
wowych, takich jak fizjologiczne, przez co gminy nie czują się zobligowane do 
budowy i utrzymania szaletów miejskich, pomimo iż popyt na nie występuje. 
Należy także zwrócić uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. 
W publikacji Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład 
Poznania [Bujacz, Skrzypska i Zielińska 2012:73-80] czytamy, że tylko 1% 
z istniejących toalet w mieście jest przystosowany do potrzeb osób starszych. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę małą liczbę obiektów tego typu, wynik jest zatrwa-
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czytamy, że w gminach na jeden utrzymywany w sposób stały szalet publiczny 
przypadało od 200 mieszkańców (w Dziwnowie) do 60 tys. mieszkańców  
(w Tarnowskich Górach). Oczywiste więc jest, że większość gmin nie realizuje 
swoich zadań w sposób należyty. Ponadto w kilku kontrolowanych gminach nie 
istniał żaden szalet publiczny, w dalszych 23 gminach (65,7% badanych) po-
trzeby sanitarne obywateli nie były zaspokojone w pełnym stopniu, ograniczenia 
w czasie pracy szaletów w dni powszednie lub w dni wolne wykryto m.in.  
w Gnieźnie, Koniecpolu, Ustroniu, Łazach. W Kielcach, Szklarskiej Porębie  
i Szczyrku toalety nie były eksploatowane ze względu na stan techniczny.  
W Tarnowskich Górach, Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim w miejsce likwido-
wanych szaletów nie budowano nowych. W Ogrodzieńcu, Rybniku i w większo-
ści wyżej wymienionych miast liczba toalet była za mała w stosunku do liczby 
mieszkańców. W Wodzisławiu Śląskim (49 tys. mieszkańców) czynna była 
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radnych o budowę nowych toalet. Prezydent miasta ocenił negatywnie te stara-
nia, stwierdzając, że zaspokajanie potrzeb w tym zakresie zapewniają toalety 
zlokalizowane m.in. w restauracjach i na stacjach benzynowych.  

W Niemczech istnieją strony internetowe, na których można wyszukiwać  
i oceniać odwiedzone toalety. Jedna z takich witryn, www.lootogo.de, pozwala 
na lokalizowanie miejskich toalet w całym kraju [Internetowa wyszukiwarka 
toalet]. Została stworzona przez dwóch studentów. Odwiedza ją 500 użytkowni-
ków dziennie. Wcześniej w Niemczech oddano do użytku stronę internetową, na 
której można sprawdzić, które toalety publiczne są darmowe. Daje to szerokie 
możliwości chociażby w zakresie ogólnokrajowego rejestru i wskazywania tere-
nów deficytowych.  

W Polsce szczątkowe informacje dotyczące liczby, lokalizacji oraz dostęp-
ności toalet czerpać można wyłącznie z prasy lokalnej, w której co jakiś czas 
pojawiają się doniesienia na temat zamykania kolejnych toalet miejskich [Na 
Starym Mieście w Elblągu nie ma toalety publicznej] lub przedstawiające sprawę 
w sposób groteskowy. Takie podejście prasy utwierdza społeczeństwo 
w przekonaniu, że do tematu należy podchodzić niepoważnie, w kategorii żartu. 
Niewątpliwie jest to jeden z czynników niewielkiej świadomości Polaków  
w tym temacie. Taki stan rzeczy nie wymusza na samorządach realizacji nakazu 
ustawy, ponieważ nie leży to w ich politycznym interesie. O wiele lepiej społe-
czeństwo zareaguje na nowy plac zabaw bądź siłownię na wolnym powietrzu 
niż na szalet. Społeczeństwo nie komunikuje potrzeb, nawet najbardziej podsta-
wowych, takich jak fizjologiczne, przez co gminy nie czują się zobligowane do 
budowy i utrzymania szaletów miejskich, pomimo iż popyt na nie występuje. 
Należy także zwrócić uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. 
W publikacji Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład 
Poznania [Bujacz, Skrzypska i Zielińska 2012:73-80] czytamy, że tylko 1% 
z istniejących toalet w mieście jest przystosowany do potrzeb osób starszych. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę małą liczbę obiektów tego typu, wynik jest zatrwa-

żający. Sytuacja w innych polskich miastach z pewnością nie jest lepsza, choć 
nie ma to poparcia w badaniach naukowych. Raport [Informacja o wynikach 
kontroli] NIK-u podaje tylko, że aż w 23 gminach (65,7% badanych) stwierdzo-
no niedostosowanie wszystkich lub części z funkcjonujących toalet do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Ponadto w 25 gminach (71,4% badanych) stwierdzono 
brak w miejscach publicznych, a także w informatorach o gminach (i na stro-
nach internetowych gmin), informacji o lokalizacji toalet publicznych.  

Można wyróżnić także inne przyczyny małej liczby szaletów miejskich  
w Polsce [Rzeczyński 2009:43-45]. Urzędnicy zazwyczaj nie są świadomi po-
trzeb obywateli, przez co nie realizują inwestycji związanych z utrzymaniem 
porządku w miejscach publicznych w rozumieniu ustawy (która zawiera w tym 
także toalety miejskie), ograniczając się jedynie do prowadzenia odpowiedniej 
gospodarki odpadami i marginalizując całkowicie temat szaletów. Innym powo-
dem jest także mnogość pozostałych priorytetów w budżetach gminnych. Często 
na toalety brakuje po prostu pieniędzy lub wybierane są inne cele inwestycyjne. 
Urzędnicze przeświadczenie, że popyt na toalety miejskie nie występuje, i rów-
noczesne zaniedbanie realizacji nakazów ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach prowadzi do tego, iż niewiele firm na rynku oferuje budowę 
oraz utrzymanie toalet miejskich.  

W Polsce firm produkujących szalety miejskie (murowane, trwale związane 
z gruntem) o zasięgu krajowym jest dosłownie kilka. Są to m.in. GIGANT [Gi-
gant] czy Budotechnika [Budotechnika]. Przy niewielkiej konkurencji na tym 
rynku ceny urządzeń często znacznie przekraczają możliwości budżetowe samo-
rządów. I tak za toaletę jednostanowiskową jednej z firm należy zapłacić 274 
497 zł netto [Nowoczesne toalety], a za wielostanowiskową – 325 000 zł netto. 
Takie ceny wzbudzają niechęć społeczeństwa, co można zaobserwować podczas 
lektury komentarzy pod artykułami prasowymi. Warszawscy urzędnicy zamówi-
li aż 49 takich toalet. O ile sytuacja w Warszawie może ulec znaczącej popra-
wie, o tyle nie należy spodziewać się podobnych decyzji innych samorządów. 
Warszawa zajmuje 43 miejsce pod względem wskaźników dochodów podatko-
wych [Wskaźniki dochodów podatkowych] zwanych potocznie rankingiem naj-
bogatszych i najbiedniejszych gmin. Ranking obejmuje 2479 gmin. Na inwesty-
cje podobne do tych z Warszawy może pozwolić sobie tylko niewielki procent  
z nich. Przy obecnym poziomie cen budowy i utrzymania toalet publicznych nie 
należy spodziewać się gwałtownego wzrostu zainteresowania lokowaniem tego 
typu urządzeń w miastach, nie wspominając już o mniejszych ośrodkach, mia-
stach powiatowych czy gminach wiejskich, gdzie takie potrzeby także występu-
ją.  

Alternatywą dla drogich i często awaryjnych toalet automatycznych może 
okazać się toaleta AQUARIUS [Aquarius], czyli toaleta przenośna, zasilana 
panelami fotowoltaicznymi. Została ona nagrodzona m.in. platynowym meda-
lem na International Warsaw Invention Show 2015. Wyróżnia się ona estetycz-
nym designem, znacznie niższą ceną (ok. 120 000 zł netto) i mniejszym stop-
niem skomplikowania. Na uwagę zasługuje także fakt, że jest to, mimo przyłą-
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czenia do miejskich mediów, toaleta przenośna, ponieważ nie posiada konstruk-
cji murowanej, tylko stalową. Aktualnie znajduje się ona w fazie konstruowania 
prototypu. 

3. ZASADY LOKALIZACJI I BUDOWY TOALET MIEJSKICH 
Niezwykle ważnym aspektem w kontekście braku dostatecznej liczby toalet pu-

blicznych w Polsce jest ich odpowiednia lokalizacja, aby nowo powstające obiekty 
w pełni zaspokajały potrzeby mieszkańców. Wobec tego powinny być one lokowa-
ne w miejscach stale lub przynajmniej okresowo uczęszczanych [Rzeczyński 2009: 
43-45]. Do takich miejsc należeć mogą: targowiska, zgromadzenia kulturalne i poli-
tyczne, boiska i stadiony, węzły końcowe i mocno obciążone przystanki komunika-
cji miejskiej. Toalety powinny też być w miejscach rekreacyjno-wypoczynkowych, 
np. przy placach zabaw, w parkach i kąpieliskach, na promenadach, a także przy 
cmentarzach i w miejscach kultu religijnego oraz tam, gdzie koncentruje się najwię-
cej turystów. Więcej dokładniejszych informacji na temat lokalizacji toalet publicz-
nych dostarczają publikacje brytyjskie [Greed 2002: 77-85]. Co ciekawe, sami Bry-
tyjczycy narzekają na liczbę swoich toalet miejskich. (Dla przypomnienia: w Polsce 
ok. 15 tys. osób przypada na jedną toaletę publiczną, w Wielkiej Brytanii – ok. 668 
osób). Brytyjskie środowisko naukowe dostrzega podobne problemy do tych, które 
znamy. Istotnym czynnikiem w zrównoważonym rozwoju miast oraz ich dostępno-
ści są odpowiednio zlokalizowane i utrzymywane toalety miejskie. Zauważa się 
także brak jakichkolwiek przepisów prawa, które jasno i precyzyjnie określałyby 
zasady lokalizowania tych urządzeń. Ma to swoje skutki także dla zdrowia, tury-
stów, osób niepełnosprawnych i starszych. W całej Wielkiej Brytanii istnieją grupy 
ludzi postulujące zaprzestanie likwidacji toalet miejskich. Jest to też najczęstszy 
powód skarg składanych do władz lokalnych. Istotą problemu jest brak ustawowego 
obowiązku budowy takich urządzeń. Władze często zamykają definitywnie toalety, 
gdy te zostaną zdewastowane. O ile podejście władz jest podobne jak w Polsce,  
o tyle postrzeganie sprawy przez obywateli prezentuje się zgoła odmiennie. Przeja-
wia się to m.in. w istnieniu organizacji o nazwie The British Toilet Association 
(BTA), która jasno określa wymaganą liczbę toalet, jaką władze powinny zapewnić 
obywatelom. Jest to odpowiednio: nie mniej niż jedna kabina na 500 kobiet i dzieci 
płci żeńskiej, jedna kabina i jeden pisuar na 1100 mężczyzn, nie mniej niż jedna 
kabina do użytku osób niepełnosprawnych na 10000 mieszkańców i nie mniej niż 
jedna kabina wyposażona w przewijak dla niemowląt na 10000 osób. Stosowna 
populacja powinna zawierać mieszkańców, jak i dojeżdżających oraz turystów 
[Greed 2004: 77-85]. Kluczowymi czynnikami lokalizacji są także maksymalne 
chwilowe obciążenie (np. przyjazd autokaru z turystami) czy potencjał rozwoju 
sąsiadujących terenów. Dlatego też na Bliskim Wschodzie przeprowadzono badania 
[Greed 2002: 171-179], w których porównano długość pobytu kobiet i mężczyzn w 
toaletach. Wnioski doprowadziły do tego, iż w turystycznych częściach Japonii 
i Korei Południowej zaczęto budować toalety publiczne w stosunku ilościowym 2:1 
na rzecz kobiet. Zamiast utrwalania obecnego fragmentarycznego i niewystarczają-
cego charakteru przepisów dotyczących lokalizacji publicznych toalet ważne jest, 
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czenia do miejskich mediów, toaleta przenośna, ponieważ nie posiada konstruk-
cji murowanej, tylko stalową. Aktualnie znajduje się ona w fazie konstruowania 
prototypu. 

3. ZASADY LOKALIZACJI I BUDOWY TOALET MIEJSKICH 
Niezwykle ważnym aspektem w kontekście braku dostatecznej liczby toalet pu-

blicznych w Polsce jest ich odpowiednia lokalizacja, aby nowo powstające obiekty 
w pełni zaspokajały potrzeby mieszkańców. Wobec tego powinny być one lokowa-
ne w miejscach stale lub przynajmniej okresowo uczęszczanych [Rzeczyński 2009: 
43-45]. Do takich miejsc należeć mogą: targowiska, zgromadzenia kulturalne i poli-
tyczne, boiska i stadiony, węzły końcowe i mocno obciążone przystanki komunika-
cji miejskiej. Toalety powinny też być w miejscach rekreacyjno-wypoczynkowych, 
np. przy placach zabaw, w parkach i kąpieliskach, na promenadach, a także przy 
cmentarzach i w miejscach kultu religijnego oraz tam, gdzie koncentruje się najwię-
cej turystów. Więcej dokładniejszych informacji na temat lokalizacji toalet publicz-
nych dostarczają publikacje brytyjskie [Greed 2002: 77-85]. Co ciekawe, sami Bry-
tyjczycy narzekają na liczbę swoich toalet miejskich. (Dla przypomnienia: w Polsce 
ok. 15 tys. osób przypada na jedną toaletę publiczną, w Wielkiej Brytanii – ok. 668 
osób). Brytyjskie środowisko naukowe dostrzega podobne problemy do tych, które 
znamy. Istotnym czynnikiem w zrównoważonym rozwoju miast oraz ich dostępno-
ści są odpowiednio zlokalizowane i utrzymywane toalety miejskie. Zauważa się 
także brak jakichkolwiek przepisów prawa, które jasno i precyzyjnie określałyby 
zasady lokalizowania tych urządzeń. Ma to swoje skutki także dla zdrowia, tury-
stów, osób niepełnosprawnych i starszych. W całej Wielkiej Brytanii istnieją grupy 
ludzi postulujące zaprzestanie likwidacji toalet miejskich. Jest to też najczęstszy 
powód skarg składanych do władz lokalnych. Istotą problemu jest brak ustawowego 
obowiązku budowy takich urządzeń. Władze często zamykają definitywnie toalety, 
gdy te zostaną zdewastowane. O ile podejście władz jest podobne jak w Polsce,  
o tyle postrzeganie sprawy przez obywateli prezentuje się zgoła odmiennie. Przeja-
wia się to m.in. w istnieniu organizacji o nazwie The British Toilet Association 
(BTA), która jasno określa wymaganą liczbę toalet, jaką władze powinny zapewnić 
obywatelom. Jest to odpowiednio: nie mniej niż jedna kabina na 500 kobiet i dzieci 
płci żeńskiej, jedna kabina i jeden pisuar na 1100 mężczyzn, nie mniej niż jedna 
kabina do użytku osób niepełnosprawnych na 10000 mieszkańców i nie mniej niż 
jedna kabina wyposażona w przewijak dla niemowląt na 10000 osób. Stosowna 
populacja powinna zawierać mieszkańców, jak i dojeżdżających oraz turystów 
[Greed 2004: 77-85]. Kluczowymi czynnikami lokalizacji są także maksymalne 
chwilowe obciążenie (np. przyjazd autokaru z turystami) czy potencjał rozwoju 
sąsiadujących terenów. Dlatego też na Bliskim Wschodzie przeprowadzono badania 
[Greed 2002: 171-179], w których porównano długość pobytu kobiet i mężczyzn w 
toaletach. Wnioski doprowadziły do tego, iż w turystycznych częściach Japonii 
i Korei Południowej zaczęto budować toalety publiczne w stosunku ilościowym 2:1 
na rzecz kobiet. Zamiast utrwalania obecnego fragmentarycznego i niewystarczają-
cego charakteru przepisów dotyczących lokalizacji publicznych toalet ważne jest, 

aby opracować strategiczny plan rozmieszczenia toalet, począwszy od największych 
polskich miast, gdzie musi wystąpić maksymalne zaspokojenie potrzeb, skończyw-
szy na co najmniej minimalnym zaopatrzeniu w takie obiekty mniejszych ośrodków 
miejskich. W tym celu konieczne jest rozwijanie strategii toaletowej, która obejmo-
wałaby nie tylko sanitariaty publiczne, ale także szalety znajdujące się w centrach 
handlowych, na stacjach benzynowych oraz w innych ogólnodostępnych miejscach 
odwiedzanych przez ludzi. Strategia ta powinna być integralnym elementem polityki 
miejskiej, administrowanym przez miejskie działy urbanistyki, jak również powinna 
być włączona do miejscowego planu zagospodarowania terenu. Toalety publiczne 
należy postrzegać jako podstawowy element planowania transportu i zrównoważo-
nego rozwoju. W Polsce i Wielkiej Brytanii przepisy milczą na temat dokładnej 
lokalizacji toalet. Zupełnie inne podejście do problemu mają władze Japonii [Shio-
hiko 2003: 51-60]. Obowiązują tam przepisy, zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i samorządowym, które jasno precyzują politykę toaletową. Władze lokalne są zo-
bligowane do podjęcia przeglądu istniejących obiektów, analizy potrzeby popytu  
i potencjalnych użytkowników. Na tej podstawie powstaje toaletowa strategia dla 
każdego regionu. Zapewnia ona do dostęp do toalet tam, gdzie jest to najbardziej 
potrzebne, i wymusza budowę nowych obiektów na terenach deficytowych, tak aby 
wyeliminować patologie związane z ich brakiem.  

4. WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA ANKIETOWEGO 
Celem przeprowadzonego badania ankietowego było poznanie opinii społe-

czeństwa na temat toalet publicznych w województwie opolskim, ich stanu 
technicznego, lokalizacji oraz dostępności. Badanie zostało przeprowadzone za 
pomocą zarówno kwestionariusza elektronicznego dostępnego online, jak i nie-
wielkiej liczby ankiet papierowych, które po zakończeniu badania zostały 
wprowadzone do systemu elektronicznego. Badanie trwało od 1 lutego 2017 r. 
do 26 marca 2017 r. Ankieta zawierała 14 pytań zamkniętych jednokrotnego 
wyboru. Badanie zostało przeprowadzone na prostej próbie losowej 117 osób. 
Byli to mieszkańcy województwa opolskiego. Błąd maksymalny dla tej grupy 
wyniósł 5%.  

Wśród 117 respondentów 47% (55 osób) stanowiły kobiety, 53% (62 osoby) 
to mężczyźni. W wyniku głębszej analizy uzyskanych danych różnice w liczbie 
wybieranych odpowiedzi w poszczególnych pytaniach na rzecz kobiet i męż-
czyzn nie przekraczały 11%, co oznacza, iż zarówno kobiety, jak i mężczyźni  
w województwie opolskim postrzegają kwestie dotyczące publicznych toalet w 
bardzo podobny sposób. 53,8% stanowili respondenci do 20. roku życia. 36,8% 
to ankietowani od 21 do 35 lat. Pozostałe 9,4% to osoby powyżej 36. roku życia. 
65% (62 osoby) ankietowanych to mieszkańcy wsi. 27,4% to mieszkańcy miast 
od 51 tys. mieszkańców wzwyż. Pozostałe 23 osoby to mieszkańcy miast do 
50 tys. mieszkańców.  

Brak dostępu do toalet publicznych w miejscu zamieszkania zadeklarowało 
aż 59% respondentów. Potrzeby fizjologiczne dotyczą wszystkich ludzi, dlatego 
też brak toalet w infrastrukturze społecznej oznacza potrzebę ich lokalizacji. 
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Taki rozkład odpowiedzi mógł być spowodowany także wysokim odsetkiem 
ankietowanych zamieszkujących gminy wiejskie. Nie zmienia to faktu, iż gminy 
wiejskie także są zobligowane do zapewnienia dostępu do toalet publicznych.  

Wykres 1. Dostęp do toalet publicznych w miejscu zamieszkania 

Źródło: badania własne 

Powyższą tezę potwierdza wynik pytania o dostęp do toalet publicznych  
w gminach wiejskich w postrzeganiu ogółu respondentów, wśród których  
aż 63,2% odpowiedziało, że nie są one dostępne. Dostępność toalet publicznych 
w gminach wiejskich zasygnalizowało tylko 12 osób. 

Wykres 2. Dostęp do toalet publicznych w gminach wiejskich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: badania własne. 
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Źródło: badania własne. 

Nieco inaczej prezentuje się sytuacja w miastach. Należy przy tym jednak 
zaznaczyć, że respondenci mogli przez pojęcie toalety publicznej zrozumieć 
toalety na stacjach benzynowych lub w centrach handlowych, które są własno-
ścią prywatną i poniekąd w pewnym stopniu wyręczają samorządy w realizacji 
ich zadań. Aż 64,1% badanych określiło toalety publiczne w miastach jako do-
stępne, a 29 osób jako nieczynne lub niedostępne. Wynik może w pewnym 
stopniu napawać optymizmem, lecz niezbędna jest tutaj analiza pozostałych 
pytań dotyczących m.in. liczby takich toalet oraz ich stanu technicznego. 

Wykres 3. Dostęp do toalet publicznych w miastach 

Źródło: badania własne. 

 
W miejscowościach turystycznych dostępność publicznych toalet oceniono 

dość dobrze. Aż 69,2% badanych określiło je jako dostępne. 21 osób nie posia-
dało wiedzy na ten temat. 15 badanych twierdziło, że są one niedostępne lub 
nieczynne. 
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Wykres 4. Dostęp do publicznych toalet w polskich miejscowościach turystycznych 

Źródło: badania własne. 
 

Respondenci negatywnie ocenili oznakowanie prowadzące do publicznych 
toalet. Aż 63 osoby określiły je jako źle oznakowane lub stwierdziły brak ozna-
kowania. 39,3% uważa, że droga do szaletów jest dobrze oznakowana. 8 osób 
zaznaczyło, iż nie ma toalet, więc nie ma także oznakowania. 

Wykres 5. Oznakowanie prowadzące do publicznych toalet 

Źródło: badania własne. 

Poziom czystości i higieny zachowywany w toaletach publicznych nie jest za-
dowalający dla większości badanych. Jako wysoki określiły go tylko 3 osoby. 
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Zdecydowana większość opisała go jako niski lub średni. Odpowiednio dla ni-
skiego: 53,8%, dla średniego: 43,6%. 

Wykres 6. Poziom czystości i higieny toalet publicznych 

 
Źródło: badania własne. 

Wyposażenie toalet publicznych w Polsce zdecydowanie spełnia oczekiwania 
tylko 3,4% badanych. 70,9% badanych nie jest usatysfakcjonowanych pozio-
mem wyposażenia takich toalet. 

Wykres 7. Oczekiwania względem wyposażenia toalet publicznych w Polsce 

 
Źródło: badania własne. 
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W kwestii liczby dostępnych szaletów sprawa jest jasna. Toalet jest po prostu za 
mało, choć są one zazwyczaj dostępne w miastach lub, rzadziej, w gminach 
wiejskich. 79,5% badanych twierdziło, że jest ich za mało. 24 osoby zdecydo-
wały, że ich liczba jest wystarczająca. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi „zdecy-
dowanie wystarczająca”.  

Wykres 8. Liczba dostępnych toalet w Polsce 

Źródło: badania własne. 

Te toalety, które już istnieją, są zazwyczaj w opinii respondentów źle zlokali-
zowane. Twierdzi tak 52,1% badanych. 12% zaznaczyło odpowiedź „brak toa-
let”. 42 osoby wskazały, że istniejące toalety cechuje dobra lokalizacja. 

Wykres 9. Ocena lokalizacji toalet 

Źródło: badania własne. 
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76,9% badanych jest przeciwnych poborowi opłat za skorzystanie z toalety. 13 
osób nie ma zdania w tej sprawie, 12% to zwolennicy takiej praktyki.  
Ostatnie pytanie dotyczyło wpływu dostępności toalet publicznych na atrakcyj-
ność polskich kurortów turystycznych. 75,2% badanych twierdzi, że brak dostę-
pu do toalet w tych miejscach zmniejsza ich atrakcyjność turystyczną i może 
zniechęcić potencjalnych odwiedzających. 19 osób było przeciwnego zdania, 
8,5% respondentów nie miało zdania na ten temat. 

5. REKOMENDACJE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH POPRAWIĆ  
AKTUALNY STAN RZECZY 

Wobec przedstawionych faktów przy rozwiązaniu problemu z dostępem do 
publicznych toalet w Polsce pomocne może się okazać opracowanie precyzyj-
nych przepisów prawnych dotyczących zarówno lokalizacji szaletów, jak i ich 
liczby. Winno to być poprzedzone dogłębną analizą potrzeb społecznych, tak 
aby nowe inwestycje w pełni służyły wszystkim obywatelom. Należy opracować 
dokładną strategię obejmującą swym zasięgiem cały kraj. Powinna ona bazować 
na stanie faktycznym, który również wymaga dokładnego opisania i kwalifika-
cji. Możliwe to jest przy współpracy władz lokalnych i centralnych, a także 
wymaga przeprowadzenia kampanii informacyjnych i przełamania społecznego 
tabu. Badanie, podobne do przeprowadzonego na potrzeby niniejszej publikacji, 
powinno być wykonywane co najmniej na szczeblu wojewódzkim dla każdej 
takiej jednostki. Bardziej optymalne dopasowanie do potrzeb zapewnią jednak 
badania na poziomie powiatów lub gmin. Pozwoli to na opracowanie planów na 
podstawie realnych potrzeb społeczeństwa. Lokalne badania należy wzbogacić 
także o podanie konkretnych proponowanych lokalizacji planowanych szaletów. 
Ważną rolę odegrać muszą w tym media, zarówno lokalne, jak i krajowe, które 
poprzez poważne i rzetelne publikacje wpłyną na postrzeganie tego tematu przez 
obywateli. Pomocne może okazać się także powołanie do życia organizacji po-
dobnych do The British Toilet Association, które poprzez przeprowadzanie 
analiz i badań będą mogły merytorycznie wspierać władze, a u obywateli kształ-
tować właściwe postrzeganie problemu toaletowego w Polsce.  

6. PODSUMOWANIE 
Jako że przeprowadzone badanie jest niejakim wstępem do poznania pro-

blemów dotyczących miejskich toalet, istnieje duża potrzeba ukierunkowania 
badań i dalszego ich prowadzenia. Wykazane w niniejszej publikacji postrzega-
nie społeczne tych problemów jest jedynie ich sygnalizacją. W następnej fazie 
należy ukierunkować badanie na wskazanie konkretnych lokalizacji w terenie, 
gdzie finalnie mają powstać toalety. Należy także ocenić, czy społeczeństwo 
właściwie definiuje różnice pomiędzy toaletą publiczną a prywatną (np. w cen-
trum handlowym), oraz to, w jakim stopniu sektor prywatny wyręcza niejako 
samorządy z obowiązku budowy i utrzymania szaletów publicznych. Pomocne 
może okazać się zawężenie obszaru do poziomu gminy lub miasta Opola. Nale-
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ży przy tym rozróżnić potrzeby małej gminy wiejskiej, miasta wojewódzkiego 
i miejscowości turystycznych. Badanie ankietowe wykazało, że społeczeństwo 
dostrzega problemy związane z toaletami publicznymi. Znacznej większości 
respondentów nie odpowiada stan techniczny i higieniczny toalet już istnieją-
cych, ich lokalizacja oraz oznakowanie do nich prowadzące (lub jego całkowity 
brak). Liczba publicznych toalet jest znacznie poniżej oczekiwań. Badani zau-
ważają także wady takiego stanu rzeczy, co może choćby zmniejszać atrakcyj-
ność polskich miast w stosunku do turystów. Jest to grunt do dalszych badań  
i przede wszystkim działań uświadamiających skalę przedstawionego problemu. 
Przykłady innych państw, takich jak Wielka Brytania czy Korea Południowa, 
pokazują, jak dobrze można skoordynować działania władz i stowarzyszeń pra-
cujących na korzyść całego społeczeństwa. Z pewnością zarówno władze woje-
wódzkie, jak i krajowe mogą czerpać inspirację z tych przykładów i poczynić 
pewien postęp w materii związanej z publicznymi toaletami w Polsce.  
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