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Rozdział 1. Wprowadzenie
Badanie zostało zrealizowane w projekcie „Modelowe taNGO”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niniejszą diagnozę przeprowadzono na 

zlecenie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach, a także jej partnera w ramach projektu: Powiatu Słubic-

kiego. Grantodawcą niniejszego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest w okre-

sie od marca 2014 r. do czerwca 2015 r. na terenie powiatu słubickiego, w skład którego wchodzi pięć gmin: Cybinka, Górzyca, 

Ośno Lubuskie, Rzepin i Słubice. Grupę docelową w niniejszym projekcie stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych 

i samorządów z terenu powiatu słubickiego. 

1.1. Problematyka projektu. Uzasadnienie doboru problematyki 

Najważniejszym zagadnieniem, którego dotyczy projekt, są mechanizmy współpracy pomiędzy jednostkami samorządu te-

rytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Podmioty te są naturalnymi partnerami, którym przyświeca ten sam cel, 

a mianowicie poprawa warunków życia społeczności lokalnej. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje wiele sposobów kooperacji mię-

dzy administracją i organizacjami1. Współpracę między tymi podmiotami można podzielić na dwie formy: pozafinansową oraz 

finansową2. Do tej pierwszej kategorii zgodnie z ustawą zaliczyć można m.in.: wzajemne informowanie się o planowanych 

kierunkach działalności przez organy administracji publicznej i organizacje; konsultowanie z organizacjami pozarządowymi 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; konsultowanie projektów 

aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego z radami pożytku publicznego; tworzenie wspólnych zespołów 

doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej3.

Z kolei w grupie finansowych form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami poza-

rządowymi wymienić należy takie, które polegają przede wszystkim na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji kon-

kretnych zadań publicznych na zasadach określonych we wspomnianej już wcześniej Ustawie o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie. 

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe może obecnie następować m.in. poprzez: powierzanie wy-

konywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji; wspierania wykonywania zadania 

publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji; w ramach inicjatywy lokalnej; w ramach 

umowy partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju4. Aby ww. współ-

praca przebiegała w jak najlepszy, jak najbardziej skuteczny sposób odbywać się ona winna w oparciu o zasady: pomocniczo-

ści, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności5. 

Motywacją do podjęcia ww. problematyki w ramach projektu jest przede wszystkim fakt, iż kooperacja pomiędzy jed-

nostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi jest nadal w Polsce na niezadowalającym poziomie, 

pozostawiając wiele do życzenia. Jednym z dowodów tego stanu rzeczy jest analiza wskaźników Indeksu Jakości Współpracy6 

– przede wszystkim analiza pomiaru wskaźnika „Dystans do Celu” (DdC)7, obrazującego maksymalny odsetek punktów wyra-

żających jakość współpracy, możliwy do osiągnięcia przy aktualnej konstrukcji Indeksu. Średnia wartość DdC dla Polski według 

pomiaru z przełomu 2010 i 2011 roku, wyniosła jedynie 43,8%. W żadnym z województw wskaźnik DdC nie osiągnął poziomu 

50%. Należy przy tym podkreślić, że najniższe wskaźniki osiągane są na poziomie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a  im 

wyższy szczebel samorządu, tym jakość współpracy się poprawia. W województwie lubuskim DdC wyniósł 46,5%8.

1 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. , Dz. U., nr 96, poz. 873 z późn. zm., art. 5. 
2 Jak administracja może współpracować z organizacjami?, Ngo.pl, http://administracja.ngo.pl/x/436178, 13.10.2014. 
3 Ustawa o działalności pożytku publicznego…, op. cit., art. 5 ust. 2. 
4 Ibidem, art., 5 ust. 2 i ust. 4. 
5 Ibidem, art. 5. ust. 3. 
6 M. Dudkiewicz, G. Makowski, Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. Suplement, 

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
7 DdC to główny wskaźnik Indeksu Jakości Współpracy (IJW), na który składa się sześć obszarów: infrastruktura współpracy, publiczna dostępność 

infrastruktury (czyli informacja o niej), współpraca finansowa, współpraca pozafinansowa, wiedza i opinie organizacji o  regułach współpracy oraz ich 

zadowolenie ze współpracy. Osiągnięcie wartości 100% oznacza uzyskanie maksymalnej wartości punktów we wszystkich obszarach tworzących IJW. 

Szczegółowy opis IJW i samego wskaźnika DdC zawarty jest w: M. Dudkiewicz, G. Makowski, Indeks Jakości Współpracy…, op. cit.
8 Ibidem, s. 9. 
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W związku z tym, że zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe deklarują chęć współ-

pracy, skłaniać to powinno obie strony do stałego, systematycznego polepszania jakości tej kooperacji. Jak słusznie zauwa-

żają Magdalena Dutkiewicz i Grzegorz Makowski, „polityka podnoszenia jakości współpracy międzysektorowej powinna być 

prowadzona w oparciu o stałe, systematyczne, powtarzalne działania, których efekt będzie w sposób ciągły monitorowany”9. 

Nadmienić należy, iż w kontekście podnoszenia jakości współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i organi-

zacjami pozarządowymi, dostrzega się potrzebę rozwiązania trzech kluczowych trudności w tym zakresie: 

• po pierwsze, poprzez zniwelowanie problemu nierówności stron, co w praktyce oznacza działania, mające na celu przede 

wszystkim wzmacnianie podmiotowości organizacji pozarządowych poprzez zdecydowane promowanie trybu powie-

rzania zadań publicznych (zamiast ich wspierania); przełamywanie lokalnych monopoli samorządowo-pozarządowych 

poprzez promowanie konkurencyjności w  obrębie trzeciego sektora oraz poprzez finansowanie wzmacniające zasoby 

organizacji pozarządowych;

• po drugie, poprzez wyeliminowanie niedostatku kultury współpracy, przejawiające się przede wszystkim w działaniach 

promujących przedsięwzięcia mające na celu poznawanie się i zrozumienie odmiennych perspektyw przedstawicieli orga-

nizacji pozarządowych i władz samorządowych (przykładem takich przedsięwzięć są szkolenia, programy wymiany pra-

cowników, wolontariuszy, stażystów oraz promowanie regularnych spotkań obu stron poświęconych ocenie współpracy); 

• po trzecie, poprzez zaangażowanie radnych do procesu współpracy (w drodze sformalizowania ich obecności w tym pro-

cesie, a także w drodze przypisania im konkretnych działań w tym zakresie), co stanowić może element wzmacniający 

kooperację pomiędzy JST a NGO10. 

Zaznaczyć należy, iż istotnym aktorem, którego obecność implikuje rozpatrywaną współpracę jest społeczność lokalna. 

Słaba jakość, niska efektywność współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi 

przekłada się na niższy poziom zaangażowania mieszkańców w przestrzeni publicznej, w tym w sferze zarówno społecznej 

(zaangażowanie w organizacje społeczne, wolontariat itd.), jak i politycznej (uczestnictwo w wyborach – głosowanie, kandydo-

wanie). To z kolei przyczynia się do powstania sytuacji, kiedy to marnotrawiony może być potencjał organizacji pozarządowych, 

czy obniżana jest jakość usług publicznych. 

Projekt „Modelowe taNGO” ma zatem być przede wszystkim odpowiedzią na niedostateczny poziom współpracy pomię-

dzy jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. 

1.2. Cele projektu

Niniejszy projekt ma przyczynić się do realizacji pięciu celów: jednego głównego oraz czterech szczegółowych. Celem głównym 

projektu jest zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości mechanizmów współpracy JST i NGO w powiecie słubickim – starostwie 

powiatowym oraz 5 gminach powiatu poprzez wdrożenie standardów współpracy w oparciu o model współpracy w przynaj-

mniej 3 JST w okresie od marca 2014 r. do czerwca 2015 r.

Schemat 1. Cele projektu „Modelowe taNGO”

 

9 M. Dutkiewicz, G. Makowski, Współpraca między organizacjami pozarządowymi i  administracją samorządową. Problemy, wyzwania i  rekomendacje. 

Ekspertyza przygotowana przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych 

– wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w  ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału 

trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytut Spraw Publicznych, 

Warszawa 2011, s. 2.
10 Ibidem. 
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Do celów szczegółowych niniejszego projektu należą (zgodnie ze schematem 1): 

• Budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego w powiecie oraz podniesienie kultury współpracy międzysek-

torowej poprzez upowszechnienie modelu współpracy wśród 6 JST i 30 NGO i działania propagujące w  tym obszarze 

w okresie od marca 2014 r. do czerwca 2015 r. 

• Rozwijanie kompetencji i wzmocnienie predyspozycji przedstawicieli NGO poprzez dopasowany do ich potrzeb cykl szko-

leń oraz wsparcie doradcze, w zakresie systemu wspierania NGO oraz wypracowania narzędzi i wzorców działań w po-

szczególnych obszarach modelu współpracy w okresie od marca 2014 r. do czerwca 2015 r. 

• Poprawa transparentności współpracy miedzy JST a  NGO w  powiecie poprzez wypracowanie i  wdrożenie standardów 

współpracy w 3 płaszczyznach, po 2 obszary w każdej z nich, w oparciu o model współpracy w przynajmniej 3 JST w okre-

sie od października 2014 r. do czerwca 2015 r. 

• Wspieranie procesów demokratycznych oraz współtworzenie polityk publicznych poprzez włączanie przedstawicieli JST 

i NGO z powiatu, jako równorzędnych partnerów w dyskusji publicznej podczas konsultowania założeń projektów i aktów 

normatywnych w okresie od marca 2014 r. do czerwca 2015 r. 

Oczekiwanym efektem finalnym realizacji projektu, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie, bę-

dzie wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządo-

wymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.

Projekt winien zakończyć się następującymi trwałymi i długoterminowymi rezultatami:

• zwiększeniem zakresu i poprawy jakości mechanizmów współpracy w starostwie oraz 5 gminach powiatu,

• wzrostem partycypacji społecznej w powiecie,

• zacieśnieniem współpracy pomiędzy JST i NGO, poprzez współkreowanie polityk publicznych oraz modernizację dotych-

czasowych metod kooperacji międzysektorowej,

• poprawą aktywności społecznej wśród członków NGO i pracowników JST,

• profesjonalizacją i standaryzacją współpracy międzysektorowej, 

• wzrostem kompetencji kadr JST i NGO,

• zwiększeniem integracji i poczucia sprawstwa III sektora.

Dzięki powyżej wymienionym rezultatom realizacji projektu możliwe będzie partnerskie, zgodne z zasadą empowerment, 
wdrożenie standardów współpracy w oparciu o Model Współpracy w przynajmniej trzech gminach ulokowanych na terenie 

powiatu (co bez nawiązania współpracy międzysektorowej nie byłoby możliwe. Oprócz tego zauważyć należy, iż kwalifikacje 

partnera, doświadczenie i otwartość są gwarantem powodzenia przedsięwzięcia, a transfer dobrych praktyk między partne-

rami, doświadczenia w budowaniu partnerstwa i zarządzaniu nim, stanowi gwarancję na stworzenie harmonijnej, efektywnej 

i trwałej współpracy.

Pozwoli na podejście do problemów, rozwiązań i metod z innej perspektywy, umożliwi rozwijanie strategicznego sposobu 

myślenia wśród JST i NGO, a tym samym wzrost stopnia świadomości w zakresie zasady równości szans i partycypacji spo-

łecznej. 

1.3. Cel diagnozy

Celem diagnozy było uzyskanie jak najszerszej wiedzy na temat problemów lokalnych oraz lokalnych wyzwań, a także zgro-

madzenie i weryfikacja wszystkich niezbędnych informacji związanych z celami postawionymi do realizacji w ramach projektu. 

Aby przygotowana diagnoza stanu lokalnej społeczności w najważniejszych dziedzinach jej funkcjonowania była wiary-

godna, postanowiono skoncentrować się na szczegółowej analizie siedmiu obszarów badawczych: warunki życia materialnego, 

warunki mieszkaniowe, rozwój ekonomiczny oraz rynek pracy, edukacja i kultura, aktywność obywatelska, zdrowie publiczne, 

środowisko naturalne, uwzględnionych w „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”11. Dokład-

11 Model współpracy administracji publicznej i  organizacji pozarządowych powstał w  wy niku realizacji projektu systemowego pn. „Model współpracy 

administracji publicznej i  organizacji pozarządowych – wypracowanie i  upowszechnianie standardów współpra cy”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego; Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, s. 32. 



na analiza wymienionych obszarów stanowi fundament efektywnego kształtowania lokalnych polityk publicznych, wskazując 

na problemy, trudności, jakie dotykają społeczność lokalną, na bariery, które stoją na przeszkodzie w dynamicznym rozwoju 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. „Diagnoza określa także warunki życia różnych grup mieszkańców, zróż-

nicowanie do chodów, sytuację na rynku pracy, a także dostęp do istotnych usług społecznych. Tym samym wskazuje ona na 

czynniki, które w danej społeczności lokalnej wpływają na skalę nierówności społecznych (…) Identyfikuje bariery, przed który-

mi stoją mieszkańcy w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego i aktywności obywatelskiej. Wskazuje natężenie określonych 

problemów oraz zagrożenia związane z możliwością ich kumulowania się. Przynosi obraz lokalnej społeczności, jej (…) silne 

i słabe strony, ale wskazuje także na szanse rozwojowe społeczno ści i dziedziny ich realizacji”12. Odnotować należy, iż istotną 

część niniejszego reportu stanowią analizy zagadnienia organizowania przestrzeni publicznej, w tym stan dostępu do insty-

tucji publicznych, dóbr przyrodniczych, ośrodków kulturalnych i rekreacyjnych, in stytucji medycznych. Dzięki uwzględnieniu 

wszystkich obszarów możliwa będzie identyfikacja najbardziej wymagających wsparcia obszarów, a przez to także określenie 

najważniejszych potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin czy powiatu, która to informacja jest zapewne niezwykle cenna 

zarówno dla administracji publicznej, jak i organizacji pozarządowych. 

Pod względem metodologicznym, aby zrealizować przyjęte w diagnozie zamierzenia, w pierwszej kolejności analizie pod-

dano istniejące dane statystyczne, dokumenty, badania dotyczące siedmiu obszarów istotnych z punktu widzenia społeczno-

ści lokalnych (desk research). Dane zastane dodatkowo postanowiono uzupełnić badaniami własnymi, gdzie grupą docelową 

byli mieszkańcy powiatu słubickiego, z uwzględnieniem podziału na mieszkańców poszczególnych gmin składających się na 

powiat. Grupę docelową zaangażowano ze względu na potrzebę precyzyjnego określenia jej potrzeb i braków. Założono, że 

dzięki osadzeniu prac badawczych w ramach przedsięwzięcia na zasadzie empowerment13, zwiększy się wartość skonstruowa-

nych w ramach niniejszego raportu wniosków i rekomendacji. Diagnoza służyć ma bowiem dopasowaniu koncepcji projektu do 

warunków, w których ma on być realizowany. „Udział grup docelowych powinien dotyczyć wszystkich faz realizacji projektu, 

poczynając od diagnozy (przedstawiciele grup docelowych stanowią znakomite źródło informacji o problemie), (…) aż po upo-

wszechnianie produktu finalnego (…)”14.

W każdym z analizowanych obszarów przyjęto podobne założenia oraz sposób realizacji celów diagnozy. Efektem podję-

tych działań jest niniejszy raport, zawierający najważniejsze ustalenia wraz z rekomendacjami dla dalszych etapów realizacji 

projektu „Modelowe taNGO”. 

1. 4. Zasięg terytorialny 

Powiat Słubicki leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i graniczy od strony północnej z powiatem go-

rzowskim, od strony wschodniej z powiatem sulęcińskim, od strony południowo-wschodniej z powiatem krośnieńskim, a od 

strony zachodniej z Krajem Związkowym Brandenburgia w Republice Federalnej Niemiec. 

Powiat zajmuje powierzchnię około 1000 km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 47 tys. osób. Siedziba Starostwa Powiato-

wego znajduje się w Słubicach. W powiecie istnieje zróżnicowana i dobrze rozbudowana infrastruktura komunikacji drogowej 

i kolejowej. Duże znaczenie komunikacyjne ma rzeka Odra, która na obszarze powiatu jest przez cały rok żeglowna. Przygra-

niczne położenie kształtuje kierunki rozwoju wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu. Sąsiedztwo z Niemcami, właści-

wie rozwinięty handel i usługi, dobra sieć komunikacji, to czynniki mające wpływ na działania gospodarcze. Graniczne przejścia 

w Świecku oraz Słubicach sprzyjają rozwojowi firm zajmujących się transportem, spedycją i obsługą celną. Na terenie powiatu 

działa Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna o łącznej powierzchni 447 ha, która umożliwia działalność zarów-

no inwestorom krajowym, zagranicznym a szczególnie inwestorom z państw Unii Europejskiej. 

12 Model współpracy administracji …, op. cit., s. 30.
13 „Termin empowerment, tłumaczony z języka angielskiego jako „uprawomocnienie”, „wzmocnienie”, stanowi pojęcie szersze, wykraczające poza dziedzinę 

zarządzania projektami. W praktyce projektowej oznacza zaś zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace 

projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki empowerment to zaangażowanie w proces 

wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.”, Empowerment w  projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Krajowa Instytucja Wspomagająca, Broszura informacyjna, s. 3. 
14 Etapy realizacji projektu…, op. cit., s. 12. 
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Mapa 1. Powiat słubicki z podziałem na gminy oraz herby gmin

Źródło: Powiat słubicki, www.powiatslubicki.pl, 13.10.2014.

Powiat Słubicki to również naturalne walory przyrodnicze – jeziora, lasy, krajobraz oraz bogata fauna i flora. Stwarza to dobre 

warunki do uprawiania sportów, aktywnego wypoczynku, oraz turystyki pieszej i rowerowej. Obszar powiatu obejmuje 4 gminy 

miejsko-wiejskie: Słubice, Rzepin, Cybinka i Ośno Lubuskie oraz gminę wiejską Górzyca. 

Gmina Górzyca jest najbardziej wysuniętą w kierunku północnym składową powiatu. Od północy graniczy z powiatem su-

lęcińskim i gorzowskim, od wschodu z gminą Ośno Lubuskie, od południa z gminą Rzepin i Słubice, od zachodu zaś z Republiką 

Federalną Niemiec. Jest najmniejszą gminą powiatu zajmującą powierzchnię 144 km2, a także charakteryzującą się najmniejszą 

liczbą mieszkańców, równą 4258 osób, co daje zagęszczenie 29 osób na km2. Przez gminę Górzyca przebiega ważny szlak 

komunikacyjny – DK 31, łączący Słubice z Kostrzynem nad Odrą i dalej Szczecinem. 

Gmina Słubice jest położona w środkowej części powiatu. Od północy graniczy z gminą Górzyca, od wschodu z gminą 

Rzepin, od południa z gminą Cybinka, od zachodu zaś z Republiką Federalną Niemiec. Zajmuje powierzchnię 186 km2 i liczy 

19883 mieszkańców, co daje zagęszczenie ludności równe 107 osób na km2. Gmina położona jest na skrzyżowaniu ważnych 

szlaków komunikacyjnych, dróg krajowych 29 i 31, drogi wojewódzkiej 137, autostrady A2 oraz międzynarodowej linii kolejowej 

łączącej Berlin i Moskwę.

Gmina Ośno Lubuskie jest najbardziej wysuniętą na wschód częścią powiatu. Od północy, wschodu i południa graniczy 

z powiatem sulęcińskim, od zachodu zaś z gminami Rzepin i Górzyca. Zajmuje powierzchnię 198 km2, jest zamieszkała przez 

6488 mieszkańców, co daje 33 osoby na km2. Przez gminę biegną drogi wojewódzkie 137 i 134, łączące Słubice z Gorzowem 

Wielkopolskim oraz Sulęcinem.

Gmina Rzepin położona jest w środkowo-wschodniej części powiatu. Od północy graniczy z gminami Górzyca i Ośno 

Lubuskie, od wschodu z powiatem sulęcińskim, od południa z gminą Cybinka, natomiast od zachodu z gminą Słubice. Zajmuje 

powierzchnię 191 km2, jest zamieszkała przez 9975 mieszkańców, co daje 52 osoby na km2. Przez gminę biegnie autostrada A2, 

natomiast w Rzepinie znajduje się węzeł kolejowy międzynarodowej trasy Berlin-Moskwa oraz trasy Wrocław-Szczecin.



Gmina Cybinka zajmuje południową część powiatu. Od północy graniczy z gminą Rzepin, od wschodu i południa z powia-

tem krośnieńskim, od zachodu zaś z Republiką Federalną Niemiec i gminą Słubice. Jest największą gminą powiatu słubickiego 

zajmującą 280 km2, zamieszkałą przez 6725 osób, co daje najniższe zagęszczenie równe 24 osoby na km2. Biegnie tędy droga 

krajowa 29 łącząca Słubice z Krosnem Odrzańskim i dalej z Zieloną Górą.

1.5. Ogólny opis struktury raportu 

Niniejszy raport z diagnozy jest syntezą informacji zebranych podczas badania. Jego nadrzędną funkcją jest dostarczenie wia-

rygodnych danych wspartych na analizie danych zastanych, jak i na badaniach empirycznych przeprowadzonych przez Zespół 

Diagnostyczny. Treść raportu podzielona jest na dziewięć rozdziałów. Pierwszy z nich jest wprowadzeniem, zawierającym cel 

i przedmiot zarówno projektu jak i samego badania. W części tej umieszczono także opis metodologii badania, wraz z opisem 

narzędzi użytych podczas zbierania danych, wskazania źródeł danych oraz harmonogramu prac. Trzeci rozdział zawiera synte-

zę wyników badania w podziale na siedem obszarów istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych. W ostatnim rozdziale 

pojawiają się natomiast najważniejsze wnioski oraz rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy. 

1.6. Noty o autorach 

Dr hab. Magdalena Musiał-Karg – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu. Skończyła również studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing; stypendystka w ramach pro-

gramów: Europa Fellows II oraz KAAD. W październiku 2014 r. otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

dla wybitnych młodych naukowców. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z demokracją bezpośrednią (ze szczególnym 

uwzględnieniem Szwajcarii) oraz wykorzystaniem nowych technologii w demokracji, głównie w procesach wyborczych (e-vo-

ting). Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się także na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni pu-

blicznej, ze współpracą transgraniczną oraz funkcjonowaniem tzw. miast podzielonych (divided cities). Wolontariuszka SOMu 

– była na misji w Ugandzie; Współpracuje z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum, z Fundacją Dobro Kulrury, z Fundacją Alicji. 

Brała udział m.in. w następujących projektach: „Mentoring dla kobiet – projekt dla województwa lubuskiego”, a także „Mento-

ring – innowacyjna metoda aktywizacji”.

Natalia Duer – absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magister biologii na specjal-

ności biologia środowiska oraz ochrony środowiska na specjalności ochrona i  kształtowanie środowisk lądowych. Podczas 

studiów aktywnie uczestniczyła w działaniach Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Przyrodników UAM. Jej zainteresowania 

to ornitologia oraz ekologia ekosystemów leśnych. Od urodzenia mieszkanka gminy Słubice. Miłośniczka przyrody, w szcze-

gólności lokalnej. Członek Zarządu Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. Uczestniczy w organizacji zajęć 

i warsztatów o tematyce przyrodniczej, organizacji akcji i interwencji mających na celu ochronę przyrody, uczestniczy w kon-

sultacjach strategicznych dokumentów, w tym najnowszego Programu Ochrony Środowiska Gminy Słubice.

Dr Paweł Antkowiak – adiunkt w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikar-

stwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Stypendysta 

Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Go-

spodarczej Miasta Luboń oraz Komisji Dialogu Społeczno-Gospodarczego Subregionu Konińskiego. Pełnił funkcję eksperta, 

związanego z rozwojem lokalnym i regionalnym oraz współpracą międzysektorową, w tym m.in. w projektach: Bądź gotowy na 
zmianę, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Działając razem 
osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, współfi-

nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Włączenie społeczne 
jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspek-
tywie finansowej EU 2014-2020, realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Do-

datkowo doradzał w projekcie pt. PAKT.com.org dotyczącym współpracy JST z organizacjami pozarządowymi oraz projekcie 

Konsultuj – Decyduj. Jest autorem kilku monografii naukowych, kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w pracach 

zbiorowych. Był m.in. redaktorem opracowania pt. Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. 
Region północno-wschodniej Wielkopolski. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z funkcjono-

waniem samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, polityką regionalną Unii Europejskiej, a także współpracą 

międzysektorową oraz rozwojem lokalnym i regionalnym.
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Tomasz Miechowicz – z wykształcenia pedagog. W latach 2010 – 2014 przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. 

Zawodowo związany przez wiele lat z sektorem pomocy społecznej oraz kultury. Współtwórca i wieloletni wiceprezes zarządu 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych SKARPA z Krosna Odrzańskiego. Organizator wielu przedsięwzięć o charakterze szko-

leniowym. Koordynator programu III Sektor Reaktywacja – cykl spotkań, szkoleń dla NGO (realizowany w ramach grantu PAFW 

na terenie gminy Krosno Odrzańskie). Współpracuje z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Jako specjalista ds. diagnozy 

współtworzył „Diagnozę stanu współpracy gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi szczególnie w zakresie 

tworzenia oraz funkcjonowania rocznych planów współpracy i kontraktacji usług społecznych w latach 2003 – 2012”. Działacz 

kulturalny, pomysłodawca i współrealizator spotkań artystycznych, m.in. pn.: „Qulturalne Krosno”. Instruktor teatralny, wyróż-

niony medalem Lubuski Animator Kultury.

Małgorzata Sikorska – absolwentka administracji publicznej, zarządzania i marketingu w zakresie administracji publicznej, 

studium pedagogicznego oraz studiów podyplomowych w zakresie programów europejskich. Od 10 lat pracownik samorządo-

wy, zajmujący się sprawami oświaty gminnej. Współautorka i realizatorka projektów edukacyjnych, finansowanych z Europej-

skiego Funduszu Społecznego, realizowanych w jednostkach oświatowych gminy Słubice.
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Rozdział 2. Metodologia 
- dr hab. Magdalena Musiał-Karg
Zgodnie z publikacją „Jak dobrze przygotować diagnozę. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 

diagnoza winna być zawsze podstawą każdej interwencji publicznej (projektu, programu, strategii). Diagnoza społeczna powsta-

je zawsze w określonym kontekście społeczno-gospodarczym. Dotarcie do istoty problemu wymaga współpracy, a wręcz par-

tycypacji ludzi, których dotyczy. Pojęcie „diagnoza” jest kluczowe w procesie konstruowania projektu oraz wszelkiej interwencji. 

Dobra diagnoza stanowi fundament całego procesu planowania i zarządzania. Zgodnie z przedstawianym schematem, pod-

stawą dla podjęcia interwencji publicznej jest diagnoza: identyfikacja negatywnych, nieakceptowanych problemów, zagadnień 

lub niezaspokojonych potrz eb społecznych, gospodarczych lub środowiskowych. W razie stwierdzenia takich niepożądanych zja-

wisk projektuje się stosowną interwencję, która współcześnie z zasady przyjmuje formę programu. Błędna diagnoza prowadzi 

do błędnej identyfikacji problemów, w efekcie też celów, narzędzi, zasobów i planowanych rezultatów15. Stąd w zaprojektowa-

nym postępowaniu badawczym, aby zapewnić jak najwyższą jakość badania zastosowano metodę triangulacji, która polega na 

zbieraniu danych za pomocą minimum trzech metod, a następnie porównywaniu i łączeniu wyników. Różne metody umożliwiają 

testowanie tej samej hipotezy i zmniejszenie obciążenia błędem wynikającym z ograniczeń i wad poszczególnych metod. Jeśli 

osiągnięte wyniki są podobne, są one traktowane jako bardziej godne zaufania i obarczone mniejszym błędem. Triangulacja może 

być również używana dla pogłębienia badań, a w szczególności do poszerzenia wiedzy w kontekście badanego zjawiska.

Wg klasyfikacji Normana Denzina16, zastosowano dwa rodzaje triangulacji: 

1. Triangulację danych – polegającą na przeprowadzeniu badania na podstawie różnych źródeł informacji: wyniki ogólnodo-

stępnych badań (CBOS, GUS), dokumenty WUP i PUP, MPiPS, a także poszczególnych urzędów miejskich czy urzędów gminy 

(BIP); wyniki badań własnych. 

2. Triangulację metod – czyli połączenie kilku metod badawczych: analizy danych zastanych, badania ilościowego i badania 

jakościowego.

Nadmienić należy, że wnioskowanie prowadzone było przez pięcioro badaczy, którzy dochodzili do konkluzji w badanych 

przez siebie obszarach niezależnie, po czym konfrontowali swoje wnioski z opiniami pozostałych członków zespołu. Raport 

z badania jest syntezą wspólnych wniosków, które zwiększają wiarygodność badania. Badania przeprowadzane na potrzeby 

niniejszej diagnozy prowadzono na siedmiu płaszczyznach funkcjonowania społeczności lokalnych.

Schemat 2. Płaszczyzny (obszary badawcze) badań prowadzonych na potrzeby diagnozy w ramach projektu 
„Modelowe taNGO”

Źródło: opracowanie własne. 

15 Jak dobrze przygotować diagnozę. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Centrum Projektów Europejskich, red. M. W. 

Kozak, Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2010, s. 4, 9. 

16 N. Denzin: Sociological Methods: A Sourcebook. Aldine Transaction, 2006.
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warunki 
mieszkaniowe

DIAGNOZA 
PROBLEMÓW 

I WYZWAŃ

warunki 
materialne

środowisko
naturalne

aktywność
obywatelska

rozwój 
ekonomiczny
i rynek pracy

zdrowie
publiczne

kultura
i edukacja



Założono zatem, że uzasadnionym jest to, by struktura treści niniejszej diagnozy została podzielona na wskazane na po-

wyższym schemacie obszary badawcze. Analiza ilościowa uzyskanych danych pozwoliła sformułować najważniejsze wnioski 

dotyczące potrzeb społeczności lokalnych oraz określić najważniejsze wyzwania stojące przed mieszkańcami gmin, władzami 

samorządowymi, jak i organizacjami pozarządowymi. Analizę danych zastanych i badania ilościowe postanowiono, w przypad-

ku trzech obszarów, (aktywność obywatelska, zdrowie publiczne, środowisko naturalne) wesprzeć badaniami jakościowymi, 

które przeprowadzono w postaci tematycznych paneli obywatelskich podczas Powiatowego Pikniku Organizacji Pozarządo-

wych 25 maja 2014 r. w Słubicach. Do udziału w panelach zaproszono przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządo-

wych, przedstawicieli innych instytucji działających w obszarze odpowiadającemu tematyce konkretnemu panelowi, i miesz-

kańców powiatu. 

Dzięki takiemu podejściu na końcowym etapie prac diagnostycznych możliwe było znalezienie wspólnych punktów odnie-

sienia, wspólnych potrzeb, oczekiwań, wskazówek, czy też pożądanej sytuacji. To z kolei pozwoliło sformułować finalne wnioski 

i wskazać rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy. 

2.1. Cele prowadzonych badań 

Zespół badawczy podjął wszelkich starań, aby odpowiedzieć na szereg pytań badawczych, zarówno tych postawionych przez 

sam zespół, jak i wpisanych we wniosek o dofinansowanie na etapie składania projektu oraz na pytania, w które wpisane jest 

niejako tworzenie diagnozy. 

Zatem celem poszczególnych części prowadzonych na etapie diagnostycznych badań było:

• zebranie informacji do dalszych prac nad projektem, w tym przede wszystkim informacji dotyczących wskazanych powy-

żej siedmiu obszarów ważnych z punktu widzenia funkcjonowania społeczności lokalnych;

• analiza sytuacji mieszkańców powiatu słubickiego – a tym samym mieszkańców pięciu gmin wchodzących w skład powia-

tu (w kontekście wskazanych siedmiu obszarów);

• zebranie informacji nt. opinii, potrzeb i oczekiwań mieszkańców powiatu słubickiego na temat ich sytuacji materialnej, 

mieszkaniowej, zawodowej, edukacyjnej, dostępności służby zdrowia, środowiska naturalnego itd. 

Zebrane dane pozwoliły ocenić:
• jak swoją sytuację w kontekście analizowanych obszarów oceniają mieszkańcy powiatu;

• jak sytuację w swoim miejscu zamieszkania w kontekście analizowanych obszarów oceniają mieszkańcy powiatu;

• jak oceniają jakość usług świadczonych na płaszczyźnie wskazanych obszarów;

• jakie jest ich nastawienie np. do aktywizacji społecznej, pracy na czarno, korzystania z oferty kulturalnej, edukacyjnej itd. 

Niezwykle istotnym z punktu widzenia prowadzonego badania jest fakt, iż zaprojektowany formularz ankiety został sfor-

mułowany w taki sposób, by mógł być stosowany w celu zbadania opinii publicznej na terenie innych jednostek samorządu 

terytorialnego w kraju.

2.2. Pytania badawcze

Aby rzetelnie i wyczerpująco zrealizować cele niniejszej diagnozy, postanowiono odpowiedzieć na następujące pytania ba-

dawcze: 

• jaka jest faktyczna sytuacja we wskazanych siedmiu obszarach w powiecie słubickim (oraz we wchodzących w jego skład 

gminach)?

• jakie są opinie mieszkańców powiatu (i wchodzących w jego skład gmin) w kontekście ich oceny wskazanych siedmiu ob-

szarów życia w ich miejscu zamieszkania?

• czy i jakie trudności dla mieszkańców występują we wskazanych siedmiu obszarach w powiecie słubickim?

• jakie są postawy mieszkańców powiatu wobec najważniejszych trudności i wyzwań występujących w zakresie wskaza-

nych siedmiu obszarów życia w ich miejscu zamieszkania? 

• jakie mają oczekiwania i potrzeby w zakresie wskazanych siedmiu obszarów życia?

• jakie są najważniejsze obszary, w ramach których winni być wspierani mieszkańcy? 

• jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi gminami w analizowanych obszarach? 
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2.3. Metody i narzędzia badawcze

Aby dokonać analizy danych niezbędnych do przygotowania niniejszej diagnozy oparto się przede wszystkim na trzech meto-

dach badawczych: 

a) analizie danych zastanych, zwaną także desk research („badaniami zza biurka” lub „badaniami gabinetowymi”), w której 

wykorzystuje się istniejące dane (tzw. wtórne źródła), najczęściej zgromadzone i przetworzone wcześniej przez instytucje pu-

bliczne odpowiadające za badania statystyczne (Główny Urząd Statystyczny (GUS), różnego rodzaju agencje badawcze, media, 

czy banki danych. W analizie danych zastanych wykorzystuje się również istniejące akty prawne, które pozwalają zarysować 

np. kontekst prawny przedmiotu badań, Analiza danych zastanych potraktowana została w niniejszej diagnozie jako punkt 

odniesienia do dalszych badań o charakterze empirycznym. Uzyskane w jej wyniku dane porównywane były z wynikami badań 

uzyskanych w badaniach realizowanych pozostałymi metodami badawczymi w diagnozie;

b) analizie ilościowej, która często określana jest mianem badań ankietowych. W przypadku tej metody dane gromadzone są 

przy wykorzystaniu specjalnie do tego opracowanych formularzy (kwestionariusza ankiety), które są przeprowadzane na 

dobranej według reguł statystyki liczbie respondentów. Istotą badań ilościowych jest fakt, iż przedmiot badań przedstawiany 

jest w liczbach (w wartościach statystycznych), dostarczając badaczom informacji o tym, ilu ludzi myśli w taki czy inny 
sposób. Badania ilościowe prowadzi się na stosunkowo dużych reprezentatywnych próbach. Wyniki takich badań pozwalają 

formułować wnioski odnoszące się do całej badanej populacji (populacją może być np. grupa ludzi pracujących czy 

bezrobotnych będących w określonym wieku). 

c) analizie jakościowej, która dokonywana jest zwykle na podstawie przeprowadzonych wywiadów, rozmów. Metoda ta zwykle 

prowadzona jest na niewielką skalę i jest stosowana do poszukiwania hipotez. W badaniach jakościowych o wiele ważniejszy 

niż kontekst statystyczny jest kontekst związany z poszczególnymi odpowiedziami osób badanych (kontekst jakościowy – co 

zostało powiedziane, a nie ile razy). Badania jakościowe są metodą, która pozwala poznać motywacje, postawy, oceny, pra-

gnienia i potrzeby konkretnej grupy docelowej. Metody te są więc głównie stosowane w przypadku, gdy potrzebne są pogłę-

bione informacje związane na przykład z wprowadzaniem jakiegoś nowego produktu na rynek (w przypadku naszych badań 

metoda ta jest o  tyle zasadna, iż pozwala pytać o  opinie np. przedstawicieli administracji samorządowej, reprezentantów 

organizacji pozarządowych, wolontariuszy i samych mieszkańców odnośnie rozpatrywanych obszarów życia społecznego). 

d) metoda komparatystyczna, dzięki której możliwe było porównanie danych z poszczególnych gmin powiatu, co z kolei po-

zwoliło dostrzec podobieństwa i różnice występujące w poszczególnych częściach składowych powiatu. 

Tabela 1. Metody badawcze zastosowane w diagnozie

warunki
 materialne

warunki 
mieszkaniowe

rozwój 
gospodarczy 
i rynek pracy

edukacja 
i kultura

aktywność oby-
watelska

zdrowie 
publiczne

środowisko 
naturalne

desk research desk research desk research desk research desk research desk research desk research

analiza ilościowa analiza ilościowa analiza ilościowa analiza ilościowa analiza ilościowa analiza ilościowa analiza ilościowa

analiza 
jakościowa

analiza 
jakościowa

analiza 
jakościowa

metoda 
porównawcza

metoda 
porównawcza

metoda 
porównawcza

metoda 
porównawcza

metoda 
porównawcza

metoda 
porównawcza

metoda 
porównawcza

badanie 
terenowe

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4. Próba badawcza – charakterystyka respondentów 

Badaniem objęta została populacja 936 osób, zamieszkujących powiat słubicki i reprezentujących wszystkie gminy wchodzące 

w skład powiatu: gminę Cybinka, gminę Górzyca, gminę Ośno Lubuskie, gminę Rzepin oraz gminę Słubice. 

Projektując badanie założono, że badana próba winna być reprezentatywna przedmiotowo (kwotowo), czyli jej skład pod 

względem wybranej cechy respondentów (wybrana/e zmienna/e) powinien w znacznej mierze odpowiadać rzeczywistemu 

składowi populacji. 

W związku z tym, że badanie miało na celu zbadanie potrzeb społecznych wśród mieszkańców powiatu, postanowiono, 

że najważniejszą zmienną braną pod uwagę będzie przynależność osoby badanej do konkretnej gminy. Drugą cechą, która 

według badaczy mogła odgrywać ważną rolę, było miejsce zamieszkania osób badanych: miasto lub wieś. Odnotować należy, 

iż w formularzu ankietowym (w tzw. pytaniach metryczkowych) postanowiono zapytać również o inne cechy respondentów, 

m.in. o płeć, wykształcenie, czy o wielkość gospodarstwa domowego. 

W przypadku miejsca zamieszkania, a także podziału na gminy uzyskane w ankietach dane odniesiono do wartości rze-

czywistych. Powiat Słubicki zamieszkuje 47 317 osób, z których największa grupa – 42% mieszka w gminie Słubice, 21% za-

mieszkuje gminę Rzepin, po 14% – Cybinkę i Ośno Lubuskie, zaś 9% – Górzycę. Poniższa tabela prezentuje rzeczywiste dane 

liczbowe oraz procentowe, dotyczące populacji poszczególnych gmin oraz liczby i udział procentowy liczby respondentów, 

którzy uczestniczyli w prowadzonym na rzecz niniejszej diagnozy badaniu.

Tabela 2. Mieszkańcy powiatu słubickiego oraz respondenci w badaniu ankietowym (podział na gminy)

Cybinka Górzyca Ośno Lubuskie Rzepin Słubice

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %

Mieszkańcy 6 699 14 4 257 9 6 488 14 9 977 21 19 896 42

Respondenci 107 11 163 7 99 11 112 12 443 47

Źródło: opracowanie własne. 

Spośród wszystkich badanych osób dominowali mieszkańcy miast (62%), natomiast mieszkańcy wsi stanowili 38%.

Tabela 3. Mieszkańcy powiatu słubickiego oraz respondenci w badaniu ankietowym (podział miasto-wieś)

miasto wieś

liczba % liczba %

Mieszkańcy 30 304 64% 17 013 36%

Respondenci 546 62% 331 38%

Źródło: opracowanie własne. 

Projektując badanie założono, że dobrana próba będzie spełniała warunek dobrania przedmiotowego (kwotowego) właśnie 

ze względu na cechę miejsca zamieszkania, która w kontekście celowości niniejszej diagnozy wydaje się być jedną z  istot-

niejszych. Fakt zamieszkania bowiem, czy to terenów miejskich, czy też wiejskich – w znacznym stopniu determinować może 

opinie osób badanych, co do ich potrzeb i oczekiwań, czy warunków życia w różnych dziedzinach funkcjonowania. 
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Wykres 1. Mieszkańcy powiatu i respondenci w badaniu (podział miasto-wieś) (%)

Źródło: opracowanie własne.

Kolejną cechą różnicująca badanych była płeć. I tak wśród badanych osób dominowały kobiety (66%), natomiast mężczyźni 

stanowili 34% ogółu respondentów. 

Tabela 4. Mieszkańcy powiatu słubickiego oraz respondenci w badaniu ankietowym (podział ze względu na płeć) 

kobiety mężczyźni

liczba % liczba %

Mieszkańcy 24 057  51% 23 260  49%

Respondenci 601  66% 309  34%

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Mieszkańcy powiatu i respondenci w badaniu (podział ze względu na płeć) (%)

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli chodzi o strukturę wiekową ankietowanych osób, zauważyć należy, iż wyraźnie dominowały dwie grupy, a więc osoby 

wieku 25-34 lat oraz 35-44 lat. Osoby najstarsze oraz najmłodsze stanowiły mniejszość, co widać wyraźnie na poniższym 

zestawieniu.
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Tabela 5. Mieszkańcy powiatu słubickiego oraz respondenci w badaniu ankietowym (podział ze względu wiek)

mniej niż 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 pow. 65
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %

M
ie

sz
ka

ńc
y

9 847 21% 3 959 7,5% 7 913 17% 6 885 15% 155 17 106 11% 19 3%

Re
sp

on
de

nc
i

31 4% 91 9% 289 31% 237 28% 6 448 13,5% 6 718 14% 5 548 12%

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Mieszkańcy powiatu słubickiego oraz respondenci w badaniu ankietowym (podział ze względu wiek)

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli chodzi o wykształcenie osób, które uczestniczyły w badaniu ankietowym zauważyć należy, iż ponad połowę pytanych 

stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, a co trzecia osoba posiadała wykształcenie średnie. Niespełna co dziesiąta osoba 

wykazała się wykształceniem zawodowym, natomiast co dwudziesty respondent posiadał wykształcenie podstawowe.

Tabela 6. Respondenci w badaniu ankietowym w podziale ze względu wykształcenie)

podstawowe zawodowe średnie wyższe

liczba % liczba % liczba % liczba %

Respondenci 42 5% 79 9% 311 35% 447 51%

Źródło: opracowanie własne.

Ważnym wskaźnikiem charakteryzującym badaną grupę respondentów, okazała się również wielkość gospodarstwa domowe-

go. Ta cecha – ze względu na to, iż przekładać się może w duże mierze na sytuację materialną osób ankietowanych – okazała 

się ważną determinantą w prowadzonych badaniach. 
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Tabela 7. Respondenci w badaniu ankietowym w podziale ze względu na wielkość gospodarstwa domowego 

1 osoba 2 osoby 3-4 osoby 5 i więcej osób

liczba % liczba % liczba % liczba %

Respondenci 83 9 194 21 521 56 126 14

Źródło: opracowanie własne.

Wśród osób ankietowanych najwięcej osób zadeklarowało, iż ich gospodarstwo domowe składa się z 3-4 osób (56%). Jedna 

piąta badanych wskazała na 2 osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, a 14% i 9% zaznaczyło odpowiednio od-

powiedzi: „5 i więcej osób” oraz „1 osoba”. 

Zaznaczyć należy, iż badania prowadzone były metodą sondażową, przy wykorzystaniu technik ankietowania. Narzę-

dziem był anonimowy kwestionariusz ankiety, który dystrybuowany był w formie drukowanej, jak również za pomocą elektro-

nicznego formularza ankiety zamieszczonego na stronie internetowej. 

W prowadzonych badaniach stosowano pytania zamknięte jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. W badaniu zamiesz-

czono również pytania metryczkowe, gdzie pytano o płeć, miejsce zamieszkanie, wiek, wykształcenie, wielkość gospodarstwa 

domowego oraz gminę, z której pochodzili respondenci. Pytań merytorycznych było łącznie 35. Ankietowani mieli również 

możliwość wyrazić swoje zdanie w uwagach. W toku prowadzonych badań, starano się poruszyć najistotniejsze zagadnienia 

związane z siedmioma obszarami badania. 
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Rozdział 3. Diagnoza warunków życia materialnego 
mieszkańców – dr Paweł Antkowiak

Główny celem niniejszego rozdziału było znalezienie odpowiedzi na pytanie o warunki życia materialnego mieszkańców powia-

tu słubickiego. Poziom wynagrodzeń społeczeństwa, kosztochłonność życia czy sytuacja finansowa danej jednostki samorzą-

dowej wpływa bezpośrednio na jakość życia w danym regionie.

Jednym z  elementów kluczowych w  analizie warunków życia materialnego jest wysokość średniego wynagrodzenia. 

„Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słubickim od lat jest nieco niższe od przeciętnego wynagrodzenia 

w województwie. W 2012 r. wyniosło 3 134 zł, tj. 97,8% przeciętnego wynagrodzenia brutto w województwie. Było wyższe niż 

w 2011 r., jednak notowany wzrost na poziomie 2,1% był mniej dynamiczny niż w poprzednich latach (w 2011 r. wzrost wyna-

grodzenia wyniósł 6,5%, w 2010 r. – 5,3%, a w 2009 r. – 7,8%) oraz mniej dynamiczny niż średnio w województwie (4,2%)”17.

3.1. Sytuacja finansowa mieszkańców powiatu

Warto spojrzeć w tym kontekście na odchylenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto od przeciętnego miesięcz-

nego wynagrodzenia w powiecie w wybranych obszarach gospodarki. Okazuje się bowiem, że w większości kategorii wysokość 

uposażeń jest znacznie niższa od średniej powiatowej. Wyraźnie odróżnia się na tym tle wysokość uposażeń w sektorze admi-

nistracji publicznej, obrony narodowej i obowiązkowego zabezpieczenia społecznego. 

Wykres 4. Odchylenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto od przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w powiecie według wybranych sekcji w 2012 r. 

Źródło: Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r., Zielona Góra 2013, s. 48.

W województwie lubuskim przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w 2012 r. 

wyniósł 1 231 zł i był niższy od średniej krajowej, która wyniosła 1 278 zł. Dochód ten obejmuje bieżące pieniężne i niepieniężne 

dochody gospodarstw domowych pomniejszone o podatki dochodowe oraz towary i usługi otrzymane nieodpłatnie (mapa 2).

17 Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r., Zielona Góra 2013, s. 47.
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Mapa 2. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w 2012 r.

Źródło: Ubóstwo w województwie lubuskim, Zielona Góra 2013, s. 6; Lubuski Urząd Wojewódzki, http://www.lubuskie.uw.gov.

pl/download/2020.pdf, 13.10.2014 r.

Warto również zwrócić uwagę na strukturę przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w gospo-

darstwach domowych według źródeł ich pozyskania, co wykazano na wykresie 5. 

Wykres 5. Struktura przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych 
według źródeł ich pozyskania 

Źródło: Warunki życia Lubuszan 2013, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, http://zielonagora.stat.gov.pl/gfx/zielona-gora/

userfiles/_public/komiksy_dla_prasy/warunki_zycia_w_2013.pdf, 13.10.2014.

Dominującym źródłem utrzymania na terenie województwa lubuskiego jest praca najemna, ale prawie jedna trzecia wszystkich 

gospodarstw uzyskuje dochód z szeroko pojętych świadczeń społecznych. Warto też podkreślić, że praca na własny rachunek 

stanowiła 8,1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę, zaznaczając jednocześnie, iż powiat słubic-

ki cieszy się wyższym wskaźnikiem ilości podmiotów wpisanych do REGON na 10000 mieszkańców niż województwo lubuskie 

(odpowiednio 1163 i 107518). Nie ulega więc wątpliwości, że mieszkańcy tej części Polski preferują stałe, ale zależne od innych 

podmiotów formy zatrudnienia.

Warto porównać powyższą ocenę z wynikami badania przeprowadzonego na terenie powiatu słubickiego.

18 Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
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Wykres 6. Ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w woj. lubuskim i w pow. słubickim (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych oraz na podstawie: Warunki życia Lubuszan 2013, Urząd Staty-
styczny w Zielonej Górze, http://zielonagora.stat.gov.pl/gfx/zielona-gora/userfiles/_public/komiksy_dla_prasy/warunki_zy-
cia_w_2013.pdf, 13.10.2014. 

Okazuje się, że mieszkańcy powiatu słubickiego oceniają sytuację materialną gospodarstw lepiej niż mieszkańcy lubuskiego. 
Aż 41% uznało ją za dobrą lub bardzo dobrą, podczas gdy w ten sposób odpowiedziało zaledwie 21% mieszkańców lubuskiego. 
Z drugiej strony więcej mieszkańców powiatu ocenia tę sytuację negatywnie, jednak jest to tylko 5% więcej odpowiedzi niż 
w przypadku badania wojewódzkiego (26% Lubuszan, 31% słubiczan). W powiecie wyraźnie mniej jest odpowiedzi neutral-
nych, co świadczy o większym rozwarstwieniu społeczeństwa. Ludzie dostrzegają tutaj więcej kontrastów pomiędzy sytuacją 
materialną poszczególnych gospodarstw.

W tym samym badaniu zapytano również, o opinie mieszkańców powiatu słubickiego na temat wysokości ich zarobków 
oraz możliwości zaspakajania nimi konkretnych potrzeb. Potrzeby podzielono na następujące kategorie:
1. Podstawowe utrzymanie i potrzeby bieżące (opłata rachunków, wyżywienie, zakup odzieży).
2. Podstawowe utrzymanie i potrzeby bieżące (opłata rachunków, wyżywienie, zakup odzieży) oraz rozrywkę, kulturę i sport.
3. Podstawowe utrzymanie i potrzeby bieżące (opłata rachunków, wyżywienie, zakup odzieży), rozrywkę, kulturę, sport oraz 

oszczędzanie.
Z badań wynika, że 74% respondentów uznaje, że ich dochody wystarczają na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, czyli 
opłatę rachunków, wyżywienie i zakup odzieży. Prawie połowa badanych (48%) osób uznaje, że prócz tego stać ich jeszcze na 
rozrywkę, kulturę czy uprawianie sportu. Co czwarta zapytana osoba uznała natomiast, że uwzględniając wszystkie powyższe 
są oni jeszcze w stanie oszczędzać, co w podziale na poszczególne gminy pokazuje poniższy wykres.
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Wykres 7. Opinie mieszkańców powiatu słubickiego na temat wysokości ich zarobków oraz możliwości zaspakajania 
nimi konkretnych potrzeb 

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli spojrzeć na odpowiedzi respondentów poprzez pryzmat gminy, w której zamieszkują to okazuje się, że najkorzystniej poziom 
swoich dochodów ocenili mieszkańcy Rzepina, bowiem we wszystkich trzech przedziałach odnotowano tam najwyższe wskaźniki. 
I tak 82% ankietowanych uznało, że ich potrzeby na poziomie podstawowym są zabezpieczone, ponad połowa pytanych uzna-
ła, że wystarcza im środków finansowych na rozrywkę, kulturę czy sport, a co trzecia pytana osoba stwierdziła, że jest jeszcze 
w stanie oszczędzać. Z powyższego wykresu wyłania się obraz najgorszej oceny sytuacji materialnej mieszkańców Cybinki 
i Górzycy, co znajduje uzasadnienie w dalej omawianych wskaźnikach ekonomicznych. Jednak odstępstwami od wyników spo-
dziewanych okazują się być gminy Słubice (in minus) i Ośno Lubuskie (in plus).

Analizując odpowiedzi na wyżej postawione pytanie z uwzględnieniem wykształcenia respondentów widać, że wzrost 
poziomu wykształcenia nie koreluje w  istotnym stopniu z możliwościami zaspokojenia potrzeb w wskazanych trzech prze-
działach dochodowych. Otóż osoby z wykształceniem podstawowym w najwyższym przedziale dochodowym uznały w 30%, 
że są w stanie nawet oszczędzać. Jednak najgorzej swoją sytuację zarobkową oceniły osoby z wykształceniem zawodowym, 
w środku stawki uplasowały się osoby z wykształceniem średnim oraz częściowo z wykształceniem podstawowym, natomiast 
najwyższy poziom satysfakcji zarobkowej charakteryzował osoby legitymujące się wykształceniem wyższym. 

Uwzględniając miejsce zamieszkania respondentów, zauważyć należy, iż nieznacznie zarysowała się prawidłowość mó-
wiąca o tym, iż mieszkańcy miasta są w stanie zaspokoić potrzeby w większym stopniu niż mieszkańcy wsi we wszystkich 
trzech przedziałach zarobkowych. Warto jednak odnotować, że różnice nie są znaczne. Nie ulega wątpliwości, że wielu miesz-
kańców wsi pracuje w mieście. Związane jest to z migracją ludności z miasta na wieś. 

W kontekście wysokości zarobków zapytano również respondentów, czy byliby gotowi podjąć się pracy „na czarno” i zre-
zygnować z legalnego zatrudnienia. Przeważnie praca na czarno związana jest z wyższym poziomem zarobków i mniejszymi 
obciążeniami, a właściwie ich brakiem (podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne). Okazuje się jednak, że ponad 
połowa respondentów nie zdecydowałaby się na taki krok, co związane jest, jak się wydaje, z niskim poziomem bezpieczeństwa 
takiego rozwiązania. Praca legalna, mimo generalnie niższego uposażenia w porównaniu do pracy nielegalnej, gwarantuje 
jednak pewnego rodzaju stopień stabilności, wiąże się z walorami dodatkowymi, takimi jak ubezpieczenie chorobowe, składka 
rentowa czy emerytalna. Wydaje się więc, że kładąc na szali wyższe zarobki z innymi korzyściami wynikającymi z legalnego za-
trudnienia, respondenci w większości wybrali to drugie. Należy jednak odnotować fakt, że co czwarta pytana osoba zrezygno-
wałaby z legalnej pracy po to, aby zwiększyć poziom swoich dochodów i komfort życia ryzykując tym samym utratę opisanych 
wyżej wartości, wynikających z zatrudnienia legalnego.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Cybinka Górzyca Ośno Lubuskie Rzepin Słubice

najważniejsze potrzeby potrzeby i rozrywki potrzeby, rozrywki, oszczędzanie

Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego | Rozdział 3. Diagnoza warunków życia materialnego mieszkańców | 23



Wykres 8. Odpowiedź na pytanie: Czy, aby zwiększyć swoje dochody byłby/aby Pan(i) gotów/owa podjąć się pracy „na 
czarno” i zrezygnować z legalnego zatrudnienia? 

Źródło: opracowanie własne.

Rozpatrując odpowiedzi respondentów poprzez pryzmat gminy, z jakiej pochodzą, widać, że odpowiedzi są nieco bardziej zróż-

nicowane. Najwięcej osób, które gotowe byłyby podjąć ten krok to mieszkańcy Słubic – zadeklarował to prawie co trzeci pytany 

mieszkaniec tej gminy. Ta obserwacja nabiera znaczenia przy analizie danych o bezrobociu (patrz rozdział o  rynku pracy), 

z której wynika, iż w Słubicach notowany jest bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia długotrwałego. Jedna z hipotez związanych 

z występowaniem tego zjawiska w tak dużej skali odnosi się do mocno rozprzestrzenionego zjawiska „pracy na czarno”. Jej 

potwierdzenie wymaga jednak dodatkowych badań. Najmniej chętnych osób do „pracy na czarno” odnotowano w gminach 

Cybinka oraz Ośno Lubuskie. W Górzycy, gdzie respondenci najlepiej ocenili swoje warunki życia materialnego, było najwięcej 

osób niezdecydowanych - co czwarta pytana osoba nie zadeklarowała, czy byłaby w stanie zrezygnować z legalnego zatrud-

nienia na rzecz pracy „na czarno”. Poszczególne odpowiedzi w podziale na gminy powiatu słubickiego zaprezentowano na 

poniższym wykresie. 

Wykres 9. Odpowiedź na pytanie: Czy, aby zwiększyć swoje dochody byłby/aby Pan(i) gotów/owa podjąć się pracy „na 
czarno” i zrezygnować z legalnego zatrudnienia? (podział na gminy) 

Źródło: opracowanie własne.
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Kiedy na odpowiedzi respondentów spojrzymy uwzględniając miejsce ich zamieszkania okazuje się, że mieszkańcy mia-
sta nieco chętniej aniżeli mieszkańcy wsi byliby skłonni porzucić legalne zatrudnienie i podjąć się pracy „na czarno” po to, 
aby zwiększyć poziom swoich zarobków. Jak wynika z późniejszej analizy (wykres 15), mieszkańcy wsi lepiej oceniają warunki 
materialne w swoim miejscu zamieszkania aniżeli mieszkańcy miasta. Być może wynika to z faktu, że osoby dobrze sytuowane 
przeprowadzają się z miasta na wieś poszukując wytchnienia od miejskiego zgiełku. Jednocześnie stać ich na budowę i utrzy-
manie domu jednorodzinnego, co oznacza, że są to osoby stosunkowo dobrze sytuowane finansowo. 

Wykres 10. Odpowiedź na pytanie: Czy aby zwiększyć swoje dochody byłby/aby Pan(i) gotów/owa podjąć się pracy „na 
czarno” i zrezygnować z legalnego zatrudnienia? (podział miasto-wieś) 

Źródło: opracowanie własne.

Warto również spojrzeć na odpowiedzi respondentów uwzględniając ich wykształcenie. Wydaje się bowiem, że decyzja o po-
rzuceniu legalnej pracy na rzecz wyższych zarobków może być uzależniona od poziomu wykształcenia badanych osób. W wy-
niku przeprowadzonej analizy odpowiedzi respondentów okazało się, że 4 spośród 10 badanych osób legitymujących się wy-
kształceniem podstawowym byłoby gotowych podjąć taką decyzję, porzucając dotychczasowe zajęcie i decydując się na pracę 
„na czarno”. Niewiele mniej, bo 36% osób posiadających wykształcenie zawodowe byłoby gotowych postąpić podobnie. Spo-
śród osób z wykształceniem średnim taką decyzję podjąłby co trzeci pytany respondent, natomiast wśród osób posiadających 
wykształcenie wyższe na taki krok zdecydowałby się co piąty pytany mieszkaniec powiatu słubickiego. Powyższą prawidło-
wość prezentuje poniższe zestawienie. Wynika z tego jednoznacznie, że im wyższe wykształcenie respondentów, tym mniejsza 
chęć na to, aby porzucić legalną pracę i rozpocząć pracę „na czarno” w celu zwiększenia swoich dochodów.
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Wykres 11. Odpowiedź na pytanie: Czy, aby zwiększyć swoje dochody byłby/aby Pan(i) gotów/owa podjąć się pracy „na 
czarno” i zrezygnować z legalnego zatrudnienia? (ze względu na wykształcenie) 

Źródło: opracowanie własne.

Elementem, który odgrywa ważną rolę przy ocenie warunków życia materialnego jest odsetek osób, które żyją poniżej granicy ubó-
stwa. Gospodarstwo domowe uznaje się za zagrożone ubóstwem, jeżeli poziom jego wydatków jest niższy od wartości przyjętej za 
granicę ubóstwa19. Jak wynika z badań nad zasięgiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym prowadzonych w ramach „Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 – Nowy wymiar aktywnej integracji” największy odsetek 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym występuje w województwach: lubelskim, lubuskim i świętokrzyskim. 

Mapa 3. Wskaźnik zagrożenia pogłębioną deprywacją materialną w województwach w 2011 r. 

Źródło: https://empatia.mpips.gov.pl/-/krajowy-program-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-2020

19 Ubóstwo w województwie…, op. cit., s. 8.
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Czynnikiem istotnym dla analizy badanego obszaru jest liczba osób, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. 

W 2013 r. w gminach powiatu słubickiego wypłacano zarówno świadczenia pomocy społecznej, jak i świadczenia rodzinne 

(tabela 8). 

Tabela 8. Świadczenia pomocy społecznej i świadczenia rodzinne w powiecie słubickim w 2013 r. 

Korzystający ze środowiskowej 
pomocy społecznej

Korzystający ze świadczeń 
rodzinnych

Kwoty świadczeń 
rodzinnych wypłaconych 
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Wojewódz-
two lubuskie 41 251 97 591 9,5% 31 996 60 963 55 682 29,4%

238 

104
113 481 74 821

Powiat 
słubicki 2 218 5 298 11,2% 1 401 2 715 2 530 27,3% 9 049 4 957 2 288

Cybinka 352 867 12,9% 183 383 359 26,2% 1 251 697 325

Górzyca 183 509 12,0% 129 279 258 28,2% 966 526 238

Ośno 
Lubuskie 414 1 045 16,1% 241 477 452 34,8% 1 548 841 361

Rzepin 467 1 200 12% 319 640 595 29,4% 2 117 1 218 527

Słubice 802 1 677 8,4% 529 936 866 23,8% 3 166 1 675 835

Źródło: Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 15.10.2014.

W powiecie słubickim procentowy udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy spo-

łecznej według ludności ogółem wyniósł 11,2%. Wskaźnik ten jest wyższy od tego samego na poziomie województwa (9,5%) 

o niecałe 2%. Uwzględniając poszczególne gminy zauważyć można, iż najwyższy wskaźnik odnotowano w gminie Ośno Lu-

buskie (16,1%), najniższy zaś (dwukrotnie niższy niż w Ośnie) w Słubicach (8,4%). Wynika z tego jednoznacznie, że występuje 

bardzo duże rozwarstwienie sfery majątkowej w gminach powiatu słubickiego.

Analizując bardziej szczegółowo dane z poszczególnych gmin, to dla przykładu w gminie Cybinka w ramach świadczeń 

rodzinnych w 2013 roku wypłacono:

• 5 164 zasiłki rodzinne;

• 2 578 dodatków do zasiłków rodzinnych;

• 406 świadczeń pielęgnacyjnych;

• 62 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Dla 39 osób wypłacano świadczenia z  funduszu alimentacyjnego, za 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyj-

ne opłacono składki emerytalno-rentowe. Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 352 rodziny, a 508 osób otrzymało 

świadczenia przyznane decyzją, w tym:

• 53 osoby otrzymały pomoc w postaci zasiłku stałego;

• 130 osób otrzymało pomoc w postaci zasiłku okresowego;

• 6 osób otrzymało pomoc w postaci schronienia;
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• 169 osób otrzymało pomoc w postaci posiłku;

• 8 osób otrzymało pomoc w postaci usług opiekuńczych;

• 289 osób otrzymało pomoc w postaci innych zasiłków celowych20.

Dla porównania Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w 2013 r. objął pomocą 805 rodzin, a łączna liczba osób pozo-

stających w tych rodzinach to 1752 osoby. Pomoc przyznano z następujących powodów:

• ubóstwo - 512 (na wsi 83);

• bezdomność - 46 (na wsi 5);

• bezrobocie - 473 (na wsi 64);

• niepełnosprawność - 227 (na wsi 42);

• długotrwała choroba - 341 (na wsi 42);

• bezradność w sprawach wychowawczych - 86 (na wsi 13);

• alkoholizm - 21 (na wsi 6);

• zdarzenie losowe - 17 (na wsi 2).

Pomocy udzielono w formach zasiłków finansowych w postaci: zasiłek stały dla 211 osób; zasiłek okresowy dla 342 ro-

dzin; zasiłek celowy dla 677 rodzin; schronienie dla 14 osób; usługi nad chorym w domu dla 28 osób; opłacono pobyt w domu 

pomocy społecznej dla 28 osób; pomoc w formie posiłku dla 194 osób, w tym 193 dzieci w placówkach szkolnych. Ponad 520 

rodzin zaopatrzono w opał na okres zimowy, dla większości z nich opał dostarczono do domu, z wycinki drzew na terenie 

miasta dowieziono drzewo do kilkunastu gospodarstw domowych. Dla 134 rodzin przygotowano paczki z okazji świąt Bożego 

narodzenia. Zorganizowano również spotkanie wigilijne dla osób bezdomnych21.

Bardzo podobnie wyglądają działania w Ośrodkach Pomocy Społecznej w gminie Rzepin22. Nie ulega wątpliwości, że spora 

liczba osób korzysta z pomocy społecznej, a najczęstszym powodem jej uzyskania jest ubóstwo. Drugim najczęstszym powo-

dem przyznania pomocy materialnej jest bezrobocie, co wiąże się również bezpośrednio z sytuacją materialną.

3.2. Sytuacja finansowa gmin i powiatu słubickiego

Ostatnim elementem, jaki warto przeanalizować jest sytuacja finansowa gmin oraz całego powiatu. Potencjał finansowy, jakim 

dysponują jednostki samorządowe przekłada się wprost na jakość życia mieszkańców danej wspólnoty lokalnej. Środki pu-

bliczne odpowiednio zainwestowane w infrastrukturę, gospodarkę oraz ludzi mogą się bowiem stać impulsem dynamicznego 

rozwoju. Najważniejszym elementem analizy budżetów poszczególnych jednostek samorządowych jest informacja o docho-

dach i wydatkach w poszczególnych gminach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Okazuje się, że statystycznie najmniej 

pieniędzy z gminnej kasy na jednego mieszkańca w stosunku do wydatków w latach 2012-2013 wydała gmina Słubice, najwię-

cej zaś gmina Górzyca. Jeśli zaś chodzi o dochody, to w tym samym okresie najwyższe w przeliczeniu na mieszkańca odnoto-

wano w gminie Górzyca, najniższe zaś w gminie Cybinka. 

Nieco inaczej wyglądało to w  roku 2011, gdzie najmniej dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

odnotowano w gminie Rzepin, najwięcej zaś w gminie Górzyca. Warto też zauważyć, że proporcja wydatków w stosunku do 

dochodów zmieniała się w ostatnich latach, i to w sposób zasadniczo różny. Dla przykładu w gminie Cybinka w każdym z trzech 

analizowanych lat wydatki przewyższały dochody, co oznacza, że gmina była sukcesywnie zadłużana. Z odwrotną sytuacją 

mieliśmy do czynienia w Słubicach, gdzie dochody każdorazowo przewyższały wydatki, co związane było z dużym zadłuże-

niem gminy i koniecznością prowadzenia oszczędnej polityki budżetowej. W pozostałych gminach sytuacja była zmienna. Po-

kazuje to, że stan finansów samorządowych nie jest stabilny, co powoduje trudności z prowadzeniem długofalowej i rozważnej 

polityki budżetowej, która w bezpośredni sposób przekłada się na codzienne życie mieszkańców. Racjonalna redystrybucja 

pieniędzy publicznych w postaci inwestycji w infrastrukturę, gospodarkę czy sferę społeczną podnosi znacznie jakość życia 

mieszkańców.

20 Dane przekazane przez gminę Cybinka.
21 Dane przekazane przez gminę Słubice.
22 Nie przekazano szczegółowych informacji nt. gminy Ośno Lubuskie.
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Tabela 9. Dochody i wydatki gminne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w powiecie słubickim 

Wyszczególnienie
2011 2012 2013

Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki

Cybinka 2 781,43 2 955,81 2 822,38 3 036,53 2 968,59 3 039,84

Górzyca 4 171,85 4 355,00 3 711,63 3 491,35 3 823,13 3 541,19

Ośno Lubuskie 3 289,58 3 344,22 3 590,64 3 374,70 3 628,02 3 835,05

Rzepin 2 738,62 2 613,54 2 924,82 2 780,86 3 282,55 3 063,89

Słubice 2 979,68 2 638,26 2 903,57 2 666,84 3 127,25 2 939,59

Źródło: Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r., Zielona Góra 2013, s. 53; por. Bank Danych Lokalnych 2011 

i 2013.

Jednym z wskaźników obrazujących sytuację finansową gmin może być dochód budżetowy przeliczony na jednego miesz-

kańca. W przygotowanym zestawieniu zaprezentowanym na wykresie poniżej widać wyraźny pozytywny trend w poziomie 

dochodów wszystkich gmin powiatu. Zastanawiającym jest fakt, że od 2006 roku nieprzerwanie liderami są gminy Ośno Lu-

buskie i Górzyca. Wpływ na to zjawisko ma fakt, że gminy te, nie mają wyodrębnionych spółek komunalnych. W związku z tym, 

w zestawieniu uwzględnione są nie do końca porównywalne dochody. Należy zaznaczyć, iż analizując poniższy wykres nie po-

winno się wnioskować, iż gminy Górzyca i Ośno Lubuskie są najbogatsze. Dodatkowo na wysokość tego wskaźnika względnie 

wysoki wpływ w przypadku tych gmin mają zaciągnięte zobowiązania, które w momencie zaciągania włączane są do budżetu 

po stronie dochodu gminy.

Średnia wartość wskaźnika dla województwa lubuskiego to 3 365 zł. Oznacza to, iż dwie gminy wypadły w 2013 r. lepiej, 

natomiast trzy słabiej niż średnia wojewódzka. 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej związane 

z wydobyciem kopalin w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowią nieznaczny procent udziału dochodów własnych ogó-

łem. Jedynie w gminie Górzyca przekraczają one 1% (1,37%). Poza Górzycą, jeszcze Cybinka (0,19%) i Ośno Lubuskie (0,04%) 

osiągają z tego tytułu dochody w skali powyżej jednego promila w relacji do dochodów na mieszkańca ogółem.

Wykres 12. Dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2006-2013. Lubuskie w 2013 = 3 365 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
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Obraz sytuacji ekonomicznej z pewnością uzupełnia analiza struktury dochodów, szczególnie dochodów podatkowych 

(PIT), które w znaczącej części wracają do gminy zamieszkania podatnika. Dochody z podatku CIT nie wracają do gmin w tak 

znaczących proporcjach, przez co ich udział w dochodach budżetów jest marginalny.

Tabela 10. Struktura dochodów gmin w 2013 r.

gmina wpływy z PIT wpływy z CIT dochody własne inne ogółem

Cybinka 11,83% 0,62% 46,37% 41,17% 100%

Górzyca 7,37% 0,20% 50,76% 41,67% 100%

Ośno Lubuskie 9,96% 0,52% 52,51% 37,01% 100%

Rzepin 15,67% 0,35% 56,05% 27,93% 100%

Słubice 18,34% 0,64% 65,10% 15,92% 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL).

Dane dotyczące stanu zadłużenia gmin oraz relacji dochodów do wydatków stanowią punkt wyjścia do rozważań o możliwo-

ściach poszczególnych gmin w przyjmowaniu na swoje budżety kolejnych obciążeń, wynikających z inwestycji lub projektów 

refundowanych po ich rozliczeniu. Najtrudniejszą sytuacją charakteryzuje się zatem gmina Ośno Lubuskie, której poziom za-

dłużenia jest już bardzo wysoki, a mimo to relacja wydatków i dochodów ma w niej charakter negatywny (gmina ma więcej 

wydatków niż dochodów).

Tabela 11. Zadłużenie i relacja dochodów do wydatków w gminach powiatu słubickiego w 2013 r. 

gmina zadłużenie23 Relacja dochodów do wydatków24

Cybinka 37,4% negatywna

Górzyca 36,3% pozytywna

Ośno Lubuskie 56,4% negatywna

Rzepin 20,8% pozytywna

Słubice 45,6% pozytywna

Ważne w badaniu ankietowym było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak sami mieszkańcy oceniają warunki życia material-

nego w swoim miejscu zamieszkania. Ponad 40% pytanych osób oceniło dobrze bądź bardzo dobrze warunki życia material-

nego w swoim miejscu zamieszkania, 1/3 była odmiennego zdania, a 28% osób była niezdecydowana. Odpowiedzi rozkładają 

się więc proporcjonalnie, co widać na poniższym wykresie.23 24

23 Wskaźnik obejmuje także zobowiązania na realizacje projektów unijnych. Bez uwzględnienia tego czynnika zadłużenie jest niższe – jak choćby w przypadku 

gminy Słońsk, gdzie wyniosło 55,16% na koniec 2013 r. (źródło: informacje przekazane przez gminę)
24 Jako pozytywną relację uznano taką, w której dochody są wyższe od wydatków
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Wykres 13. Jak Pan(i) ocenia warunki życia materialnego w swoim miejscu zamieszkania? 

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli spojrzeć na odpowiedzi respondentów poprzez pryzmat gminy, z której pochodzą, widać, że ich odpowiedzi znacząco się 

od siebie różnią. Zdecydowanie najgorzej warunki życia materialnego w powiecie słubickim ocenili mieszkańcy Cybinki - 44% 

badanych oceniło je jako złe, bądź też bardzo złe. Najlepiej warunki życia materialnego w swojej gminie ocenili mieszkańcy 

Górzycy, bowiem ponad połowa ankietowanych z tej gminy była zdania, iż warunki te są dobre bądź też bardzo dobre. Na tak 

wysoką ocenę w Górzycy wpływ mogą mieć m.in. przedstawione powyżej wskaźniki finansów publicznych, jak również średni 

w skali powiatu odczyt poziomu dochodów gospodarstw domowych (i tego, na co one wystarczają). Najbardziej zróżnicowani 

w swoich odpowiedziach byli natomiast mieszkańcy Słubic. Wydawać by się mogło, że Słubice, ze względu na bezpośrednią 

bliskość granicy będą zdecydowanym liderem tego rankingu, jednak należy pamiętać, że korzyści z tej bliskości dotyczą głów-

nie mieszkańców miasta (handel przygraniczny), a badana była cała gmina. 

Wykres 14. Jak Pan(i) ocenia warunki życia materialnego w swoim miejscu zamieszkania? (podział na gminy) 

Źródło: opracowanie własne.

Zauważyć ponadto należy, iż mimo handlowego charakteru miasta zorientowanego na klientów zza granicy, nie wszyscy 

mieszkańcy czerpią korzyści z bliskości Frankfurtu nad Odrą. Tę tezę potwierdzają wyniki badania ankietowego, w którym gmi-

na Słubice wykazała się największą polaryzacją odpowiedzi (najmniej odpowiedzi neutralnych) dotyczących oceny warunków 

życia materialnego.

Analizując te same odpowiedzi poprzez pryzmat miejsca zamieszkania, to okazuje się, że lepiej warunki życia materialne-

go w powiecie słubickim oceniają mieszkańcy wsi aniżeli miast. 
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Wykres 15. Odpowiedź na pytanie: Jak Pan(i) ocenia warunki życia materialnego w swoim miejscu zamieszkania? 
(podział miasto-wieś) 

Źródło: opracowanie własne.

Co ciekawe, gdy jako kryterium różnicujące przyjmiemy liczbę osób w gospodarstwie domowym, okazuje się, że najwięcej ocen 
pozytywnych odnotowano w grupie dużych rodzin. 

Wykres 16. Odpowiedź na pytanie: Jak Pan(i) ocenia warunki życia materialnego w swoim miejscu zamieszkania? 
(z uwzględnieniem liczby osób w gospodarstwie domowym) 

Źródło: opracowanie własne.

Można domniemywać, że związane jest to z różnymi źródłami dochodów, w tym świadczeń, oraz być może niższą skalą ocze-
kiwań tych rodzin, co daje wyższy poziom zadowolenia z panujących warunków życia materialnego.
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2.3. Rekomendacje

Powyższa analiza, dotycząca warunków materialnych mieszkańców powiatu słubickiego, skłania do sformułowania następu-

jących wniosków, a także będących ich wynikiem rekomendacji dla włodarzy gmin i powiatu:

1. Wysokość wynagrodzeń w powiecie słubickim nominalnie jest nieco niższa od poziomu wojewódzkiego. Co czwarty ankietowa-

ny uznał, że pieniędzy nie wystarcza mu na zaspokojenie podstawowych potrzeb, ponad połowie nie starcza na kulturę, sport 

i rozrywkę, a 3/4 pytanych na oszczędzanie. Wynika z tego jednoznacznie, że poziom wynagrodzeń odstaje znacząco od społecz-

nych potrzeb i oczekiwań. Taki stan rzeczy wynika m.in. z przygranicznego położenia powiatu i charakteru handlowo-usługowego 

nastawionego na klientów zza Odry, a także z braku przemysłu wysokich technologii. Wynagrodzenia w branżach związanych 

z handlem i usługami są niższe niż wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw czy przemyśle. W dłuższej perspektywie czasowej 

wyzwaniem dla powiatu słubickiego będzie podnoszący się poziom życia po stronie polskiej, niwelujący różnicę wynagrodzeń po 

obu stronach granicy, a także ewentualne przyjęcie Euro przez Polskę. Wraz ze zmniejszaniem się różnic w poziomie rozwoju go-

spodarczego pomiędzy Polską i Niemcami, może to powodować zmniejszenie opłacalności handlu i usług nastawionych na rynek 

niemiecki, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu bezrobocia wśród mieszkańców powiatu słubickiego. 

2. Mieszkańcy miasta są w stanie zaspokoić potrzeby w większym stopniu niż mieszkańcy wsi. Wynikać to może z faktu, iż na 

wsi zjawisko bezrobocia jest wyższe niż w mieście, co w oczywisty sposób przekłada się na inną lokację środków. Warto 

może skoncentrować się na pobudzaniu społeczności mieszkających na terenach wiejskich do zakładania działalności 

gospodarczej, co w dużej mierze mogłoby skutkować zmniejszeniem tam bezrobocia i zwiększeniem dochodów gospo-

darstw domowych, a w konsekwencji lepszym zaspakajaniem potrzeb. Jeśli chodzi o stworzenie warunków sprzyjających 

zakładaniu działalności gospodarczej – w tym obszarze nieocenioną wydaje się kooperacja władz lokalnych i organizacji 

pozarządowych. Te drugie mogłyby odegrać dużą rolę, jako instytucje finansujące różnego rodzaju inicjatywy biznesowe, 

a po drugie - jako instytucje szkolące zainteresowanych w zakresie zakładania działalności gospodarczej itd. 

3. Niepokojącym jest fakt, że blisko co trzecie gospodarstwo domowe otrzymuje dochody z różnorodnych świadczeń społecz-

nych. Wydaje się, że należałoby w większym stopniu postawić na aktywne formy wspierania osób bezrobotnych, których final-

nym celem winno być długotrwałe zatrudnienie. Niezbędnym wydaje się większe wykorzystanie organizacji społecznych. Część 

osób długotrwale bezrobotnych wymaga gruntownej pracy socjalnej – nauki codziennego funkcjonowania. Warto zauważyć, że 

spora część osób, która korzysta z ośrodków pomocy społecznej jest jednocześnie klientami powiatowych urzędu pracy.

4. Warto również odnotować, że 26% pytanych osób byłoby w  stanie zrezygnować z  legalnego zatrudnienia po to, aby 

zwiększyć poziom swoich dochodów. Władze lokalne i  organizacje społeczne powinny monitorować to zjawisko i  za-

chęcać do podejmowania legalnych form zatrudnienia chociażby poprzez kampanie informacyjne. Decyzja o porzuceniu 

legalnej pracy na rzecz wyższych zarobków wydaje się być uzależniona od poziomu wykształcenia badanych osób (im 

wyższe wykształcenie respondentów, tym mniejsza chęć do tego, by rozpocząć pracę „na czarno”). Najczęściej deklaracje 

podjęcia pracy na czarno pojawiały się u osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Konieczne wydaje się za-

tem podjęcie działań np. informacyjnych, uświadamiających „słabe strony” pracy „na czarno” i dostosowanie kształcenia 

– szczególnie zawodowego – do potrzeb rynku pracy. 

Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego | Rozdział 3. Diagnoza warunków życia materialnego mieszkańców | 33



Rozdział 4. Diagnoza warunków mieszkaniowych 
– dr Paweł Antkowiak
Głównym celem niniejszego rozdziału była odpowiedź na pytanie: jakie są warunki mieszkaniowe mieszkańców powiatu 
słubickiego? Podejmowane zagadnienie jest o tyle istotne, że dostęp do mieszkania jest jedną z fundamentalnym potrzeb 

z punktu widzenia życia człowieka, wpływa bowiem na poczucie bezpieczeństwa. Dodać należy, iż wg teorii Abrahama Ma-

slowa25, ludzkie potrzeby są zaspokajane stopniowo – człowiek stawia przed sobą większe cele i ma większe aspiracje, jeśli 

zaspokoi w pierwszej kolejności swoje podstawowe pragnienia (do tych zaś należy najpierw dostęp do pożywienia a następnie 

posiadanie dobrych warunków mieszkaniowych). 

4.1. Warunki mieszkaniowe

Analizując warunki mieszkaniowe osób żyjących na terenie powiatu słubickiego, warto zatem przyjrzeć się charakterystyce 

dostępnych lokali mieszkalnych, ich liczbie, rodzajom czy powierzchni. 

W powiecie słubickim na koniec 2012 r. było 15 839 mieszkań, składających się łącznie z 62 229 izb (pomieszczeń). Po-

wierzchnia użytkowa tych mieszkań wynosiła 1  149 837 tys. m2. Przeciętnie więc na mieszkanie przypada 3,93 izby (nieco 

mniej, gdyż w województwie lubuskim wskaźnik ten wynosi 3,97), a jedno mieszkanie przypada na 2,99 mieszkańca (w skali 

województwa wskaźnik ten jest nieco niższy, bo wynosi 2,87). Na jedną izbę przypada również 0,76 mieszkańca, a zatem więcej 

niż wynosi ten wskaźnik w województwie lubuskim (0,72). Średnia powierzchnia użytkowa w powiecie słubickim (72,6 m2) jest 

praktycznie odzwierciedleniem średniej wojewódzkiej (72,8 m2), natomiast powierzchnia użytkowa na jedną osobę w powiecie 

słubickim jest niższa (24,3m2) od średniej wojewódzkiej (25,4m2)26. Analiza sytuacji mieszkaniowej w każdej z gmin powiatu 

pozwala zarysować bardzo ciekawy obraz.

Tabela 12. Zasoby mieszkaniowe – stan na dzień 31 grudnia 2012 r. 

Miesz-
kania Izby

Powierzchnia 
użytkowa 
w tys. m2

Przeciętna

Liczba 
izb w 

mieszkaniu

Liczba osób na: Powierzchnia 
użytkowa w m2

1 mieszkanie 1 izbę 1 mieszkania na 1 osobę

Województwo 
lubuskie 356 600 1 415 025 25 949 853 3,97 2,87 0,72 72,8 25,4

Powiat słubicki 15 839 62 229 1 149 837 3,93 2,99 0,76 72,6 24,3

Cybinka 1 998 8 785 161 668 4,40 3,37 0,77 80,9 24,0

Górzyca 1 233 5 089 94 225 4,13 3,45 0,84 76,4 22,1

Ośno Lubuskie 2 105 8 438 159 996 4,01 3,08 0,77 76,0 24,7

Rzepin 3 352 13 172 246 662 3,93 2,98 0,76 73,6 24,7

Słubice 7 151 26 745 487 286 3,74 2,78 0,74 68,1 24,5

Źródło: Województwo Lubuskie 2013. Podregiony, Powiaty, Gminy, Zielona Góra 2013, s. 145.

Pod względem liczby izb przypadających na jedno mieszkanie najlepiej wypada Cybinka, najgorzej zaś Słubice. W Górzycy 

liczba osób przypadająca na jedno mieszkanie (3,45) oraz na jedną izbę (0,84) jest największa i wyższa od średniej powiatowej 

(0,76) oraz wojewódzkiej (0,72). W tej kategorii najniższe wskaźniki charakteryzują gminę Słubice. Jeśli chodzi o powierzchnię 

użytkową jednego mieszkania to najwyższy wskaźnik odnotowano w Cybince, najniższy zaś ponownie w Słubicach. Największą 

powierzchnię użytkową w przeliczeniu na jedną osobę odnotowano natomiast w Ośnie Lubuskim oraz w Rzepinie. Słubice są 

25 A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990, s. 72–92.
26 Województwo Lubuskie 2013. Podregiony, Powiaty, Gminy, Zielona Góra 2013, s. 145.
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miejscowością o  najwyższym stopniu zurbanizowania zabudowy, co jednoznacznie przekłada się na prezentowaną powy-

żej charakterystykę. Przeciętna wielkość jednego mieszkania w Słubicach jest aż o 12 m2 mniejsza od mieszkania w gminie 

Cybinka. Słubice charakteryzują się również najniższą liczbą izb w jednym mieszkaniu, ale także najmniejszą liczbą osób za-

mieszkujących dane mieszkanie. Widać również wyraźnie, że w Cybince powierzchnia lokali mieszkalnych jest statystycznie 

największa.

Warto również zwrócić uwagę na strukturę własności lokali mieszkalnych w powiecie słubickim. Okazuje się, że kluczową 

rolę odgrywają wspólnoty mieszkaniowe, które władają ponad 5 tys. lokali mieszkalnych. Jeśli do tego dołożyć jeszcze zasoby 

osób fizycznych we wspólnotach mieszkaniowych to łącznie mówić można o blisko 9 tys. mieszkań. W dalszej kolejności znaj-

dują się zasoby spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkania komunalne.

Tabela 13. Zasoby mieszkaniowe w powiecie słubickim wg form własności – stan na 31 grudnia 2013 r. 

Właściciel Liczba mieszkań

Zasoby spółdzielni mieszkaniowych 1 542

Zasoby zakładów pracy 138

Zasoby Skarbu Państwa 16

Zasoby wspólnot mieszkaniowych 5 010

Zasoby osób fizycznych we wspólnotach mieszkaniowych 3 939

Zasoby pozostałych podmiotów 12

Mieszkania komunalne 1 370

Mieszkania socjalne 104

Źródło: Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 15.10.2014 r.

Warto również odnotować fakt, że spośród lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów gminnych w całym powiecie 

słubickim istnieje 25 pustostanów, z czego 24 w Słubicach oraz 1 w Rzepinie.

Elementem istotnym dla dokonania diagnozy warunków mieszkaniowych jest również dostęp do sieci wodociągowej roz-

dzielczej, zużycie wody przez gospodarstwa domowe, dostęp do sieci kanalizacyjnej, dostęp do sieci elektrycznej czy sieci 

gazowej. W końcu 2012 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej wyniosła w powiecie słubickim 301 km. Powiat mieści się 

w grupie tych o niższej wartości wskaźnika zagęszczenia sieci wodociągowej – na 100 km2 powiatu słubickiego przypadało 30,1 

km wodociągu (wobec 47,6 km średnio w województwie). We wszystkich gminach powiatu zagęszczenie sieci było mniejsze od 

średniego w województwie i wyniosło od 21 km na 100 km2 w gminie Ośno Lubuskie do 42,3 km na 100 km2 w gminie Słubice. 

W powiecie słubickim notuje się natomiast najwyższy wskaźnik korzystających z sieci wodociągowej wśród powiatów 

województwa lubuskiego. W 2012 r. z sieci wodociągowej korzystało 92,3% ludności powiatu (wobec 89,7% średnio w woje-

wództwie), najwięcej w gminie Ośno Lubuskie (97,1% ogółu ludności gminy), a najmniej w gminie Rzepin (85,0%). W 2012 r. 

przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe w powiecie słubickim w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło 

29,4 m3, tj. o 2,4% więcej niż przeciętnie w województwie. Najwyższe zużycie wody notowano w gminie Słubice (32,9 m3 na 

jednego mieszkańca)27.

Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie słubickim w 2012 r. wyniosła blisko 180 km, a w przeliczeniu na 100 km2 – 18,0 

km, tj. o 8,4% więcej niż przed rokiem. Było to jednak o 21,1% mniej niż średnio w województwie. W układzie przestrzennym 

największe zagęszczenie sieci kanalizacyjnej występuje w gminie Słubice (30,7 km na 100 km2), a najmniejsze w gminie Cybinka 

(10,9 km na 100 km2). W końcu 2012 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 61,8% ludności powiatu (wobec 64,9% średnio w wo-

jewództwie). Najlepiej skanalizowana jest gmina Słubice (81,0% ludności gminy korzystało z sieci kanalizacyjnej), a najgorzej 

gmina Cybinka (odsetek korzystających z sieci wyniósł 38,0%)28.

27 Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r., Zielona Góra 2013, s. 51-52.
28 Ibidem.
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W końcu 2012 r. w powiecie słubickim w populacji gospodarstw domowych było 16,2 tys. odbiorców energii elektrycznej. 

Zużyta przez nich energia stanowiła 4,5% ogółu energii zużytej w województwie. Przeciętne zużycie energii elektrycznej na 1 

odbiorcę w gospodarstwach domowych wyniosło 2 034 kWh, tj. o 0,3% więcej niż przeciętnie w województwie, co w przelicze-

niu na 1 mieszkańca powiatu wyniosło 694 kWh29.

Powiat słubicki wyróżnia relatywnie wysokie zagęszczenie sieci gazowej wśród powiatów województwa lubuskiego (po-

mijając miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zieloną Górę). W końcu 2012 r. długość sieci gazowej wyniosła 344 km 

(o 0,2% więcej niż w 2011 r.), a w przeliczeniu na 100 km2 – 34,4 km (wobec 27,2 km średnio w województwie). Największe 

zagęszczenie sieci gazowej w powiecie notowano w gminie Słubice (73,8 km na 100 km2) oraz Rzepin (34,7 km). W porówna-

niu do 2011 r. wzrosła liczba gospodarstw domowych, będących odbiorcami gazu (o 3,4%, tj. do 7,1 tys.), najbardziej znacząco 

w gminie Słubice (o 3,9%). Przeciętnie zużycie gazu w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe wyniosło blisko 825 m3, tj. 

o 19,6% więcej niż średnio w województwie i o 0,9% więcej niż w 2011 r.30

Warto również sprawdzić rodzaj instalacji oraz stopień wyposażenia mieszkań w powiecie słubickim. Sytuację na koniec 

2013 r. przedstawiono w tabeli. 

Tabela 14. Mieszkania w zasobach mieszkaniowych wyposażone w instalacje – stan na 31 grudnia 2013 r. 

Ogółem
mieszkań

Wodociąg Ustęp Łazienka Centralne 
ogrzewanie Gaz z sieci

w % w % w % w % w %

Województwo 
lubuskie 359 470 353 367 98,30% 343 869 95,65% 334 301 92,99% 289 326 80,49% 200 770 55,85%

Powiat 
słubicki 15 987 15 855 99,17% 15 538 98,00% 15 142 94,71% 12 538 78,43% 7 202 45,04%

Cybinka 2 004 1 957 97,65% 1 874 93,51% 1 820 90,82% 1 502 74,95% 217 10,83%

Górzyca 1 239 1 228 99,11% 1 196 96,53% 1 153 93,05% 914 73,76% 224 18,08%

Ośno 
Lubuskie 2 116 2 091 98,82% 2 024 95,65% 1 939 91,64% 1 538 72,68% 241 11,39%

Rzepin 3 366 3 337 99,14% 3 293 97,83% 3 206 95,25% 2 602 77,30% 553 16,43%

Słubice 7 262 7 242 99,73% 7 151 98,47% 7 024 96,72% 5 982 82,37% 5 967 82,17%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 15.10.2014 r.

Jeśli chodzi o dostęp do wodociągów, ustępu oraz łazienki, to w powiecie słubickim jest on wyższy aniżeli w całym wojewódz-

twie lubuskim. Odwrotną sytuację odnotowano w przypadku centralnego ogrzewania oraz wyposażenia mieszkań w instalację 

gazową, gdzie średnia dla powiatu słubickiego jest niższa aniżeli w całym województwie. Kiedy przeanalizowano dane doty-

czące poszczególnych gmin to okazuje się, że Słubice są zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o wyposażenie we wszystkie 

instalacje, i przewyższają zarówno średnią powiatową jak i wojewódzką. Największa różnica występuje w dostępie do sieci 

gazowej, gdzie 82,17% lokali mieszkalnych na terenie Słubic jest wyposażonych w taką instalację, podczas gdy średnia powiatu 

wynosi 45,04%, a województwa 55,85%. Wynika to przede wszystkim ze stopnia zurbanizowania gminy i gęstości zaludnienia. 

Najgorzej w tym zestawieniu prezentuje się gmina Cybinka, gdzie w przypadku wodociągu, ustępu, łazienki oraz gazu z sieci 

wynik jest najniższy, co więcej poniżej średniej powiatowej i wojewódzkiej. Warto też zauważyć, że w porównaniu do Słubic, 

dostęp do sieci gazowej w przypadku gminy Cybinka jest ośmiokrotnie niższy. W przypadku centralnego ogrzewania najgorzej 

wyposażoną gminą jest Ośno Lubuskie.

W zaprojektowanym na cele niniejszego raportu badaniu postanowiono zapytać respondentów – mieszkańców powiatu 

słubickiego o to, jak oceniają oni swoje warunki zamieszkania. Zdecydowana większość, bo aż 73% dobrze oceniło warunki, 

w których mieszka, natomiast przeciwnego zdania było zaledwie 14% pytanych.

29 Ibidem.
30 Ibidem.
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Wykres 17. Odpowiedź na pytanie: Jak Pan(i) ocenia swoje warunki zamieszkania? 

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę podział na gminy – widać, że mimo dość dobrego doposażenia lokali mieszkalnych w gminie Słubice, tam 

właśnie pojawiło się najwięcej negatywnych opinii na temat warunków zamieszkania. Najwyższe noty pojawiły się w odniesie-

niu do gminy Rzepin. 

Wykres 18. Odpowiedź na pytanie: Jak Pan(i) ocenia swoje warunki zamieszkania? (podział na gminy) 

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli spojrzeć na odpowiedzi respondentów uwzględniając ich miejsce zamieszkania, okazuje się, że nieco lepiej swoje warunki 

mieszkaniowe ocenili mieszkańcy wsi. Wynika to najpewniej z faktu, że powierzchnia lokali mieszkalnych na wsi (głównie domy 

jednorodzinne) jest większa, co zapewnia lepszy komfort życia. 
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Wykres 19. Odpowiedź na pytanie: Jak Pan(i) ocenia swoje warunki zamieszkania? (podział miasto-wieś) 

Źródło: opracowanie własne.

Elementem, który ma wpływ na ocenę warunków mieszkaniowych może być również liczba osób zamieszkująca jedno gospo-

darstwo domowe. Najlepiej swoje warunki mieszkaniowe ocenili respondenci mieszkający w gospodarstwach dwuosobowych. 

Najmniej pozytywnych odpowiedzi odnotowano wśród osób wchodzących w  skład gospodarstw 5 i  więcej osobowych, co 

można uzasadnić potrzebami związanym z przestrzenią na jednego mieszkańca oraz kosztem utrzymania domostwa.

Wykres 20. Odpowiedź na pytanie: Jak Pan(i) ocenia swoje warunki zamieszkania? 
(ze względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym) 

Źródło: opracowanie własne.

Odnotować należy, że 18% osób żyjących samotnie i 17% osób mieszkających w gospodarstwach 5-cio i więcej osobowych 

oceniło swoje warunki zamieszkania jako złe lub bardzo złe, co szczególnie w przypadku tej drugiej grupy jest wynikiem więk-

szych potrzeb finansowych na utrzymania gospodarstwa domowego. 

Ważnym elementem lokalnej infrastruktury mieszkaniowej są niewątpliwie mieszkania, będące w zasobach gminny, czyli 

tzw. mieszkania komunalne. Taki sposób udostępniania mieszkań (przydzielane są one na wniosek osób zainteresowanych 

zgodnie z kryteriami określonymi przez gminę) stanowi jedną z form pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2001 Nr 71, 

poz. 733 z późn. zm.), każda gmina powinna dysponować pewną liczbą mieszkań dla osób (rodzin), których nie stać na zakup 

czy wynajęcie własnego mieszkania. Dokument stanowi, że mieszkania komunalne mogą być wynajmowane tylko na czas 

nieoznaczony, a szczegółowe zasady ich przydzielania określają uchwały rad gmin, w których wskazuje się m.in. na: 

• wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem oraz taką, która uzasadnia obniżkę czyn-

szu w już zamieszkiwanym lokalu;

• kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu;

• tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

Zgodnie z  raportem Najwyższej Izby Kontroli z  2013 r. gospodarka mieszkaniami komunalnymi w  większości samorządów 

w Polsce jest nieracjonalna i chaotyczna dlatego, że:
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• w 60% gmin brakuje przejrzystych zasad przyznawania mieszkań, co sprzyja korupcji31;

• brak jest rzetelnej ewidencji lokali komunalnych32;

• brak racjonalnej polityki wobec stawek czynszowych skutkuje ustawianiem ich na poziomie, który nie pozwala na utrzy-

manie lokali w dobrym stanie technicznym;

• brak jest długoterminowych planów gospodarki zasobem komunalnym;

• gminy w żaden sposób nie monitorują czy w trakcie najmu sytuacja finansowa najemców nie poprawiła się, ani czy z lokali 

w ogóle korzystają osoby uprawnione;

• egzekucja zaległości czynszowych jest nieskuteczna i spóźniona, co prowadzi do narastania zadłużenia lokali komunal-

nych (w latach 2009-2011 kwota zadłużenia na samym czynszu wzrosła o 33%, z 587 mln do 881 mln zł);

• rośnie lista oczekujących na mieszkania komunalne – w 34 skontrolowanych gminach było ich 48 tys., przy czym gminy 

rocznie przyznawały mieszkania zaledwie 16% oczekujących33.

Drugim typem lokalu mieszkalnego będącym w posiadaniu gmin są mieszkania socjalne – wydzielane przez gminy z ich 

zasobów lokalowych, a następnie przeznaczane na wynajem jako lokale socjalne. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się 

na czas oznaczony. Może ona być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu, i której dochody z gospodarstwa 

domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. Po upływie oznaczonego w umowie najmu czasu, 

można ją przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. 

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym za-

sobie mieszkaniowym. Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli 

najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Sytuację w powiecie słubickim w zakresie dostępności mieszkań komunalnych oraz lokali socjalnych obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 15. Mieszkania komunalne i socjalne – stan na 31 grudnia 2013 r. 

Ogółem mieszkań
Mieszkania komunalne Mieszkania socjalne

w % w %

Województwo lubuskie 359 470 29 613 8,24% 3 288 0,91%

Powiat słubicki 15 987 1 370 8,57% 104 0,65%

Cybinka 2 004 35 1,75% 1 0,004%

Górzyca 1 239 21 1,69% 5 0,40%

Ośno Lubuskie 2 116 187 8,84% 18 0,85%

Rzepin 3 366 261 7,75% 33 0,98%

Słubice 7 262 866 11,93% 47 0,65%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 15.10.2014.

Liczba mieszkań komunalnych w powiecie słubickim w stosunku do wszystkich lokali mieszkalnych jest nieco wyższa (8,57%) 

od poziomu województwa lubuskiego (8,24%). Zdecydowanie największą liczbą mieszkań komunalnych dysponuje gmina Słu-

bice, najmniejszą zaś gmina Górzyca. Jest to zjawisko typowe, bowiem w skali całego kraju w gminach wiejskich odnotowano 

mniejszą liczbę lokali komunalnych aniżeli w miastach. W przypadku Słubic – gminy miejsko-wiejskiej znajduje to potwierdze-

nie i wynika z faktu, że zdecydowana większość mieszkańców gminy Słubice to mieszkańcy miasta Słubice. Jeśli zaś chodzi 

o dostępność lokali socjalnych w powiecie w stosunku do wszystkich lokali mieszkalnych to zdecydowanie najmniejsza jest 

ona w gminie Cybinka (tylko jedno mieszkanie socjalne w dyspozycji gminy), największa zaś w Rzepinie.

31 Warto zwrócić uwagę, że w Polsce mieszkania komunalne były wielokrotnie przedmiotem przestępstw korupcyjnych, w których urzędnicy pobierali łapówki za 

przyspieszenie przydziału w tzw. trybie „poza kolejką oczekujących”. Szacuje się, że ok. 10% mieszkań jest również wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem 

– np. wynajmowanych osobom trzecim, podczas gdy uprawniony najemca przeniósł się do domu lub nowego mieszkania. Zob. Gliwiccy urzędnicy za łapówki 

przydzielali mieszkania komunalne, 8.02.2007, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3905407.html, 15.10.2014; Obiecywała komunalne mieszkania za 

łapówki, 13.01.2013, http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/obiecywala-komunalne-mieszkania-za-lapowki/0z6tv, 15.10.2014; Miejscy urzędnicy skazani, 8.06.2008, 

http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255, 5279429,Miejscy_urzednicy_skazani.html, 15.10.2014; M. Zubik, Co dziesiąte mieszkanie komunalne wynajęte na lewo, 

23.10.2009, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,7176646,Co_dziesiate_mieszkanie_ komunalne_wynajete_na_lewo.html, 15.10.2014.
32 To uwidoczniło się chociażby w przypadku przygotowywania raportu. Dane przekazane przez urzędy gmin różnią się momentami od danych dostępnych 

w Banku Danych Lokalnych.
33 Najwyższa Izba Kontroli, http://www.nik.gov.pl/0221, 15.10.2014.
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Ważną kwestią związaną z mieszkaniami komunalnymi jest również wysokość opłat za te lokale. Trzeba jednoznacznie 

stwierdzić, że stawki bazowe czynszu za najem za 1 m2 w mieszkaniach będących w zasobach gminy w powiecie słubickim są 

bardzo zróżnicowane, a tym samym i koszty utrzymania mieszkania bardzo różne. W gminie Słubice na dzień 31 grudnia 2013 r. 

stawka czynszu na terenach miejskich wyniosła 5,75 zł/m2, na terenach wiejskich zaś 4,40 zł/m2. W gminie Rzepin podano, że 

wysokość opłat za mieszkanie komunalne wynosi średnio 122,44 zł miesięcznie. W gminie Cybinka pozyskano informację, że 

wysokość opłat za mieszkanie wchodzące w skład zasobów gminnych wynosiło 2,09 zł/m2. W gminie Górzyca opłata za miesz-

kanie wynosi od 21,26 zł do 196,22 zł, co uśredniając oznacza, że średni koszt utrzymania mieszkania wynosi 108,74 zł. Dodat-

kowo przeliczając to na stawki w stosunku do m2 możemy powiedzieć, że opłata za 1 m2 za mieszkanie komunalne wynosiła 

2,70 zł, natomiast za mieszkanie socjalne 1,35 zł. W gminie Ośno Lubuskie stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lo-

kalu komunalnym jest zróżnicowana w zależności od wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne i kształtuje się następująco:

• mieszkania o pełnym standardzie – stawka bazowa: 2,42 zł;

• mieszkanie wyposażone w wc lub łazienkę z c.c.o. (ale bez c.c.w.) – 85% stawki bazowej: 2,06 zł;

• mieszkanie wyposażone w wc lub łazienkę (bez c.c.w. i c.c.o.) – 75% stawki bazowej: 1,82 zł;

• mieszkanie wyposażone tylko w instalację wodno-kanalizacyjną – 53% stawki bazowej: 1,28 zł;

• mieszkanie bez instalacji wodno-kanalizacyjnej – 45% stawki bazowej: 1,09 zł.

Natomiast stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej jest zróżnicowana w zależności od wyposażenia lokalu w urządzenia 

techniczne i w miejscowościach położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie kształtuje się w następujący sposób:

• mieszkania o pełnym standardzie – stawka bazowa: 1,69 zł;

• mieszkanie wyposażone w wc lub łazienkę z c.c.o. (ale bez c.c.w.) – 85% stawki bazowej: 1,44 zł;

• mieszkanie wyposażone w wc lub łazienkę (bez c.c.w. i c.c.o.) – 75% stawki bazowej: 1,27 zł;

• mieszkanie wyposażone tylko w instalację wodno-kanalizacyjną – 53% stawki bazowej: 0,90 zł;

• mieszkanie bez instalacji wodno-kanalizacyjnej – 45% stawki bazowej: 0,78 zł.

Trzeba też wskazać, że stawka czynszu dla lokali socjalnych na ternie gminy Ośno Lubuskie jest minimalna i wynosi 0,15 

zł za m2 powierzchni użytkowej34.

Powyższe zróżnicowanie stawek bazowych wysokości czynszu oraz nieprecyzyjne informacje przekazane przez gminy 

powodują trudności w ich porównywaniu. Niemniej jednak trzeba stwierdzić, że są one na relatywnie niskim poziomie, a opinia 

wyrażona w 2013 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli, iż brakuje racjonalnej polityki wobec stawek czynszowych, co skutkuje usta-

wianiem ich na poziomie, który nie pozwala na utrzymanie lokali w dobrym stanie technicznym, wydaje się być uprawniona 

w przypadku powiatu słubickiego.

Mimo tego, że wskazane powyżej stawki czynszu wydają się być na bardzo niskim poziomie okazuje się, że i tak w wielu 

przypadkach powstają zaległości czynszowe, a zgodnie z danymi podawanymi przez Najwyższą Izbę Kontroli zaległości te 

stale rosną. Sytuację w powiecie słubickim obrazuje poniższa tabela.

Tabela 16. Zaległości w opłatach za mieszkania w zasobach gminnych – stan na 31 grudnia 2013 r. 

Ogółem 
mieszkań 
gminnych

Mieszkania obarczone zaległością Wysokość 
zaległości w tys. zł

Ogółem Ponad 3 miesiące

Ogółem Ponad 3 
miesiącew % w % w stosunku do ogółu 

zadłużonych mieszkań

Województwo lubuskie 29 613 16 637 56,18% 9 518 57,21% 16 217,4 13 427,5

Powiat słubicki 1 370 666 48,61% 584 87,69% 1013,9 988,4

Cybinka 35 14 40,00% 10 71,43% 6,2 4,9

Górzyca 21 13 61,90% 11 84,62% 13,1 12,9

Ośno Lubuskie 187 46 24,60% 36 78,26% 25,7 23,0

Rzepin 261 151 57,85% 85 56,29% 230,8 209,5

Słubice 866 442 51,04% 442 100,00% 738,1 738,1

Źródło: Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 15.10.2014.

34 Opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez gminy: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin oraz Słubice.
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W  ujęcie procentowym – najwięcej zadłużonych lokali w  stosunku do wszystkich mieszkań komunalnych jest w  gmi-

nie Górzyca, najmniej zaś w Ośnie Lubuskim. Jeśli jednak przyjrzymy się drugiej kategorii, tj. zadłużeniu długoterminowemu 

trwającemu ponad 3-miesiące, to tutaj zdecydowanie najgorsza sytuacja jest w gminie Słubice, bowiem wszystkie zadłużone 

mieszkania mieszczą się w tej właśnie kategorii. Łączna kwota zadłużenia lokali komunalnych w powiecie słubickim wyniosła 

988,4 tys. zł, z tego aż 738,1 tys. zł w gminie Słubice. Świadczy to jednoznacznie o tym, że spora część najemców nie radzi sobie 

z obciążeniami i tak tanich w utrzymaniu lokali komunalnych, a zjawisko to ma charakter ciągły przede wszystkim w Słubicach.

Warto także odnotować, że w całym powiecie słubickim toczyły się w 2013 r. 24 postępowania eksmisyjne, z czego 6 

w Rzepinie a 18 w Słubicach. Powodem wszystkich tych postępowań eksmisyjnych były zaległości w opłatach za mieszkanie. 

Spośród nich sąd orzekł 21 eksmisji, z czego 3 w Rzepinie a 18 w Słubicach. Trzeba jednak podkreślić, że wykonana została tylko 

jedna eksmisja w gminie Słubice35.

Instrumentem będącym w posiadaniu gminy, który ma wspomóc osoby nieradzące sobie z udźwignięciem obciążeń zwią-

zanych z utrzymaniem mieszkania, jest niewątpliwie dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) mogą go otrzymać najemcy lub podnajemcy lokali miesz-

kalnych, osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, mieszkające w lokalach umieszczonych w budynkach 

stanowiących ich własność, albo będące właścicielami samodzielnych lokali mieszkalnych. Uprawnione są też osoby mające 

tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem, a nawet takie, które 

nie posiadają prawa do zajmowanego lokalu, ale czekają na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny. Dodatek taki przy-

sługuje wyżej wymienionym osobom, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 

3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jedno-

osobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek jest przyznawany przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej. Należy 

zaznaczyć, że przy rozpatrywaniu wniosku liczą się ścisłe obiektywne kryteria i nie ma tu miejsca na uznanie administracyj-

ne. Gdy organ gminy dowiaduje się, że istnieje rażąca dysproporcja pomiędzy deklarowanymi dochodami, a realnym stanem 

majątkowym wnioskodawcy, który umożliwia pokrycie kosztów korzystania z lokalu, nie ma możliwości przyznania dodatku. 

Podobnie dzieje w sytuacji, gdy liczba osób korzystających z lokalu jest mniejsza niż deklarowano.

W powiecie słubickim w 2013 r. wypłacono łącznie 6 257 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1 241 829 zł, z czego 

3 259 dodatków na kwotę 643 124 zł dotyczyło mieszkań będących w zasobach gminnych. Warto dodać, że udział wypłacanych 

dodatków mieszkaniowych w zasobach gminnych w stosunku do ogółu wypłaconych dodatków wyniósł w powiecie 52,09% 

i był nieco wyższy od poziomu wojewódzkiego (47,39%). Najwyższy wskaźnik w tej sferze odnotowano w gminie Ośno Lubuskie 

(63,31%), najniższy zaś w gminie Cybinka (13,62%), która globalnie wypłaciła najmniej dodatków – 73 dodatki na łączną kwotę 

9 035 zł, co szczegółowo pokazano w tabeli.

Tabela 17. Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych – stan na 31 grudnia 2013 r. 

Dodatki mieszkaniowe

Ogółem W zasobie gminnym Udział wypłacanych dodatków 
mieszkaniowych w zasobach gmin-
nych w stosunku do ogółu wypłaco-

nych dodatków
liczba kwota w zł liczba kwota w zł

Województwo lubuskie 148 980 29 318 173 70 607 14 504 473 47,39%

Powiat słubicki 6 257 1 241 829 3 259 643 124 52,09%

Cybinka 470 89 490 64 7 994 13,62%

Górzyca 73 9 035 18 1 886 24,66%

Ośno Lubuskie 1 382 226 226 875 102 876 63,31%

Rzepin 567 79 614 323 46 996 56,97%

Słubice 3765 837 464 1 979 483 372 52,56%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 15.10.2014.

35 Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 15.10.2014.
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4.2. Dostępność lokali mieszkalnych

Analizując sytuację mieszkaniową w powiecie słubickim warto odnotować, że w 2012 r. oddano do użytkowania 121 mieszkań 

(tj. o 19,8% więcej niż przed rokiem), w tym 83,5% w budownictwie indywidualnym. Większość mieszkań oddanych do użyt-

kowania była zlokalizowana w obszarze miejskim (66,1%), m.in. miejskiej części gmin: Słubice (37,2%), Rzepin (19,0%), Ośno 

Lubuskie (8,3%). Wskaźnik liczby mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców powiatu w 2012 r. 

wyniósł 2,5 wobec 3,1 średnio w województwie. W przeliczeniu na 1 tys. zawartych małżeństw oddano do użytkowania ponad 

526 mieszkań, tj. o 9,8% mniej niż średnio w województwie, jednak o 29,2% więcej niż w 2011 r. 

Mapa 4. Mieszkania oddane do użytkowania w 2012 r. na 1 000 zawartych małżeństw 

Źródło: Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r., Zielona Góra 2013, s. 52.

Tabela 18. Liczba nowych lokali mieszkalnych w 2012 r. 

Wyszczególnienie Mieszkania Izby Powierzchnia 
użytkowa w m2

Powierzchnia użytkowa 
1 mieszkania w m2

Powiat Słubicki 121 552 13 352 110,3

Cybinka 3 17 399 133,0

Górzyca 5 27 570 114,0

Ośno Lubuskie 10 53 1 415 141,5

Rzepin 31 125 2 925 94,4

Słubice 72 330 8 043 111,7

Źródło: Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r., Zielona Góra 2013, s. 52.
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Na poziomie powiatów nie są prowadzone badania nt. dostępności lokali mieszkalnych. Warto jednak zbadać tą dostęp-

ność. W tym celu posłużono się danymi zawartymi w jednym z popularnych serwisów zajmujących się m.in. pośrednictwem 

w obrocie nieruchomościami, zarówno w celu kupna/sprzedaży, jak i najmu. Chodzi mianowicie o serwis internetowy www.

gratka.pl. Należy jednak zaznaczyć, że prezentowane zestawienie nie jest doskonałe i ma charakter eksperymentu, ale po-

nieważ przeanalizowano sytuację całego województwa oraz poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu słubickiego 

daje to obraz wart uwagi. Okazuje się bowiem, że oferta dotycząca lokali mieszkalnych w powiecie słubickim jest znikoma, 

zarówno jeśli chodzi o ofertę kupna-sprzedaży, jak i, a może przede wszystkim, ofertę najmu. Średnia powiatowa (stosunek 

liczby ofert do ogólnej liczby lokali mieszkalnych) w kategorii oferta kupna-sprzedaży wyniosła 0,28%, podczas gdy średnia 

w województwie wyniosła 2,01%. Najwięcej ofert sprzedaży (31) odnotowano w gminie Słubice, co stanowiło 0,43% wszyst-

kich lokali. W gminie Górzyca nie oferowano natomiast na sprzedaż żadnych mieszkań czy domów. Jeszcze gorzej wygląda 

sytuacja, jeśli chodzi o najem lokali. W tym przypadku w skali całego powiatu znaleziono tylko jedną ofertę w gminie Rzepin, 

co stanowiło 0,03% lokali mieszkalnych w gminie oraz zaledwie 0,006% w skali całego powiatu. Dla porównania warto dodać, 

że średnia liczba ofert w stosunku do ogólnej liczby lokali mieszkalnych w województwie wynosi 26,19%. Szczegółowe wyniki 

przeprowadzonego badania zawiera poniższa tabela.

Tabela 19. Liczba ofert kupna-sprzedaży oraz najmu lokali mieszkalnych w powiecie słubickim na dzień 15 października 
2014 r. w portalu gratka.pl

Wyszczególnienie Ogólna liczba lokali 
mieszkalnych

Oferta kupna-sprzedaży Oferta najmu

w % do ogólnej 
liczby lokali

w % do ogólnej 
liczby lokali

Województwo lubuskie 359 470 7 232 2,01% 94 157 26,19%

Powiat Słubicki 15 987 44 0,28% 1 0,006%

Cybinka 2 004 7 0,035% 0 0%

Górzyca 1 239 0 0% 0 0%

Ośno Lubuskie 2 116 3 0,014% 0 0%

Rzepin 3 366 3 0,089% 1 0,03%

Słubice 7 262 31 0,43% 0 0%

Źródło: Gratka.pl, www.gratka.pl, 15.10.2014.

W toku badania postanowiono również sprawdzić, czy niewielka dostępność lokali mieszkalnych na rynku, zarówno w kategorii 

kupno-sprzedaż jak i najem oraz stosunkowo niewielki przyrost nowych lokali mieszkalnych, znajdą odzwierciedlenie w opinii 

mieszkańców powiatu słubickiego. Zapytano mieszkańców powiatu o  ich ocenę dostępności lokali mieszkalnych na rynku. 

Okazało się, że ponad połowa pytanych osób uznała, iż ta dostępność jest mała bądź też bardzo mała, a zaledwie 13% uznało, 

że jest odwrotnie. Co trzecia pytana osoba uznała, że ta dostępność jest przeciętna, co zobrazowano na wykresie.

Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego | Rozdział 4. Diagnoza warunków mieszkaniowych | 43



Wykres 21. Odpowiedź na pytanie: Czy uważa Pan(i), że w miejscu Pani/Pana zamieszkania dostępność lokali 
mieszkalnych na rynku jest: 

Źródło: opracowanie własne.

W tym pytaniu należało rozstrzygnąć, czy uwzględniając gminę, z której pochodzą respondenci ich odpowiedzi będą się zna-

cząco różnić. Nie ulega wątpliwości, że najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o dostępność lokali mieszkalnych ma miejsce w gminie 

Cybinka. W tym przypadku siedmiu na dziesięciu pytanych respondentów zaznaczyło odpowiedź bardzo mała bądź mała i jed-

nocześnie zaledwie 3% badanych uznało, że jest ona duża. Na drugim końcu skali znalazła się gmina Słubice, gdzie wprawdzie 

45% osób uznało, że lokal mieszkalny trudno uzyskać, ale za to 20% uznało, że jest ich na rynku dużo.

Wykres 22. Odpowiedź na pytanie: Czy uważa Pan(i), że w miejscu Pani/Pana zamieszkania dostępność lokali 
mieszkalnych na rynku jest: (podział na gminy) 

Źródło: opracowanie własne.

Analiza odpowiedzi na to samo pytanie poprzez pryzmat miejsca zamieszkania respondentów wskazuje, że 57% mieszkańców 

wsi stwierdziło, iż dostępność jest mała bądź bardzo mało, a zaledwie 9% uznało, że jest ona duża bądź bardzo duża. Inaczej 

sytuacja wyglądała w przypadku mieszkańców miast, gdzie 50% pytanych osób uznało, iż dostępność jest mała bądź też bar-

dzo mała, ale 16% dostępność lokali oceniło pozytywnie. Zarówno w przypadku mieszkańców wsi, jak i miast, odsetek osób, 

które uznały, że dostępność lokali mieszkalnych jest przeciętna wyniósł dokładnie 34%.
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Wykres 23. Czy uważa Pan(i), że w miejscu Pani/Pana zamieszkania dostępność lokali mieszkalnych na rynku jest: 
(podział miasto-wieś) 

Źródło: opracowanie własne.

Powiat słubicki to teren przygraniczny, warto więc zwrócić uwagę na fakt, że analizując dostępność lokali mieszkalnych 

na terenie poszczególnych gmin trzeba pamiętać o tym, że sporo mieszkańców z tego terenu przenosi się do Niemiec i tam 

wynajmuje bądź też kupuje mieszkania/domy. Donoszą o tym regularnie media podkreślając, że walka o klienta czy najemcę 

na granicy polsko-niemieckiej w powiecie słubickim przybiera na znaczeniu, a oferta naszych zachodnich sąsiadów w stosunku 

do polskich obywateli stale się rozrasta. Jak donosiła Gazeta Lubuska w 2013 r. „Niższe czynsze, specjalny serwis dla Polaków – 

tak Niemcy zachęcają do zamieszkania u nich. We Frankfurcie zameldowanych jest już około tysiąca naszych rodaków. Wzdłuż 

całej granicy – ok. 10 tysięcy”. Gazeta informowała również, że w ośmiu wieżowcach należących do frankfurckiej spółdzielni 

mieszkaniowej WoWi (Wohnungswirtschaft  Frankfurt Oder GmbH), można było zauważyć podświetlone na zielono mieszkania. 

To efekt akcji „Zielone światło = wolne mieszkanie”, w ramach której Niemcy dają rabaty osobom, które zdecydują się na wyna-

jem (przez osiem miesięcy będą płacić połowę czynszu). Grupą docelową byli m.in. Polacy. Żeby ułatwić wszelkie formalności 

WoWi, które ma swoje biuro m.in. kilka kroków od granicy, zatrudniło osobę mówiącą po polsku, do obsługi klientów zza Odry. 

Informował o tym przyklejony do szyby plakat w języku polskim o treści – „Mieszkania do wynajęcia. Mówimy po polsku”36. Nie 

ma danych, które pozwoliłyby ocenić, jaka jest skala tego zjawiska, ale nie ulega wątpliwości, że wyludniający się Frankfurt nad 

Odrą walcząc o klienta-mieszkańca z Polski będzie stosował zachęty i promocje cenowe. Nie wiadomo do końca, jaki to odnie-

sie skutek i jaka będzie skala tego zjawiska dla gmin powiatu słubickiego. Nie ulega jednak wątpliwości, że skoro mieszkańcy 

powiatu znajdują zatrudnienie w Niemczech, będą bardziej skłonni, by osiąść tam na stałe. 

4.3. Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania

Zagadnieniem, jakie należy wziąć pod uwagę rozpatrując warunki mieszkaniowe mieszkańców, jest poziom bezpieczeń-

stwa publicznego. Jest to element, który warunkuje zakup czy najem lokalu, bądź też budowę własnego domu w danym rejonie. 

Czy więc mieszkańcy powiatu słubickiego czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania? Okazuje się, że 2/3 spo-

śród ankietowanych osób stwierdziło, że czuje się bezpiecznie, co piąty pytany był przeciwnego zdania, natomiast 15% pyta-

nych osób nie wskazało jednoznacznie odpowiedzi. 

36 Mieszkania w  Niemczech dla Polaków za połowę czynszu, 20.11.2013, http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131120/

POWIAT11/131119363, 22.10.2014; Wynajem mieszkania w Niemczech dla Polaków. Ceny, warunki, biura (wideo), 28.11.2013, http://www.gazetalubuska.pl/

apps/pbcs.dll/article?AID=/20131128/POWIAT11/131129778, 22.10.2014.
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Wykres 24. Odpowiedź na pytanie: Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania? 

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę, że powiat słubicki jest terenem przygranicznym, powyższy wynik uznać można za zadowalający. Stano-
wisko to należy uzasadnić faktem, iż prócz typowych wykroczeń i przestępstw charakterystycznych dla całego kraju, istnieje 
również przestępczość charakterystyczna dla regionów granicznych. Chodzi tu przede wszystkim o przemyt, nielegalny han-
del, przygraniczne kradzieże oraz oszustwa.

Badając odpowiedzi na pytanie o poczucie bezpieczeństwa, warto pokusić się także o analizę z uwzględnieniem podziału 
na gminy. Odpowiedzi respondentów wskazują, że najbardziej niebezpiecznie jest w gminie Słubice, najbezpieczniej zaś w gmi-
nie Cybinka. Wynikać to może ze specyfiki tych jednostek. Gmina Słubice jest największą jednostką administracyjno-terytorial-
ną pod względem liczby ludności. Jest także gminą bezpośrednio sąsiadującą z niemieckim Frankfurtem nad Odrą. Jej charakter 
oraz poziom urbanizacji wpływa na takie twierdzenie. 

Wykres 25. Odpowiedź na pytanie: Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania? (podział na gminy) 

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów, zauważyć należy, że mieszkańcy wsi charakteryzują się wyższym 
poczuciem bezpieczeństwa aniżeli mieszkańcy miast, co może być wynikiem tego, że generalnie w miastach istnieje większa 
liczba potencjalnych zagrożeń aniżeli na wsi.
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Wykres 26. Odpowiedź na pytanie: Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania? (podział miasto-wieś) 

Źródło: opracowanie własne.

Należy też zwrócić uwagę na najważniejsze potrzeby, jakie wskazywali mieszkańcy powiatu słubickiego. Uznano, że zadaniem 
istotnym (32%) jest zwiększenie ilości i poprawa jakości mieszkań. Ponadto 34% odpowiedzi koncentrowała się na poprawie 
wyglądu całej miejscowości. Warto również wspomnieć, że mimo sporej w skali całego powiatu dostępności do sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, aż 23% respondentów sugerowało budowę lub remont infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej. Szczegó-
łowe zestawienie odpowiedzi prezentuje poniższy wykres.

Wykres 27. Odpowiedź na pytanie: Które z wymienionych potrzeb Pana(i) zdaniem są najważniejsze w Państwa okolicy? 

Źródło: opracowanie własne.
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4.4. Rekomendacje

Warto w  tym miejscu zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, formułując jednocześnie rekomendacje dla włodarzy gmin 

i powiatu:

1. Mieszkania w powiecie słubickim są dobrze wyposażone w instalacje (wodociąg, ustęp oraz łazienka), za to nieco gorzej 

w centralne ogrzewanie oraz sieć gazową. Mimo tej pozytywnej konstatacji trzeba zwrócić uwagę, że w skali poszczegól-

nych gmin występuje zróżnicowanie tej dostępności. Należałoby, wykorzystując m.in. środki finansowe z nowej perspek-

tywy finansowej UE, starać się uzupełniać brakującą infrastrukturę około-mieszkaniową, podnosząc tym samym standard 

życia mieszkańców.

2. Gminy w powiecie słubickim dysponują mieszkaniami komunalnymi na poziomie nieco wyższym aniżeli średnia woje-

wódzka. Nie przekazano jednak danych o  liczbie oczekujących na mieszkania komunalne w poszczególnych gminach, 

stąd trudno wyrokować, czy taka oferta zaspokaja zapotrzebowanie społeczne w danej miejscowości. Odnosząc się jed-

nak do informacji ogólnopolskich pochodzących m.in. z raportu Najwyższej Izby Kontroli, można domniemywać, że sytu-

acja wygląda podobnie jak w całym kraju, tj. liczba lokali jest mniejsza aniżeli liczba chętnych. Należy zwiększać dostęp-

ność lokali komunalnych dostosowując ich ilość do zapotrzebowania społecznego. 

3. Liczba lokali socjalnych jest w powiecie słubickim niższa aniżeli średnio w województwie. Specyfika mieszkań socjalnych 

polega jednak na tym, że ich liczbę dostosowuje się do zapotrzebowania społecznego. W przedmiotowym raporcie nie 

wskazano jak wygląda to zapotrzebowanie z uwagi na brak danych. Uwagi są jednak analogiczne jak w pkt. 2 tj. należy 

monitorować stan posiadania tego rodzaju obiektów i w miarę możliwości zwiększać ich dostępność dla mieszkańców.

4. Zwraca uwagę fakt, że wysokość stawek czynszowych za wynajem mieszkań komunalnych (w tym socjalnych) jest bardzo 

zróżnicowana i waha się od kilkunastu groszy do prawie sześciu złotych za 1 m2. Zgodnie z zaleceniami Najwyższej Izby 

Kontroli stawki te nie powinny być uciążliwe, ale jednocześnie pozwalać na utrzymanie tych lokali mieszkalnych w zaso-

bach gminnych na odpowiednim poziomie. Wydaje się, że należałoby dokonać przeglądu stanu posiadania i jednocześnie 

weryfikacji stawek najmu – zgodnie z zaleceniami NIK.

5. Mimo stosunkowo niskich stawek najmu lokali komunalnych, większość najemców boryka się z zadłużeniem – tj. nie opła-

ca w terminie czynszu. Co bardzo niepokojące – większość z tych zaległości ma charakter długoterminowy przekraczający 

3 miesiące. Należy monitorować stan zaległości oraz dyscyplinować najemców nieopłacających czynszu. Skuteczność 

i efektywność egzekucji należności jest wątpliwa, bowiem spośród 21 orzeczonych eksmisji spowodowanych zaległościa-

mi w opłatach czynszowych dokonano de facto tylko jednej eksmisji. 

6. Gminy wypłacają dodatki mieszkaniowe, których celem jest pomoc osobom nie będącym w stanie udźwignąć nałożonych 

nań obciążeń. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, ponad połowa dodatków wypłacana jest najemcom mieszkań komu-

nalnych. Jest to typowe zjawisko, bowiem są to osoby o niskich dochodach. Pytanie jednak brzmi: Czy dublowanie pomocy 

i łożenie kolejnych środków finansowych dla tych samych podmiotów stanowi sprawny instrument wyrwania ich z trudnej 

sytuacji bytowej i życiowej? Utrwala się w ten sposób przekonanie, że jest to sytuacja normalna. Elementem, który należy 

usprawnić jest niewątpliwie weryfikacja faktycznego stanu majątku oraz zasobów finansowych tak, aby pomoc związana 

z zamieszkaniem trafiała do osób rzeczywiście tej pomocy potrzebujących.

7. Zwraca uwagę fakt, że dostępność lokali mieszkalnych na terenie powiatu jest bardzo ograniczona. Ilość nowopowstają-

cych mieszkań jest w skali województwa niewielka, Jednocześnie coraz bardziej atrakcyjna staje się oferta mieszkaniowa 

Frankfurtu nad Odrą, co z punktu widzenia indywidualnych mieszkańców może być korzystne, zaś z punktu widzenia da-

nej jednostki samorządowej i wspólnoty lokalnej stanowi realne zagrożenie. Przeprowadzka na stałe do Niemiec oznacza 

nie tylko spadek liczby mieszkańców i w konsekwencji dochodów gminnych. To również straty dla lokalnych producentów, 

handlowców, przewoźników etc. Gminy, w tym przede wszystkim Słubice, powinny w sposób bardziej zintensyfikowany 

zachęcać – również w formach finansowych – do pozostania w gminie, a nawet starać się pozyskać nowych mieszkańców. 

W przeciwnym razie spadek liczby mieszkańców będzie powodował regres w innych sferach społeczno-gospodarczych.
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Rozdział 5. Diagnoza rozwoju ekonomicznego 
i rynku pracy – dr hab. Magdalena Musiał-Karg

Rozwój gospodarczy jest złożonym procesem gospodarczo-społecznym, przejawiającym się w przemianach strukturalnych 

gospodarki oraz poprawie najważniejszych wskaźników charakteryzujących warunki życia społeczeństwa, do których uznać 

należy dostępność miejsc pracy. Niniejsza cześć raportu ma na celu analizę sytuacji ekonomicznej w  powiecie słubickim, 

a także udzielenie odpowiedzi na pytanie o kształtowanie się rynku pracy zarówno na terenie całego powiatu, jak i jego po-

szczególnych gmin. Obie płaszczyzny analizy są o tyle istotne, iż wpływają w największej mierze na uwarunkowania materialne 

mieszkańców powiatu, przekładając się ponadto na pozostałe sfery ich funkcjonowania. 

Niewątpliwie, sytuacja gospodarcza w  istotny sposób przekłada się na sytuację na rynku pracy. Od czasu załamania 

koniunktury gospodarczej w 2009 r. przedsiębiorcy nadal wydają się często realizować strategie oszczędnościowe i nie zwięk-

szać zatrudnienia. W 2011 r. wskaźnik zatrudnienia, określający udział ludności pracującej w wieku 20-64 lata w ogólnej liczbie 

ludności tej grupy wiekowej, wyniósł 64,8% i wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,2% (w UE-27 wskaźnik ten wyniósł 

68,6%). Poziom zatrudnienia w Polsce jest jednym z niższych w Unii Europejskiej37.

5.1. Rozwój gospodarczy 

W województwie lubuskim, nie uwzględniając powiatów grodzkich, najwięcej podmiotów gospodarki narodowej zanotowano 

w 2012 r. w powiecie słubickim38. Uwzględniając podział na gminy, w powiecie słubickim na niemal 5,5 tys. podmiotów gospo-

darczych najwięcej firm odnotowano w gminie Słubice (ponad 3 tys.), a w następnej kolejności w Rzepinie (ok. 1 tys.). Najmniej-

sza liczna podmiotów gospodarczych zarejestrowana była w Górzycy. 

Tabela 20. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2012 r. 

  Powiat Cybinka Górzyca Ośno Lubuskie Rzepin Słubice

Podmioty gospodarki narodowej ogółem, 
w tym 5 496 484 271 563 1 003 3 175

sektor rolniczy 244 48 14 55 63 64

sektor przemysłowy 333 39 32 60 59 143

sektor budowlany 539 94 41 90 102 212

podmioty gospodarki narodowej 
na 10 tys. ludności 1 161 720 636 868 1 006 1 597

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 10 tys. ludności 799 570 477 644 670 1 061

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Statystycznego Vademecum Samorządowca 2013, GUS. 

Struktura danych zaprezentowanych w powyższej tabeli stanowi niezbity dowód na to, że w gminie Słubice działalność gospo-

darcza jest najlepiej rozwinięta pod względem ilościowym. W całym powiecie na 10 tys. mieszkańców przypada 1 161 podmio-

tów gospodarczych – w Słubicach ta liczba to już niemal 1,6 tys. Gmina ta jest zatem jedyną w powiecie, gdzie wskaźnik ten 

jest wyższy od powiatowego. 

Uszczegóławiając dane dotyczące gospodarki w gminach powiatu słubickiego warto uwzględnić podział przedsiębiorstw 

według sektorów własności, a także wybranych form prawnych. Informacje te są o tyle istotne, iż pozwolą one dostrzec róż-

nice pomiędzy funkcjonowaniem gospodarki w poszczególnych częściach powiatu, a także dostrzec najważniejsze wyzwania 

stojące przed tym regionem w kontekście gospodarczym. 

37 Polska 2012. Raport o stanie gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012, s. 100.
38 LUBUSKIE 2012 - przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej, Zielona Góra, maj 2013, s. 3-4. 
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Tabela 21. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własności, wybranych 
form prawnych oraz gmin w powiecie słubickim (stan na 31.12.2012 r.) 
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woj. lubuskie 107 689 4 719 102 970 8 313 2 753 6 115 470 3 134 77 225

powiat słubicki 5 496 262 5 234 533 315 315 26 133 3 781

gmina Cybinka 484 16 468 36 15 23 4 14 383

gmina Ośno 
Lubuskie 563 21 542 64 39 24 4 17 418

gmina Rzepin 1003 60 943 104 60 52 6 20 668

gmina Słubice 3 175 152 3 023 308 186 208 10 65 2 109

gmina Górzyca 271 13 258 21 15 8 2 17 203

Źródło: Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubuskim. Stan na koniec 2012 r., Urząd Staty-

styczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 8. 

Na terenie powiatu słubickiego największe znaczenie w rozwoju gospodarki ma sektor prywatny: ponad 5,2 tys. pod-

miotów, z  czego ponad 3 tys. na terenie gminy Słubice. Podobna sytuacja dotyczy sektora publicznego: na 262 podmioty 

w powiecie – 152 funkcjonują na terenie gminy Słubice. Co ciekawe – taka struktura odzwierciedla niemal identycznie udział 

procentowy poszczególnych sektorów zarówno na poziomie województwa lubuskiego, powiatu słubickiego i gminy Słubice: 

95% podmiotów to podmioty należące do sektora prywatnego, a niecałe 5% to podmioty z sektora publicznego. 

Analizując udział procentowy poszczególnych form prawnych podmiotów w strukturze wszystkich podmiotów w rejestrze 

REGON, zauważyć należy, iż w województwie lubuskim spółki handlowe stanowią 7,75% wszystkich podmiotów, z czego 2,56% 

to spółki handlowe z udziałem zagranicznym. Na terenie województwa 5,68% stanowią spółki cywilne, natomiast około 71,7% 

wszystkich podmiotów to osoby prowadzące działalność gospodarczą. W porównaniu do województwa – wskaźniki powiatowe 

wypadają relatywnie dobrze – tzn. w większości przypadków powiat wypada nieco lepiej niż średnia wojewódzka. I tak, w po-

wiecie spółki handlowe stanowią 9,70% wszystkich podmiotów (o 2% więcej niż w Lubuskiem), z czego 5,73% to spółki handlo-

we z udziałem zagranicznym. Na terenie powiatu 5,73% stanowią spółki cywilne, natomiast nieco mniej niż w województwie – 

około 68,8% wszystkich podmiotów to osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o podział na gminy, zaznaczyć 

trzeba, iż w przypadku spółek handlowych – każda gmina wypada lepiej od średniej wojewódzkiej (Ośno Lubuskie – aż 11,37%, 

z czego niemal 7% to spółki z udziałem zagranicznym). Spółki handlowe z udziałem zagranicznym stanowią 5,5-5% wszystkich 

podmiotów w powiecie (najmniej w Cybince – 3,10%). Spółek cywilnych jest najwięcej w gminie Słubice (6,55%), a najmniej 

w Górzycy (2,95%). Jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą, to w gminach powiatu stanowią one od 66,43% 

wszystkich podmiotów w Słubicach do 79,13% – w Cybince). Dane pokazują, iż powiat słubicki nie odbiega pod względem struk-

tury podmiotów w rejestrze REGON od całego województwa lubuskiego.

Analizując podmioty gospodarcze w lubuskim warto przyjrzeć się bliżej osobom prowadzącym działalność gospodarczą, 

których najwięcej jest na terenie gminy Słubice. 
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Wykres 28. Udział procentowy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podziale na gminy 
(grudzień 2012 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubuskim. 
Stan na koniec 2012 r., Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 13.

Analizując strukturę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie słubickim wg poszczególnych 

sekcji odnotować należy, iż największy udział mają trzy kategorie: handel i naprawa pojazdów samochodowych – około 36,9%, 

budownictwo – około 12,8%, a także transport i gospodarka magazynowa – 12,3%. Widać zatem, iż analizowany region nasta-

wiony jest przede wszystkim na handel, co wspomagane jest różnego typu usługami. 

Tabela 22. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg wybranych sekcji w województwie i powiecie 
słubickim na koniec grudnia 2012 r. 
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woj. lubuskie 77 225 2 792 5 921 11 579 23 755 6 447 2 508 1 501 2 917 6 051 2 057

powiat słubicki 3 781 143 176 485 1 394 466 177 51 92 171 107

udział sekcji 
wśród osób 
fizycznych 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą 

3,78% 4,65% 12,83% 36,87% 12,32% 4,68% 1,35% 2,43% 4,52% 2,83%

Źródło: Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubuskim. Stan na koniec 2012 r., Urząd Staty-

styczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 11. 

Porównując poszczególne gminy powiatu pod względem wybranych sekcji zauważyć należy, iż pod względem liczebności pod-

miotów z sekcji handel i naprawa pojazdów – prym wiedzie gmina Słubice. Podobna sytuacja jest w transporcie i gospodarce 

magazynowej – udział Słubic kilkukrotnie większy od pozostałych gmin. 

Obecnie Słubice są ośrodkiem handlowo-usługowym. Znaczącym miejscem zatrudnienia pozostaje bazar u zbiegu ulic 

Kupieckiej i Sportowej. Słubicki bazar jest miejscem, które skupia największą liczbę podmiotów gospodarczych, i w którym 

występuje największe zagęszczenie tychże podmiotów. Stanowi jednocześnie jedno z centrów życia gospodarczego miasta. 
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W mieście działa także wiele firm spedycyjnych. Istnieją tu przedsiębiorstwa, które działają w branży samochodowej, me-
talowej, obuwniczej, maszynowej, elektronicznej, budowlanej, spożywczej, betonowej oraz drewnianej. Znamiennym jest fakt, 
iż na terenie powiatu funkcjonuje Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która wpływa na rozwój gospodarczy 
powiatu39. Warto jednak w tym miejscu zauważyć, iż przedsiębiorstwa funkcjonujące w obrębie KSSSE borykają się w wielu 
przypadkach z problemami braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej pochodzącej z terenu powiatu słubickie-
go. Stąd przedsiębiorstwa ulokowane na KSSSE „zmuszone są” niejako do szukania pracowników poza regionem (co z kolei nie 
działa in plus na sytuację na rynku pracy w powiecie).

Fakt przygranicznego położenia nadaje charakter i kształtuje kierunki rozwoju gmin wchodzących w skład powiatu. Są-
siedztwo z Niemcami, właściwie rozwinięty handel i usługi, dobra sieć komunikacji, to czynniki mające wpływ na działania 
gospodarcze. Graniczne przejścia w Świecku oraz Słubicach sprzyjają rozwojowi firm zajmujących się transportem, spedycją 
i obsługą celną. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna o łącznej powierzchni 447 ha stwarza szerokie możliwo-
ści działania na terenie powiatu inwestorom krajowym i z państw Unii Europejskiej. Dzięki tym atutom powiat słubicki dąży do 
umocnienia swojej pozycji jako trzeciego centrum rozwoju gospodarczego w województwie lubuskim. Szansą na pozyskiwanie 
inwestorów, prezentację ofert inwestycyjnych oraz zawieranie kontaktów kooperacyjno - handlowych jest organizowane cy-
klicznie Lubuskie Forum Gospodarcze w Słubicach40.

W  przeprowadzanym na potrzeby niniejszej diagnozy badaniu postanowiono zapytać mieszkańców powiatu o  to, jak 
oceniają sytuację gospodarczą w miejscu swojego zamieszkania oraz powiązać pytania o sytuację gospodarczą, z pytaniem 
o dostępność miejsc pracy (zakładając, iż sytuacja na rynku pracy silnie koreluje z ogólną sytuacją ekonomiczną). Badanie 
wzbogacono także o pytania związane ze zjawiskiem tzw. szarej strefy: zapytano respondentów m.in. o to, czy znają w swoim 
otoczeniu osoby, które pracują „na czarno”.

Badacze założyli, iż w złej sytuacji gospodarczej, w trudnych warunkach na rynku pracy, w społeczeństwie, w którym żyje 
wiele osób pracujących „na czarno”, mieszkańcy będą bardziej skłonni – w obliczu tzw. przyzwolenia społecznego – do podję-
cia pracy bez rejestrowania jej w odpowiednich instytucjach (pracy „na czarno”). 

Wykres 29. Jak Pan(i) ocenia sytuację gospodarczą w swoim miejscu zamieszkania? (dane z powiatu) 

Źródło: opracowanie własne.

Na poziomie powiatu słubickiego łącznie 44% respondentów negatywnie oceniło sytuację gospodarczą w miejscu swojego 
zamieszkania. Nadmienić przy tym warto, iż 10% wszystkich badanych zadeklarowało, że bardzo źle ocenia gospodarkę powiatu. 

Duża część osób na zadane pytanie udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Znaczącym jest, iż tylko jedna piąta miesz-
kańców powiatu utrzymuje, iż sytuacja gospodarcza w  regionie jest dobra lub bardzo dobra, przy czym tych drugich jest 
łącznie 2%. Jednoznaczny zatem jest wniosek płynący z odpowiedzi na postawione w ankiecie pytanie: duża część badanych 
uważa sytuację gospodarczą w  powiecie za niekorzystną. Udział osób negatywnie oceniających sytuację gospodarczą był 
dwukrotnie wyższy od osób oceniających ją dobrze. 

39 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, http://gb.kssse.pl/, 11.11.2014. 
40 Powiat Słubicki, http://www.powiatslubicki.pl/index.php?id=29, 11.11.2014.
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Analiza wyników badań z uwzględnieniem podziału na gminy, pozwala zauważyć, iż w dwóch gminach powiatu słubickie-

go: w Cybince i w Rzepinie większość utrzymuje, iż sytuacja ekonomiczna w ich miejscu zamieszkania jest zła – odpowiednio 

58% i 51%. Warto przy tym nadmienić, iż w Cybince tylko 10%, a w Rzepinie – 20% oceniło sytuację gospodarczą jako dobrą. 

W pozostałych trzech gminach: w Górzycy, w Ośnie Lubuskim i w Słubicach – tych, którzy oceniali sytuację gospodarczą jako 

negatywną, było zdecydowanie mniej niż w Cybince, czy w Rzepinie: średnio od 33% w Górzycy, przez 38% w Ośnie i do 44% 

w Słubicach. 

Wykres 30. Jak Pan(i) ocenia sytuację gospodarczą w swoim miejscu zamieszkania? 
(podział na gminy, miasto-wieś, płeć)

 Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej badanych, osób mieszkających w gminie Słubice, ocenia sytuację w swoim regionie jako dobrą lub bardzo dobrą 

– 25%. W Ośnie i Rzepinie ta grupa reprezentuje 20% ankietowanych. 

Zarówno w miastach, jak i na wsiach powiatu słubickiego udział tych, którzy negatywnie oceniają sytuację gospodarczą 

jest taki sam – 44%. Odnotowania wymaga fakt, iż na terenach miejskich co czwarty badany uważa sytuację gospodarczą za 

dobrą lub bardzo dobrą. 

Uwzględnienie kryterium płci wskazuje, iż tyle samo kobiet i mężczyzn (co piąta/y) w odpowiedzi na pytanie zaznaczyło 

odpowiedzi: dobrze lub bardzo dobrze, natomiast w obu przypadkach udział tych, którzy uznali sytuację gospodarczą za ne-

gatywną był ponad dwa razy większy niż w przypadku odpowiedzi pozytywnych – w przypadku kobiet 42%, a w przypadku 

mężczyzn – 46% oceniło gospodarkę jako złą. Wyniki te pozwalają wnioskować, iż płeć nie wpływa znacząco na postrzeganie 

sytuacji materialnej w miejscu zamieszkania. 

5.2. Rynek pracy: powiat na tle województwa 

Rynek pracy odzwierciedla w dużej mierze sytuację gospodarczą w regionie. Analiza różnych kontekstów tej przestrzeni jest 

niezbędna do oceny sytuacji związanej z rozwojem ekonomicznym powiatu słubickiego. 

Na wstępie warto odnotować, iż na tle pozostałych województw w Polsce – lubuskie jawi się jako jedno z tych, które naj-

bardziej dotknięte zostało problemem bezrobocia – w 2012 r. region plasował się na 13-tym miejscu pod względem wskaźnika 

osób bezrobotnych. Taki stan rzeczy jest zapewne wynikiem peryferyjnego usytuowania województwa na mapie Polski, a tak-

że strukturą tego regionu: brakiem rozwiniętego przemysłu, brakiem jednego głównego ośrodka miejskiego (stolicy regionu), 

bliskością granicy z Niemcami (co skutkuje m.in. podejmowaniem pracy w tzw. szarej strefie np. w Niemczech) itd.41 

41 Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – listopad 2012 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, s. 2.; M. 

Musiał-Karg, M. Halasz-Kawałkowska, Diagnoza dotycząca wdrożenia narzędzia mentoringu jako formy aktywizacji bezrobotnych w wojewódzkie lubuskim, 

Słubica 2013, s. 43. 
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Odnotować należy, iż na poziomie województwa lubuskiego pod koniec września 2013 r., jak i w analogicznym okresie 

roku 2012, powiat słubicki należał do powiatów z najmniejszą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych: (2 050 osób w 2013 r. 

i 1 990 osób w 2012 r.), po sulęcińskim (1 761 osób i 1 685 osób) i przed wschowskim (odpowiednio 2 170 osób i 2 159 osób)42.

Dodać w tym miejscu warto, iż według stanu na koniec września 2013 r. stopa bezrobocia na terenie Ziemi Lubuskiej 

wyniosła 15,3% i była o 0,2 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Powiat słubicki należy do powiatów 

z najmniejszym wskaźnikiem: we wrześniu wskaźnik ten wyniósł – 12,7% (o 1,4% wyższy od tego samego w poprzednik roku). 

Uwzględniając poziom stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego odnotować należy fakt, 

iż w przypadku powiatu słubickiego (podobnie jak w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, nowosolskim, sulęcińskim, świebo-

dzińskim) odnotowano negatywne zmiany. 

Tabela 23. Stopa bezrobocia (w %) – stan na koniec września danego roku oraz pozycja powiatu słubickiego 
w zestawieniu liczby bezrobotnych (od największej do najmniejszej) 

Wyszczególnienie IX 2012 IX 2013 Zmiana 
w p.p. IX 2012 IX 2013 Zmiana pozycji 

(„-” niżej; „+” wyżej)

WOJ. LUBUSKIE 15,1 15,3 0,2

słubicki 11,3 12,7 1,4 12 11 1

Źródło: WUP, Zielona Góra. 

Swoistym wskaźnikiem płynności na lokalnych rynkach pracy jest tzw. napływ do bezrobocia, czyli stosunek liczby nowozarej-

strowanych w poszczególnych powiatach do liczby osób zarejestrowanych na początku okresu sprawozdawczego. 

Tabela 24. Napływ do liczby bezrobotnych zarejestrowanych oraz struktura napływu i odpływu w powiecie słubickim – 
w okresie od X 2012 r. do IX 2013 r. 

wyszczególnienie liczba bezrobotnych 
- IX 2012

napływ w okresie 
X 2012 - IX 2013

Stosunek napływu do 
liczby bezrobotnych na 
początku okresu spra-

wozdawczego

napływ Odpływ

LUBUSKIE 57 802 95 393 1,7 100,0% 100,0%

słubicki 1 990 4 068 2,0 4,3% 4,2%

Źródło: WUP, Zielona Góra. 

Powiat słubicki należy do powiatów, gdzie odnotowano największa wartość powyższego wskaźnika (podobna sytuacja w po-

wiatach sulęcińskim, gorzowskim grodzkim i ziemskim). W powiatach tych liczba nowych rejestracji dwukrotnie przewyższała 

liczbę bezrobotnych na początku okresu sprawozdawczego. 

Biorąc pod uwagę strukturę napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia w powiecie słubickim te wskaźniki były na 

średnim poziomie – odpowiednio 4,3% i 4,2%. 

Wśród nowozarejestrowanych można wyszczególnić osoby pracujące (w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy) lub dotychczas niepracujące oraz zarejestrowane po raz pierwszy lub po raz kolejny. 

Zauważyć należy, iż powiat słubicki należy do regionów, gdzie odnotowano najwięcej osób dotychczas niepracujących 

w napływie ogółem – 24,0%. 

42 Podobieństwa i różnice na powiatowych rynkach pracy województwa lubuskiego, WUP w Zielonej Górze, grudzień 2013.
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Tabela 25. Struktura napływu bezrobotnych w powiecie słubickim – od X 2012 r. do IX 2013 r. 

Wyszczególnienie Napływ
ogółem

w tym z tego

poprzednio 
pracujący

w tym 
dotychczas 

nie 
pracujący

po raz 
pierwszy

po raz 
kolejny

zwolnieni 
z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy

LUBUSKIE 100,0% 81,1% 5,9% 18,9% 16,5% 83,5%

słubicki 100,0% 76,0% 3,2% 24,0% 15,5% 84,5%

Źródło: WUP, Zielona Góra. 

Jeśli chodzi o strukturę odpływu bezrobotnych z rejestrów, to odnotować należy, iż w powiecie słubickim najczęstszym tego 

powodem było podjęcie pracy niesubsydiowanej – 38,6%. Kolejną częstą przyczyną była odmowa przyjęcia propozycji pracy 

lub niepotwierdzenie gotowości do pracy – prawie 35%. Trochę ponad 18% skorzystało z tzw. aktywnych form wsparcia bezro-

botnych, 4% dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, a 2,6% przeszło na emeryturę lub rentę.

5.3. Zróżnicowanie terytorialne liczby bezrobotnych według gmin w powiecie słubickim 

W  2013 r. sytuacja pod względem bezrobocia w  poszczególnych gminach miała charakter zróżnicowany, zależała w  dużej 

mierze od specyfiki lokalnego rynku pracy (Słubice jako największe miasto w regionie, region przygraniczny itp.). Wielkość 

bezrobocia według podziału na gminy powiatu słubickiego przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 26 Wielkość i dynamika bezrobocia w gminach powiatu słubickiego 

gmina
liczba bezrobotnych

wzrost/spadek (-) 
w 2013 r.XII 2012 r. XII 2013 r.

gmina Cybinka 384 382 -2

gmina Górzyca 184 172 -12

gmina Ośno Lubuskie 222 268 46

gmina Rzepin 450 420 -30

gmina Słubice 914 868 -46

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Zielonej Górze.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż do gmin o najwyższym wzroście bezrobocia w woj. lubuskim należy jedna z gmin powiatu 

słubickiego – gmina i miasto Ośno Lubuskie. Odnotowano tam wzrost liczby bezrobotnych o 20,7% w stosunku do roku 2012. 

Zaznaczyć jednocześnie należy, iż w  Ośnie bezrobocie wzrosło o  46 osób. Spośród rozpatrywanych gmin największy pro-

centowo spadek bezrobocia odnotowano w gminie Rzepin – 6,7%, natomiast pod względem liczbowym największy spadek 

odnotowano w Słubicach – o 46 osób. 
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5.4. Bezrobotni w szczególnej sytuacji 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy określa kategorie bezrobotnych zali-

czanych do „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, w stosunku do których powiatowy urząd pracy powinien 

przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub 

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

W art. 49 ww. ustawy wymieniono kategorie osób mających status bycia w szczególnej sytuacji. Należą do nich: bezrobot-

ni do 30 roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy 

społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne 

do 18 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni43. Warto odnotować, iż przed nowelizacją z 2014 r. do kategorii osób w szczegól-

nej sytuacji na rynku pracy należeli: bezrobotni do 25 roku życia, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, kobiety, 

które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodo-

wych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej 

jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni 

niepełnosprawni44. 

Tabela 27. Bezrobotni w szczególnej sytuacji wg gmin powiatu słubickiego - stan na koniec XII 2013 r. 

 

Bezrobotni Bezrobotni 
z prawem do zasiłku

Długotrwale 
bezrobotni

Bezrobotni bez kwalifi-
kacji zawodowych

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

p. słubicki 2 110 995 297 132 1 184 577 608 316

gm. Cybinka 382 222 42 17 186 120 124 75

gm. Górzyca 172 83 32 15 67 32 47 18

gm. Ośno 
Lubuskie 268 136 39 13 84 42 78 49

gm. Rzepin 420 178 63 21 165 79 136 71

gm. Słubice 868 376 121 66 682 304 223 103

 
Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

p. słubicki 568 294 783 266

gm. Cybinka 61 35 112 46

gm. Górzyca 31 17 48 16

gm. Ośno Lubuskie 51 34 78 32

gm. Rzepin 70 33 120 35

gm. Słubice 355 175 425 137

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Zielonej Górze.

Na terenie powiatu słubickiego dużą część bezrobotnych stanowią osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

43 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001, art. 49. 
44 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.
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W zestawieniach danych widać, że najbardziej niekorzystna jest sytuacja osób, które są długotrwale bezrobotne – ponad 

56% wszystkich bezrobotnych, bezrobotnych bez kwalifikacji – 29% wszystkich bezrobotnych, powyżej 50 roku życia – 37%, 

a także tych do 25 roku życia – ok. 27%. Wyniki te świadczą o tym, że długotrwałe bezrobocie to istotny problem związany 

z funkcjonowaniem rynku pracy w regionie (w przeciwieństwie do woj. lubuskiego, które z wynikiem 28,4% na tle Polski wy-

pada najlepiej45). To dowód na to, że w większości przypadków bezrobotni, którzy rejestrują się w PUP mają nikłe szanse na 

znalezienia zatrudnienia. Istotnym problemem jest również to, iż wielu bezrobotnych nie ma odpowiednich kwalifikacji do 

podjęcia pracy, co świadczy o tym, że profil pracowników nie odpowiada zapotrzebowaniu rynku. Z tym kontekstem wiąże się 

zapewne sytuacja osób po 50 roku życia, którym niezwykle ciężko jest się przekwalifikować. Najmłodsi bezrobotni z kolei nie 

mają doświadczenia zawodowego, co w dużej mierze uniemożliwia im znalezienie pracy. 

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na sytuacje kobiet, bowiem w wielu przypadkach dane dot. kobiet wypadają go-

rzej od danych dot. mężczyzn. 

Kobiety stanowią około 47% wszystkich bezrobotnych na terenie powiatu. W gminach Cybinka i Ośno lubuskie jest ich 

większość – odpowiednio: 58% i 51%. 

Uwzględniając kobiety wśród bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (wg kategorii sprzed nowelizacji ustawy 

z 2014 r.) zauważyć należy, iż w całym powiecie, a także w czterech gminach (poza Słubicami) większość kobiet bezrobotnych 

nie ma prawa do zasiłku: w powiecie – 55%, w Cybince – prawie 60%, w Górzycy – 53%, w Ośnie i Rzepinie – 66%. Świadczy 

to o tym, iż na terenie powiatu wiele kobiet po zakończeniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych nadal pozostaje w rejestrach 

urzędów pracy, nie mogąc znaleźć zatrudnienia. 

Co ciekawe jednak – to większość mężczyzn ma status długotrwale bezrobotnych – 51%. Tylko w jednej z gmin – w Cy-

bince – kobiety długotrwale bezrobotne to niemal 65%, a w Rzepinie – udział kobiet i mężczyzn w tej grupie jest równy – 50%. 

Odnotować należy, iż bezrobocie (szczególnie bezrobocie o długotrwałym charakterze) jest przyczyną wielu negatywnych 

zjawisk społecznych: powoduje spowolniony proces aktywizacji zawodowej, ograniczoną samodzielność finansową, negatyw-

ne zakłócenia w sferze psychospołecznej, obniżenie aspiracji oraz motywacji do poszukiwania zatrudnienia, zdewaluowanie 

nabytych umiejętności w procesie edukacyjnym. Takie osoby po znalezieniu pracy są bardziej narażone później na jej utratę, 

rzadziej awansują i gorzej zarabiają. Bezrobocie może przyczyniać się do powstania zjawiska izolacji społecznej i do narastania 

konfliktów w najbliższym otoczeniu, przede wszystkim w rodzinie. Oprócz tego, może powodować u ludzi trwale bezrobotnych 

pojawienie się poczucia frustracji. Długi okres bezrobocia sprawia, iż osoby bezrobotne nie biorą czynnego udziału w poszu-

kiwaniu pracy; zwykle biernie czekają na to, co „przyniesie los”. Taki stan rzeczy oceniać można jako groźne zjawisko, gdyż 

w danej sytuacji bezrobotni zaczynają mieć wątpliwości wobec własnej wiedzy i umiejętności. Znaczna część z nich może więc 

nigdy nie podjąć legalnej pracy46.

Dodać należy, iż niezwykle istotnym czynnikiem na runku pracy jest popyt na kwalifikacje i  umiejętności zawodowe. 

Z Badania i analizy lokalnego rynku pracy na terenie powiatu słubickiego. Diagnoza stanu aktualnego i prognoza na lata 2010-
201347 przygotowanego na zlecenie PUP w Słubicach wynika, iż ze względu na przygraniczne położenie powiatu i jego specy-

ficzny charakter zdecydowana większość przedsiębiorców wskazuje zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie: sprzedaw-

ca, pracownik produkcyjny, kasjer, magazynier, kierowca, opiekun klienta oraz sprzątaczka. Generalnie zauważalnym trendem 

wśród poszukiwanych stanowisk są zawody polegające na bezpośredniej pracy z klientem, jak też wymagające wykonywania 

prostych prac fizycznych. Takie wymagania zgodne są z profilem przedsiębiorczości w powiecie słubickim. Poza kwestią sta-

nowiska, w analizie rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy poruszono także aspekt wykształcenia poszukiwanych pracow-

ników. Największa liczba pracodawców wskazywała na osoby z wykształceniem średnim (46,7%) oraz zawodowym (26,7%). 

Osoby z wykształceniem wyższym, czy to zawodowym (licencjat) czy też magisterskim lub lekarskim uzyskały odpowiednio 

13,3% oraz 8,3%. 3,3% respondentów wskazało na wykształcenie podstawowe, a 1,7% na inne, wymieniając dyplomy szkoły 

policealnej. Żaden z badanych podmiotów wśród mile widzianego wykształcenia u poszukiwanych pracowników nie wskazał 

na tytuł inżyniera. 

Na podstawie powyższych analiz widać, iż popyt na konkretne kwalifikacje i umiejętności wśród pracowników nie idzie 

w parze z podażą na nie. Istnieje zatem potrzeba, by zwiększyć „dopasowanie” pomiędzy popytem a podażą. Stąd niezwykle 

istotną kwestią winno być dostosowywanie kształcenia zawodowego, średniego i wyższego do potrzeb zgłaszanych przez 

lokalny rynek pracy. 

Analiza danych zebranych w wyniku badań prowadzonych w ramach projektu pokazuje bardzo ciekawe postawy respon-

dentów z powiatu słubickiego. 

Sytuacja gospodarcza przekłada się w oczywisty sposób ma rynek pracy. Można zakładać, iż ci, którzy oceniali sytuację 

gospodarczą jako niekorzystną, w ten sam sposób będą wyrażać się na temat możliwości znalezienia pracy w swoim miejscu 

zamieszkania. 

45 A. Bronk, E. Dolny, Przestrzenne zróżnicowanie długotrwałego bezrobocia w Europie i w Polsce, [w:] Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza 

i metody zapobiegania. Raport z prac badawczo-rozwojowych, red. A. Bronk, Z. Wiśniewskiego, M.Wojdyło-Preisner, Warszawa 2014, s. 41. 
46 M. Musiał-Karg, M. Halasz Kawałkowska, Diagnoza dotycząca wdrożenia narzędzia …, op. cit., s. 50. 
47 Badania i analizy lokalnego rynku pracy na terenie powiatu słubickiego. Diagnoza stanu aktualnego i prognoza na lata 2010-2013, PUP w Słubicach. 
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Wykres 31. Jak ocenia Pan(i) dostępność miejsc pracy w swoim miejscu zamieszkania? (powiat) 

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie dotyczące oceny dostępności miejsc pracy w miejscu zamieszkania osób ankietowanych, uzyskano bardzo intere-

sujący rozkład odpowiedzi. 80% badanych stwierdziło, iż bardzo trudno (32%) lub trudno znaleźć pracę (47%). Łącznie 13% 

badanych wskazało odpowiedzi „łatwo znaleźć pracę” lub „bardzo łatwo znaleźć pracę”. 

Analiza poszczególnych odpowiedzi z uwzględnieniem podziału na gminy oraz podziału na miasto-wieś, wydaje się być 

jeszcze bardziej jednoznaczna. Jak widać na wykresie w każdej z rozpatrywanych gmin mieszkańcy mają jednoznaczną opinię 

na temat możliwości znalezienia pracy. 

Wykres 32. Jak ocenia Pan(i) dostępność miejsc pracy w swoim miejscu zamieszkania? (podział na gminy, miasto-wieś) 

Źródło: opracowanie własne.

W Cybince, w Ośnie i w Rzepinie średni poziom odpowiedzi wskazujących na trudności w znalezieniu pracy był wyższy niż 

85%, a w Cybince osiągnął poziom 91%. W opinii 79% mieszkańców gminy Górzyca bardzo trudno lub trudno znaleźć pracę, 

natomiast najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy obserwowalna jest w gminie Słubice, gdzie 73% badanych wskazało na 

trudności w znalezieniu zatrudnienia. Co bardzo ciekawe, niemal 20% Słubiczan utrzymuje, że łatwo lub bardzo łatwo jest 

znaleźć pracę, a w Górzycy tego samego zdania jest 13% badanych. 
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W pozostałych trzech gminach mniej niż 10% badanych wskazało na łatwość w znalezieniu nowej pracy: w Rzepinie – 
9%, w Ośnie Lubuskim – 5%, a w Cybince – 2%. Istotnymi czynnikami, za pomocą których wytłumaczyć można najbardziej 
pozytywne oceny rynku pracy w Słubicach, jest bliskość granicy (co umożliwia pracę w Niemczech), a także fakt, iż miasto jest 
największym ośrodkiem w powiecie: jest tu też najwięcej podmiotów gospodarczych. Oba faktory determinują liczbę przedsię-
biorstw, które mogą być potencjalnymi pracodawcami dla mieszkańców miasta i gminy, a dodatkowo bliskość granicy pozwala 
traktować Frankfurt nad Odrą jako potencjalne miejsce pracy dla Słubiczan. 

Warto nadmienić, iż widoczne są – choć nieduże – różnice w ocenie rynku pracy między mieszkańcami miast i wsi. W opinii 
80% tych drugich bardzo trudno lub trudno jest znaleźć pracę. W miastach tego samego zdania jest 77% badanych. Poziom 
pozytywnych odpowiedzi w miastach jest ponadto o 5% wyższy niż na wsi. 

 
Wykres 33. Jak ocenia Pan(i) dostępność miejsc pracy w swoim miejscu zamieszkania? (ze wzgl. na wykształcenie płeć) 

Źródło: opracowanie własne. 

Zauważyć dodatkowo należy, iż analizując uzyskane odpowiedzi z uwzględnieniem kryterium poziomu wykształcenia, 
niezauważalne są istotne różnice w ocenie dostępności miejsc pracy w kolejnych grupach. We wszystkich czterech grupach 
niemal 8 na 10 badanych wskazywało na trudności jeśli chodzi o dostępność miejsc pracy w miejscu swego zamieszkania. Od 
12%-14% osób z wykształceniem średnim, zawodowym i wyższym twierdzi, że łatwo lub bardzo łatwo znaleźć pracę. Najmniej 
osób tego zdania jest w grupie osób z wykształceniem podstawowym, a taka ocena jest zapewne wynikiem braku kwalifikacji 
zawodowych w tej grupie badanych. 

Uwzględnienie kryterium płci pozwala zauważyć 7-procentową różnicę w poziomie pozytywnych odpowiedzi pomiędzy 
mężczyznami i kobietami. Panowie częściej niż panie zaznaczali odpowiedzi, zgodnie z którymi łatwo lub bardzo łatwo znaleźć 
pracę – 18% ankietowanych mężczyzn wybrało te opcje odpowiedzi. 

Bardzo istotnym problemem na terenach, gdzie relatywnie trudno znaleźć pracę, jest istnienie zjawiska tzw. szarej strefy. 
Określenie wielkości skali występowania tego zjawiska związana jest z różnymi metodami obliczania poziomu bezrobocia.

Najczęściej podawanymi powodami, dla których podejmowano pracę na czarno w 2004 r., była możliwość znalezienia 
pracy (około 70%), niewystarczający poziom dochodów (45%), a następnie wysokie składki ZUS, wyższe wynagrodzenie bez 
umowy czy wreszcie zbyt wysokie podatki.48 

W  realizowanym na rzecz projektu badaniu postanowiono zapytać mieszkańców powiatu słubickiego o  to, czy mają 
w swoim otoczeniu osoby pracujące „na czarno”.

48 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 
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Wykres 34. Jak ocenia Pan(i) skalę zjawiska „pracy na czarno” w swoim najbliższym otoczeniu? 

Źródło: opracowanie własne. 

Jedna czwarta respondentów zadeklarowała, iż zna pojedyncze osoby pracujące w ten sposób, tyle samo – 24% - odpowiedziało, 
że zna 5-10 osób pracujących w szarej strefie. Największą pod względem procentowym jest grupa, której zdaniem zjawisko pracy 
„na czarno” jest zjawiskiem powszechnym – znają one powyżej 10 osób pracujących bez rejestracji w urzędzie pracy. 

Wykres 35. Jak ocenia Pan(i) zjawisko pracy „na czarno” w swoim najbliższym otoczeniu? 
(podział na gminy, miasto-wieś) 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza odpowiedzi z uwzględnieniem podziału na gminy skłania do sformułowania dwóch wniosków. Po pierwsze – najwięk-
sza skala zjawiska pracy „na czarno” dostrzegana jest w Słubicach oraz w Cybince (w obu przypadkach 35% zna bardzo dużo 
osób pracujących „na czarno”), a najmniejsza – wg deklaracji respondentów – liczba pracowników w szarej strefie dostrzegana 
jest w Ośnie Lubuskim i w Rzepinie. 
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Wykres 36. Jak ocenia Pan(i) zjawisko pracy „na czarno” w swoim najbliższym otoczeniu? 
(ze wzgl. na wykształcenie i płeć) 

Źródło: opracowanie własne. 

Uwzględniając poziom wykształcenia, widać iż najwięcej osób pracujących „na czarno” żyje w otoczeniu badanych z wykształ-
ceniem podstawowym i średnim (36% i 34% zna bardzo dużo osób pracujących w ten sposób).

Przyczyny wchodzenia w „szarą strefę” są bardzo złożone. Należy mieć tu na względzie splot czynników o charakterze 
ekonomicznym i socjologicznym. Wpływ czynników socjologicznych jest znaczący. Różnego typu badania wskazują bowiem, że 
duża część badanych wybrałaby pracę nierejestrowaną, nawet gdyby miała możliwość wyboru pracy rejestrowanej. Wolą żyć 
w sferze więzi nieformalnych niż sformalizowanych. Przekonanie o dużo większej skuteczności działań opartych na więzach 
nieformalnych niż na przestrzeganiu zapisanych norm jest w społeczeństwie polskim zjawiskiem powszechnym.

5.5. Rekomendacje 

1. Jedną z najważniejszych rekomendacji, która może przełożyć się na poprawę sytuacji ekonomicznej w gminach powia-
tu słubickiego jest uświadomienie przede wszystkim administracji samorządowej, ale także i przedstawicielom biznesu 
ważności szeroko rozumianego nastawienia pro-gospodarczego/pro-biznesowego. O rzeczywistym wsparciu dla przed-
siębiorczości, niezależnie od deklaracji przedstawicieli samorządu, świadczą głównie obiektywne dane, które ujawniają 
się w gminnych budżetach (np. wpływy z podatków i opłat lokalnych). 

2. Poprawa sytuacji gospodarczej w powiecie i jego poszczególnych gminach, a tym samym pobudzenie biznesu jest możliwe 
dzięki organizacji efektywnej promocji konkretnej gminy. W Słubicach w ostatnich latach wdrożono „markę dwumiasta” Słu-
bice/Frankfurt, co w dużej mierze może pomóc gminie w celach marketingowych. Akcentowanie możliwości biznesowych – 
szczególnie po polskiej stronie dwumiasta, a także korzystnej atmosfery w kontekście gospodarki – może przyciągnąć nowych 
inwestorów. Wydaje się, że każda z gmin winna znaleźć swój „produkt promocyjny” i na nim budować strategię reklamowania.

3. W związku z tym, że w powiecie wielu bezrobotnych ma status „bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, 
ważnym byłoby prowadzenie programów, których celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezro-
botnych oraz ich umiejętności, które ułatwią im ponowne wejście na rynek pracy. Jest to możliwe dzięki dostosowaniu 
usług i instrumentów rynku pracy, takich jak szkolenia oraz jednorazowe środki do konkretnych – regionalnych/powiato-
wych/gminnych – potrzeb rynkowych. Dostosowanie ww. instrumentów do potrzeb artykułowanych przez pracodawców 
np. KSSSE byłoby użyteczne. 
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4. Na podstawie powyższych analiz widać, iż popyt na konkretne kwalifikacje i umiejętności wśród pracowników nie idzie 

w parze z podażą. Istnieje zatem potrzeba, by zwiększyć „dopasowanie” pomiędzy popytem a podażą. Stąd niezwykle 

istotną kwestią winno być dostosowywanie kształcenia zawodowego, średniego i wyższego, a także oferty szkoleniowej 

do potrzeb zgłaszanych przez lokalny rynek pracy. 

5. Opierając się na „modelu współpracy” i działając na podst. Art., 66a. 1. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy wartym uwagi byłoby rozważenie wykorzystania możliwości tworzenia programów specjalnych i powierzenie ich 

prowadzenia organizacjom pozarządowym49. 

6. Kampanie informacyjno-edukacyjne: Istnieje konieczność prowadzenia kampanii informacyjnych lub działań edukacyj-

nych, zwiększających poziom wiedzy pracowników i pracodawców – zwłaszcza o wzajemnych uprawnieniach obu stron 

i o zagrożeniach związanych z wykonywaniem pracy nierejestrowanej. 

7. W związku z tym, że w powiecie istnieje problem długotrwałego bezrobocia, należy przeciwdziałać temu zjawisku po-

przez ograniczenie napływu do niego nowych osób. Należałoby także przyjrzeć się bliżej problemom osób długotrwa-

le bezrobotnych w powiecie. Ze względu na szereg ujemnych konsekwencji związanych z długim pozostawaniem bez 

pracy, niezmiernie ważna jest szybka i trafna diagnoza w stosunku do stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. 

Jej przeprowadzenie znacząco mogą ułatwić nowoczesne narzędzia wykorzystywane w ramach koncepcji profilowania 

bezrobotnych. Warto w tym kontekście rozważyć zastosowania np. narzędzia proponowanego w publikacji Ryzyko długo-

trwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania. Raport z prac badawczo-rozwojowych, red. A. Bronk, Z. 

Wiśniewskiego, M. Wojdyło-Preisner, Warszawa 2014, gdzie proponowane są dwa nowe narzędzia – specjalnie opracowa-

ne unikatowe kwestionariusze scoringowe do diagnozowania stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Narzędzia 

te umożliwiają wczesne i dokładne wskazanie osób szczególnie zagrożonych długim pozostawaniem bez pracy. Wczesna 

identyfikacja tej grupy ryzyka pozwoli pracownikom służb zatrudnienia podejmować działania zapobiegające długookre-

sowemu bezrobociu zanim wystąpi szereg ujemnych konsekwencji związanych z jego powstaniem.

8. Należałoby również rozważyć utworzenie lokalnego systemu promocji gospodarczej sprofilowanego pod kątem np. kon-

kretnej gminy i jej zapotrzebowania na pracowników. Wówczas można byłoby proponować szkołom konkretne kierunki 

kształcenia, czy konkretne kursy, szkolenia. 

9. Dostępność niemieckiego rynku pracy, w kontekście niskiej jakości lokalnego rynku pracy może prowadzić do drenażu siły 

roboczej. Ten fakt będzie w przyszłości utrudniał lokalizację prywatnych inwestycji w regionie, ponieważ jednym z czynni-

ków warunkujących podjęcie decyzji o inwestycji jest dostępność zasobów ludzkich. Istnieje więc silna potrzeba zadbania 

nie tylko o tworzenie warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych, ale również do zwiększania jakości 

oferowanej pracy pod względem płacy, możliwości rozwoju i przywilejów pracowniczych. 

49 Art. 66a. 1. „Starosta samodzielnie lub we współpracy z innymi organami, organizacjami i podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy oraz 

pracodawcami, w celu aktywizacji zawodowej osób, o których mowa w art. 49a, inicjuje i realizuje programy specjalne”.
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Rozdział 6. Diagnoza w obszarze edukacji i kultury 
– Małgorzata Sikorska

Współczesna edukacja jest wielkim wyzwaniem zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. W ciągu ostatnich lat polskie 

szkolnictwo ulegało istotnym zmianom, poprzez kolejne nowelizacje ustawy o systemie oświaty50, od zmian struktury edukacji 

w 1999 r. (wprowadzenie gimnazjów), przez zmianę podstawy programowej, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, po 

ostanie zmiany, polegające na obniżeniu wieku szkolnego w 2009 r. oraz dostępie do darmowych podręczników w szkołach 

w 2014 r.

System edukacji w Polsce obejmuje placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad-

gimnazjalne oraz szkoły wyższe. Nie obejmuje on natomiast opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Opieka nad najmłodszymi 

należy do zadań polityki społecznej państwa.

6.1. Opieka żłobkowa 

Opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Oprócz zna-

nej wszystkim od lat formy, jaką jest żłobek, ustawa dopuszcza jeszcze funkcjonowanie klubów dziecięcych oraz dziennych 

opiekunów. Na terenie powiatu słubickiego, zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

funkcjonują 3 żłobki: 1 żłobek samorządowy w Słubicach oraz 2 żłobki prywatne w Słubicach i w Rzepinie oraz zarejestrowa-

nych jest 4 dziennych opiekunów w Słubicach. Jeszcze na przełomie 2011/2012 w powiecie słubickim działały tylko 2 żłobki 

(w Słubicach), w 2013 liczba ta wzrosła do 3. 

Tabela 28. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 

Gmina
Żłobki i kluby dziecięce Liczba dzieci w żłobkach Odsetek dzieci w wieku 

żłobkowym korzystających w 2012 r.2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

Cybinka 0 0 0 0 0

Rzepin 0 1 0 12 4%

Górzyca 0 0 0 0 0

Ośno Lubuskie 0 0 0 0 0

Słubice 2 2 84 130 21%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012.

Tabela 29. Wydatki na opiekę żłobkową 

Gmina
Wydatki na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

2011 2012 2013

Rzepin - - 12 500

Słubice 924 505 787 466 976 851

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.

50 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
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6.2. Edukacja przedszkolna

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed gminami jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej (scholaryzacja przed-

szkolna). Do 2008 r. jedyną dostępną formą edukacji przedszkolnej były przedszkola. W celu zwiększenia upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany legislacyjne ułatwiające dostęp do wychowa-

nia przedszkolnego dzieci w wieku do 5 roku życia. Wprowadzone w 2008 r. zmiany51 pozwoliły na tworzenie, obok istnieją-

cych w systemie przedszkoli, także punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego. Umożliwienie tworze-

nia punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego przyczyniło się do zwiększenia dostępu do edukacji 

przedszkolnej dzieciom od 3 do 5 roku życia z różnych środowisk, zarówno miejskich, jak i wiejskich. 

Obecnie wychowanie przedszkolne może być realizowane w  publicznych i  niepublicznych przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w  szkołach podstawowych oraz w  innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania 

przedszkolnego i punktach przedszkolnych.

Scholaryzacja przedszkolna w ostatnich latach wiele zawdzięcza dostępności funduszy europejskich, jak również uela-

stycznieniu rozwiązań ustawowych. Od 2007 r. poziom scholaryzacji przedszkolnej podniósł się w Polsce średnio z poniżej 

40% do około 65%. Rozkład geograficzny i społeczny tego wzrostu nie jest jednak równomierny, a w wielu regionach dalece 

niewystarczający. Od decyzji władz gminnych, zarówno organizacyjnych jak i  budżetowych, zależy dalszy rozwój edukacji 

przedszkolnej. 

Poziom scholaryzacji przedszkolnej na terenie powiatu słubickiego utrzymuje się na poziomie krajowym. W roku szkolnym 

2011/2012 wyniósł około 69%, a do roku szkolnego 2012/2013 wzrósł do około 71%. Powodem takiego poziomu scholaryzacji 

jest fakt, że dostępne przedszkola nie zapewniają odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci. W Rzepinie, Ośnie Lubuskim i Słubicach 

poziom scholaryzacji wrósł o kilka punktów procentowych, w Górzycy utrzymał się na tym samym poziomie, jedynie w Cybince 

zmniejszył się o 10%, czego powodem może być mniejsza ilość dzieci korzystających z opieki w placówkach przedszkolnych.

Tabela 30. Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2011/2012 

Gmina

Placówki wychowania 
przedszkolnego Miejsca 

w przedszkolach

Dzieci w placówkach odsetek dzieci 
w placówkach 

przedszkolnychw tym 
przedszkola

w tym
przedszkola

Cybinka 5 2 175 258 175 78%

Rzepin 3 2 250 300 251 62%

Górzyca 6 1 40 124 27 57%

Ośno 
Lubuskie

3 1 115 197 102 58%

Słubice 14 5 515 680 516 76%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

51 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia 

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 7 z 2008 r., poz.38) 
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Tabela 31. Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2012/2013 

Gmina

Placówki wychowania 
przedszkolnego Miejsca 

w przedszkolach

Dzieci w placówkach odsetek dzieci 
w placówkach 

przedszkolnychw tym 
przedszkola

w tym 
przedszkola

Cybinka 5 3 200 225 166 68%

Rzepin 3 2 250 305 257 63%

Górzyca 6 1 40 124 29 57%

Ośno 
Lubuskie

3 1 115 212 102 63%

Słubice 15 7 637 745 606 83%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z analizy danych wynika, że najniższy poziom scholaryzacji na terenie powiatu dotyczy edukacji przedszkolnej, nie mniej jed-

nak nie jest on niepokojący, ponieważ nie odbiega znacząco od średniej krajowej. W roku szkolnym 2011/2012 wyniósł 66%, 

ale w roku szkolnym 2012/2013 wynosił już 67% i będzie on rósł, choćby ze względu na fakt powstawania nowych placówek 

wychowania przedszkolnego (niepubliczne przedszkole w Rzepinie) oraz utworzenie dodatkowych 100 miejsce w nowej siedzi-

bie przedszkola w Słubicach. 

6.3. Szkolnictwo

„Z prognozy demograficznej GUS52 wynika, że liczba dzieci i młodzieży w wieku 7-24 lata zmniejszy się do prawie 6 mln w roku 

2030. Liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie zmniejszać się w perspektywie do 2020 r. W roku 2020 ludzi w wieku 

poprodukcyjnym będzie o 45% więcej w stosunku do roku 2000. Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w ostatnich latach 

jest stały wzrost poziomu wykształcenia Polaków, związany z  rosnącymi aspiracjami edukacyjnymi. Od 1988 r. liczba osób 

z wykształceniem wyższym wzrosła o 52%, ale nadal pozostaje niższa niż w krajach rozwiniętych. Podobnie wygląda sytuacja 

osób z wykształceniem średnim (wzrost o 23%), zmalała natomiast liczba osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym 

podstawowym (o 34%)”53. 

Na terenie powiatu słubickiego funkcjonuje 18 szkół podstawowych, w tym 1 specjalna, 9 gimnazjów, w tym 1 specjalne 

i 13 szkół ponadgimnazjalnych.

Tabela 32. Szkoły podstawowe 2011/2012 i 2012/2013 

Gmina

Liczba szkół
w tym specjalnych Liczba uczniów Liczba ludności 

w wieku 7-12 lat 
w 2012 r.2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

Cybinka 2 2 427 434 440

Rzepin 2 2 622 630 649

Górzyca 4 4 283 276 304

Ośno Lubuskie 2 2 372 363 388

Słubice 7 8 1 076 1067 1 082

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

52 Prognoza ludności na lata 2003-2030, Główny Urząd Statystyczny.
53 Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013 Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
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Tabela 33. Gimnazja 2011/2012 i 2012/2013 

Liczba szkół,
w tym specjalnych Liczba uczniów Liczba ludności 

w wieku 13-15 lat 
w 2012 r.2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

Cybinka 1 1 261 243 263

Rzepin 2 2 321 290 319

Górzyca 1 1 150 163 173

Ośno Lubuskie 1 1 221 210 219

Słubice 4 4 680 644 571

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Scholaryzacja w szkołach podstawowych i gimnazjach sięga powyżej 90%, co jest wynikiem realizacji ustawowego54 obowiązku 

szkolnego przez dzieci i młodzież. Trwa on do czasu ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

Później realizacja obowiązku nauki nakłada na uczniów, którzy ukończyli gimnazjum, obowiązek nauki do ukończenia 18 roku życia.

W roku szkolnym 2012/2013 na terenie powiatu słubickiego funkcjonowało 13 szkół ponadgimnazjanych. Liczba uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła:

• zasadnicze szkoły zawodowe – 185;

• licea ogólnokształcące – 714;

• technika – 799.

Na terenie powiatu słubickiego funkcjonuje również Collegium Polonicum, które jest wspólną placówką naukowo-badaw-
czą dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zadaniem Collegium Polonicum jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy 

między Polską a Niemcami55. Jest to jedyna placówka na terenie powiatu słubickiego, która daje możliwość kształcenia na po-

ziomie wyższym. Wśród kierunków studiów, dostępnych dla studentów Collegium Polonicum od momentu założenia wymienić 

można: politologię, kulturoznawstwo, ochronę środowiska, gospodarkę przestrzenną, filologię polską, filologię polską jako 

obcą, fizykę o specjalności informatyka i prawo, a także nowy kierunek bezpieczeństwo narodowe (od 2013 r.)

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby absolwentów poszczególnych kierunków. Od 1998 r. liczba absolwen-

tów rosła, z 59 osób aż do osiągnięcia w 2006 r. liczby 411 osób. Od tego też roku liczba absolwentów stale maleje. Najwięk-

szym zainteresowaniem cieszyła się politologia oraz w dalszym ciągu prawo. 

Tabela 34. Absolwenci Collegium Polonicum w Słubicach

Absolwenci 1998 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

Politologia I stopnia 146 40 51 39 27 26 30 27 28 11 7 432

Politologia II stopnia 
( j. angielski) 10 11 9 6 14 10 14 13 6 8 101

Kulturoznawstwo 
II stopnia ( j. angielski)                   3 3

Ochrona środowiska
 I stopnia 110 35 47 38 34 33 18 22 16 10 8 371

Gospodarka 
przestrzenna, I stopnia             30 32 37   99

Gospodarka 
przestrzenna

 (studia magisterskie)
  33 37 30 31 28 26 20 1   206

54 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, op.cit.
55 Collegium Polonicum, http://www.cp.edu.pl/pl/o_nas/index.html, 09.11.2014. 
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Absolwenci 1998 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

Filologia polska, spec. 
nauczycielska I stopnia 10 20 14 8 11 9 5 2 0   79

Filologia, spec. Filologia 
polska jako obca             4 11 7 7 29

Fizyka, spec. Informaty-
ka stosowana, I stopnia 16 16 24 21 19 4 3 2 0   105

Prawo 308 43 61 59 48 42 41 57 53 46 56 693

Filologia polska 
niestacjonarna 

zaoczna I stopnia
18 13 9 11 1 0 0 0 0   52

Filologia polska 
niestacjonarna 

zaoczna II stopnia
    16 1 1 0 0 0 0   18

Politologia niestacjo-
narna zaoczna I stopnia 117 96 100 66 26 29 31 23 11 18 517

Politologia niestacjonar-
na zaoczna II stopnia     66 35 38 22 15 22 18   216

Razem 564 289 348 411 287 242 191 234 222 147 107 2 921

Źródło: Collegium Polonicum w Słubicach.

W  bieżącym roku akademickim 2014/2015 na I  rok przyjęto łącznie 196 studentów na następujące kierunki studiów: bez-

pieczeństwo narodowe, filologia polska jako obca (studiaI stopnia stacjonarne), filologia – spec. filologia germańska (studia 

stacjonarne I stopnia), kulturoznawstwo, spec. komunikacja międzynarodowa (studia II stopnia stacjonarne w j. angielskim), 

prawo (dla studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina) – studia jednolite magisterskie. Ponadto uruchomiono 2 nowe 

kierunki studiów w języku angielskim. Są to anglistyka i stosunki międzynarodowe, na które przyjęto odpowiedni 15 studentów 

(anglistyka) i 7 studentów (stosunki międzynarodowe).56

Tabela 35. Liczba studentów cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014 

Kraj Ilość studentów

Irak 1

Białoruś 14

Chiny 1

Francja 1

Hiszpania 1

Kazachstan 10

Litwa 1

Niemcy 36

Pakistan 1

Rosja 21

Słowacja 1

Ukraina 45

Wietnam 1

razem: 134

Źródło: Collegium Polonicum w Słubicach.

56 Dane Collegium Polonicum w Słubicach.
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Ze względu na przygraniczne położenie i charakter uczelni przyciąga ona również studentów z  innych krajów. W roku 

akademickim 2013/2014 było ich łącznie 134 osoby. Taka liczba studentów zagranicznych (w porównaniu do łącznej liczby osób 

przyjętych na studia w Collegium Polonicum) wpływa na fakt, iż Collegium Polonicum staje się jedną z najbardziej umiędzy-

narodowionych jednostek uniwersyteckich w Polsce i, co powinno mieć znaczenie w polityce regionu, dotyczącej tworzenia 

oferty kulturalnej oraz sposobów spędzania wolnego czasu dla studentów, ale także w polityce pracodawców na rynku pracy. 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród mieszkańców powiatu słubickiego poproszono respondentów o ocenę 

dostępu do różnych form edukacji na terenie powiatu. Ocena ta wypadła bardzo podobnie zarówno wśród mieszkańców wsi, 

jak i miasta. Dostępność do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli oceniono na poziomie 

zdecydowanie dobrym. Dostęp do szkół wyższych mieszkańcy miasta oceniają na poziomie dobrym (31%), wśród mieszkań-

ców wsi natomiast już tylko 25% ankietowanych oceniło dobrze dostęp do szkół wyższych. 30% ankietowanych mieszkańców 

wsi udzieliło tu odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Taka ocena dostępności może świadczyć o tym, że mieszkańcy wsi są mniej 

zainteresowani podejmowaniem studiów wyższych, intuicyjnie czują, że młodzież tam mieszkająca ma mniejsze szanse na 

osiągnięcie sukcesu na studiach. Do głosu może dochodzić tu tzw. „kompleks prowincji”, bo podjęcie studiów wyższych wiąże 

się z koniecznością wyjazdu do większej miejscowości. 

Wykres 37. Ocena dostępu do form edukacji na terenie powiatu słubickiego 

    Miasto     Wieś

Źródło: opracowanie własne.

Wydaje się, że warto w tym miejscu powołać się na bardzo interesujące badania opinii publicznej, dotyczące obszaru edu-

kacji. Zgodnie z badaniem Polska szkoła AD 2014 zrealizowanym przez CBOS, oceny systemu szkolnictwa znacząco różnią 

się w zależności od wykształcenia i miejsca zamieszkania ankietowanych. Mieszkańcy średnich i dużych miast (powyżej 100 

tys. mieszkańców) system edukacyjny oceniają znacznie gorzej niż respondenci z mniejszych miejscowości. Ponadto odsetek 

niezadowolonych wyraźnie rośnie wraz z wykształceniem (od 18% wśród badanych z wykształceniem podstawowym, do 44% 

wśród ankietowanych z wykształceniem wyższym). Niemal połowa badanych z wykształceniem wyższym wyraża krytyczne 

opinie o polskich szkołach – może to być efektem zarówno wyższych oczekiwań tej grupy badanych, jak i ich bardziej wnikliwej 

oceny procesu kształcenia57.

57 Polska szkoła AD 2014, Raport z badań nr 93/2014, CBOS, Warszawa 2014.
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Tabela 36. Ocena systemu szkolnictwa 

Czy polski system 
szkolnictwa ocenia Pan(i), 
ogólnie rzecz biorąc, jako:

Wskazania respondentów według terminów badań

IV 1998 VI 2001 V 2007 VI 2014

w procentach

zdecydowanie dobry 4
58

1
43

3
51

4
59

raczej dobry 54 42 48 55

raczej zły 26
31

32
42

28
36

22
30

zdecydowanie zły 5 10 8 8

trudno powiedzieć 11 11 15 15 13 13 11 11

Źródło: Polska szkoła AD 2014, Raport z badań nr 93/2014, CBOS, Warszawa 2014. 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na terenie powiatu słubickiego zapytano respondentów, czy przedszkole, szkoła 
umożliwiają rozwój dziecka. Niemal 1/3 respondentów, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, wyraziło negatywne opinie na 
ten temat. Prawie połowa kobiet – 47% i 39% badanych mężczyzn uważa natomiast, że przedszkole/szkoła umożliwia rozwój 
dziecka.

Wykres 38. Czy przedszkole/szkoła umożliwiają rozwój dziecka?

   Mężczyźni     Kobiety

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 37. Rozwój zainteresowań w przedszkolu/szkole według wykształcenia 

Czy przedszkole/szkoła 
umożliwiają rozwój zainteresowań 

Pana(i) dziecka?

Wskazania respondentów ze względu na wykształcenie

podstawowe zawodowe średnie wyższe

w procentach

zdecydowanie dobry 24
38

42
48

36
42

35
44

raczej dobry 14 6 6 9

raczej zły 21
28

13
19

17
25

24
36

zdecydowanie zły 7 6 8 12

trudno powiedzieć 34 34 33 33 33 33 32 20

Źródło: opracowanie własne.

10%

21%

30%

32%

7% 8%

21%

24%

38%

9%

Zdecydowanie nie 

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Trudno powiedzieć 

Raczej nie 

Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego | Rozdział 6. Diagnoza w obszarze edukacji i kultury | 69



Znaczne różnice w odpowiedziach widać, jeśli weźmiemy pod uwagę wykształcenie ankietowanych. Około 40% ankietowa-
nych we wszystkich grupach wiekowych uważa, że szkoła umożliwia rozwój zainteresowań dziecka. W przypadku odpowiedzi 
negatywnej najwięcej, bo 1/3 badanych (osoby z wyższym wykształceniem), uważa, że przedszkole/szkoła tego nie umożliwia. 
Związane to może być z faktem, że osoby wyżej wykształcone przywiązują zdecydowanie większą uwagę do rozwoju zainte-
resowań dzieci.

A. Wyniki sprawdzianu „szóstoklasisty” 

Przystąpienie do sprawdzianu58 na koniec VI klasy jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimal-
nego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać (nie ma progu zdawalności)59. Do 2014 r. sprawdzian obejmował wiadomości i umie-
jętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do matematyki 
i języka polskiego, natomiast od 2015 r. obejmował będzie trzy kluczowe przedmioty nauczane na dwóch pierwszych etapach 
edukacyjnych, tj. język polski, matematykę i język obcy nowożytny. 

Tabela 38. Wyniki sprawdzianu

Średnia liczba punktów
(max. do zdobycia 40 punktów)

2012 2013

okręg 22,01 23,37

woj. lubuskie 22,27 23,98

powiat słubicki 21,52 24,33

gmina Cybinka 20,52 24,06

gmina Rzepin 21,41 24,02

gmina Górzyca 21,82 24,00

gmina Ośno Lubuskie 20,87 22,21

gmina Słubice 22,11 25,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Uczniowie klas szóstych gminy Rzepin, Górzyca i Słubice osiągnęli na sprawdzianach w 2012 r. wyniki porównywalne 
do wyników wojewódzkich. Znacznie poniżej tej średniej wypadły 2 gminy: Cybinka i Ośno Lubuskie. W roku 2013 natomiast 
uczniowie osiągnęli, w porównaniu do 2012 r., wyższe wyniki (powyżej średniej województwa lubuskiego). Poniżej tej średniej 
sprawdzian napisali uczniowie gminy Ośno Lubuskie.

B. Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w III klasie gimnazjum i jest obowiązkowy. Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień 
opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, wiedza o społe-
czeństwie – WOS), matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, biologia, chemia) oraz dla języka obcego nowożytne-
go, nauczanego w szkole, jako obowiązkowy (na terenie powiatu słubickiego: język angielski i język niemiecki).

Uczniowie gimnazjów na terenie powiatu słubickiego osiągnęli na egzaminie gimnazjalnym w latach 2012 i 2013 wyniki porów-
nywalne do wyników uczniów województwa lubuskiego. Poniżej średniej województwa z przedmiotów humanistycznych i matema-
tyczno-przyrodniczych wypadli uczniowie gminy Słubice, lepsze wyniki osiągnęli natomiast na egzaminie z języka obcego.

58 Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 

Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.).
59 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015, http://www.oke.poznan.pl/files/cms/83/sprawdzian_od_2015.pdf, 15.09.2014.
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Tabela 39. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

Średnie wyniki procentowe dla poszczególnych części

historia i WOS jęz. polski przedmioty 
przyrodnicze matematyka jęz. angielski 

(podstawa)
jęz. angielski 

(rozszerzenie)
jęz. niemiecki 

(podstawa)
jęz. niemiecki 
(rozszerzenie)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

okręg 59,48 56,17 63,10 59,45 48,89 57,59 45,91 46,64 62,13 61,80 45,93 45,35 56,32 57,74 30,99 37,85

woj. 
lubuskie 59,52 56,24 64,86 59,92 49,18 57,81 45,96 46,72 62,72 62,64 48,97 50,05 58,21 58,96 31,70 38,47

powiat 
słubicki 57,89 54,97 61,91 58,83 48,12 56,08 44,62 44,42 58,76 67,74 33,62 42,67 60,81 61,96 31,08 35,25

gmina 
Cybinka 59,79 53,35 63,95 56,41 54,33 58,45 55,57 53,66 64,60 65,88 - 38,12 63,90 58,93 29,42 27,15

gmina 
Rzepin 58,57 58,95 59,37 62,09 46,14 58,70 41,42 43,92 54,48 58,30 29,00 42,32 60,63 62,28 28,85 39,95

gmina 
Górzyca 65,71 55,10 62,83 56,27 50,80 56,82 47,90 37,56 62,25 48,76 - - 59,35 67,03 27,49 39,53

gmina 
Ośno Lub. 61,85 56,25 65,05 63,84 51,00 59,89 49,42 49,46 50,94 62,19 27,17 37,67 57,35 47,00 27,41 24,00

gmina 
Słubice 54,39 52,88 61,58 57,07 45,97 52,26 41,04 41,38 63,79 68,29 65,11 54,95 61,10 62,9 33,91 34,39

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

C. Wyniki egzaminu maturalnego

Matura jest egzaminem przeprowadzanym na kolejnym etapie kształcenia. W 2012 r. egzaminy maturalne w województwie 
lubuskim zdawało 7 801 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a w roku 2013 – 7 554 absolwentów. 

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2013 r. w Lubuskiem była najwyższa od roku 2010, kiedy wprowadzono obowiąz-
kowy egzamin z matematyki. 
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Mapa 5. Zdawalność matury w województwie lubuskim 

Źródło: Wyniki egzaminu maturalnego. Raporty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu 2012 i 2013 r.

W badaniu ankietowym na terenie powiatu słubickiego zapytano respondentów o ich opinie na temat tego, czy szkoły przygoto-
wują w sposób wystarczający do przystąpienia do: sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i matury. Ana-
liza odpowiedzi wskazuje, że prawie połowa badanych (44%) odpowiedziało pozytywnie na zadane pytanie, tylko 1/4 badanych 
uważa, że szkoła nie przygotowuje odpowiednio do tychże egzaminów. Jeśli weźmiemy pod uwagę wiek respondentów, to najwy-
żej ocenili przygotowanie do egzaminów zewnętrznych badani w wieku 45-54 lata (49%) oraz w wieku 35-46 lat (46%). Biorąc 
natomiast pod uwagę wykształcenie badanych, to 52% respondentów z wykształceniem podstawowym i 46% respondentów 
z wykształceniem wyższym uważa, że szkoła wystarczająco przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych.

2012  2013 

 

 

ŚREDNIA KRAJOWA: 80,00% 
LUBUSKIE: 82,34% 
w tym absolwenci: 
liceum ogólnokształcące – 91,74% 
liceum profilowane – 56,32% 
technikum – 72,52% 
szkoły uzupełniające – 24,00% 

ŚREDNIA KRAJOWA: 81,00% 
LUBUSKIE: 83,15% 
w tym absolwenci: 
liceum ogólnokształcące – 91,13% 
liceum profilowane – 71,43% 
technikum – 73,72% 
szkoły uzupełniające – 22,29% 
 

zdawalność powyżej średniej krajowej 
 

zdawalność równa średniej krajowej 
 

zdawalność poniżej średniej krajowej 
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Wykres 39. Czy szkoła przygotowuje do sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, matury? 

Źródło: opracowanie własne

1/3 badanych nie potrafiła odpowiedzieć na zadane pytanie i udzieliła odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Biorąc pod uwagę wiek 
respondentów, były to osoby w wieku 18-24 lata (34%), osoby w wieku 25-34 lata (36%) oraz 55-64 lata (34%) i powyżej 65 
roku życia (45%). Ich odpowiedzi mogą wynikać z faktu, że ich dzieci nie uczęszczają jeszcze do szkoły lub zakończyły proces 
edukacyjny wiele lat temu i temat egzaminów i sprawdzianów jest im obcy. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki ankiety miesz-
kańców wsi i miasta to nie wykazały one znacznych różnić. Prawie połowa ankietowanych (43% w mieście i 48% na wsi) od-
powiedziało, że szkoła przygotowuje do sprawdzianów zewnętrznych. 30% ankietowanych w obu przypadkach odpowiedziało 
„trudno powiedzieć”.

6.4. Finansowanie oświaty

Zmiany w systemie edukacji są dużym wyzwaniem finansowym dla organów prowadzących te jednostki. W dużej mierze edu-
kacja finansowana jest ze środków publicznych. Finansowanie zadań oświatowych, od przedszkola do szkoły policealnej, leży 
w gestii poszczególnych samorządów. Aby sfinansować te zadania, samorządy wykorzystują środki z różnych źródeł. Najważ-
niejszym z nich jest część oświatowa subwencji ogólnej, jednakże samorządy finansują oświatę również z dochodów własnych, 
opłat rodziców, kredytów bankowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zadanie związane z prowadzeniem placówek przedszkolnych na terenie gminy jest jej zadaniem własnym, finansowanym 
z własnego budżetu. Do 2013 r. gminy musiały zaplanować w swoim budżecie środki na funkcjonowanie placówek przedszkol-
nych, prowadzonych przez siebie z  uwzględnieniem opłat pobieranych przez rodziców oraz na dotacje na rzecz placówek 
przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty, bez dodatkowych środków z budżetu państwa. Po nowelizacji ustawy 
o systemie oświaty w czerwcu 2013 r. gminy otrzymują od 1 września 2013 r. dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2013 r. (od września do grudnia) miesięczna wysokość dotacji na 1 dziecko objęte 
edukacją przedszkolną, otrzymywanej przez samorządy z budżetu państwa, wynosiła 103,50 zł, w 2014 r. zmniejszyła się do 
100,66 zł. 
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17%
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38%

6%

zdecydowanie nie
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trudno powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie tak
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Tabela 40. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
w latach 2013-2014 

Gmina

Wysokość otrzymanej dotacji celowej Przyrost 
liczby dzieci 

w 2014r. 
2013r.

(wrzesień-grudzień)
Liczba dzieci, na któ-
re przyznano dotację 2014 r. Liczba dzieci, na które 

przyznano dotację

Cybinka 93 150 zł 225 309 240 zł 256 14%

Rzepin 126 270 zł 305 396 214 zł 328 7%

Górzyca 51 336 zł 124 181 196 zł 150 21%

Ośno Lubuskie 87 768 zł 212 254 882 zł 211 -

Słubice 308 430 zł 745 914 433 zł 757 2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MEN.

Analizując powyższą tabelę należy zauważyć również, że we wszystkich gminach powiatu słubickiego, oprócz Ośna Lubuskie-

go, w którym liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną utrzymała się na tym samym poziomie, nastąpił wzrost liczby dzieci 

objętych edukacją przedszkolną. Najwyższy, bo aż o 21% nastąpił w Górzycy. Powyższa tabela pokazuje, że gminy w miarę 

swoich możliwości i  potrzeb (wzrost liczby dzieci) tworzą nowe miejsca w  przedszkolach lub innych formach wychowania 

przedszkolnego. Większe zapotrzebowanie na miejsca placówkach wychowania przedszkolnego, znajdzie swoje odzwiercie-

dlenie w liczbie uczniów w szkołach podstawowych, a później konsekwentnie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, 

i będzie związane z koniecznością utworzenia większej liczby oddziałów.

Samorządy finansują zadania oświatowe ze środków subwencji oświatowej. Algorytm podziału dotacji kładzie nacisk na 

finansowanie zadań oświatowych zależnie od liczby uczniów, ich zamieszkiwania na terenach wiejskich, poziomu nauczania 

(szkoły ponadgimnazjalne). Częściowo algorytm uwzględnia też jakość kadry nauczycielskiej, ze względu na stopień awansu 

zawodowego60. 

 
Tabela 41. Subwencja oświatowa w latach 2011-2013 

Wysokość subwencji (wydatki na oświatę) w tys. zł

2011r. 2012r. 2013r. 

powiat słubicki 12 098 (13 717) 12 807 (14 786) 12 611 (15 043)

Cybinka 5 370 (6 404) 5 282 (6 599) 5 214 (7 158)

Rzepin 6 939 (11 147) 7 701 (11 822) 7 569 (13 062)

Górzyca 3 703 (5 296) 3 902 (4 962) 3 992 (4 854)

Ośno Lubuskie 4 597(6 352) 4 861 (6 752) 4 700 (5 871)

Słubice 8 127 (16 026) 8 694 (17 053) 8 648 (19 275)

Źródło: opracowanie własne na podst. danych GUS, RIO, sprawozdań RB 27S i sprawozdań z wykonania budżetu.

Wysokość subwencji w latach 2011 – 2012, ustalanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, otrzymanej przez poszczególne 

gminy powiatu słubickiego oraz powiat słubicki przedstawia powyższa tabela. Pokazuje ona również, że subwencja oświato-

wa nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminy na realizację zadań oświatowych, nałożonych na nie na mocy ustawy 

o systemie oświaty. Nasuwa się tu wniosek, że realizacja zadań oświatowych pochłania bardzo duży procent środków finanso-

wych samorządów, i pomimo optymalizacji wydatków, związanych z realizacją zadań oświatowych, samorządom nie udaje się 

zmniejszyć kosztów prowadzenia i działalności poszczególnych szkół i przedszkoli.

60 U. Blicharz, Wyzwania organizacyjne i  finansowe samorządów w  związku z  realizacją reform w  oświacie, [w:] Optymalizacja organizacji oświaty 

samorządowej w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji, red. W. Magdonia, Wrocław 2013, s. 61.
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Tabela 42. Wydatki na oświatę

Wydatki budżetu w %

2011 2012 2013

powiat 16,8 25,8 25,6

Cybinka 30,1 30,3 33,3

Rzepin 39,8 39,9 40,2

Górzyca 27,5 32,4 31,2

Ośno Lubuskie 27,6 29,2 26,1

Słubice 29,6 31,1 32,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W 2013 r. w powiecie subwencja oświatowa pokryła około 84% wydatków na realizację zadań oświatowych leżących po stronie 

starostwa powiatowego. W przypadku czterech gmin subwencja oświatowa pokryła ponad 50% wydatków na oświatę: Rzepin 

– 58%, Cybinka – 73%, Ośno Lubuskie – 80%, Górzyca – 83%. Najwięcej do realizacji zadań oświatowych dołożyła w 2013 r. 

gmina Słubice, bo aż 56% otrzymanej subwencji. Subwencja oświatowa pokryła w jej przypadku 44% wydatków na oświatę. 

Dość istotnym źródłem finansowania zadań oświatowych samorządów są również fundusze europejskie. Tylko w ramach 

programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 samorządy miały możliwość aplikowania o środki na projekty roz-

wojowe dla szkół, rozwój edukacji przedszkolnej i zawodowej w konkursach otwartych i systemowych. Wszystkie gminy po-

wiatu realizowały w  swoich szkołach projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i  wychowania uczniów klas 

I-III szkoły podstawowej”, w  ramach którego pozyskały środki na realizację dodatkowych zajęć dla najmłodszych uczniów. 

Jak wynika z bazy podpisanych umów Europejskiego Funduszu Społecznego województwa lubuskiego61 samorządy były też 

aktywne w konkursach otwartych. Wśród przykładowych projektów, na które samorządy otrzymały dofinansowanie w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego wymienić można projekty realizowane przez:

• Zespół Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Słubicach: „Aktywni zawodowo wygrywają” z dofinansowaniem w wysokości 

431 887 zł, „Apetyt na kwalifikacje” – 165 193 zł;

• Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach: „Mamo, jestem przedszkolakiem!” – 171 293 zł, „Eduk@cja na miarę potrzeb” 

– 312 295 zł, „Idę do przodu!” – 642 730 zł;

• Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach: „Rosną mi skrzydła” – 161 042 zł;

• Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach: „Jestem, doświadczam, odkrywam świat” – 118 249 zł;

• Szkołę Podstawową nr 3 w Słubicach: „Szlifiernia diamentów” – 115 007 zł;

• gminę Górzyca: „Ala ma kota” – 766 960 zł, „Dziś dobry start – jutro pewny sukces” – 1 310 4889 zł;

• gminę Ośno Lubuskie: „Razem można więcej” – 293 420 zł.

6.5. Kultura i sport

„Zasadniczym elementem przygotowania do życia w  społeczeństwie jest kultura. Kompetencje kulturalne w  dużej mierze 

znacząco wpływają na zdolności gospodarowania, zdobywania wiedzy, współpracy, tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Po-

ziom wykształcenia wyznacza w zasadniczy sposób poziom uczestnictwa w kulturze – im wyższy poziom wykształcenia, tym 

wyższe kompetencje w zakresie rozumienia wytworów kultury i ich oceny oraz tworzenia kultury. Niepokojącym zjawiskiem 

jest więc spadek czytelnictwa, niskie uczestnictwo w kulturze, niski poziom wiedzy o kulturze własnej i innych krajów, proces 

redukowania pola aktywności kulturalnej do korzystania jedynie z oferty środków masowego przekazu, a przy tym prefero-

wania mniej ambitnej oferty programowej telewizji i radia oraz eliminowania audycji o treściach bardziej wszechstronnie roz-

wijających osobowość. Stan infrastruktury kulturalnej pogarsza się, zmniejsza się także liczba placówek kulturalnych. Mimo 

stosunkowo niewielkich zmian instytucjonalnych w sektorze teatrów i instytucji muzycznych, zmniejszyła się liczba organizo-

wanych przedstawień i koncertów, co pociągnęło za sobą także zmniejszenie się liczby słuchaczy i widzów. Alarmujące jest 

także ciągłe powiększanie się nierówności w dostępie do kultury między miastem a obszarami wiejskimi. Tempo pogarszania 

się stanu dostępu do kultury jest znacznie szybsze na obszarach wiejskich. Przyczyną mniejszego niż w mieście uczestnictwa 

w kulturze na wsi są niewystarczające środki na prowadzenie działalności i niedorozwój lokalnej infrastruktury kulturalnej”62.

61 http://www.efs.lubuskie.pl/system/obj/4378_Baza_Umowy_i_aneksy_konkursowe_08_10_2014.pdf
62 Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013 Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
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Najważniejszym organizatorem imprez kulturalnych w gminach na terenie powiatu są ośrodki kultury. We wszystkich gmi-

nach powiatu słubickiego funkcjonują domy kultury i to one w dużej mierze organizują różnego rodzaju imprezy, od koncertów, 

spektakli teatralnych, po spotkania ze znanymi ludźmi i duże masowe, plenerowe imprezy (Dni Cybinki, Dni Ośna Lubuskiego, 

Dni Rzepina, Dni Hanzy i Festiwal Most w Słubicach). Do zadań domów kultury należy również organizowanie czasu pozaszkol-

nego dzieciom i młodzieży w formie popołudniowych zajęć przeprowadzanych przez wykwalifikowanych instruktorów. 

Oferta kulturalno-rozrywkowa w poszczególnych gminach jest bardzo zróżnicowana. We wszystkich gminach, domy kul-

tury organizują mieszkańcom różnego rodzaju zajęcia od sportowych, tanecznych, plastycznych na muzycznych kończąc. 

Tam też tworzą się i działają chóry i zespoły muzyczne. W Rzepinie, Cybince i Ośnie Lubuskim corocznie odbywają się tzw. Dni 

miasta, w Górzycy Festiwal Aniołów. Najciekawiej przedstawia się oferta Słubic, w których większość dużych imprez, ze wzglę-

du na sąsiedztwo Frankfurtu nad Odrą, ma charakter transgraniczny. Ten walor polsko-niemiecki jest obecny w większości 

imprez lokalnych, co niewątpliwie przyciąga mieszkańców Słubic do Frankfurtu/O i odwrotnie. Wymienić tu można Dni Hanzy, 

Festiwal Sztuki MOST, Festiwal Transvocale, Aktywny Kalendarz Adwentowy, Preludium Bożonarodzeniowe, wspólne obchody 

Dni Europy. Frankfurt/O oferuje szeroką gamę wydarzeń kulturalnych, z której również korzystają Polacy. Wśród najbardziej 

popularnych miejsc wymienić można koncerty w Hali Koncertowej (tzw. filharmonii), kino, Forum Kleista, które oferuje repertu-

ar klasycznej opery i operetki, poprzez teatr, koncerty. W Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury od 10 lat działa również Galeria 

OKNO, której podstawowym celem jest organizowanie wystaw oraz pomoc w poznaniu i akceptowaniu nowych nurtów w sztu-

ce. Galeria tworzy warunki do prezentacji obrazów, fotografii, obiektów, instalacji oraz działań multimedialnych63. Od 5 lat, tj. od 

2010 roku w galerii odbywa się Festiwal Nowej Sztuki „lAbiRynT”, podczas którego organizowane są wystawy, wykłady, spotka-

nia z artystami, prezentacje filmowe i koncerty. Od 2010 r. podczas festiwali wystawiło swoje prace 721 artystów z 14 krajów64. 

Dużą rolę w życiu kulturalnym mieszkańców odgrywają również spektakle, kabarety i koncerty artystów tzw. „dużego 

formatu” organizowane w auli Collegium Polonicum oraz prywatnych klubach. Wiele mniejszych imprez (koncerty, wieczory 

kabaretowe, dyskoteki) organizowanych jest w różnego rodzaju klubach i lokalach gastronomicznych na terenie powiatu i to 

również one mają duże znaczenie przy aktywizowaniu życia kulturalnego mieszkańców. Koncerty, które przyciągają mieszkań-

ców, organizowane są również przez Państwową Szkołę Muzyczną oraz parafie.

Na terenie powiatu słubickiego funkcjonują również i tylko 2 kina: w Rzepinie i przy ośrodku kultury w Słubicach. W Cy-

bince natomiast w sali widowiskowej domu kultury organizowane są seanse filmowe. Mieszkańcy pozostałych gmin (Górzyca, 

Ośno Lubuskie) nie mają możliwości skorzystania z kina w miejscu swojego zamieszkania. Aby wybrać się na seans filmowy, 

zmuszeni są do wyjazdu do sąsiednich gmin lub do większych ośrodków w województwie, np. Gorzowa Wlkp., czy Zielonej 

Góry, a to wiąże się z wyższymi kosztami. 

Podczas badania przeprowadzonego na terenie powiatu słubickiego zapytano respondentów jak często korzystają z róż-

nych form spędzania wolnego czasu. Wśród zaproponowanych w badaniu form znalazły się m in. kultura, sztuka i rozrywka. 

Odpowiedzi te różnią się znacznie. Prawie 70% respondentów odpowiedziała, że wcale albo rzadko spędza wolny czas obcu-

jąc ze sztuką, Bardzo podobnie rozłożyły się odpowiedzi wśród mieszkańców wsi – 71% i miast – 66% powiatu słubickiego. 

Zdecydowanie lepiej wygląda częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej i rozrywkowej. Czasami korzysta z tej oferty 1/3 

mieszkańców. Przyczyną tego może być dużo lepsza oferta rozrywkowa i kulturalna (koncerty i przedstawienia), w porównaniu 

z ofertą związaną ściśle ze sztuką (wystawy i muzea).

Wykres 40. Jak często korzysta Pan(i) z następujących form spędzania wolnego czasu? 

Źródło: opracowanie własne

63 Galeria Okno, 10 lat, Słubice 2014, s. 7.
64 Ibidem, s. 97.
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Jeśli wziąć po uwagę zróżnicowanie pod względem wieku mieszkańców powiatu słubickiego, to najsłabszą aktywność pod 

względem obcowania ze sztuką (wcale albo rzadko), wykazują mieszkańcy w wieku 18-24 lata i 25-34 lata, bo odpowiednio 

75% i 72% ankietowanych. Słabo w tych grupach wiekowych wypada również spędzanie czasu na obcowaniu z kulturą, bo aż 

57% ankietowanych w wieku 18-24 lata oraz 50% w wieku 25-34 lata odpowiedziało, na zadane pytanie wcale albo rzadko. 

Zdecydowanie lepiej, bo ponad 60% ankietowanych z obu grup wiekowych, spędza wolny czas na rozrywkach. Najwyższą 

aktywność we wszystkich 3 sferach zauważyć można wśród osób w wieku 35-44 lata. Czasami lub często korzysta z oferty 

spędzania wolnego czasu w formie rozrywki 55% ankietowanych, na obcowaniu z kulturą – 54%, nieco słabiej, bo tylko 34% 

na obcowaniu ze sztuką. Wraz ze wzrostem wieku respondentów spada ich aktywność we wszystkich trzech sferach. Wśród 

ankietowanych w wieku 55-64 lata najwięcej, bo 42% i 41%, czasami korzysta ze spędzania wolnego czasu w formie rozrywki 

i obcowania z kulturą, a już tylko 25% ze sztuką. Blisko 30% ankietowanych wcale nie spędza wolnego czasu obcując ze sztu-

ką. Najmniej aktywne są osoby powyżej 65 roku życia, bo wcale nie korzysta z oferty rozrywkowej i sztuki 58% ankietowanych, 

z obcowania z kulturą – 42%. 

Tabela 43. Formy spędzania wolnego czasu ze względu na wiek 

Jak często korzysta Pan(i) 
z następujących form spędzania 

wolnego czasu?

Wskazania respondentów ze względu na wiek 
(w procentach)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 powyżej 65

ROZRYWKA

bardzo często 12 11 6 7 4 5

często 21 22 20 21 14 0

czasami 40 40 35 28 42 21

rzadko 14 19 30 25 18 16

wcale 13 8 9 19 22 58

SZTUKA

bardzo często 3 3 2 3 0 0

często 4 6 7 6 3 0

czasami 18 21 27 29 25 32

rzadko 29 34 35 33 42 11

wcale 46 36 29 29 30 57

KULTURA

bardzo często 4 5 3 2 2 0

często 15 12 18 15 12 16

czasami 24 33 36 38 41 16

rzadko 27 33 30 30 33 26

wcale 30 17 13 15 12 42

Źródło: opracowanie własne

Ogromną rolę w organizowaniu działalności kulturalnej mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich poszczególnych 

gmin, mają również świetlice wiejskie, które dają możliwość organizowania spotkań i uroczystości, integracji mieszkańców, 

organizowania czasu wolnego młodym mieszkańcom wsi. We wszystkich gminach powiatu słubickiego funkcjonują świetlice 

wiejskie, jest ich łącznie 33: w gminie Cybinka – 5, w gminie Rzepin – 8, w gminie Górzyca – 3, w gmina Ośno Lubuskie – 7 

i w gminie Słubice – 10. Dają one szanse na spotykanie się różnych grup w środowisku, od najmłodszych do najstarszych, roz-

wijanie zainteresowań, uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, organizują działalność kulturalną, opiekuńczą i edukacyjną 

na terenach wiejskich i integrują środowiska wiejskie. Z całą pewnością stają się centrum życia wiejskiego.
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Udział w budżecie samorządów wydatków na kulturę i domy kultury w  latach 2011-2013 w przypadku Górzycy i Ośna 

Lubuskiego utrzymywał się na podobnym poziomie. W przypadku Cybinki i Słubic udział nakładów na kulturę zmniejszył się 

w obu przypadkach o 3 punkty procentowe. Znaczny wzrost, bo prawie dwukrotny, zauważyć można w Rzepinie.

Tabela 44. Wydatki na kulturę i domy kultury

Wydatki budżetu w % Wydatki w tys.

2011 2012 2012

Powiat 0,3 0,2 16

Cybinka 9,6 6,5 968

Rzepin 3,7 7,0 1 000

Górzyca 4,8 5,2 699

Ośno Lubuskie 5,4 5,2 1 055

Słubice 6,4 3,2 1 128

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dużą rolę w aktywności kulturalnej mieszkańców odgrywa czytelnictwo i biblioteki. Z badań przeprowadzanych przez 

CBOS65 wynika, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat poziom czytelnictwa, definiowany liczbą przeczytanych książek, w za-

sadzie nie zmienia się znacząco, ale jest niższy niż w końcu lat osiemdziesiątych i w dalszym ciągu ma tendencję spadkową. 

Czytelnictwo jest dość wyraźnie zróżnicowane społecznie. Najwięcej czytają osoby z wyższym wykształceniem, a w grupach 

społeczno-zawodowych przedstawiciele kadry kierowniczej i  inteligencji, średni personel techniczny oraz pracownicy admi-

nistracyjno-biurowi. Do miłośników książek częściej od innych zaliczają się kobiety, uczniowie i  studenci oraz mieszkańcy 

największych miast. Czytelnictwu sprzyjają też wysokie dochody i dobre warunki materialne. 

W 2012 r. Biblioteka Narodowa we współpracy z TNS Polska przeprowadziła kolejne badanie społeczne zasięgu książki. 

Sondaż zrealizowano na losowej reprezentatywnej próbie 3 000 obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej. 

Tabela 45. Deklaracje respondentów dotyczące czytania książek w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie w latach 
2002-2012

Rok badania Nieczytający Czytający 1-6 książek Czytający 7 i więcej książek

2002 44,4 32,1 22,2

2004 41,8 32,9 24,4

2006 50,3 31,7 17,2

2008 62,2 24,8 10,6

2010 56,0 31,1 11,6

2012 60,8 26,5 11,1

Źródło: Badanie Biblioteki Narodowej Społeczny zasięg książki w  Polsce w  2012 r., http://www.bn.org.pl/download/docu-

ment/1362741578.pdf, 12.10.2014. 

Przynajmniej jednokrotny kontakt z  jakąkolwiek książką w ciągu roku zadeklarowało nieco ponad 39% Polaków, przy czym 

książkę zdefiniowano w  tym badaniu szeroko – włączając do tej kategorii także albumy, poradniki, encyklopedie, słowniki, 

a także książki w formie elektronicznej. To o 5% mniej niż w roku 2010, kiedy można było ostrożnie domniemywać o zaha-

mowaniu trwającej od 2006 r. tendencji spadkowej. To wynik jednak nieco lepszy od roku 2008, kiedy do czytania książek 

65 Komunikat CBOS, Polacy i książki, Warszawa, czerwiec 2011. 
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przyznało się zaledwie 38% badanych. Warto pamiętać, że w gronie tak wyodrębnionych czytelników znajdują się zarówno 

ci, którzy przypomnieli sobie, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zajrzeli – choćby przelotnie – do jednej książki, np. po-

radnika działkowca czy książki kucharskiej, jak i ci, którzy czytają stosunkowo systematycznie i dużo. W pierwszym przypadku 

są to osoby, których kontakt z książkami jest przypadkowy, i trudno tu byłoby mówić o rzeczywistym byciu pod ich wpływem; 

w drugim – uzasadnione jest twierdzenie o względnej trwałości nawyku czytania książek66. 

Wykres 41. Czytelnictwo w Polsce w 2012 r.

Źródło: Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r. Biblioteka Narodowa http://www.bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf 

15.10.2014. 

Z danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2012 r. na terenie powiatu słubickiego funkcjono-

wało 12 bibliotek i filii bibliotecznych: najwięcej, bo aż 4 w gminie Cybinka, najmniej – 1 w gminie Ośno Lubuskie. Pomimo trzy-

krotnie niższej niż w Słubicach liczbie czytelników, poziom wypożyczeń na 1 czytelnika w rzepińskich bibliotekach jest o 50% 

wyższy. Najwyższą liczbę wypożyczeń odnotowała w 2012 r. biblioteka w Ośnie Lubuskim.

Tabela 46. Biblioteki i czytelnictwo 2012 r.

Liczba bibliotek 
i fili

Liczba 
czytelników

Wypożyczenia księgo-
zbioru na 1 czytelnika

Dotacja z budżetu 
samorządu (w tys.)

Powiat - - - 10

Cybinka 4 1 117 16,4 340

Rzepin 3 1 206 19,6 230

Górzyca 2 588 10,0 80

Ośno Lubuskie 1 908 22,3 55

Słubice 2 3 534 13,9 590

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

66 Badanie Biblioteki Narodowej Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r.
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W  badaniu ankietowym przeprowadzonym na terenie powiatu poproszono respondentów o  ocenę oferty kulturalnej 

i związanej ze sztuką, rozrywkowej, sportowej i turystycznej w miejscu zamieszkania. Około połowa ankietowanych zamiesz-

kująca zarówno tereny miejskie i wiejskie źle oceniła dostęp do kultury, sztuki i rozrywki. 1/3 ankietowanych nie potrafiła od-

powiedzieć na to pytanie. 

Najwyższej, bo na poziomie dobrym, ankietowani ocenili dostęp do oferty sportowej. W mieście dobrze oceniło ofertę 

sportową 42% ankietowanych, na wsi natomiast prawie połowa badanych. Taki wynik nie powinien dziwić, ponieważ wszyst-

kie gminy powiatu słubickiego oferują szeroką bazę ogólnodostępnych obiektów sportowych, również na terenach wiejskich. 

Można znaleźć wśród nich m. in. boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej i plażowej, boiska wielofunkcyjne, hale sportowe, 

sale gimnastyczne, siłownie, skatepark oraz place zabaw i ścieżki rowerowe Z danych pozyskanych od poszczególnych gmin 

wynika, że ogólnodostępnych obiektów sportowych (bez placów zabaw) jest: 

• w gminie Cybinka – 15, 

• w gminie Rzepin – 10, 

• w gminie Górzyca – 10,

• w gminie Ośno Lubuskie – 14, 

• w gminie Słubice – 19. 

Wykres 42. Ocena oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej z podziałem na miasto i wieś

   Miasto     Wieś

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli weźmiemy pod uwagę płeć respondentów to badanie pokazało, że kobiety zdecydowanie lepiej oceniają dostęp do oferty 

sportowej, rozrywkowej, kulturalnej oraz sztuki. Przyczyną może być, że dostępna oferta bardziej trafia właśnie do nich oraz 

to, że kobiety chętniej uczestniczą w tych formach spędzania wolnego czasu.

Tabela 47. Ocena oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej z podziałem na kobiety i mężczyzn

Jak ocenia Pan(i) następującą 
ofertę w miejscu zamieszkania?

Wskazania respondentów według terminów badań
(w procentach)

bardzo dobrze dobrze trudno 
powiedzieć źle bardzo źle

M K M K M K M K M K

Sport 8 6 38 45 27 27 18 17 9 5

Rozrywka 2 2 24 27 27 27 35 33 12 11

Sztuka 1 1 14 18 30 31 37 34 18 16

Kultura 3 3 28 30 27 28 29 29 13 10

M – mężczyźni, K – kobiety

Źródło: opracowanie własne.
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Badanie CBOS przeprowadzone w sierpniu 2013 roku pokazało, że dwie trzecie badanych (66%) uprawiało sport bądź 

ćwiczenia w ciągu ostatniego roku, w tym 40% podejmowało aktywność fizyczną regularnie, zaś 26% sporadycznie. Aktyw-

ność fizyczna badanych w znacznej mierze zależy od ich wieku, wykształcenia oraz sytuacji materialnej. Im młodszy wiek, 

wyższy poziom wykształcenia, lepsza ocena sytuacji materialnej, tym wyższy odsetek badanych uprawiających sport. Wśród 

badanych w wieku 18-44 lata, mających co najmniej średnie wykształcenie i zadowolonych z warunków materialnych swoich 

gospodarstw domowych, odsetek uprawiających sport jest wyższy od przeciętnego67. 

W  badaniu przeprowadzanym na terenie powiatu słubickiego większość ankietowanych stwierdziła, że sport uprawia 

czasami. Najwyższą aktywność sportową – co łatwo było przewidzieć – bo powyżej 30%, zaobserwowano wśród dwóch grup 

wiekowych 18-24 lata oraz 25-34 lata, najniższą u mieszkańców powyżej 65 roku życia.

Tabela 48. Wydatki na sport i kulturę fizyczną

Wydatki budżetu w % Wydatki w tys.

2011 2012 2012

powiat 0,2 0,3 17

Cybinka 3,6 3,2 658

Rzepin 1,2 1,1 837

Górzyca 0,5 0,6 219

Ośno Lubuskie 7,5 2,0 434

Słubice 2,7 2,8 907

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wydatki na sport i kulturę fizyczną stanowią niewielki procent wydatków budżetu, choćby w porównaniu z wydatkami na 

oświatę. Związane to może być z koniecznością dokonywania wyborów i finansowania zadań ważniejszych i bardziej niezbęd-

nych z punktu widzenia poszczególnych samorządów, szczególnie w przypadku konieczności „cięcia” wydatków budżetowych.

6.6. Rekomendacje

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 daje gminom możliwości podejmowania wielu działań dotyczących opieki nad 

najmłodszymi dziećmi, począwszy od żłobków, klubów dziecięcych i na dziennych opiekunach kończąc. Najistotniejszą spra-

wą jest wysoka jakość opieki i edukacji najmłodszych, jej dostępność i różnorodność. W komunikacie Komisji Europejskiej z 17 

lutego 2011 r. zatytułowanym Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom Unii Europejskiej 
dobry start w przyszłość podkreślono jak ważna jest dla dzieci dostępność do wczesnej edukacji i opieki. Wszystkie dzieci po-

winny mieć szansę na udział w stymulujących ich rozwój zajęciach w przedszkolach, świetlicach czy żłobkach. W komunikacie 

jest mowa o tym, że należy pilnie poszerzyć dostęp do dobrej jakości wczesnodziecięcej opieki i edukacji dla dzieci znajdują-

cych się z różnych powodów w trudnej sytuacji. 

1. Największym problemem na terenie powiatu słubickiego jest dostępność do opieki żłobkowej. Na terenie całego powiatu 

funkcjonują jedynie 3 żłobki, w tym 2 prywatne (w Słubicach i Rzepinie). Z danych gmin wynika, że tylko w Słubicach, gdzie 

funkcjonują 2 żłobki, na miejsca oczekiwało na koniec 2012 r. – 26 dzieci, na koniec 2013 r. – 24 dzieci, a na koniec 2014 

r. – 18 dzieci. Należałoby zastanowić się nad poszerzeniem, bądź stworzeniem miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi 

w poszczególnych gminach, szczególnie w tych, które takich miejsc nie mają. Związane jest to oczywiście ze znalezieniem 

odpowiednich środków finansowych na realizację tego typu działań i to stanowi największą przeszkodę. W tym przypadku 

należałby poszukać alternatywnych form dofinansowania (np. rządowy program MALUCH) i wykorzystać je na stworzenie 

miejsc opieki, poszerzenie oferty już istniejących, zachęcić podmioty prywatne do otwierania tego typu placówek, po-

przez stworzenie im zachęcających warunków do prowadzenia działalności, np. poprzez dotowanie.

67 Aktywność fizyczna Polaków, Komunikat z Badań nr BS/129/13,CBOS, Warszawa 2013. 
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2. W odniesieniu do edukacji przedszkolnej dostępność miejsc opieki przedszkolnej nie odbiega od średniej krajowej i na 

terenie powiatu obserwuje się raczej tendencję wzrostową. Ewentualne spadki podyktowane są zmieniającą się sytuacją 

demograficzną na terenie poszczególnych gmin. Badanie ankietowe przeprowadzone na terenie powiatu słubickiego po-

kazało, że mieszkańcy dobrze oceniają dostępność do przedszkoli. W miarę możliwości, biorąc pod uwagę zmieniające się 

uwarunkowania prawne oraz zmiany demograficzne, można by poszerzać sieć opieki przedszkolnej, poprzez tworzenie 

alternatywnych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego) oraz po-

dobnie jak w przypadku opieki nad dziećmi do lat 3, współpracować z podmiotami prywatnymi, tworzyć im sprzyjające 

warunki, zachęcające do zakładania nowych placówek.

3. Jeśli chodzi o kulturę i sztukę, przypomnieć należy, że badanie ankietowe pokazało, iż 40% ankietowanych źle i bardzo źle 

ocenia dostępność oferty kulturalnej, 44% źle ocenia dostępność do rozrywki, natomiast jeszcze więcej, bo 52% ankieto-

wanych – dostęp do sztuki. 1/3 ankietowanych nie potrafiła ocenić dostępności tej oferty. W kontekście tych wyników jedną 

z rekomendacji winno być wyjście z ofertą kulturalną i rozrywkową do mieszkańców, poszczególnych gmin, tak by różnego 

rodzaju koncerty, spotkania, przedstawienia i pokazy odbywały się w miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem oczywiście 

możliwości finansowych mieszkańców oraz lepsze docieranie z dostępną ofertą, szczególnie do mieszkańców wsi.

4. Niekorzystnie wypadła w badaniu częstotliwość korzystania z oferty sportowej. Przyczyną tego może być brak informacji 

o ofercie tych zajęć oraz niechęć do aktywności sportowej mieszkańców. Warto zatem docierać do mieszkańców z ofertą 

zajęć sportowych, a poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi promować różnego rodzaju imprezy i spotkania 

oraz dostosować dostępną ofertę do potrzeb mieszkańców.

5. W kwestii czytelnictwa od kilku lat notuje się jego spadek. Do jego wzrostu nie przyczyniło się również zastosowanie no-

wych rozwiązań, takich jak e-booki i audio-booki. Programy rozwoju czytelnictwa powinny być oparte głównie na wspie-

raniu bibliotek, czyli zapewnienie bezpłatnego dostępu do książki, gdyż ceny książek nieznacznie, ale stale rosną (średnia 

cena książki w 2012 r. to prawie 40 zł). Księgozbiór powinien być stale aktualizowany, dostosowany do zainteresowań 

lokalnych społeczności, a lokalizacja placówek dogodna dla wszystkich mieszkańców. Ważne jest również, by biblioteki 

nie były tylko miejscem umożliwiającym wypożyczenie interesujących książek, ale również takim, w którym przeprowadza 

się kursy czy warsztaty, spotkania tematyczne – miejscem, które również edukuje ludzi. Poszczególne samorządy powiatu 

słubickiego powinny promować biblioteki miejskie oraz bibliotekę Collegium Polonicum w Słubicach poprzez organizację 

różnego rodzaju spotkań ze znanymi ludźmi, naukowcami, autorami książek.

6. Największe wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego w kontekście rozwoju oświaty, bibliotek oraz kultury i spor-

tu to posiadanie odpowiednich środków finansowych. Tutaj bardzo duże znaczenie ma pozyskiwanie środków zewnętrz-

nych, zarówno z różnego rodzaju programów europejskich, ale również w miarę możliwości od indywidualnych darczyń-

ców na realizację dodatkowych zajęć, programów, modernizację i budowę nowych obiektów oraz na doposażenie już 

istniejących. Warto również rozważyć wykorzystanie dostępnej bazy jednostek oświatowych, kulturalnych i sportowych 

do osiągania dochodów, poprzez wynajem pomieszczeń poza godzinami pracy jednostki osobom zewnętrznym, np. pry-

watnym firmom szkoleniowym, prowadzącym zajęcia sportowe i edukacyjne. 
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Rozdział 7. Diagnoza aktywności obywatelskiej 
– dr hab. Magdalena Musiał-Karg

Problematyka dotycząca poziomu zaangażowania obywateli w życie publiczne, a także w funkcjonowanie instytucji działają-

cych w przestrzeni pomiędzy jednostką a aparatem państwowym jest tematem dość mocno eksploatowanym – szczególnie 

na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jest to zapewne wynik prowadzonej obecnie dyskusji nad tzw. deficytem demokratycz-

nym, przejawiającym się m.in. w wadliwie funkcjonujących najważniejszych instytucjach państwowych, które nie spełniają we 

właściwy sposób swoich podstawowych funkcji. W konsekwencji takiego stanu obserwuje się spadek społecznego zaufania 

względem organów władzy – na różnych poziomach struktury państwa. Jedną z najważniejszych oznak kryzysu demokracji jest 

zmniejszający się systematycznie poziom frekwencji wyborczej w elekcjach państwowych, w referendach, a także w wyborach 

o charakterze ponadnarodowym68, a także bardzo niski poziom zaangażowania obywateli w przestrzeni publicznej. 

Zaangażowanie Polaków – zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i politycznej – w porównaniu do tego samego w in-

nych państwach Europy (szczególnie Zachodniej) – wypada relatywnie słabo. Niniejsza część raportu dotyczy zaangażowania 

obywateli w powiecie słubickim. Ze względu na różny charakter aktywności społeczności lokalnych, rozdział podzielono na 

dwie części: pierwszą – poświęconą zaangażowaniu obywateli w działalność społeczną (przede wszystkim działalność w orga-

nizacjach pozarządowych) oraz drugą – dotyczącą aktywności „wyborczej” – tj. udziałowi obywateli w elekcjach państwowych. 

7.1. Zaangażowanie na płaszczyźnie społecznej

Utrzymanie aktywnego, demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój zrównoważony kraju są uzależnione od 

budowy trzeciego sektora, który w odniesieniu do kapitału społecznego wymaga zaistnienia co najmniej wzajemnego zaufania 

ludzi i ich zaangażowania społecznego. 

Jednym z podstawowych kryteriów aktywności społecznej obywateli jest liczba organizacji pozarządowych działających 

na danym obszarze. Zgodnie z danymi Stowarzyszenia Klon/Jawor, w województwie lubuskim w 2010 r. zarejestrowane były 

172 fundacje (tj. 1,4% fundacji w Polsce) oraz 2 643 stowarzyszenia i organizacje społeczne (tj. 2,9% stowarzyszeń i organiza-

cji krajowych) 69. Dane Fundacji na rzecz Collegium Polonicum (badania przeprowadzone w ramach projektu „Podaj dalej”70, 

dotyczyły m.in. przedstawienia stanu ilościowego lubuskich NGO) wskazują, iż w województwie lubuskim w 2012 r. po wyelimi-

nowaniu ochotniczych straży pożarnych zarejestrowanych było 2 557 organizacji pozarządowych, co w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców lokuje województwo na drugim miejscu (po mazowieckim) ze wskaźnikiem prawie 24,471. 

68 M. Musiał-Karg, Instytucje demokracji bezpośredniej w  procesie integracji europejskiej – od referendum ogólnonarodowego do europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 6/2012, s. 77. 
69 Powyższe dane nie uwzględniają jednak niezinstytucjonalizowanych form aktywności społecznej, takich jak grupy samopomocy, wsparcia, czy chociażby 

nieoficjalne stowarzyszenia i koła zainteresowań; Aktywność obywatelska w organizacjach pozarządowych – wyniki badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, 

[w:] materiały konferencyjne w ramach Forum Debaty Publicznej przy Prezydencie RP, 24 marca 2011 r. 
70 Diagnoza stanu lubuskich organizacji pozarządowych. Badanie zrealizowane w  ramach projektu „Podaj Dalej”, K. Duer, K. Dreszer-Smalec, M. 

Wojciechowska, E. Wyszomirska, K. Gluth, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Słubice 2012, s. 11. 
71 Organizacje pozarządowe w Polce, Lubelskie Partnerstwo Publiczno Społeczne, http://www.lpps.pl/?organizacje-pozarzadowe-w-polsce,109, 2.11.2014. 
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Mapa 6. Mapa zagęszczenia lubuskich NGO

Źródło: Diagnoza stanu lubuskich organizacji pozarządowych. Badanie zrealizowane w ramach projektu „Podaj Dalej”, K. Duer, 

K. Dreszer-Smalec, M. Wojciechowska. E. Wyszomirska, K. Gluth, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Słubice 2012, s. 26 

(na podstawie danych Stowarzyszenia Klon/Jawor). 

W powiecie słubickim – zgodnie z  informacją Starostwa Powiatowego w Słubicach –funkcjonuje około 130 organizacji 

pozarządowych, z których 79 to organizacje rejestrowe (stowarzyszenia i fundacje), 24 – to ochotnicze straże pożarne, 10 – 

uczniowskie kluby sportowe, a pozostałe – to stowarzyszenia zwykłe. 30 organizacji w powiecie działa permanentnie – w efek-

tywny sposób. 

Działalność różnego rodzaju organizacji społecznych może wpłynąć w znacznym stopniu na jakość życia mieszkańców 

miasta, wsi, konkretnej gminy, czy powiatu. Korzyści płynące z działalności NGO-sów dla różnych grup społecznych, czy po-

szczególnych jednostek, mogą przełożyć się na zaangażowanie kolejnych osób w działalność społeczną. Warte zbadania są 
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opinie mieszkańców powiatu słubickiego, po pierwsze – na temat oceny działalności organizacji pozarządowych w ich miejscu 

zamieszkania, a po drugie – na temat postaw respondentów w kontekście ich zaangażowania na płaszczyźnie społecznej. 

Analiza danych zgromadzonych w wyniku badania ankietowego wskazuje, iż w opinii większości mieszkańców powiatu 

słubickiego (pomijając tych, którzy nie mają zdania), na terenie powiatu jest za mało organizacji działających na rzecz miesz-

kańców – 43% ankietowanych wyraziło taką opinię. Według 6% badanych tego typu organizacji jest za dużo, natomiast w opi-

nii 27% respondentów jest ich odpowiednia ilość.

Wykres 43. Czy Pana(i) zdaniem na terenie powiatu istnieje odpowiednia liczba organizacji działających na rzecz 
mieszkańców?

Źródło: opracowanie własne. 

Bazując na przedstawionych na wykresie danych można sformułować wniosek, iż w oczach mieszkańców powiatu ge-

neralnie istnieje zapotrzebowanie na wspomniane powyżej organizacje działające na rzecz społeczności lokalnej. W związku 

z tym, że aktywnie działa około 25% ze wszystkich NGO na terenie powiatu, warto zachęcać te pozostałe do większego zaan-

gażowania. 

Porównanie wyników z uwzględnianych w diagnozie gmin pozwala zauważyć interesujące różnice występujące w opi-

niach respondentów zamieszkujących poszczególne jednostki. I tak, w opinii mieszkańców Cybinki, Rzepina i Słubic – w po-

wiecie istnieje za mało organizacji działających na rzecz mieszkańców (odpowiednio: 55%, 47%, 46%). W Górzycy oraz Ośnie 

Lubuskim natomiast odpowiednio 28% i 36% respondentów jest tego samego zdania.

Wykres 44. Czy Pana(i) zdaniem na terenie powiatu istnieje odpowiednia liczba organizacji działających na rzecz 
mieszkańców? (podział na gminy)

Źródło: opracowanie własne. 
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 Wyniki te potwierdzają, iż istnieje zapotrzebowanie społeczne na różnego rodzaju działania na rzecz społeczności lokal-
nej; wyniki z trzech gmin (Cybinka, Rzepin, Słubice) dowodzą również, iż mieszkańcy dostrzegają funkcjonowanie organizacji, 
jednak zauważają także przestrzenie, w których takie instytucje mogłyby efektywnie działać. Warto nadmienić, iż wyniki w tych 
gminach są wyższe niż w tym samym przypadku na poziomie powiatu. Zauważalna jest również niemal jednomyślność miesz-
kańców, którzy są zadowoleni z  liczby organizacji na terenie powiatu: w analizowanych gminach od 25-27% wyraziło taką 
opinię. Nadmienić również warto, iż w czterech z pięciu rozpatrywanych gmin od 4-6% respondentów utrzymuje, iż w powiecie 
jest za dużo organizacji działających na rzecz mieszkańców powiatu. W Górzycy tego samego zdania jest niemal dwukrotnie 
więcej badanych – 11%. 

W badaniu postanowiono zapytać respondentów z powiatu słubickiego o to, czy w ich przekonaniu odczuwalne są korzy-
ści płynące dla mieszkańców z działalności tzw. organizacji społecznych. Analiza poszczególnych odpowiedzi wskazuje, iż nie-
mal 50% badanych utrzymuje, że mieszkańcy korzystają na działalności organizacji społecznych: 37% odpowiedziało „raczej 
tak” i 10% – „zdecydowanie tak”. Niemal jedna czwarta ankietowanych jest przeciwnego zdania. 

Wykres 45. Czy mieszkańcy mają jakieś korzyści z działalności organizacji społecznych?

Źródło: opracowanie własne. 

Dane dotyczące osób, które nie mają zdania na temat korzyści płynących z działalności organizacji społecznych, są po-
równywalne w rozpatrywanych gminach: od 28% w Cybince, przez 29% w Słubicach i po 30% w Górzycy i Ośnie Lubuskim. 
W Rzepinie odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” był nieco wyższy – na poziomie 38%. 

Zauważyć należy występowanie różnic w udziale procentowym osób, które twierdzą, iż mieszkańcy zdecydowanie lub 
raczej odczuwają korzyści płynące z działalności organizacji społecznych. W Cybince, Górzycy i Ośnie w grupie tej znajduje 
się odpowiednio 51%, 53% i 50% ankietowanych. W Rzepinie i w Słubicach wynik ten jest niższy o około 10 punktów procen-
towych: odpowiednio 41% i 43%. Przypomnieć należy, iż w gminach tych odpowiednio 47% i 46% badanych utrzymuje, iż 
na terenie powiatu jest za mało organizacji działających na rzecz mieszkańców. Dodać w tym miejscu należy, iż od 17-28% 
badanych w pięciu gminach nie dostrzega lub raczej nie dostrzega korzyści płynących z działalności organizacji społecznych. 
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Wykres 46. Czy mieszkańcy mają jakieś korzyści z działalności organizacji społecznych?

Źródło: opracowanie własne. 

Otrzymane wyniki świadczą o tym, że działalność organizacji społecznych jest dostrzegalna na terenie powiatu. Co cie-

kawe, korzyści płynące z działań tychże organizacji o wiele bardziej dostrzegają mieszkańcy trzech mniejszych gmin powiatu 

słubickiego. W Słubicach i Rzepinie – wyniki badań są najmniej korzystne dla organizacji. Wydaje się, że odnotowane różnice 

wynikać mogą z tego, iż w większych miejscowościach działania społeczne niejako „giną” na tle innych inicjatyw. W miejsco-

wościach mniejszych natomiast różnego rodzaju organizacje społeczne, a także ich różne przedsięwzięcia są o wiele bardziej 

dostrzegane i odczuwane przez mieszkańców, co może być też wynikiem mniejszej liczby organizacji tam działających. 

Badanie ankietowe uzupełniono rozmową merytoryczną dotyczącą zaangażowania w  szeroko rozumianą działalność 

społeczną. Na zadane pytanie: W jakich sprawach (obszarach, dziedzinach itp.) angażują się mieszkańcy powiatu? Udzielono 

m.in. następujących odpowiedzi, które z punktu widzenia niniejszego raportu wydają się bardzo znaczące: 

• „Największą aktywność widać wśród organizacji zajmujących się sportem (szkolne kluby sportowe itp.). Sporo jest rów-

nież organizacji zajmujących się zdrowiem, aktywne są również koła wędkarskie (współpracujące międzynarodowo). Tam 

gdzie jest tradycja w działaniu, tam te organizacje są aktywne, problemem jest rozpoczęcie czegoś nowego. Na około 130 

zarejestrowanych organizacji aktywnych jest około 30”;

• „Mieszkańcy sołectwa Świecko angażują się przede wszystkim we wzajemną integrację, w działania na rzecz dzieci i mło-

dzieży (organizowanie warsztatów itp.)”;

• „Te kierunki zaangażowania społecznego potwierdzone są w wypowiedziach przedstawicieli działający w powiecie NGO: 

z naszej perspektywy (…) najfajniejszą grupą do realizacji działań są dzieci i młodzież, następną grupą są seniorzy, po-

środku jest pustka (…). Ważne jest tworzenie wspólnych przestrzeni, czy to np. placów zabawach, czy przestrzeni czysto 

wirtualnych, gdzie możemy wyrażać swoje opinie. Na wsi natomiast panuje wielka potrzeba integracji („Dzień sąsiada”). 

Mało jest inicjatyw społecznych wychodzących z potrzeby łączenia się, wspólnego działania, wynika to nie tylko z braku 

świadomości, ale czasami również z obawy przed odpowiedzialnością. Za zaangażowaniem społecznym idzie wzięcie na 

siebie odpowiedzialności za miejsce, w którym się mieszka i żyje, po zrobieniu pierwszego kroku trudno jest się później 

wycofać. Nie każdy chce ryzykować, nie każdy czuje, że warto próbować”.

W kontekście powyższych opinii warto zauważyć, iż działalność poszczególnych organizacji winna być skierowana do 

szerokiego wachlarza grup społecznych, tak – by jedne grupy nie były „zaniedbywane”, podczas gdy do drugich kierowana 

byłaby szeroka oferta wsparcia. 

Niezwykle interesująco przedstawiają się odpowiedzi na pytanie dotyczące zaangażowania społecznego osób ankieto-

wanych. 
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Wykres 47. Jak Pan(i) ocenia swoje zaangażowanie w działalność społeczną?

Źródło: opracowanie własne. 

Bardzo dobrze swoje zaangażowanie ocenia 5% badanych, natomiast bardzo źle – 6%. Niemal jedna trzecia respon-

dentów uważa, że na dobrym poziomie angażuje się w sprawy społeczne, natomiast 21% myśli o sobie w odmienny sposób. 

Znamiennym jest, iż aż 36% spośród badanych mieszkańców powiatu słubickiego odpowiedziało na zadane pytanie „trudno 

powiedzieć”. 

Uwzględniając podział na pięć analizowanych gmin zauważyć należy, iż wyniki te są relatywnie podobne do danych z po-

ziomu powiatu. Bardzo dobrze i dobrze swoją działalność ocenia od 35% badanych w Górzycy i Słubicach, po 40% i 42% 

odpowiednio w Cybince i Rzepinie, aż do 44% w Ośnie. Zwrócić jednak należy uwagę, iż w Ośnie największy odsetek pytanych 

– 42% (w czterech pozostałych gminach od 29%-35%) ocenił swoje zaangażowanie jako dobre. W Ośnie również najmniej 

osób – 16% – oceniło swój poziom zaangażowania w działalność społeczną jako zły lub bardzo zły (w pozostałych gminach 

wynik ten kształtował się na poziomie od 27% do 29%). 

Uwzględniając kryterium wykształcenia w odpowiedzi na pytanie o ocenę zaangażowania w działalność społeczną – naj-

bardziej pozytywnie oceniały swoją pracę osoby z wykształceniem podstawowym i wyższym – odpowiednio 45% i 42% wska-

zało odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”. 35% osób z wykształceniem zawodowym i średnim oceniło swoje zaangażowanie 

dobrze i bardzo dobrze. W złym świetle (odpowiedzi „źle” i „bardzo źle”) widzi siebie 26% osób z wykształceniem wyższym, 

28% – ze średnim, tyle samo z zawodowym, a największy odsetek osób – 31%, które wskazały odpowiedzi „źle” i „bardzo źle” 

wykazywało się wykształceniem podstawowym. Można zatem wnioskować, że zaangażowanie społeczne ma duży związek 

z wykształceniem – tzn., najlepiej w tym zakresie wypadają mieszkańcy powiatu, którzy ukończyli studia wyższe – to oni an-

gażują się najczęściej. 

Biorąc pod uwagę kryterium wieku osób badanych zauważyć należy, iż najwięcej osób, które pozytywnie oceniają swoje 

zaangażowanie w działalność społeczną jest wśród grupy wiekowej 65+. Łącznie 47% badanych wybrało odpowiedzi „bardzo 

dobrze” (11%) lub „dobrze” (36%). Również w tej grupie jest najmniej osób, które „źle” lub „bardzo źle” oceniają swoje zaan-

gażowanie – łącznie 21%. Najgorzej w tym przypadku wypadają przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej – 18-24 lata. Tu 

pozytywnie oceniło swoją działalność 25%, a negatywnie 32%. W pozostałych grupach wiekowych dobrze oceniało swoje za-

angażowanie od 35-39% osób, a negatywnie od 24-33%. Relatywnie dobrze wypadli w tym kontekście respondenci w grupach 

wiekowych 24-34 lata, 35-44 lata oraz 44-54 lata. Można zatem sformułować wniosek, iż najbardziej zaangażowaną społecz-

nie grupą są osoby najstarsze wiekiem, natomiast najmniej angażuje się młodzież. Taki stan rzeczy wynika zapewne z tego, 

że osoby powyżej 65 roku życia dysponują dużą ilością wolnego czasu i mogą angażować się na rzecz innych. Potwierdzają to 

wyniki badań realizowanych przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w ramach projektu „Podaj Dalej”.72

Dzieląc osoby badane wg kryterium płci nie widać większych różnic: 37% kobiet i 37% mężczyzn ocenia swoją działalność 

„dobrze” i „bardzo dobrze”, natomiast 26% kobiet i 29% mężczyzn wskazało odpowiedzi „źle” i „bardzo źle”. 

72 K. Duer, K. Dreszer-Smalec, M. Wojciechowska, E. Wyszomirska, K. Gluth, Diagnoza stanu lubuskich organizacji pozarządowych. Badanie zrealizowane 

w ramach projektu „Podaj Dalej”, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Słubice 2012, s. 37. 
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Z racji, iż tzw. kontakty dobrosąsiedzkie traktowane mogą być jako działalność na rzecz mieszkańców, dowód na „otwar-

tość” mieszkańców na drugiego człowieka, a także są dowodem na realizację zasady „pomocniczości” w kontekście społecz-

nym. Postanowiono w badaniu zadać pytanie o częstotliwość takowych relacji międzyludzkich. 

Wyniki badań wskazują, iż 31% mieszkańców powiatu bardzo często utrzymuje kontakty dobrosąsiedzkie. 8% więcej czy-

ni to sporadycznie, natomiast odpowiednio 25% i 5% utrzymuje relacje rzadko lub w ogóle. 

Wykres 48. Jak często utrzymuje Pan(i) kontakty dobrosąsiedzkie?

Źródło: opracowanie własne. 

Rozpatrując odpowiedzi na ww. pytanie wg kryterium gmin, zauważyć należy, iż Cybinka wypada w tym względzie najle-

piej: 36% mieszkańców utrzymuje bardzo często relacje dobrosąsiedzkie, a 49% czyni to sporadycznie. Tylko 15 % mieszkań-

ców gminy ma rzadkie lub nie ma wcale tego typu kontaktów. „Najsłabiej” w tym względzie wypadli mieszkańcy gminy Słubice.

Tabela 49. Jak często utrzymuje Pan(i) kontakty dobrosąsiedzkie? (podział na gminy, miasto-wieś, płeć)

Cybinka Górzyca Ośno Rzepin Słubice Miasto Wieś Mężczyźni Kobiety

b. często 36 33 36 30 29 29 36 30 32

sporadycznie 49 38 37 39 36 38 37 40 38

rzadko 13 24 22 28 29 28 23 25 25

wcale 2 5 7 3 6 5 4 5 5

Źródło: opracowanie własne. 

Wydaje się, że taka sytuacja spowodowana jest tym, iż Cybinka stanowi relatywnie małą wspólnotę lokalną, gdzie miesz-

kańcy okolicznych wsi dobrze się znają, co z  kolei ułatwia kontakty dobrosąsiedzkie. W  większych jednostkach miejskich 

i gminnych (ze względu na dużą powierzchnię gminy i niższy wskaźnik zaludnienia gminy na km2) takie relacje są o wiele 

trudniejsze. Potwierdzają to dane z tabeli, z których wynika, iż mieszkańcy wsi mają częstsze niż mieszkańcy miast kontakty 

dobrosąsiedzkie. Dodać należy, iż uzyskane dane nie wskazują widocznych różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami. 

Jeśli chodzi o aktywność społeczną na rzecz mieszkańców swojej gminy, na taką raczej zdecydowałoby się 40% wszyst-

kich respondentów, natomiast 11% ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”. Około jedna czwarta mieszkańców po-

wiatu słubickiego zadeklarowało, iż nie podjęłoby się działalności społecznej w organizacjach działających na rzecz mieszkań-

ców swojej gminy. 
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Wykres 49. Czy zdecydował/aby się Pan(i) na działalność społeczną w organizacjach działających na rzecz mieszkańców 
Pana/Pani gminy?

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza wyników, z uwzględnieniem kryterium przynależności do konkretnej gminy, pozwala dostrzec podobieństwa i róż-
nice pomiędzy deklaracjami mieszkańców każdej z gmin na temat ich decyzji, co do zaangażowania się w działalność społecz-
ną. I tak w czterech z pięciu rozpatrywanych gmin (oprócz Górzycy) połowa lub ponad połowa ankietowanych zadeklarowała 
możliwość/chęć zaangażowania w działalność organizacji społecznych. Największą pod względem procentowym grupę w tym 
kontekście stanowili mieszkańcy Ośna Lubuskiego – 56% (48% „raczej tak” i 8 % „zdecydowanie tak”) oraz Słubic – 55% (42% 
„raczej tak” i 13% „zdecydowanie tak”). Najmniej odpowiedzi potwierdzających chęć zaangażowania społecznego udzielonych 
zostało przez mieszkańców Górzycy – łącznie 40% (37% „raczej tak” i 3% „zdecydowanie tak”). 

Wykres 50. Czy zdecydował/aby się Pan(i) na działalność społeczną w organizacjach działających na rzecz 
mieszkańców Pana/Pani gminy? (podział na gminy i miasto-wieś)

Źródło: opracowanie własne. 

Warto nadmienić, iż widoczne różnice występują w deklaracjach respondentów z uwzględnieniem podziału miasto-wieś. 
Mieszkańcy miast powiatu o wiele częściej deklarują chęć/możliwość podjęcia aktywności w sferze społecznej: łącznie 55% 
zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie tak” (41%) lub „raczej tak” (14%). Osoby zamieszkujące obszary wiejskie odpowiadając 
na pytanie o decyzję w sprawie zaangażowania społecznego zaznaczyły odpowiedzi w następujący sposób: „raczej tak” – 39% 
i „zdecydowanie tak” – 6%. 
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Jeśli chodzi o analizę odpowiedzi z uwzględnieniem kryterium płci – w tym przypadku nie odnotowano istotnych różnic: 

50% kobiet, jak i mężczyzn wskazało odpowiedzi „raczej tak” lub „zdecydowanie tak”. Odpowiedzi „raczej nie” lub „zdecydo-

wanie nie” stanowiły w obu przypadkach ok. 22-23%. 

Reasumując, w większych gminach oraz na terenie miast obywatele częściej deklarowali chęć zaangażowania w sprawy 

mieszkańców. 

W tym kontekście zwrócić uwagę należałoby na rozumienie zwrotu „zaangażowanie społeczne”. W odpowiedziach uczest-

ników panelu dot. aktywności społecznej (Piknik NGO – 25 maja 2014 r.) na pytanie: Co to właściwie znaczy „zaangażowanie 
społeczne”? padały następujące stwierdzenia: 

• „Zaangażowanie społeczne jest robieniem rzeczy, które wykraczają poza zakres moich obowiązków. Robieniem „czegoś 

więcej”, czegoś, co daje dodatkową satysfakcję (festyny, aktywności itp.)”;

• „Zaangażowanie społeczne to wpływ jednostki na otoczenie i oddziaływanie na to otoczenie, grupa osób mająca wspólny 

cel, problem, który chce rozwiązać, nawiązuje współpracę i dąży do realizacji tego celu”;

• „Aktywność społeczna polega na uczestniczeniu w życiu swojej lokalnej społeczności i oddziaływanie na nią, kształtowa-

nie przyszłości miejsca, w którym żyjemy”;

• „Człowiek jest istotą społeczną, zawsze dąży do jakiejś formy wspólnego życia, aktywność społeczna to animowanie tej 

grupy ludzi, która jest grupą nam najbliższą. Każda mała grupa, „komórka społeczna” powinna mieć jedną osobę, która 

będzie animowała spotkania tych grup”;

• „Aktywność społeczna to również świadomość tego, co dzieje się w okolicy, chęć zmiany, działania, nie narzekanie na brak 

aktywności a własne organizowanie świata. Bezinteresowne dawanie czegoś z siebie innym”;

• „Chęć zmiany, np. chęć stworzenia miejsc rekreacyjnych dla młodzieży, aktywność w społeczeństwie to również wolonta-

riat, który aktywizuje dużą grupę młodych ludzi”. 

Osoby działające na płaszczyźnie społecznej dostrzegają korzyści płynące z aktywności w tym obszarze. Udzielając odpo-

wiedzi na pytanie: Jakie są korzyści z zaangażowania społecznego? rozmówcy wskazali następujące możliwości: 

• „Korzyści grupowe – poczucie wspólnoty, poczucie, że można razem coś zrobić, ogólne dowartościowanie grupy. Korzy-

ści osobiste – kiedy ktoś robi coś dla innych czuje się bardziej szczęśliwy (…) własne dowartościowanie, poczucie, że nie 

jesteśmy sami w tym wszystkim”;

• „Grupa ludzi zaczyna tworzyć wspólnotę. Klimat takich grup pozwala się odnaleźć zagubionym jednostkom. Korzyścią jest 

również nawiązywanie nowych kontaktów. Dla lidera takiej grupy jest to cząstka życia, bycie dla tych ludzi jest prawdzi-

wym powołaniem i korzyścią samą w sobie. Ważna jest długofalowość, ciągłość tych wszystkich działań i korzyści”;

• „Trudno tak mówić ogólnikami, angażuję się w pomoc charytatywną i naprawdę dla mnie wielką korzyścią jest widzieć te 

uśmiechnięte twarze dzieci obdarowywanych np. świątecznymi prezentami. Wdzięczność osób, którym pomagamy jest 

naprawdę czymś, czego nie można kupić za żadne pieniądze. Działalność społeczną możemy również nazywać robieniem 

dobrych uczynków”;

• „Najważniejszą korzyścią jest nasze szczęście z tego, że zrobiliśmy coś dla kogoś, a nie tylko dla siebie”;

• „Dla grupy ważną korzyścią jest poczucie bycia razem, poczucie sprawstwa, odpowiedzialności za to, gdzie się żyje i jak 

to miejsce wygląda. Te uczucia bardzo często przychodzą dopiero po czasie. Osobiście – „robi się coś, co sprawia taką 

niesamowitą frajdę”, coś, co powoduje, że człowiek się nakręca, że ma uczucie, że może wszystko. To wszystko uczy rów-

nież pokory do życia, obcowanie z różnymi ludźmi pozwala na refleksję – to nie jest wszystko na wieczność – o te wartości 

trzeba walczyć, robię to, bo tak po prostu trzeba”;

• „Z punktu widzenia korzyści dla powiatu, starostwa – część zadań powiatu realizowanych jest przez organizacje, zlecanie 

im zadań jest konieczne, gdyż te grupy często mają inny punkt widzenia na te sprawy. Zlecanie zadania jednej organizacji 

często powoduje zachętę dla innych, które również zaczynają się starać i składać podobne wnioski. Tworzy się „kulig”, 

który napędza wszystkich. W 2011 r. do konkursów przystąpiły 3 organizacje, w 2012 r. – 6, w tym roku już 20. Większa jest 

zatem liczba realizatorów”.

Analiza odpowiedzi na pytanie: Czy stać nas dzisiaj (w kontekście galopującego konsumpcjonizmu i chęci zysku) na to, by anga-
żować się społecznie (czyli bezpłatnie)? dowodzi tego, że uczestnicy panelu dot. aktywności społecznej wydają się niezwykle świado-

mi potrzeby działalności na rzecz mieszkańców, a także korzyści płynących z takiego zaangażowania, zarówno z perspektywy indy-

widualnego mieszkańca czy też z perspektywy wspólnoty lokalnej. Na postawione pytanie udzielone zostały następujące odpowiedzi: 

• „Nie stać nas na to, aby się nie angażować społecznie. Kwestia gonienia za pieniędzmi kończy się w momencie, gdy nie 

wiemy, co dalej ze sobą zrobić, dochodzimy do momentu, gdy okazuje się, że ten pęd za pieniędzmi jest nic nie warty. 

Życie jest wartością największą, gdy zauważamy, że nie jesteśmy sami na tym świecie. Naszym celem życiowym nie może 

być zarabianie. Są pewne granice gonienia za materializmem, ta gonitwa ostatecznie nie daje satysfakcji”;
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• „Nieangażowanie się społeczne już jest angażowaniem się (w sposób negatywny), nikt za nas pewnych rzeczy nie zrobi. 

Wiele osób z pewnością powie, że zajęcia związane z samą egzystencją, utrzymaniem się zajmują im tyle czasu, że nie 

mają już możliwości czasowej angażowania się w coś więcej. Zawsze jednak znajdą się jednostki (liderzy), które poświęcą 

czas i one będą wciągać kolejne osoby w to, co robią. Takim jednostkom należy się pomoc i wsparcie”;

• „Straszna jest wizja społeczeństwa, w którym każdy dba tylko o czubek własnego nosa. Utopią jest myślenie, że każdy 

w społeczeństwie będzie się w stanie zaangażować. Współodpowiedzialność za swoją „małą ojczyznę” jest bardzo istotna 

i nie musi ona wiązać się z poświęcaniem życia zawodowego czy rodzinnego. Formy aktywności mogą przybierać różne 

postacie, od tych najprostszych, najmniej obciążających czasowo – dofinansowań, datków, poprzez własny udział np. 

w opiece nad chorymi w hospicjum. Wystarczy mieć otwarty umysł na obywatelskość a wszystko można pogodzić”; 

• „Dla chcącego nic trudnego, każdy w różnym stopniu chce uczestniczyć w życiu społecznym, nawet drobne rzeczy są 

ważne. Kiedy jedna osoba zgłasza się do jakiejś aktywności, często ośmiela tym samym osoby obok, niezdecydowane 

i onieśmielone”;

• „Chociaż większość społeczeństwa uważa, że brak im czasu na dodatkowe aktywności, to jednak wszystko zależy od 

chęci i dobrej woli”. 

Rozważając natomiast przyczyny braku zaangażowania mieszkańców na poziomie powiatu w kwestie społeczne odno-

towano następujące odpowiedzi (pytanie: Czy i jakie problemy mają organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o zaangażowanie? 
(Dlaczego część ludzi się nie angażuje?)): 
• „Często osoby nie angażują się, gdyż już na wstępie robią sobie kalkulację – jeśli nie widzą od razu jakichś korzyści, nie 

przystępują do działania. Ludzie nie chcą brać odpowiedzialności za coś, z czego nie mają namacalnych korzyści, nie wi-

dzą efektów swojego zaangażowania, nie wierzą, że ich działanie może mieć jakiś wpływ”; 

• „Studenci często oczekują, że wiele rzeczy będzie już przygotowanych na „dzień dobry”, bardzo dużo jest pracy na „przed-

polu”, czego nie wszyscy studenci są świadomi. Trudność dla takich nowych osób stanowi często biurokracja”;

• „Dla mnie zastanawiającym problemem są ludzie, którzy po początkowej aktywności z czasem stają coraz mniej zaanga-

żowani, aż do zupełnej bierności. Bywa tak, że kiedy po tym wstępnym okresie entuzjazmu przychodzi taki moment, gdy 

okazuje się, że to nie jest tylko zabawa, a ciężka praca (trzymanie terminów, prawidłowe rozliczanie się itp.), wtedy niektó-

rzy orientują się, że to już nie jest taka frajda, a poważne i odpowiedzialne zajęcie. Na niektóre osoby oficjalne urzędnicze 

pisma działają jak odpychające magnesy. Organizacje powstające bez merytorycznego przygotowania, oparte tylko na 

entuzjastach i pasjonatach z czasem się rozpadną”. 

Analiza powyższych wypowiedzi wskazuje, iż mieszkańcy świadomi są tego, że zaangażowanie na rzecz innych niesie 

za sobą pewnego rodzaju koszty czasowe. Dostrzegają również problemy związane z niewiarą w skuteczność swoich działań 

(brakiem wpływu na efekty końcowe), a także z oczekiwaniem wymiernych korzyści płynących z tejże działalności. 

7.2. Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają 

obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsię-

wzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przed-

stawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i  osób, których w pewien 

sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań. Proces przeprowadzania kon-

sultacji społecznych można podzielić na kilka ważnych etapów. Pierwszy polega na poinformowaniu społeczności lokalnej 

o planowanym przedsięwzięciu, po to by na drugim etapie zaprezentować poglądy na sposoby rozwiązania problemu. Etap 

trzeci polega na wymianie opinii w sprawie rozpatrywanego przedsięwzięcia. W kolejnej fazie podejmowana jest próba zna-

lezienia najlepszych rozwiązań w zakresie przedmiotu konsultacji. Ostaniem etapem jest poinformowanie opinii publicznej 

o ostatecznych decyzjach. 

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych na poziomie samorządu terytorialnego są stosowne ustawy: o sa-

morządzie gminnym z 8 marca 1990 r., o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r., o samorządzie wojewódzkim z 5 czerw-

ca 1998 r. oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. 
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Jeśli chodzi o powiat słubicki, zaznaczyć należy, iż zgodnie z prawem, w każdej z rozpatrywanych gmin konsultowane są 

roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i co ciekawe, zwykle nie są zgłaszane do tych konsultacji żadne 

uwagi. W tym kontekście, zwrócić jednak należy uwagę na kilka wybranych przykładów konsultacji – po pierwsze na takie, 

które nie dotyczyły programu współpracy gmin z organizacjami, i po drugie – takie konsultacje, w których zgłaszano uwagi:

1. W okresie od 20 lipca 2012 r. do 2 sierpnia 2012 r. w gminie Cybinka zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w celu 

poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów o działalności pożytku publicznego na temat projektu 

uchwały w sprawie „ustanowienia pomników przyrody”. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, opinii 

i wniosków do konsultowanego projektu;

2. W okresie od 14.11.2012 r. do 20.11.2012 r. w gminie Cybinka odbyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w obszarach działalności statutowej tych organi-

zacji. Stworzenie programu było wynikiem zdobytych wcześniej doświadczeń w tworzeniu i realizacji programów współ-

pracy w gminie Cybinka. Program był przygotowywany przez przedstawicieli urzędu oraz organizacji. W trakcie konsultacji 

nie zgłoszono uwag do projektu programu;

3. Od 4 listopada do 14 listopada 2014 r. przeprowadzono w Cybince konsultacje projektu rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015. Do projektu Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO 

złożyło cztery uwagi;

4. W Górzycy natomiast na uwagę zasługuje fakt przeprowadzenia od 13 marca 2013 r. do dnia 25 marca 2013 r. konsultacji 

społecznych (nie zgłoszono żadnych uwag) na temat projektu uchwały „w sprawie określenia trybu i szczegółowych kry-

teriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”; 

5. W Słubicach w okresie od sierpnia do września 2013 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektów uchwał: 

1) w sprawie programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2014

2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-

dzinie na lata 2013-2017. Do udziału w konsultacjach poza przedstawicielami organizacji pozarządowych zaproszono 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz radnych Rady Miejskiej w Słubicach. W spotkaniu konsultacyj-

nym 27 września 2013 r. udział wzięli przedstawiciele 5 podmiotów, w tym: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów Oddział Rejonowy Słubice, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło Słubice, Stowarzyszenia Mi-

łośników Ziemi Słubickiej, Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarówno do jednego, 

jak i drugiego dokumentu złożone zostały wnioski: do pierwszego – przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-

walidów Oddział Rejonowy w Słubicach, a do drugiego – przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach73. 

3) W Słubicach od 1 w do 22 września 2014 r. przeprowadzono kolejne konsultacje społeczne, które ze względu na fakt, 

iż realizowane były w ramach projektu „Konsultuj – Decyduj” oraz ze względu na liczbę zaangażowanych podmiotów, 

uznać należy za największe w rozpatrywanym regionie. Wspomniane konsultacje społeczne dotyczyły 3 aktów pra-

wa miejscowego: zasad przeprowadzania konsultacji społecznych, współpracy mieszkańców i samorządu w formie 

inicjatywy lokalnej oraz zasad współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. Konsultacje spo-

łeczne przeprowadziła Słubicka Inicjatywa „SPINACZ” składająca się z pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach 

i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Słubice. W trakcie konsultacji społecznych 

mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłosili 55 wniosków/uwag do projektów uchwał: dot. 

konsultacji społecznych – 30 wniosków/uwag – 11 uwzględniono; dot. inicjatywy lokalnej – 20 wniosków/uwag – 8 

uwzględniono; dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 5 wniosków/uwag – 3 uwzględniono.

Zauważyć należy, iż gmina Słubice jest najbardziej aktywna, jeśli chodzi o realizowanie zasad demokracji partycypacyjnej, 

polegającej na włączaniu obywateli w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym. Wynika to zapewne z faktu, iż Słubice są mia-

stem powiatowym, a ponadto ulokowana jest na ich terenie większość organizacji pozarządowych – na pewno wiele jest tych 

aktywnie działających. W konsultacjach najczęściej uczestniczą najbardziej aktywne organizacje pozarządowe ulokowane na 

terenie konkretnej gminy. 

73 Szerzej: Konsultacje społeczne, Słubice.pl, BIP, www.slubice.pl, 11.11.2014. 
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7.3. Aktywność polityczna 

Aktywność na płaszczyźnie politycznej (czy to w formie uczestnictwa aktywnego – głosowanie w wyborach, czy też uczest-

nictwa biernego – kandydowanie) stanowi drugi ważny przejaw zaangażowania obywatelskiego. W niniejszej części raportu 

skoncentrowano się na zaangażowaniu mieszkańców powiatu w postaci uczestnictwa w głosowaniach państwowych. 

Aktywność obywatelska przekłada się na udział w życiu społeczności lokalnych organizacji pozarządowych oraz przede 

wszystkim na udział w wyborach. Warto zatem wnioskować na temat kondycji obywatelskości w Polsce w kontekście rozwoju 

społecznego.

Można stwierdzić, iż członkowie wspólnoty lokalnej najpełniej realizują się jako obywatele (najpełniej realizują swoją oby-

watelskość), gdy oddają swój głos w wyborach samorządowych. 

Uczestnictwo wyborcze jest fundamentalnym elementem w państwie demokratycznym. Wysoki poziom partycypacji oby-

wateli w wyborach świadczy – jak twierdzi Benjamin Barber – o tzw. silnej demokracji. Obywatele właśnie poprzez akt wyborczy 

zapewniają sobie uczestnictwo w demokracji. Partycypacja ma z kolei znaczenie dla realizacji równości, bowiem „równy udział 

w wyborach może zaowocować równą reprezentacją, która jest warunkiem koniecznym zapewnienia równego politycznego 

wpływu wszystkich grup społecznych. Z kolei równy wpływ polityczny powinien zapewniać równość w pozostałych sferach 

ludzkiego życia, a także zapobiegać dyskryminacji i redukować nierówności społeczne”74.

Niski poziom frekwencji wyborczej w Polsce spowodowany jest wieloma czynnikami. Do najczęściej podawanych przyczyn 

– zgodnie z wynikami wielu badań opinii publicznej – należą: przypisywanie swojemu głosowi niewielkiego znaczenia, brak 

przekonania o sile sprawczej poszczególnych głosów, brak zainteresowania sferą polityki, protest przeciw rządowi oraz prze-

ciw elitom politycznym, które utraciły w oczach społeczeństwa wiarygodność oraz przeciwko złej sytuacji w kraju. W każdych 

wyborach część wyborców nie bierze udziału w głosowaniu, mówiąc o swojej absencji jako utrwalonym zwyczaju. Poza wymie-

nionymi wyżej powodami nieuczestniczenia, wielu non-voters wymienia względy obiektywne, uniemożliwiające lub ogranicza-

jące możliwość dotarcia do urn (zły stan zdrowia, podeszły wiek, nieobecność w miejscu zamieszkania)75.

Zauważyć należy, iż we wszystkich wyborach do Sejmu RP od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli 

w roku 2005, 2007 i w roku 2011, średnia frekwencja w Polsce była wyższa od średniej partycypacji na poziomie województwa, 

ta ostatnia z kolei była wyższa od średniej frekwencji w powiecie słubickim. W poszczególnych gminach najwyższą frekwencję 

odnotowywano w gminie Słubice, natomiast najmniej uprawnionych do głosowania uczestniczyło w gminie Cybinka.

Mapa 8. Średnia frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu w 2011 r. (Polska – woj. lubuskie – powiat słubicki 
(najjaśniejsze odcienie – najniższa frekwencja…) 

Polska - 48.92 %   woj. lubuskie - 43.67 %  powiat – 40,22%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej. 

74 M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
75 Na podstawie raportów i komunikatów z badań CBOSu.
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Warto odnotować, iż w latach 2007 średnia frekwencja w gminie Słubice była wyższa od tej na poziomie kraju i w woje-

wództwie oraz powiecie, natomiast w roku 2011 – wynik słubicki był wyższy od tego z województwa i całego powiatu. 

Wykres 51. Frekwencja w wyborach parlamentarnych w latach 2005, 2007 i 2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej. 

 

W wyborach na prezydenta RP w roku 2005 i 2010, średnia krajowa frekwencja wyniosła w obu przypadkach (brana była 

pod uwagę finalna tura wyborów) ponad 50%. W województwie lubuskim uczestniczyło średnio o 5% mniej wyborców niż na 

poziomie kraju. 

Wykres 52. Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w latach 2005 i 2010 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej. 

Podobnie jak w przypadku wyborów do Sejmu – w wyborach prezydenckich – w powiecie poziom partycypacji był średnio 

o kilka punktów procentowych niższy niż w województwie. Spośród wszystkich analizowanych gmin, w Słubicach odnotowano 

najwyższą frekwencję – wyższą niż na poziomie powiatu i województwa. Najniższa frekwencja – porównywalna do tej w pozo-

stałych gminach – towarzyszyła wyborom w gminie Cybinka. 

W wyborach samorządowych w latach 2006 i 2010, relacje pomiędzy średnią frekwencją na poziomie kraju, województwa, 

powiatu i gmin kształtowały się w nieco inny sposób niż w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. W wyborach samo-

rządowych średnia frekwencja w powiecie jest wyższa od średniej partycypacji w województwie, ta zaś z kolei jest wyższa od 

średniej frekwencji w całym kraju lub bardzo do niej zbliżona. 

Polska Lubuskie powiat Słubice Cybinka Górzyca Ośno Rzepin
2005 40,57 35,44 32,25 35,04 29,04 29,37 31,49 31,06

2007 53,88 50,35 48,89 55,25 39,39 43,88 45,66 46,91

2011 48,92 43,67 40,22 45,72 31,93 35 37,47 39,11

0
10
20
30
40
50
60

fr
ek

w
en

cj
a 

(%
)

Polska Lubuskie powiat Słubice Cybinka Górzyca Ośno Rzepin
2005 50,99 45,66 43,34 47,58 39,18 40,14 39,58 41,39

2010 55,31 49,45 47,17 51,1 42,13 42,57 45,1 46,08

0

10

20

30

40

50

60

fr
ek

w
en

cj
a 

(%
)

Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego | Rozdział 7. Diagnoza aktywności obywatelskiej | 95



Wykres 53. Frekwencja w wyborach samorządowych w latach 2006 i 2010 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej. 

Uwzględniając podział na poszczególne gminy zauważyć trzeba, iż najwyższy poziom partycypacji odnotowywany jest 
w gminie Ośno Lubuskie (około 20% wyższy poziom od frekwencji krajowej i wojewódzkiej). Dodać należy, iż odmiennie niż 
w wyborach do Sejmu i na prezydenta w Słubicach w roku 2006 odnotowano najniższą frekwencję spośród wszystkich gmin, 
a w roku 2010 – najniższy wynik odnotowano w Górzycy (Słubice uplasowały się na drugim miejscu). 

Dodać należy, iż w czerwcu 2003 r. mieszkańcy Polski głosowali w referendum na temat przystąpienia do Unii Europej-
skiej. Średnia frekwencje w województwie lubuskim była tylko o nieco ponad 0,5% niższa od frekwencji krajowej, a średnia 
frekwencja w powiecie o około 2,5%. W przypadku średniej frekwencji w referendum sytuacja kształtowała się podobnie jak 
w przypadku wyborów parlamentarnych i prezydenckich – najchętniej uczestniczyli mieszkańcy gminy Słubice, podczas gdy 
najniższa frekwencja gminna odnotowana została w Cybince. 

Wykres 54. Frekwencja wyborcza w referendum 2003 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej. 

Wyniki frekwencji w referendum rysują się bardzo interesująco. Widać na ich podstawie, iż Słubice – jako miasto/gmina 
„najbliższe” terytorialnie Niemcom, miasto – w bezpośredni sposób odczuwające korzyści płynące z Zachodu, z UE – najbar-
dziej entuzjastycznie nastawione było wobec włączenia Polski w struktury unijne. Jest to nie tylko związane z czynnikiem „gra-
nicznym”, ale także z możliwościami dla mieszkańców związanymi z gospodarką, możliwościami znalezienia pracy, zamiesz-
kania we Frankfurcie nad Odrą itp. Widać także, iż gminy ulokowane bliżej Słubic/Frankfurtu nieco bardziej optymistycznie 
postrzegały członkostwo Polskie w UE. 

Zaangażowanie zarówno społeczne, ale także polityczne w dużej mierze związane jest z poczuciem wpływu na podejmo-
wane decyzje – z poczuciem sprawstwa. 

W badaniu realizowanym w ramach projektu postanowiono zadać mieszkańcom powiatu słubickiego pytanie o poczucie 
wpływu na sprawy w miejscu zamieszkania respondentów. Analiza udzielonych odpowiedzi wskazuje, iż łącznie 36% ankie-
towanych uważa, iż ma wpływ na sprawy swojego miasta czy gminy (25% „raczej tak” i 9% „zdecydowanie tak”), natomiast 
łącznie 40% respondentów jest przeciwnego zdania (27% „raczej nie” i 13% „zdecydowanie nie”).

58,85 58,21
56,34

59,67

49,78

55,47 55,28 55,1

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

Polska Lubuskie powiat Słubice Cybinka Górzyca Ośno Rzepin

fr
ek

w
en

cj
a 

(%
)

Polska Lubuskie powiat Słubice Cybinka Górzyca Ośno Rzepin
2006 39,56 41,17 49 44,27 49,24 50,62 62,42 49,01

2010 47,32 46,04 52,83 50,08 52,73 45,73 67,76 51,4

0
10
20
30
40
50
60
70
80

fr
w

kw
en

cj
a 

(%
)

96 | Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego | Rozdział 7. Diagnoza aktywności obywatelskiej



Wykres 55. Czy Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy?

Źródło: opracowanie własne. 

Porównując wyniki badania w ramach projektu do badań Centrum Badania Opinii Społecznej, widać, iż te pierwsze wypa-
dają mniej optymistycznie niż te realizowane przez CBOS76. Jednak na uwagę zwraca fakt, iż na poziomie powiatu o 16% mniej 
respondentów niż na poziomie kraju uważa, że nie ma wpływu na sprawy swojej gminy czy miasta. Wskazuje to na większe 
poczucie sprawstwa właśnie w kwestiach lokalnych a nie krajowych. 

Wykres 56. Czy Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy? 
(podział na gminy, miasto-wieś)

Źródło: opracowanie własne. 

Uwzględnienie podziału na gminy oraz obszary miejskie i wiejskie, pozwala zauważyć, iż w niektórych gminach opinie na 
temat wpływu na kwestie gminne/miejskie są odmienne niż w powiecie czy na poziomie kraju. 

Podczas gdy w powiecie, w gminach Rzepin, Słubice, a także na terenach77 miejskich większość odpowiedzi na pytanie: 
Czy Pan(i) zdaniem ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy? była negatywna (podobnie zresztą 
jak w Polsce), to już Cybince, Górzycy, Ośnie i na obszarach wiejskich – większość respondentów zadeklarowała, że w ich opinii 
obywatele mają wpływ. Zauważyć przy tym należy, iż w Cybince pozytywnie odpowiedziała większość pytanych. 

76 Poczucie wpływu na sprawy publiczne, Raport z badań BS/121/2013, CBOS, s. 2.
77 Ibidem, s. 1-2. 
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Wykres 57. Czy Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy? (ze względu na 
wykształcenie i płeć)

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując odpowiedź w zależności od wykształcenia i płci osób badanych, widać, iż najmniejsze poczucie wpływu na 
kwestie swojego miasta czy gminy mają osoby z wykształceniem podstawowym oraz średnim – odpowiednio 19% i 30%, 
podczas gdy najwięcej opinii potwierdzających wpływ odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym – 43%, a także 
zawodowym – 40%. Odnotować należy, iż zarówno większość pytanych kobiet i mężczyzn uważa, iż przeciętny obywatel nie 
ma wpływu na sprawy swojej gminy. Kilka procent więcej badanych w obu grupach jest odmiennego zdania. 

Poczucie wpływu na sprawy ważne dla swojej gminy czy swego miasta przekładają się zwykle na zainteresowanie wy-
borami – szczególnie samorządowymi. W badaniu postanowiono zadać respondentom takie pytanie, aby stwierdzić, czy inte-
resują się nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Pytanie to okazało się tym ważne, iż badania robione były na około 2 
miesiące przed wyborami w listopadzie 2014 r., czyli bezpośrednio w sytuacji przedwyborczej. 

W  tym przypadku na poziomie powiatu zdecydowana większość respondentów zadeklarowała swoje zainteresowanie 
nadchodzącymi wyborami samorządowymi. 40% spośród wszystkich ankietowanych zaznaczyło przy tym odpowiedź „raczej 
tak”, a 27% - „zdecydowanie tak”. 

Wykres 58. Czy interesuje się Pan(i) przyszłymi wyborami samorządowymi? 

Źródło: opracowanie własne. 

Około jednej czwartej pytanych nie jest zainteresowana wyborami samorządowymi (16% – „raczej nie”, 8% „zdecydowa-
nie nie”). W tym pytaniu 9 na 100 respondentów zaznaczyła odpowiedź „trudno powiedzieć”. 
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Wykres 59. Czy interesuje się Pan(i) przyszłymi wyborami samorządowymi? (podział na gminy, miasto-wieś)

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza odpowiedzi na pytanie o zainteresowanie nadchodzącymi wyborami samorządowymi pozwala zauważyć, iż lide-
rem, jeśli chodzi poziom zainteresowania wyborami jest gmina Cybinka, gdzie niemal 8 na 10 pytanych odpowiedziało twier-
dząco. Najmniejsze zainteresowanie zadeklarowali mieszkańcy gminy Górzyca (55%), mogło to być spowodowane tym, iż 
w wyborach na wójta gminy startował tylko jeden kandydat – dotychczasowy włodarz, co w dużej mierze zmniejszyło zinten-
syfikowania działań kampanijnych, a tym samym i zainteresowanie wyborami. 

We wszystkich analizowanych gminach średnia odpowiedzi negatywnych kształtowała się na poziomie od 18% do 28%. 
Można powiedzieć, iż odpowiedzi na pytania w podziale miasto-wieś rozkładały się podobnie jak w powiecie: 69% i 65% „zde-
cydowanie tak” i „raczej tak” odpowiednio w mieście i na wsi. Natomiast odpowiedzi negatywnych było 24% i 22%.

Wykres 60. Czy interesuje się Pan(i) przyszłymi wyborami samorządowymi? (ze względu na wykształcenie i płeć)

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując odpowiedzi w zależności od wykształcenia i płci osób badanych, widać, iż najmniejsze zainteresowanie wy-
borem władz samorządowych wykazują osoby z najniższym wykształceniem. Najwięcej natomiast osób interesujących się 
elekcjami na poziomie lokalnym odnotowano wśród osób z  wykształceniem wyższym. Rozpatrując odpowiedzi wedle płci 
ankietowanych, nie dostrzeżono większych różnic. 
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Biorąc pod uwagę grupy wiekowe, można sformułować wniosek, iż wraz z wiekiem przychodzi zainteresowanie przestrzenią 

polityczną – szczególnie wyborami. Tylko połowa z najmłodszych badanych (18-24 lat) interesuje się wyborami. Spośród ankieto-

wanych w wieku od 24 do 54 lat średnio 66% zadeklarowało swoje zainteresowanie. Natomiast w najstarszych wiekowo grupach 

zainteresowanie to kształtowało się już o około 10-15% wyżej: w grupie 55-64 lata – 75%, a w grupie 65+ (na poziomie 79%). 

Istnienie silnego kapitału społecznego przejawia się przede wszystkim w zaangażowaniu obywateli w przestrzeni pu-

blicznej – m.in. w działalności społecznej, jak i politycznej – tj. w podejmowaniu istotnych decyzji o charakterze polityczno-

-społecznym78. 

Aktywność obywatelska polskiego społeczeństwa nie jest wysoka. Mimo że odnotowuje się coraz większe poczucie wpły-

wu na lokalną społeczność (66% Polaków twierdzi, że wspólne działanie mogłoby ją zmienić) i rozpoznajemy główne jej proble-

my i aktorów, to niechętnie włączamy się w działanie na jej rzecz (robi to 20% populacji)79. Dorośli Polacy najczęściej działają 

w organizacjach związanych ze szkolnictwem (rada rodziców, „trójka klasowa” – 5,1% dorosłych), charytatywnych, religĳnych, 

sportowych (koła myśliwskie i wędkarskie) i artystycznych (chóry, orkiestry)80. 

Najlepszym podsumowaniem niniejszej części będą uwagi uczestników panelu nt. aktywności społecznej, którzy zwracali 

uwagę na potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego i potrzebę wzmacniania kapitału społecznego w powiecie słu-

bickim. Na pytanie o to, co zrobić, by budować społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo zaangażowane przede wszystkim 

w działania na rzecz spraw ważnych dla swojego miejsca zamieszkania, udzielono następujących wypowiedzi: 

• „Kiedy wzrośnie świadomość społeczna wśród ludzi, wzrośnie wiara w to, że oni mają na to wszystko wpływ”; 

• „Koniecznie trzeba rozmawiać z ludźmi, dawać im poczucie tego, że są słuchani. Trzeba widzieć liderów i ich wspierać. 

Władza musi wspierać, widzieć, słuchać i pomagać. Motywujmy do działania”

• „Ważnym elementem bodowy społeczeństwa obywatelskiego jest również namawianie, zachęcanie do udziału w wybo-

rach, to jest przecież podstawowa rzecz dla naszego społeczeństwa”;

• „Trzeba wzmocnić osoby charyzmatyczne, które będą wciągały kolejnych ludzi. Potrzebne jest również ukazanie korzyści 

zarówno krótko- jak i długofalowych”;

• „Jeśli chcemy budować społeczeństwo obywatelskie, musimy zacząć od siebie. Konieczne jest dawanie przykładu”. 

Niemożliwe jest zrealizowanie skutecznych, efektywnych i użytecznych polityk publicznych bez zaangażowania obywa-

teli. Takiemu zaangażowaniu sprzyjają postawy obywatelskie, rozumiane jako otwartość, zainteresowanie sprawami innych 

ludzi i sprawami państwa, a także poczucie odpowiedzialności za państwo wyrażające się w wypełnieniu obowiązków wobec 

państwa i społeczeństwa (udział w wyborach, płacenie podatków itp.)81

7.4. Rekomendacje

Głównym zaleceniem będącym efektem analiz prowadzonych w niniejszym raporcie jest podjęcie działań służących wzmoc-

nieniu podmiotowości obywateli, ich wspólnot oraz stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Poniżej zamieszczono rekomendacje, które mogą przełożyć się na poprawę zaangażowania społecznego mieszkańców 

powiatu słubickiego. 

1. Zintensyfikowanie dialogu obywatelskiego na terenie powiatu. Dialog obywatelski to forma kontaktu między władzą pań-

stwową a organizacjami trzeciego sektora, polegająca na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleń 

dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej. Uczestnikami dialogu obywatelskiego – obok 

władz publicznych – są nie tylko tradycyjnie rozumiani partnerzy społeczni, ale także organizacje pozarządowe, działające 

na różnych płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej, światopoglądowej, zawodowej lub terytorialnej. Przedmiotem dia-

logu obywatelskiego są przede wszystkim wszelkie zagadnienia związane z miejscem grup obywateli w państwie i społe-

czeństwie.

78 Raport Polska 2030, s. 340. 
79 Działalność społeczna Polaków, CBOS, Warszawa 2010. Wyrażając krytykę, należy jednak pamiętać o  tym, że z  drugiej strony, Polacy są najbardziej 

zapracowanym narodem Unii Europejskiej: wedug danych Eurostatu średni tygodniowy czas pracy wynosi 40,6 godziny (Eurostat 2009).
80 Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich 1998-2010, CBOS. Warszawa 2010. 
81 Diagnoza, Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, s. 147. 
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2. Wdrożenie nowych i zwiększenie efektywności istniejących mechanizmów demokracji bezpośredniej i deliberatywnej na 

poziomie gminnym (np. budżet partycypacyjny, konsultacje społeczne itp.). Mimo dużego postępu w tym zakresie (np. 

konsultacje) istnieje jeszcze duża przestrzeń do pracy w tym zakresie. Proponowane narzędzia wpłyną przede wszystkim 

na zmniejszenie dystansu na linii „władza lokalna – obywatele”. 

3. Budowanie strategii rozwoju, a więc planowanie długofalowych przedsięwzięć zawierających perspektywę zmian ilościo-

wych i jakościowych, odnoszących się do przestrzeni społecznej, ekonomicznej i kulturowej, który to proces powinien być 

oparty na konsultacjach z mieszkańcami. 

4. Niezwykle istotnym działaniem winno być informowanie obywateli o  działalności organizacji pozarządowych, a  także 

o efektach działań NGO. Takie działanie będzie miało wielopłaszczyznowy skutek: po pierwsze – uświadomi mieszkań-

ców (tych niedoinformowanych) o istnieniu organizacji społecznych w ich miejscu zamieszkania); po drugie – uświadomi 

mieszkańcom pozytywne konsekwencje płynące z działalności takich organizacji; po trzecie – obserwowanie działań dla 

dobra innych ludzi, gminy, przyrody itd. – może stanowić skuteczny motywator włączenia się w taki sposób działalności 

dla osób, które nigdy wcześniej nie angażowały się społecznie. 

5. Edukowanie obywateli. Edukacja obywatelska obejmuje zorganizowane, systematyczne działania edukacyjne, które mają 

na celu wyposażenie młodzieży i dorosłych w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do uczestnictwa w życiu politycznym 

i społecznym. Upowszechnianie i zakorzenianie postaw obywatelskich przekłada się na większe zaangażowanie członków 

społeczeństwa w sprawy publiczne. Edukacja obywatelska stanowi zatem podstawowe narzędzie wzmocnienia procesów 

demokratyzacji.

6. Podmiotami inspirującymi obywateli do działania nie powinny być wyłącznie organizacje społeczne, ale także samorząd 

terytorialny, którego rola winna sprowadzać się także do inspirowania aktywności obywateli. Aktorzy winni – jak się wy-

daje – bardziej intensywnie pobudzać obywateli do wspólnych działań, 

7. Liczba inicjatyw społeczności lokalnych (mieszkańców osiedli, gmin itd.) winna się zwiększyć i powinna stanowić motyw 

przewodni dla osiągania zbiorowych porozumień w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów społecznych. 

8. Organizacje pozarządowe winny intensywniej współuczestniczyć w wypracowywaniu i realizacji programów inicjowanych 

przez władze publiczne oraz uzupełniać działania administracji publicznej tam, gdzie nie jest ona w stanie samodzielnie 

wypełnić ważnych społecznie zadań82. Mimo dobrych przykładów (projekt PAKT.com.org, Konsultuj – Decyduj), nadal ist-

nieje luka w tego typu kooperacji. 

9. W związku z tym, że na terenie powiatu aktywnie działa tylko około 30 organizacji społecznych (spośród około 130), istot-

nym jest, by zachęcać te mniej aktywne organizacje do działania, do angażowania się w różne przedsięwzięcia. Warto 

zachęcić te mniejsze czy mniej aktywne organizacje do zawierania współpracy z dużymi, prężnie działającymi, co może 

wpływać na konsolidację całego trzeciego sektora. Niezwykle istotnym zadaniem jest to, by motywować istniejące orga-

nizacje, dawać bodźce do działania, umożliwiać szkolenie członków organizacji np. w zakresie pisania projektów. W tym 

przypadku niezwykle istotne będzie zaangażowanie władz samorządowych oraz samych NGO. 

10. W związku z tym, że najwięcej organizacji działa w obszarze sportu, edukacji, a także seniorów, pożądanym byłoby posze-

rzenie wachlarza grup docelowych, które czerpać mogłyby korzyści z działalności organizacji społecznych. Dobrze byłoby, 

aby organizacje kierowały ofertę np. do studentów, absolwentów, rodziców itd., bo te obszary wydają się być jeszcze 

niedostatecznie zagospodarowane (a nawet w ogóle niezagospodarowane) na terenie powiatu słubickiego. 

82 Zasady Dialogu Społecznego, Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów 22 października 2002 r.; Siedem Zasad Konsultacji, Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/files/7_zasad_30-04.pdf, 10.10.2014. 
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Rozdział 8. Diagnoza w obszarze zdrowia publicznego 
– Tomasz Miechowicz
Rozpatrując funkcjonowanie sfery ochrony zdrowia na terenie powiatu słubickiego niezbędne jest zatrzymanie się nad przepi-

sami regulującymi tę dziedzinę, określającymi zadania gmin, powiatów i województwa w tym zakresie. Fundamentalnym doku-

mentem określającym zadania własne samorządów jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. W art. 6 określono, iż: „Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego 

dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności: 

1. tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;

2. analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany;

3. promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu;

4. finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej”83.

Na zadania własne gminy wskazuje kolejny artykuł w/w ustawy, w którym ustawodawca określa zadania własne gminy 

w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Należą do nich: opracowywanie i realizacja oraz oce-

na efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy; 

przekazywanie powiatowi informacji o  realizowanych programach zdrowotnych; inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków 

przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami; 

podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy84. 

Jeśli chodzi natomiast o zadania własne powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 

– te wskazano w art. 8 ustawy. Należą do nich: opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wyni-

kających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie 

gminami; przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych; 

inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i  edukacji 

zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu; pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdro-

wie i na rzecz ochrony zdrowia; podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych85.

Cytowana ustawa ma zastosowanie na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, określa również zadania wo-

jewodów w tym zakresie. Przepisy innych aktów prawnych regulują rożne zakresy działań samorządów w szeroko pojętym 

zdrowiu publicznym. Przykładem tego jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi86, która nakazuje gminom corocznie przyjmowanie gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholo-

wych (art. 4). W myśl przepisów tej ustawy (art. 22) starosta organizuje na obszarze powiatu podmioty lecznicze udzielające 

świadczenia w zakresie leczenia odwykowego. Z kolei Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego87 po-

wierza powiatom organizację i zapewnienie usług w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych 

do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Jednym z przykładów działań w sferze zdrowia publicznego jest także współpraca instytucji administracji rządowej i sa-

morządowej oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Samorząd powiatowy opraco-

wuje i realizuje strategie rozwiązywania problemów społecznych, a także powiatowe programy działań na rzecz osób niepeł-

nosprawnych. Starosta realizując zadania z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw 

orzekania o niepełnosprawności. Te działania dookreśla Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych88.

Celem niniejszego rozdziału jest analiza działań podejmowanych w sferze zdrowia publicznego na terenie powiatu słu-

bickiego. Wskazane wyżej przepisy i ich zakres należy traktować jako przykłady przepisów regulujących działania samorządów 

gminnych i powiatowych a nie ich pełny katalog.

83 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 ( z późn. zm), art.6
84 Ibidem, art. 7.
85 Ibidem, art. 7.
86 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 z poźn zm.), art. 4.
87 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(tj. Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 z późn, zm.), art. 6.
88 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn, 

zm.), art. 6a.
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8.1. Dostęp do lekarza rodzinnego 

Ważnym elementem oceny przestrzeni związanej ze zdrowiem publicznym jest dostępność do lekarza rodzinnego i do lekarzy 

specjalistów dla mieszkańców. Na terenie powiatu w 2012 r. znajdowały się 23 przychodnie89. Poniższa tabela przedstawia 

liczbę przychodni w poszczególnych gminach oraz liczbę osób przypadających na każdą przychodnię lekarską. 

Tabela 50. Liczba przychodni i liczba osób przypadająca na jedną przychodnię w gminach powiatu słubickiego w 2012 r. 

 Gmina Liczba przychodni Liczba osób przypadająca na jedną przychodnię

Cybinka 2 3 363

Górzyca 3 1 419

Ośno Lubuskie 4 1 622

Rzepin 4 2 494

Słubice 10 1 988

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystycznego Vademcum Samorządowca 2013 dla gmin Cybinka, Górzyca, Ośno 

Lubuskie, Rzepin, Słubice. 

Z danych prezentowanych przez GUS za 2012 r. wynika, że na terenie Polski największą grupę powiatów (209) stanowią te, 

dla których liczba podopiecznych przychodni waha się od 5 do 7 tys. mieszkańców, w 95 powiatach liczba pacjentów POZ waha 

się od 7 do 10 tys., a w 36 powiatach od 10 do 18,8 tys. mieszkańców. Powiat Słubicki znajduje się w grupie 39 powiatów, dla 

których ilość pacjentów przychodni mieści w liczbie do 5 tys.90. Z powyższego zestawienia wynika, że najmniej mieszkańców 

przypada na jedną przychodnię lekarza rodzinnego w gminie Górzyca, a najwięcej w gminie Cybinka. Z kolei średnia liczba osób 

przypadająca na jedną przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) na terenie powiatu słubickiego wynosiła w 2012 

r. 2 058 osób. Warto znaczyć, że – jak wynika z danych statystycznych – liczba mieszkańców przypadająca średnio na jedną 

przychodnię sukcesywnie spada (w roku 2010 wynosiła 2 972 osoby, a w 2011 r. 2 159)91. Trzeba jednak pamiętać, że mieszkańcy 

poszczególnych gmin nie są terytorialnie przywiązani do POZ-ów, znajdujących się na terenie ich gmin. Dlatego też można 

przypuszczać, że mieszkańcy jednej gminy są pod opieką lekarza rodzinnego, którego przychodnia mieści się w innej gminie. 

W szczególności będzie to dotyczyło mieszkańców pogranicznych (leżących na granicy gminy) miejscowości. 

Mieszkańcom powiatu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w 2012 r. udzielono średnio 3,1 porad. To mniej od śred-

niej wojewódzkiej z tego samego okresu, która wynosiła 3,8 porad udzielonych na jednego mieszkańca92. Trudno bez bliższych 

badań ocenić to zjawisko. Dane jednak mogą świadczyć o mniejszym zapotrzebowaniu na poradnictwo lekarzy rodzinnych, 

wynikające chociażby z dobrej kondycji zdrowotnej mieszkańców, którzy nie musieli korzystać z porad lekarza POZ tak często 

jak (średnio) mieszkańcy województwa lubuskiego. Może jednak być to oznaką słabej dostępności do tych usług. 

W  przeprowadzonym na potrzeby niniejszego raportu badaniu ankietowym zapytano respondentów o  różne kwestie 

związane z opieką zdrowotną. 

Pierwsze zadane pytanie z  zakresu zdrowia publicznego dotyczyło opieki lekarza rodzinnego, który dla pacjenta jest 

najczęściej spotykanym przedstawicielem służby zdrowia. Ankietowani mieli możliwość zaznaczenia jednej z odpowiedzi na 

pytanie, jak oceniają opiekę swojego lekarza rodzinnego. 41% badanych osób oceniło negatywnie usługi świadczone przez 

swojego lekarza pierwszego kontaktu. Bardzo źle 16% osób, źle 25%. 40% ankietowanych uznało, że ich lekarz rodzinny do-

brze spełnia swoją rolę.

89 Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Powiat Słubicki, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 3 
90 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 100. 
91 Ibidem, s. 1.
92 Ibidem, s. 3.

Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego | Rozdział 8. Diagnoza w obszarze zdrowia publicznego | 103



Wykres 61. Odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny opieki lekarza rodzinnego 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe dane dowodzą, iż liczba głosów pozytywnie i negatywnie oceniających opiekę tych lekarzy rozłożyła się bardzo 

równomiernie. Z badania wynika jednak, że olbrzymia część badanych nie ma zaufania do jakości świadczonej opieki przez 

lekarza POZ. To jest o tyle niepokojące, że zawód lekarza w naturalny sposób jest związany z zaufaniem społecznym. W szcze-

gólny sposób dotyczy to lekarza opiekującego się nami na co dzień. Wysoki odsetek osób, które zaznaczyły odpowiedź „trud-

no powiedzieć”, należy w tym przypadku kwalifikować raczej jako nieufność, chociaż może też być odzwierciedleniem faktu 

rzadkiego korzystania z usług lekarza rodzinnego. Badanie wskazuje, że na terenie powiatu warto byłoby zadbać o budowanie 

pozytywnego wizerunku lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

Nieco inaczej rozkłada się udział procentowy, jeśli chodzi o opinie dotyczące opieki lekarza rodzinnego, kiedy przyjrzymy 

się jej przez pryzmat poszczególnych gmin tworzących powiat słubicki. Odpowiedzi na to pytanie z podziałem na poszczególne 

gminy prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

Tabela 51. Odpowiedzi na pytanie: Jak Pan(i) ocenia opiekę swojego lekarza rodzinnego? (w %) 

 gmina bardzo źle źle trudno 
powiedzieć dobrze bardzo dobrze

Cybinka 25 35 17 20 3

Górzyca 2 12 21 54 11

Ośno Lubuskie 10 20 20 45 5

Rzepin 2 16 20 46 16

Słubice 23 32 18 23 4

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród badanych najgorzej opiekę lekarza rodzinnego oceniali mieszkańcy gmin Cybinka („bardzo źle” i  „źle” łącznie 60% 

badanych) i Słubice („bardzo źle” i „źle” łącznie 55% badanych). Najlepiej lekarzy rodzinnych oceniono w gminie Górzyca 65 

% badanych uważa, że opieka jest sprawowana dobrze lub bardzo dobrze. Niemal identyczne zdanie wyrażają mieszkańcy 

gminy Rzepin (46% – dobrze i 16 % bardzo dobrze – łącznie 62% badanych w tej gminie). Podobnie swoich lekarzy pierwszego 

kontaktu oceniają ankietowani mieszkańcy gminy Ośno Lubuskie – 50% badanych jest zdania, że zapewniana im opieka jest 

realizowana dobrze lub bardzo dobrze. Mieszkańcy trzech gmin Górzyca, Ośno Lubuskie i Rzepin oceniają pozytywnie swoich 

lekarzy i jest to ocena powyżej średniej charakterystycznej dla badanych mieszkańców całego powiatu.
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8.2. Apteki

Odzwierciedleniem dostępności do świadczeń zdrowotnych jest również liczba mieszkańców, którzy przypadają na jedną ap-

tekę działającą na terenie powiatu. W 2009 r. na jedną aptekę przypadało 3 570 osób, w 2010 – 3 171, w 2011 – 3 393, natomiast 

w rok 2012 odnotowano spadek tej liczby do 2958 osób na jedną aptekę, co plasuje powiat słubicki dużo powyżej średniej wo-

jewódzkiej wynoszącej w 2012 r. 3 366 osób na jedną aptekę93. Jak widać na poniższym wykresie, średnia liczba mieszkańców 

przypadająca na jedną aptekę w powiecie słubickim zdecydowanie zmalała w stosunku do lat poprzednich, a to oznacza, że 

liczba aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu została rozbudowana. 

Wykres 62. Średnia liczba ludności przypadająca na jedną aptekę ogólnodostępną w powiecie słubickim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystycznego Vademcum Samorządowca 2013. Powiat Słubicki.

W kontekście liczby aptek warto dodać, że w powiecie słubickim niezwykle istotną rolę odgrywa bliskość granicy polsko-nie-

mieckiej i „nastawienie na niemieckiego klienta”. Sytuacja ta wynika z tego, że w przygranicznym Frankfurcie nad Odrą wiele 

leków jest droższych niż po drugiej stronie granicy. Stąd wielu Niemców przyjeżdża do Słubic właśnie w celu kupienia tańszych 

leków. Tę sytuację podkreśla również Ryszard Kiedrowski, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze, który 

wprost odpowiadając na pytanie dotyczące przyjazdów Niemców do polskich aptek potwierdza: „tak i to właśnie z tego powo-

du ruch w aptekach przygranicznych jest większy niż gdzie indziej. Szczególnie dotyczy to Słubic i Gubina” 94. 

93 Ibidem, s. 3.
94 Portal Farmaceutyczno Medyczny, http://www.pfm.pl/artykuly/dyzury-jak-za-odra/437, 17.10.2014.
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8.3. Budżety samorządów w zakresie zdrowia publicznego

Kolejnym elementem obrazującym politykę w zakresie zdrowia publicznego są wydatki realizowane przez samorządy 

z terenu powiatu w dziale ochrona zdrowia w procentach stosunku do wydatków ogółem. Zamieszczona poniżej tabela obra-

zuje te wydatki na przestrzeni lat 2010-2012.

Tabela 52. Wydatki budżetu w dziale ochrona zdrowia (w % w stosunku do wydatków ogółem) 

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Powiat Słubicki 4,9 30,7 5,1

Cybinka 0,8 0,6 0,6

Górzyca 0,4 0,4 0,5

Ośno Lubuskie 0,4 0,5 0,6

Rzepin 0,8 0,9 0,8

Słubice 1,1 1,5 1,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystycznego Vademcum Samorządowca 2013 dla gmin Cybinka, Górzyca, Ośno 

Lubuskie, Rzepin, Słubice oraz powiatu słubickiego. 

Powiat słubicki w roku 2010 wydatkował środki na poziomie 4,9%, w roku 2011 – 30,7% w roku 2012 – 5,1%. Jak łatwo 

zauważyć rok 2011 to czas obfitujący w dużo większe procentowo wydatki i jest związany z inwestycją, którą wykonał powiat 

słubicki, aby wyremontować szpital. Jeśli przyjrzeć się wydatkom w poszczególnych gminach, to widać, iż utrzymują się one 

właściwie na tym samym poziomie. 

Najwięcej na zdrowie w stosunku do ogółu wydatków budżetowych wydaje samorząd Słubic. Wydatki w tej dziedzinie 

wahają się na poziomie między 1 a 1,5% ogólnych wydatków budżetu. Kolejna gmina – Rzepin ponosiła wydatki w tym okresie 

w wysokości około jednego procenta (0,8 – 0,9%). Pozostałe gminy powiatu – Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie wydatkowały 

środki w dziale ochrona zdrowia na poziomie około 0,5% ogólnych wydatków budżetowych. Warto jednak zaznaczyć, że w du-

żej części pieniądze wchodzące w skład działu ochrony zdrowia, to pieniądze związane z funduszami realizowanymi w ramach 

środków pozyskiwanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Trzeba też zaznaczyć, że o ile samorząd 

powiatowy jest organem prowadzącym dla szpitala (co powoduje naturalne obciążenie procentowe w wydatkach budżetu 

powiatu), o tyle gminy nie są organami prowadzącymi dla jednostek organizacyjnych klasyfikowanych jako służba zdrowia. To 

zapewne ma istotny wpływ na wielkość danych prezentowanych w powyższej tabeli. 

8.4. Sieć szpitali – dostępność do usług specjalistycznych

Na terenie powiatu znajduje się jeden szpital. Mieści się on w Słubicach i jest placówką działającą w formule Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach. W roku 2011 szpital z zakładu publicznego został przekształcony 

w niepubliczny. 

W poszczególnych oddziałach szpitala w roku 2012 hospitalizowano łącznie 13 677 osób. Najwięcej pacjentów przyjął od-

dział ratunkowy, a najmniej oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Dane za lata 2011 i 2012 dla poszczególnych oddziałów 

obrazuje poniższa tabela.
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Tabela 53. Liczba osób hospitalizowanych w poszczególnych oddziałach szpitala w Słubicach 

Oddział Rok 2011 Rok 2012

oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem gastroenterologii 1 541 1 472

oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 1 275 1 098

oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy rooming-in 1 372 1 037

oddział chirurgiczny ogólny 545 627

oddział pediatryczny 567 512

oddział anestezjologii i intensywnej terapii 69 74

szpitalny oddział ratunkowy 8 951 8 857

Źródło: opracowanie na podstawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słubickiego na lata 2014 – 
2020, Słubice 2014, s. 28.

Słubicki NZOZ prowadzi również poradnie specjalistyczne zarówno w samych Słubicach jak i innych miejscowościach powiatu. 

Poradnie przyszpitalne to:

• Poradnia gastroenterologiczna, 

• Poradnia ginekologiczno-położnicza, 

• Poradnia chirurgii ogólnej,

• Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

• Poradnia neurologiczna,

• Poradnia urologiczna,

• Poradnia otolaryngologiczna,

• Poradnia preluksacyjna,

• Poradnia zdrowia psychicznego95.

Poza szpitalem przez NZOZ prowadzone są następujące poradnie:

• Poradnia ginekologiczno-położnicza w Rzepinie,

• Poradnia ginekologiczno-położnicza w Górzycy96. 

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach w roku 2012 posiadał 150 łóżek szpitalnych do dyspozycji pacjentów na wszystkich 

oddziałach97. Wśród innych usług medycznych świadczonych przez słubicki szpital jest szeroko rozumiana fizjoterapia. Świad-

czenia z tego zakresu są realizowane w działach fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie. 

W skrajnych przypadkach odległość do szpitala – poradni dla mieszkańców powiatu to nawet 40 km (miejscowość Smo-

góry, gmina Ośno Lubuskie). To powoduje, że mieszkańcy niektórych miejscowości zabezpieczani są medycznie przez pod-

mioty spoza powiatu. Dotyczy to zarówno opieki lekarzy specjalistów, jak i opieki szpitalnej. Oprócz usług świadczonych przez 

NZOZ w Słubicach w zakresie opieki szpitalnej, mieszkańcy powiatu słubickiego mogą korzystać z usług świadczonych przez 

szpitale, które leżą już poza terenem powiatu, ale znajdują się w jego sąsiedztwie98.

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby niniejszej diagnozy poproszono o ocenę dostępności usług świadczonych przez 

lekarzy specjalistów. Analizując wyniki badania w tym zakresie nie trudno zauważyć, że dostępność do usług świadczonych 

przez specjalistów została dużo gorzej oceniona przez ankietowanych niż jakość usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych. 

Negatywnie dostępność do usług specjalistów oceniło aż 68 % badanych. Pozytywne opinie wyraziło tylko 15% osób. 

95 NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach, http://www.szpitalslubice.pl/27-poradnie-przyszpitalne, 26.10.2014.
96 NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach, http://www.szpitalslubice.pl/28-poradnie-zamiejscowe, 26.10.2014.
97 T. Kudłacz, M. Kopeć, Koncepcja systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim, 2013 s. 205.
98 NFZ Zielona Góra, http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/490/Gdzie_sie_leczyc/, 26.10.2014.
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Wykres 63. Odpowiedzi na pytanie: „Jak Pan(i) ocenia dostępność usług świadczonych przez lekarzy specjalistów?”

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższy wynik wyraźnie pokazuje brak zaufania do sposobu organizacji opieki lekarzy specjalistów na terenie powiatu 

słubickiego. Jego mieszkańcy czują się w niewystarczający sposób zabezpieczeni w tym zakresie. Jest to bardzo negatywny 

wynik oceny działania służby zdrowia na badanym obszarze. Negatywna opinia mieszkańców powiatu pokrywa się procento-

wo z opinią w tej sprawie wyrażoną przez Polaków. Jak wynika z komunikatu 107/2014 CBOS dokładnie taki sam odsetek (68%) 

mieszkańców naszego kraju negatywnie ocenia dostępność specjalistycznej opieki lekarskiej99.

Rozważając przyczyny tego stanu rzeczy, przypuszczać można, iż negatywne opinie pojawiają się dlatego, że do miesz-

kańców nie dociera pełna informacja na temat miejsc świadczenia pomocy przez lekarzy specjalistów. Na negatywną ocenę 

wpływ może mieć również fakt, że głównym świadczeniodawcą usług w tym zakresie są przychodnie prowadzone przez jedyny 

szpital funkcjonujący na terenie powiatu. Chociaż posiada filie poradni poza Słubicami to dla większości mieszkańców jest to 

odległość 20 – 30 km. A to stanowi problem. Wpływ na taką ocenę może mieć również publiczny system komunikacyjny dzia-

łający na terenie powiatu, który nie zapewnia dogodnego dojazdu do poradni. 

Podobną ocenę do tej prezentowanej w skali całego powiatu mają również mieszkańcy w rozbiciu na poszczególne gminy. 

Negatywnie oceniają dostępność do usług świadczonych przez specjalistów mieszkańcy gminy Słubice (75%). Ocena dostęp-

ności lekarzy specjalistów w gminie Cybinka jest jeszcze gorsza. Negatywne opinie mieszkańców pozostałych gmin (Górzyca, 

Ośno, Rzepin) kształtują się na poziomie niższym niż średnia powiatowa. 

Najmniej negatywnych opinii odnotowano w gminie Górzyca. Tam też odnotowano najwięcej pozytywnych ocen – 25%. 

Podobną ocenę – 22% – uzyskano w gminie Rzepin. W Cybince i w Ośnie Lubuskim odpowiednio 10% i 15% badanych wyraziło 

podobne opinie. 

Trzeba też zauważyć, że bardzo niewielki jest odsetek ocen „bardzo dobrych” w  tym zakresie. Oceny te mieszczą się 

w przedziale od 1 do 2%. Co interesujące, w Ośnie i Rzepinie nie odnotowano żadnej „bardzo dobrej” oceny ww. kwestii. 

99 Komunikat z badań CBOS nr 107/2014 Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej A.D. 2014, CBOS, Warszawa 2014, s. 3
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Wykres 64. Odpowiedzi na pytanie: „Jak Pan(i) ocenia dostępność usług świadczonych przez lekarzy specjalistów?” 
z podziałem na mieszkańców gmin powiatu słubickiego (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zaznaczyć należy, iż wyrażona opinia stanowi niezwykle surową ocenę działania służby zdrowia w zakresie opieki lekarzy 
specjalistów. Co ciekawe, dotyczy to również gmin, w których znajduje się wiele poradni specjalistycznych (jak np. Słubice). 

W kontekście niskiego zaufania do lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów, bardzo interesująco przedstawiają się odpo-
wiedzi na kolejne zadane w ankiecie pytanie: „Jak często korzysta Pan(i) z usług medycznych świadczonych odpłatnie?”. W tym 
przypadku tylko 8% badanych stwierdziło, że nie korzysta z usług medycznych świadczonych odpłatnie. Około 80% korzysta 
ze świadczeń odpłatnych (z czego 39% rzadko, a 40% często), natomiast ciekawostką jest to, że 13% (118 spośród badanych) 
korzysta wyłącznie z płatnych usług medycznych. 

Wykres 65. Odpowiedzi na pytanie: „Jak często korzysta Pan(i) z usług medycznych świadczonych odpłatnie?” 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród badanych dominuje grupa korzystająca z usług spoza koszyka usług medycznych dostępnych w ramach kontrak-
tów z NFZ. Świadczy to z jednej strony o zamożności mieszkańców, z drugiej jednak strony nakazuje pochylić się nad kontrak-
towaniem usług przez Fundusz Zdrowia, gdyż wielkość grupy korzystającej ze świadczeń odpłatnych może wynikać z niskiej 
ilości zakontraktowanych świadczeń przez NFZ. 
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Wykres 66. Odpowiedzi na pytanie: „Jak często korzysta Pan(i) z usług medycznych świadczonych odpłatnie?” 
z podziałem na mieszkańców gmin powiatu słubickiego (w %) 

Źródło: opracowanie własne. 

Porównując wyniki badań z poziomu powiatu z danymi lokalnymi widać, że w większości gmin odpowiedzi „rzadko” i „czę-

sto” mieszczą się w okolicach średniej powiatowej odpowiedzi na pytanie dotyczące korzystania z usług medycznych świad-

czonych odpłatnie. Podobnie jest z  wynikami w  zakresie odpowiedzi „nie korzystam”. Tutaj wyniki również zbliżone są do 

średniej powiatowej. 

Interesujące jest również to, że wśród badanych z  każdej gminy znajdują się osoby, które zawsze korzystają z  usług 

medycznych świadczonych odpłatnie. W poszczególnych gminach jest to od 8% (Górzyca) do nawet 15% (Słubice) w popu-

lacji ankietowanych na potrzeby diagnozy. To o tyle interesujące, że chęć korzystania z odpłatnej opieki medycznej deklarują 

mieszkańcy dokładnie wszystkich gmin. 

8.5. Opieka pielęgniarska w szkołach 

W wyniku podpisywanych przez NFZ kontraktów na usługi pielęgniarskie, są one świadczone na terenie placówek oświato-

wych. Z danych przekazanych przez samorządy na potrzeby niniejszego badania wynika, że na terenie gminy Cybinka opieka 

pielęgniarska w szkołach jest zapewniona od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 15.00. Na terenie gminy Górzyca 

pielęgniarka jest obecna w szkole 7,5 godziny tygodniowo, a na terenie samorządu słubickiego od 1,5 godziny do 24 godzin 

tygodniowo w zależności od wielkości placówki i jej charakteru. Na terenie gminy Rzepin pielęgniarka jest zatrudniana w za-

leżności od placówki od 10 do 20 godzin tygodniowo. Z pozostałych gmin powiatu słubickiego dane dotyczące tego zakresu 

nie zostały udostępnione. Jak widać z powyższego zestawienia, zapewnienie opieki pielęgniarskiej w placówkach oświatowych 

ma bardzo różny charakter i jest dostosowywana do potrzeb, ale też możliwości organizacyjnych. Dodać należy, iż dziedzina ta 

jest uwarunkowana od finansowania przez NFZ. Rola pielęgniarek jest jednak niezwykle ważna nie tylko z powodu świadczenia 

usług medycznych, ale również z powodu akcji profilaktycznych, które są organizowane na terenie szkół.
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8.6. Akcje prozdrowotne organizowane na terenie powiatu słubickiego

Bardzo ważną składową zdrowia publicznego jest organizowanie akcji prozdrowotnych z udziałem i na rzecz mieszkańców. 

Część takich akcji ma charakter ogólnopolski czy regionalny. Część natomiast jest przedsięwzięciami organizowanymi przez 

lokalną społeczność. 

Wśród programów profilaktycznych realizowanych przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

(LOWNFZ), skierowanych również do mieszkańców powiatu słubickiego są:

• Program profilaktyki raka szyjki macicy,

• Program profilaktyki raka piersi,

• Program profilaktyki chorób układu krążenia,

• Program profilaktyki chorób odtytoniowych,

• Program badań prenatalnych,

• Program profilaktyki gruźlicy100.

W akcjach ogólnopolskich bierze również udział Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Akcje, krajowe programy edu-

kacyjne, które promowała na terenie powiatu to m.in.:

• „Trzymaj formę” - program promujący zdrowy styl życia poprzez zwiększenie aktywności fizycznej,

• Program profilaktyki HIV/AIDS,

• Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu101.

Ogromne znaczenie dla działań profilaktycznych, prozdrowotnych mają przedsięwzięcia organizowane lokalnie. To one 

najłatwiej docierają do odbiorcy, angażując go często w organizację samej akcji. Na terenie gmin powiatu słubickiego jest 

przeprowadzanych wiele takich działań. Ze względu na ich mnogość, trudno je wszystkie wymienić, dlatego też prezentowane 

poniżej działania należy traktować tylko jako przykładowe.

W 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Słubicach zorganizowało konkurs plastyczny „Rodzina na me-

dal – wolna od przemocy” skierowany do dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych z terenu powiatu słubickiego102.

Mini wyprawa rowerowa organizowana w 2014 r. przez gminę Rzepin i Koło Regionalistów – zachęcająca do aktywnego 

rodzinnego wypoczynku103. Ponadto we współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorów Rzepińskich organizowane są akcje proz-

drowotne, tj.: ćwiczenia dla osób starszych, wymarsze nordic walking, pogadanki, spotkania z dietetykami, lekarzami (łącznie 

w tych akcjach uczestnicy około 300 osób).

Gmina Cybinka ma na swoim koncie udział w projekcie „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej 

skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, który był profilaktycznym międzynarodowym przed-

sięwzięciem realizowanym we współpracy krajów członkowskich Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, uczelni medycznych 

i samorządów. Program oparty o pracę edukatorów, promuje zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę jamy ustnej u dzieci104.

Ciekawą inicjatywę podjęło nadleśnictwo w Cybince, które zorganizowało bieg „Wolność jest w naturze – Cybinka”. Orga-

nizatorzy jako cel postawili sobie upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, popularyzację biegania na terenie 

obszarów leśnych, promowanie zdrowego stylu życia. Impreza była adresowana zarówno do dzieci jak i dorosłych105.

Na terenie powiatu wspierane są również akcje charytatywne jak chociażby akcja Fundacji Dawców Komórek Macierzy-

stych, która była wspierana przez samorząd i środowisko Ośna Lubuskiego106. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjęła również 

uchwałę dotyczącą realizacji programu „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie”. Program zdro-

wotny finansowany ze środków własnych gminy ma zastąpić w początkowej fazie część świadczeń możliwych do zakontrakto-

wania w ramach NFZ, a w kolejnych okresach uzupełniać zakontraktowane zabiegi i pokrywać tzw. nadwykonania107. 

100 NFZ Zielona Góra, http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/491/Programy_profilaktyczne_-_darmowe_badania/, 30.10.2014
101 J. Caban-Korbas , Raport o stanie sanitarno – higienicznym Powiatu Słubickiego, Słubice 2013.
102 Powiat Słubicki, http://www.powiatslubicki.pl/index.php?id=18&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1817&cHash=82c6a7a387eecebec494aeb033f5ce8a, 30.10.2014
103 Gmina Rzepin, http://rzepin.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=7&dzialy=7&akcja=artykul&artykul=3779, 30.10.2014
104 Gmina Cybinka, http://www.cybinka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=23&dzialy=23&akcja=artykul&artykul=2255, 30.10.2014
105 Lubuski Portal FC, http://lubuskiportal.fc.pl/Kalendarze/Regulaminy/Woj.2014/Cybinka2014.pdf, 02.11.2014
106 Gmina Ośno Lubuskie, http://www.osno.pl/content.php?sid=67d16fe7c9fdc32a3f51f964f1bb12b5&tr=cl&cms_id=1143&p=&lang=pl, 30.10.2014.
107 BIP Wrota Lubuskie, http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugosnolubuskie/system/obj/1038_Program_zdrowotny.pdf, 02.11.2014.
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Autorami akcji promujących zdrowy styl życia są również lokalne stowarzyszenia czy też fundacje. W gminie Górzyca 

w 2014 roku na terenie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odbyła się Spartakiada Pokoleń pod hasłem „Sport 

bez barier”. To przedsięwzięcie zorganizowała Fundacja Kształcenia Kreatywnego z siedzibą w Pamięcinie108.

Podsumowując warto zauważyć, że działania profilaktyczne organizowane na terenie powiatu słubickiego mają bardzo 

różny charakter, różne też są podmioty organizujące te działania (służba zdrowia, samorządy, trzeci sektor). Od działań stricte 

medycznych, po działania dotyczące profilaktyki żywieniowej oraz promujące zdrowy tryb życia. Niestety nie ma pełnych sta-

tystyk w tym zakresie, zarówno na terenach gmin jak i na terenie powiatu. Działania te służą rozwojowi świadomości miesz-

kańców, wspomagają istniejący system opieki zdrowotnej, zwiększają aktywność mieszkańców. 

Prowadząc badanie na potrzeby diagnozy poproszono mieszkańców powiatu o odpowiedź na następujące pytanie: „Ja-

kie działania Pan(i) prowadzi, by zdrowo żyć?” Przed prezentacją odpowiedzi trzeba zaznaczyć, że badani w odpowiedzi na 

powyższe pytanie mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Regularnie wykonuje badania profilaktyczne co czwarty badany 

mieszkaniec powiatu. „Nie prowadzę żadnych działań” odpowiedziało 11% spośród badanych. „Uprawiam sport” aż 42% an-

kietowanych. Dba o swoje zdrowie poprzez właściwą dietę 47% respondentów. Ciekawie ułożyły się odpowiedzi dotyczące 

zażywania środków psychoaktywnych. Nie używa narkotyków 72% badanych, a 66% z nich nie pali tytoniu. Nie pije alkoholu 

46% osób biorących udział w badaniu. Powyższe dane pozwalają stwierdzić, że mieszkańcy powiatu mają jeszcze wiele do 

zrobienie w dziedzinie zdrowego stylu życia. Zarówno w zakresie uprawiania sportu jak i właściwej diety. Niski ich procent bie-

rze udział w badaniach profilaktycznych. Rezygnacja z narkotyków i tytoniu jest istotnym przejawem dbałości o zdrowe życie. 

8.7. Fundusze alkoholowe 

Kolejnym aspektem profilaktyki, ale i postępowania w zakresie zdrowia, są samorządowe działania w kierunku przeciwdziała-

nia alkoholizmowi. Jest to zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która określa zakres 

czynności podejmowanych przez poszczególne samorządy109. 

Ustawa określa też, że „Realizacja zadań, o  których mowa w  ust. 1, jest prowadzona w  postaci gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

uchwalanego corocznie przez radę gminy”110.

Artykuł 111 stanowi, że „w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gmi-

ny pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych(...)”111. Tworzone w ten sposób fundusze, 

przeznaczają przede wszystkim na profilaktykę antyalkoholową oraz wspomaganie lecznictwa związanego z uzależnieniami. 

Wysokość środków pozyskiwanych na ten cel przez poszczególne samorządy jest bardzo różny, zależny od liczby punktów 

sprzedaży alkoholu oraz ich rodzaju. 

Poniżej zamieszczona tabela prezentuje dochody poszczególnych samorządów z tym zakresie.

Tabela 54. Wydatki budżetu na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012 r. w gminach powiatu słubickiego 

 gmina Kwota wydatkowana w 2012 w zł

Cybinka 118 356

Górzyca 72 525

Ośno Lubuskie 112 879

Rzepin 208 008

Słubice 688 715

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystycznego Vademcum samorządowca 2013 dla gmin Cybinka, Górzyca, Ośno 

Lubuskie, Rzepin, Słubice.

108 Gmina Górzyca, http://gmina.gorzyca.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1157, 02.11.2014.
109 Ustawa z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 z późn. zmianami, art.1.
110 Ibidem, art.41.
111 Ibidem, art. 111.
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Środki pozyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gminy przeznaczają na realizację gminnych 

programów rozwiązywania problemów alkoholowych. Rady gmin (miejskie) nadają im lokalny charakter włączając w nie ele-

menty działań profilaktycznych i leczniczych, na które jest lokalne zapotrzebowanie. Możemy jednak podając przykład słubic-

kiego programu omówić ich realizację w skali powiatu. Partnerami w realizacji programów stają się szkoły, stowarzyszenia, 

placówki lecznicze, policja, prokuratura czy sąd rejonowy. Współpraca z tymi instytucjami daje szerokie pole do przeciwdziała-

nia alkoholizmowi. Do działania w dziedzinie zdrowia publicznego. 

Samorząd gminy Słubice podzielił swoje działania na pięć zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz od narkoty-

ków, a także członków ich rodzin;

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie;

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodzin;

4. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przezna-

czonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami;

5. Wspomaganie działalności instytucji oraz organizacji pozarządowych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii112.

W ramach tych zadań realizowane są różne działania. Wśród nich m.in.: 

• Realizacja programów terapeutycznych, podczas których prowadzone będą treningi umiejętności psychologicznych słu-

żących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej a także rodzinnej osób uzależnionych,

• Wspomaganie działalności Poradni Terapii Uzależnień w Słubicach oraz ośrodków leczenia odwykowego, których pacjen-

tami są mieszkańcy gminy,

• Motywowanie osób, u których zdiagnozowano uzależnienie do dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu,

• Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych na 

szkolenia,

• Sfinansowanie zajęć terapeutycznych realizowanych na rzecz stowarzyszeń abstynenckich,

• Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem związanym z uzależnieniem,

• W  ramach prowadzonych zajęć realizowane będą programy profilaktyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, reedukacyjne, 

sportowo-rekreacyjne,

• Organizacja wypoczynku letniego oraz opieki w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych proble-

mem alkoholowym,

• Działanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego realizującego zadania związane z pomocą prawną, psychologiczną, te-

rapeutyczną i doradczą dla członków rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz narkomanią,

• Czynne włączanie się w realizację ogólnopolskich kampanii profilaktycznych oraz edukacyjnych,

• Dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych oraz wychowawczych w szkołach,

• Realizacja warsztatów dla rodziców na temat umiejętności wychowawczych,

• Współfinansowanie przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych na terenie świetlic wiejskich,

• Organizacja kampanii profilaktycznych, kampanii za rzecz promowania bezpieczeństwa oraz zdrowia, 

• Organizacja spektakli i koncertów profilaktycznych dla młodzieży,

• Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi programy o charakterze profilak-

tycznym, 

• Udzielanie dotacji na realizację projektów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii, 

• Współorganizacja przedsięwzięć o charakterze pomocowym, edukacyjnym oraz profilaktycznym realizowanych przez in-

stytucje i służby113.

Programy łączy z całą pewnością fakt, że ze środków przeznaczonych na ich realizację jest również finansowana Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakres jej działania określają przepisy wspomnianej wcześniej ustawy o wy-

chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wśród jej zadań znajdują się: przyjmowanie wniosków o zastosowanie 

leczenia odwykowego, przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi mającymi na celu dobrowolne pod-

danie się terapii, prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą przymusowego leczenia odwykowego, opiniowanie wniosków 

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych114.

112 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2013 rok, Słubice 2012.
113 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania..., op. cit. 
114 Ibidem, rozdział III
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Istotnym elementem pracy gminnych komisji jest kierowanie osób uzależnionych na leczenie, a dokładniej motywowanie 

tych osób i kierowanie ich na dobrowolne leczenie lub wnioskowanie do sądów o leczenie przymusowe. 

Z danych przekazanych przez samorządy na potrzeby niniejszego badania wynika, że liczba osób skierowanych w po-

szczególnych gminach na leczenie odwykowe to 8-9 osób. Na terenie powiatu znajdują się dwa ośrodki zajmujące się terapią 

uzależnień (stan na wrzesień 2014r.).:

• Poradnia Leczenia Uzależnień, Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „Źródło” Ośrodek Terapii Uzależnień s.c. Słubice, 

ul. Nadodrzańska 6,

• Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach 

spółka z o.o. Słubice, Nadodrzańska 6115. 

Ośrodki prowadzą terapię z zakresu uzależnień i współuzależnień. To oznacza, że do samej terapii mieszkańcy powiatu 

ze względu na odległość mają utrudniony dostęp. Mogą również korzystać z podobnych poradni w Krośnie Odrzańskim, Ko-

strzynie czy Gorzowie Wielkopolskim.

Zjawiskiem powiązanym z uzależnieniem od alkoholu jest przemoc domowa. Zajmują się nią zespoły interdyscyplinarne po-

woływane przez samorządy gminne od 2010 r. na mocy nowelizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie116. 

Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 

w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym117. Podstawowymi zadaniami zespołu interdyscyplinarnego jest: inicjowanie 

działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie, inicjowa-

nie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą 

w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwo-

ściach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W konsekwencji działania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodków pomocy społecznej oraz 

zespołów interdyscyplinarnych jest wszczynana procedura tzw. niebieskiej karty, aby przeciwdziałać przemocy dokonywanej 

w rodzinie. Poniższa tabela zawiera dane z wybranych gmin powiatu słubickiego, obrazujących liczbę założonych tzw. niebie-

skich kart, czy wszczętych procedur związanych z przemocą rodzinną.

Tabela 55. Liczba osób, którym założono niebieskie karty, wybrane gminy powiatu słubickiego 

Gmina Rok 2012 Rok 2013

Cybinka 6 31

Górzyca 5 5

Ośno Lubuskie 23 18

Rzepin 35 35

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez gminy na potrzeby niniejszego badania. 

Kolejna tabela zawiera liczbę osób objętych pracą zespołów interdyscyplinarnych w poszczególnych gminach powiatu słubickiego.

Tabela 56. Liczba osób objętych pracą zespołów interdyscyplinarnych (wybrane gminy powiatu słubickiego) 

Gmina Rok 2012 Rok 2013

Cybinka 31 152

Górzyca 10 12

Ośno Lubuskie 23 17

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez gminy na potrzeby niniejszego badania. 

115 LOW NFZ , dokument 5616_leczenie psychiatryczne-stan na 04 09 2014 roku, Zielona Góra 2014.
116 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 125 poz. 842).
117 Niebieska Linia, http://www.niebieskalinia.pl/serwis-prawny/kompetencje-i-zadania-sluzb/zespoly-interdyscyplinarne , 02.11.2014.
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Jedno z pytań w badaniu przeprowadzonym na potrzeby diagnozy dotyczyło oceny i skali alkoholizmu w powiecie. Założono, 

że dzięki temu możliwe będzie zbadanie stosunku mieszkańców powiatu słubickiego do zjawiska alkoholizmu. Problem ten jest 

często w społeczeństwie bagatelizowany. Analizując odpowiedzi udzielone w wyniku badania widać jednak, że mieszkańcy powiatu 

zauważają ten problem (aż 38% badanych uznało, że nadużywanie alkoholu na terenie powiatu stanowi duży problem społeczny). 

Wykres 67. Odpowiedzi na pytanie: „Czy Pan(i) zdaniem na terenie powiatu nadużywanie alkoholu...” 

Źródło: opracowanie własne. 

Nadmienić przy tym należy, iż wydaje się, że wielu mieszkańców próbuje lekceważyć ww. problem (32% ankietowanych osób 

zauważa nadużywanie alkoholu, ale twierdzi, że nie jest to istotny społecznie problem). Ciekawym jest także fakt, iż część 

respondentów (13%) wypiera problem związany z alkoholem: 5% badanych – twierdzi, że nie jest to problem, a 8% wszystkich 

respondentów uznaje nadużywanie alkoholu za prywatną sprawę osób pijących. 

Wyraźnie widać, że wśród badanych przeważa pogląd, iż nadużywanie alkoholu jest widoczne i stanowi problem społecz-

ny (łącznie 70 % badanych). Takie spojrzenie na nadużywanie alkoholu jest między innymi wynikiem szeregu akcji informa-

cyjnych, prozdrowotnych, realizowanych między innymi w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholo-

wych i działalności gminnych komisji. Edukacja w tej sferze przynosi efekty.

Na powyższą ocenę zjawiska nadużywania alkoholu składają się opinie mieszkańców poszczególnych gmin. Niewiel-

ki odsetek wśród badanych prezentuje pogląd, że nadużywanie alkoholu nie jest problemem społecznym lub jest prywatną 

sprawą osób pijących. Najmniej takich opinii odnotowano wśród mieszkańców gminy Ośno Lubuskie (łącznie 5% badanych), 

a najwięcej wśród mieszkańców Górzycy (łącznie 18%). W pozostałych gminach podobną opinię wyraziło od 13 do 16% bada-

nych. Najbardziej dostrzegają problem alkoholu w życiu publicznym mieszkańcy gminy Ośno Lubuskie, którzy w przeważającej 

większości uważają, że stanowi to duży problem społeczny (54%). 

Tabela 57. Odpowiedzi na pytanie: „Czy Pan(i) zdaniem na terenie powiatu nadużywanie alkoholu...” z podziałem na 
mieszkańców gmin powiatu słubickiego na temat nadużywania alkoholu (w %) 

gmina Stanowi duży 
problem społeczny

Jest widoczne, ale nie jest to 
istotny problem społeczny

Nie mam 
zdania

Nie jest problemem 
społecznym

Jest prywatną 
sprawą osób 

pijących

Cybinka 47 24 14 4 10

Górzyca 28 21 33 6 12

Ośno Lubuskie 54 29 12 1 4

Rzepin 30 41 13 4 12

Słubice 37 37 13 6 7

Źródło: opracowanie własne.
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Nadużywanie alkoholu jest dostrzegane jako problem społeczny przez mieszkańców wszystkich gmin z terenu powiatu 

słubickiego. Tego zdania jest 47% badanych z terenu gminy Cybinka, 37% z gminy Słubice i odpowiednio 30% i 28 % - z gminy 

Rzepin i Górzyca. 

8.8. Osoby niepełnosprawne 

Niepełnosprawność jest na pewno czynnikiem określającym zdrowie publiczne na danym obszarze. Ważnym działaniem zwią-

zanym z osobami niepełnosprawnymi jest orzecznictwo. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem o niepełnosprawności 

orzekają: powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja, wojewódzkie ze-

społy do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepeł-

nosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień118. W powiecie rolę tę pełni Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-

ności w Gorzowie Wielkopolskim. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został powołany Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON). To fundusz celowy, którego środki są dystrybuowane m.in. za pośrednictwem samorządów po-

wiatowych (powiatowe centra pomocy rodzinie i powiatowe urzędy pracy). Jak wynika z danych zawartych w Strategii Roz-

wiązywania Problemów Społecznych 2014-2020 na terenie powiatu słubickiego wydatkowano środki finansowe na poziomie 

około 800 tys. zł (2011 r.) do 1,1 mln zł w 2012 r.119 Są to w większości środki wspierające indywidualne osoby niepełnosprawne, 

warto jednak podkreślić, że kwoty te zawierają również pieniądze tworzące budżet Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach 

(średnio w latach 2010 – 2012 była to kwota około 450 tys. złotych). Warsztaty terapii zajęciowej są w naszym kraju stosun-

kowo nowym pomysłem na działalność terapeutyczną120. Oba te dokumenty zawierają wytyczne dotyczące funkcjonowania 

tych instytucji. W artykule 10a. dookreślono, że „Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwa-

rzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”. Jest to również przedmiotem działalności 

WTZ w Żabicach, które są jedyną taką placówką na terenie powiatu słubickiego. Istnieją od 29 grudnia 2005 r. i zostały utwo-

rzone jako jednostka organizacyjna gminy Górzyca. W latach 2010 – 2012 liczba uczestników tej placówki wynosiła 30 osób ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności121. Jest to placówka pobytu dziennego, czynna od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, przez 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót. Dzienny 

wymiar czasu trwania zajęć w warsztatach wynosi 7 godzin dziennie.122

Pozostałe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydatkowane przez słubickie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) są przeznaczane na: (1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (ponad 128 tys. zł w 2012 r.), (2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt reha-

bilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze (ponad 177 tys. zł w 2012 r.), (3) dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych w komunikowaniu się i  technicznych w związku z  indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

(ponad 100 tys. zł w 2012 r.), (4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (prawie 5 tys. zł 

w 2012 r.)123.

Łącznie dofinansowano działania na rzecz 321 osób (dotyczy trzech pierwszych działań) oraz 5 zadań z zakresu sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki. Jak wynika z danych porównawczych z lat poprzednich rok 2012 był rokiem wyraźnego wzrostu 

liczby osób objętych dofinansowaniem ze środków PFRON124.

118 Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i  zasady, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/status-osoby-niepelnosprawnej/instytucje-orzekajace-

procedur/, 9.11.2014. 
119 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słubickiego 2014-2020, Słubice 2014.
120 Ich działanie rozpoczęło się w  Polsce na bazie ustawy o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która 

weszła w życie w 1991 r. W 1997 r. została uchwalona Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). To ona oraz rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 

2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587) stanowią dokumenty konstytutywne do działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej (WTZ) w Polsce.
121 Strategia Rozwiązywania Problemów...., op. cit., s. 32.
122 WTZ Żabice, http://wtz-zabice.org/index.php/o-nas ,30.10.2014.
123 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słubickiego 2014-2020, Słubice 2014, s. 30.
124 Strategia Rozwiązywania Problemów...., op. cit., s. 30.
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W powiecie (także słubickim) środki PFRON mogą być również zgodnie z ustawą przeznaczane na wsparcie osób nie-

pełnosprawnych na rynku pracy. Środkami tymi na terenie powiatu dysponuje Powiatowy Urząd Pracy i może je przeznaczać 

na dwa główne cele: (1) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy, (2) podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, lub na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Z danych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słubickiego 2014 – 2020 wynika, 

że w latach 2010 – 2012 mieliśmy do czynienia z tendencją wzrostową, jeśli chodzi o liczbę stanowisk pracy doposażonych 

z funduszy PFRON. W 2010 roku było to jedno miejsce (kwota dofinansowania 30 tys. zł), w roku następnym były dofinanso-

wane trzy tworzone miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych na łączną kwotę ponad 69 tys. zł. W 2012 r. dofinansowaniem 

zostało objętych pięć stanowisk pracy na kwotę 225 tys. zł. Z dofinansowania w zakresie podjęcia działalności gospodarczej 

skorzystały w 2010 roku trzy osoby. W pozostałych wskazywanych latach takich dofinansowań nie udzielono125. Warto jed-

nak zaznaczyć, że ogólnopolski trend do tworzenia spółdzielni socjalnych z całą pewnością zwiększy wydatkowanie środków 

PFRON w tej dziedzinie. 

Wcześniej, omawiając wydatkowanie środków PFRON w powiecie słubickim, wspomniano działalność WTZ w Żabicach. 

Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to jedyna placówka, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Na terenie powiatu istnie-

ją bowiem Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS). WTZ to rodzaj placówki, nakierowanej na rehabilitację zawodową i spo-

łeczną (kładzie jednak większy nacisk na rehabilitację zawodową). Dokładnie odwrotnie jest z ŚDS-ami, które większy nacisk 

kładą na rehabilitację społeczną. Większość tych placówek to ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Rodzaj usług w środowiskowych domach samopomocy regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy126. Domy, w zależności od kategorii osób, dla 

których są przeznaczone, dzielą się na następując typy:

typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;

typ B – dla osób upośledzonych umysłowo;

typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych127.

Zazwyczaj jednak ośrodki te mają podopiecznych, którzy zawierają się nie w jednej, ale w kilku wspomnianych grupach. 

Podobnie ma się rzecz z placówkami z terenu powiatu słubickiego. Bardzo dobrze opisany jest zakres działania ŚDS-ów na 

stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (LUW): „Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest środowi-

skowy dom samopomocy lub klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektó-

rych funkcji lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności 

w  celu zwiększenia zaradności życiowej, a  także ich integracji społecznej. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej dziennego pobytu. W ośrodku mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu”128 .

Jak wynika z danych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w naszym województwie funkcjonuje 30 ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, z czego aż 5 na terenie powiatu słubickiego. Warto tu zaznaczyć, że ich ilość i rozmieszcze-

nie w każdej gminie powiatu daje ogromny potencjał w dziedzinie wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Na terenie powiatu funkcjonują następujące ŚDS-y: Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy, Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Ośnie Lubuskim, Środowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Biega-

nowie (gmina Cybinka), Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie.

Środowiskowe Domy Samopomocy są prowadzone przez poszczególne samorządy szczebla gminnego jako jednostki or-

ganizacyjne z wyjątkiem POW w Rzepinie, który jest prowadzony przez samorząd powiatu słubickiego. Każdy z nich ma swoją 

specyfikę i grupę podopiecznych. Dane dotyczące liczby podopiecznych i  rodzaju schorzeń w poszczególnych placówkach 

prezentuje poniższa tabela.

125 Ibidem, s. 30.
126 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Dz. U. z dnia 17.12.2010 r. Nr 

238, poz. 1586.
127 Strona LUW, http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_wsparcia.html, 30.10.2014. 
128 Ibidem. 
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Tabela 58. Liczba osób - podopiecznych ŚDS na terenie powiatu słubickiego oraz rodzaje schorzeń charakterystyczne 
dla poszczególnych placówek 

Miejsce położenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy (samorząd)

Liczba 
podopiecznych Rodzaj schorzeń

Bieganów (Cybinka) 20 upośl. umysł., chore psychicznie

Górzyca 20 upośl. umysł., chore psychicznie

Ośno Lubuskie 20 upośl. umysł., chore psychicznie

Rzepin (powiat) 22 osoby z zaburzeniami psychicznymi

Słubice 21 upośl. umysł., chore psychicznie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LUW w Gorzowie Wlkp.

Jak widać z powyższego zestawienia liczba uczestników – podopiecznych poszczególnych placówek jest do siebie bardzo 

podobna. Z wyjątkiem podopiecznych rzepińskiej placówki, uczestnicy ŚDS-ów to osoby upośledzone umysłowo lub chore 

psychicznie. Wszystkie wspomniane wyżej środowiskowe domy samopomocy działają w oparciu o pracownie zorganizowane 

podobnie jak w przypadku warsztatów terapii zajęciowej. Z całą pewnością uzupełniają się obejmując swoim zasięgiem teren 

całego powiatu słubickiego. Oczywiście każda placówka ma też swoją specyfikę środowiskową. Na pewno są ważnym elemen-

tem rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Prowadzą działania przywracające osoby niepełnosprawne do życia w społeczeń-

stwie, socjalizują je. Uczą podstawowych społecznych zachowań. 

Środowiskowe Domy Samopomocy są placówkami, które uzupełniają rynek usług na rzecz osób niepełnosprawnych o za-

kres wykraczający poza służbę zdrowia (nie są placówkami służby zdrowia) a jednocześnie znacznie odciążając podmioty takie jak 

poradnie zdrowia psychicznego. Poprzez swoją pracę stanowią również element wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych.

W trakcie badania ankietowego zadane zostało pytanie o odczucia, jakie mają mieszkańcy powiatu słubickiego, kiedy wi-

dzą osobę niepełnosprawną. Niechęć czuje tylko 1% badanych. Lęk 7% badanych, a 57% współczucie. Chęć rozmowy oraz chęć 

pomocy osobie niepełnosprawnej odczuwa 36%. Aż 29 % wśród ankietowanych twierdzi, że ich uczucia nie różnią się od uczuć 

do innych przechodniów. Na podstawie powyższych danych możemy wyciągnąć wnioski, że obecność niepełnosprawnych 

jest akceptowalna przez społeczność powiatu słubickiego. Niewiele osób czuje lęk przed tymi osobami. Niezwykle istotna jest 

w tym względzie liczba odpowiedzi, z których wynika, iż obecność niepełnosprawnych nie budzi innych emocji niż obecność 

osób zdrowych w sferze publicznej powiatu. To zasługa szeroko prowadzonej działalności w zakresie rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych przez ośrodki funkcjonujące na trenie powiatu. Ich praca stwarza okazję do obecności tych osób 

w życiu powiatu, co z kolei prowadzi do akceptacji przez lokalną społeczność.

8.9. Rekomendacje

W wyniku przeprowadzonej analizy w zakresie zdrowia publicznego na terenie powiatu słubickiego rekomenduje się pod-

jęcie następujących działań:

1. Zwiększenie obecności pielęgniarek w szkołach – również poprzez rozpatrzenie możliwości finansowania ich ze środków 

samorządów.

2. Podjęcie działań dotyczących większej aktywności prozdrowotnej mieszkańców poprzez szersze wsparcie akcji z dzie-

dziny edukacji w tym obszarze (również tej realizowanej przez trzeci sektor). Prowadzenie monitoringu prowadzonych 

przedsięwzięć w tej dziedzinie.

3. Podtrzymanie i rozwój liczby akcji profilaktycznych z zakresu zażywania narkotyków, alkoholu i tytoniu.

4. Podniesienie poziomu zaufania do środowiska lekarskiego szczególnie lekarzy rodzinnych poprzez wdrożenie stałego 

monitoringu oceny ich pracy przez świadczeniobiorców i prezentowanie danych samym zainteresowanym.

5. Rozwój dostępu do działalności leczniczej z zakresu uzależnień poprzez wsparcie dla powstania placówki dziennej w tym 

zakresie w południowo – wschodniej części powiatu.

6. Niezbędne jest podjęcie działań wspierających możliwość dotarcia do lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych. 
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Rozdział 9. Diagnoza jakości środowiska naturalnego 
– Natalia Duer

Jakość, a dokładniej czystość i stopień naturalności środowiska w okolicy zamieszkania, wpływają na komfort życia spo-

łeczności lokalnej. Komfort ten rośnie w miarę oddalania się od gęsto zabudowanych centrów miast w stronę znacznie bardziej 

„zielonych” przedmieść i wsi. Na jakość środowiska naturalnego wpływa jakość jego poszczególnych składowych.

Wyniki ankiety zrobionej na potrzeby niniejszej diagnozy wskazują, że zdecydowana większość mieszkańców ocenia war-

tość przyrodniczą powiatu dobrze i bardzo dobrze. Najwięcej pozytywnych ocen wystawili mieszkańcy gminy Ośno Lubuskie, 

prawdopodobnie utożsamiając atrakcyjność przyrodniczą z malowniczym, różnorodnym krajobrazem okolic ich zamieszkania. 

Najmniej pozytywnych odpowiedzi udzielili mieszkańcy gminy Górzyca, która z kolei charakteryzuje się niewielkim urozma-

iceniem krajobrazu zdominowanego przez użytki rolne w różnej formie. Najwięcej negatywnych ocen odnotowano w gminie 

Słubice. Jest to być może spowodowane wysokim odsetkiem osób mieszkających w mieście, które wykazuje się niską atrakcyj-

nością przyrodniczą.

Wykres 68. Odpowiedź na pytanie: Jak ocenia Pan(i) atrakcyjność przyrodniczą powiatu słubickiego? 

Źródło: opracowanie własne.

9. 1. Obszary chronione

O wysokiej wartości środowiska przyrodniczego powiatu słubickiego świadczy mnogość obszarowych form ochrony przyrody, 

co przedstawiono w poniższej tabeli. Różne formy ochrony są rozłożone na terenie powiatu nierównomiernie i pokrywają się 

na pewnych obszarach. 

W 2012 r. powierzchnia obszarów prawnie chronionej przyrody na terenie powiatu słubickiego wynosiła 39 688,6 ha, co 

stanowiło 2,8% powierzchni geograficznej województwa i 39,7% powierzchni geograficznej powiatu129. W tym Park Narodowy 

„Ujście Warty” zajmuje jedynie 7,3 ha powierzchni powiatu. Rezerwaty Przyrody zajmują łącznie obszar 541,1 ha. Parki Krajo-

brazowe obejmują 9 036,1 ha powierzchni. Obszary Chronionego Krajobrazu zajmują łącznie 26 228,9 ha. Na terenie powiatu 

jest 40 pomników przyrody i 33 użytki ekologiczne130.

129 Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r., Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, zielona Góra 2013, s. 44.
130 Województwo lubuskie podregiony powiaty gminy 2013, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 61.
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Cybinka Górzyca Ośno Lubuskie Rzepin Słubice
bardzo źle 1% 1% 1% 0% 3%

źle 4% 4% 4% 7% 9%

trudno powiedzieć 23% 39% 20% 26% 21%

dobrze 54% 48% 49% 54% 56%

bardzo dobrze 18% 9% 25% 13% 11%

Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego | Rozdział 9. Diagnoza jakości środowiska naturalnego | 119



A. Park Narodowy

Park Narodowy „Ujście Warty” leży na obszarze dawnej delty rzeki Warty w ujściu do rzeki Odry. Park zajmuje obszar 8 074 

ha, z tego około 0,1% powierzchni znajduje się na obszarze powiatu słubickiego. Obecny krajobraz Parku to mozaika łąk, pa-

stwisk, turzycowisk i  trzcinowisk. Do pierwotnego charakteru roślinności nawiązują zarośla wierzbowe, wykształcające się 

wtórnie przy korycie Warty zbiorowiska lasów łęgowych, a także pojedyncze, okazałe wierzby i wiązy. Jest jednym z najcenniej-

szych obszarów pod względem ornitologicznym w naszym kraju. Unikalne tereny stanowią jedną z najważniejszych ostoi pta-

ków wodnych i błotnych. Zaobserwowano tu ponad 270 gatunków ptaków, z czego lęgi stwierdzono u więcej niż 170 gatunków. 

Kilkanaście z nich figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt131.

131 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2004-2011; Słubice 2003. s. 33; Park Narodowy „Ujście Warty”, http://www.pnujsciewarty.

gov.pl/, 08.09.2014.
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Tabela 59. Formy ochrony przyrody w poszczególnych gminach powiatu słubickiego. SOO – Specjalny Obszar Ochrony 
siedlisk, OSO – Obszar Specjalnej Ochrony ptaków. 
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B. Rezerwaty Przyrody

1. Rezerwat „Łęgi koło Słubic” obejmuje obszar 391,07 ha. W skład rezerwatu wchodzą dwa kompleksy lasów łęgowych – 

południowy i północny. Szata roślinna obiektu jest typowa dla dużej doliny rzecznej132. Obszary te stanowią mozaikę lasów 

łęgowych z dominacją dębu szypułkowego, śródleśnych łąk i polan, oraz niewielkich starorzeczy. Stanowi jeden z większych 

kompleksów ekosystemów chronionych w Zachodniej Polsce133. Kompleksy leżące w międzywale porośnięte są łęgami dębo-

wo-wiązowo-jesionowymi, ale również wierzbowymi i topolowymi. Pozostałą część położoną za wałem przeciwpowodziowym 

budują grąd środkowoeuropejski o łęgowej genezie, z dominującym dębem szypułkowym, oraz płaty nasadzonej sosny134. Na 

terenie rezerwatu zanotowano występowanie 111 gatunków roślin naczyniowych z 21 zbiorowisk roślinnych oraz 48 gatunków 

ptaków z najliczniejszą populacją dzięcioła średniego w Dolinie Środkowej Odry135.

2. Rezerwat „Pamięcin” zajmuje powierzchnię 11,80 ha. Obejmuje kilka głębokich wąwozów wcinających się w krawędzie pra-

doliny Odry. Zbocza wąwozów o wystawie zachodniej, południowo-zachodniej i południowej porasta roślinność kserotermicz-

na zdominowana przez murawy ostnicowe z ostnicą włosowatą i ostnicą Jana. Fragmenty o mniejszym nachyleniu, częściowo 

do niedawna użytkowane rolniczo, porastają zdegradowane murawy i zbiorowiska łąkowe z dominacją rajgrasu. Pozostały 

obszar to niewielkie zadrzewienia budowane przede wszystkim przez sosnę i dąb oraz zarośla tarniny, głogu i wiązu polnego136.

3. Rezerwat „Mokradła Sułowskie” zajmuje powierzchnię 45,27 ha. Obszar przecięty jest drogą relacji Słubice Ośno Lubuskie 

(droga wojewódzka 137). Część północna obejmuje silnie zeutrofizowane zarastające jezioro. Część południowa stanowi kom-

pleks silnie podtopionych torfowisk, porośniętych wysoką roślinnością oczeretową. W centralnej części kompleksu znajduje się 

niewielki zbiornik wodny, całkowicie porośnięty roślinnością szuwarową. Roślinność jest dość znacznie zróżnicowana. Stwier-

dzono występowanie 43 gat. ptaków137.

4. Rezerwat „Młodno” liczy 92,91 ha. Obszar rezerwatu zajmuje ponad 3/4 powierzchni płytkiej niecki pojeziornej, otoczonej 

rozległym kompleksem lasów sosnowych. Centralna podtopiona część niecki stanowi pozostałość zbiornika wodnego. Cała 

niecka wypełniona jest osadami organicznymi, których miąższość przekracza 8 m. Lista stwierdzonych gatunków flory obej-

muje 203 taksony, flora mszaków obejmuje 25 gat., w tym 2 gat. reliktowe. Wyróżniono 46 gat. gniazdujących ptaków138, m.in. 

żurawia, który podczas przelotów tworzy tam duże skupiska.

C. Parki Krajobrazowe

1. PK „Ujście Warty” otacza Park Narodowy „Ujście Warty” i pełni funkcje jego otuliny139. Obejmuje ogółem 20 532,46 ha, 

z czego 18 545,65 ha leży na terenie województwa lubuskiego, a 7 150,94 ha znajduje się w granicach gminy Górzyca. Jest 

to jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów kraju. Obejmuje rozlewiska Warty w  jej dolnym biegu, 

kserotermiczne skarpy doliny Odry jak również wiele cennych zabytków kulturowych140. Cechą wyróżniającą krajobraz Parku 

są dominujące tereny otwarte – rozległe podmokłe łąki i pastwiska, liczne starorzecza, torfianki, glinianki, śródpolne oczka 

wodne i niewielkie zadrzewienia141. Różnorodność i specyfika biotopów oraz niewielka presja ze strony człowieka stwarzają ko-

rzystne warunki dla bytowania ptaków wodnych i błotnych. Park, jako teren w większej części oddzielony od strefy zalewowej 

uzupełnia siedliska wodne Parku Narodowego, przez co obydwa obszary tworzą funkcjonalnie komplementarną przestrzeń, 

skuteczniej chroniąca cenną przyrodę142.

2. Krzesiński PK zajmuje ogółem 8 546,00 ha, z czego 1 897,00 ha leży w granicach gminy Cybinka. Park obejmuje tereny 

pradoliny Odry i Nysy Łużyckiej o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej143. Charakterystyczną cechą Parku jest duży 

udział w jego powierzchni użytków zielonych. Najcenniejszym obszarem Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest zalewany 

132 Rejestr Rezerwatów Przyrody Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski 2014 r. s. 84.
133 Ibidem, s. 84.
134 N. Dąbrowska, Liczebność i  rozmieszczenie wyspecjalizowanych gatunków dzięciołów w  SOO Natura 2000 „Łęgi Słubickie” w  roku 2011. Przegląd 

Przyrodniczy XXIII, 1, 2012, s. 66-76.
135 Rejestr Rezerwatów Przyrody…, op. cit., s. 84.
136 Ibidem, s. 36.
137 Ibidem, s. 64.
138 Rejestr Rezerwatów Przyrody …, op. cit., s. 59.
139 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, 10.09.2014.
140 Parki Krajobrazowe Województwa Lubuskiego. Gorzów Wielkopolski 2014 r. s. 15.
141 Zespół Parków krajobrazowych Województwa Lubuskiego, http://www.zpkwl.gorzow.pl/, 08.09.2014.
142 P. Chara, Błota Warciańskie. Wśród mokradeł Doliny Dolnej Warty. Okolice Słoński, Witnicy, Kostrzyna i Górzycy. Fundacja „Zielona Dolina Odry i Warty”.
143 Parki Krajobrazowe Województwa …, op. cit., s. 17.
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okresowo polder przeciwpowodziowy Krzesin-Bytomiec. Różnorodność środowisk, jakie można zaobserwować na terenie Par-

ku wpływa na atrakcyjność tego obszaru. Międzywale Odry, zajęte przez doskonale wykształcone łęgi wierzbowo-topolowe 

w kompleksie z licznymi starorzeczami, trzcinowiskami i szuwarami mózgowymi. Siedziba parku znajduje się w miejscowości 

Kłopot w Muzeum Bociana Białego, gdzie zlokalizowane jest jedno z największych miejsc lęgowych bociana białego na terenie 

Polski Zachodniej144.

D. Natura 2000

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przy-

rodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Euro-

py), i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Podstawą funkcjonowania są dwie unijne dyrektywy – Dyrektywa 2009/147/

WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (zwana dyrektywą ptasią) 

oraz Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(zwana dyrektywą siedliskową). W myśl dyrektyw każdy kraj członkowski UE ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodni-

czym i gatunkom roślin i zwierząt, o których mowa w tych dyrektywach, warunki sprzyjające ochronie lub zadbać o odtworze-

nie ich dobrego (właściwego) stanu, m.in. poprzez wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk (SOO)145.

Powiat słubicki obejmuje w  całości lub częściowo takie obszary Natura 2000 jak (PLC – obszar zarówno siedliskowy 

i ptasi, PLH – obszar siedliskowy, PLB – obszar ptasi): PLC „Ujście Warty”, PLH „Łęgi Słubickie”, PLH „Ujście Ilanki”, PLH „Dolina 

Ilanki”, PLH „Dolina Pliszki”, PLH „Torfowiska Sułowskie”, PLH „Rynna Jezior Rzepińskich”, PLH „Torfowisko Młodno”, PLB „Dolina 

Środkowej Odry”, PLH „Krośnieńska Dolina Odry”. Obszary Natura 2000 w przeważającej części pokrywają się z innymi, krajo-

wymi formami ochrony przyrody utworzonymi na terenie powiatu. Najczęściej obejmują one większy teren niż rodzime formy 

ochrony obszarowej146.

E. Obszary Chronionego Krajobrazu

1. „Słubicka Dolina Odry” obszar o powierzchni 14 075 ha chroni krajobraz doliny dużej rzeki nizinnej, wraz z cennymi elemen-

tami w jej sąsiedztwie, z różnorodnymi ekosystemami obecnymi w dawnej i obecnej terasie zalewowej, z naciskiem na funkcję 

doliny jako korytarza ekologicznego.

2. „Puszcza nad Pliszką” obszar o powierzchni 32 244 ha chroni rozległy teren porośnięty w głównej mierze przez bory sosno-

we Puszczy Rzepińskiej wraz z doliną małej rzeki nizinnej o górskim charakterze i małym stopniu przekształcenia. 

3. „Dolina Ilanki” obszar o powierzchni 7 864 ha chroni krajobraz doliny małej rzeki nizinnej o niewielkim przekształceniu 

(głównie w obszarach zabudowanych, zurbanizowanych) oraz tereny przyległych ekosystemów.

4a. „Ośniańska Rynna z Jeziorem Radachowskim” obszar o powierzchni 2 223 ha. 

4b. „Ośniańska Rynna z Jeziorem Busko” obszar o powierzchni 2 145 ha. 

Obszary te chronią krajobraz podłużnego zagłębienia polodowcowego z jeziorami i cennymi ekosystemami w bezpośrednim 

sąsiedztwie147.

F. Zespoły Przyrodniczo – Krajobrazowe

„Uroczysko Ośniańskich Jezior” zajmuje powierzchnię 2 046 ha. Celem ochrony obszaru jest zachowanie rynny 9 jezior wraz 

z malowniczym krajobrazem poleśnym.148 

„Uroczysko Doliny Lenki” zajmuje powierzchnię 1 232 ha. Obejmuje mało zmieniony obszar różnych ekosystemów występu-

jących nad rzeką Lenką149.

G. Użytki Ekologiczne

Największa ilością użytków ekologicznych cechują się gminy Górzyca (11) i Rzepin (10). Gmina Ośno Lubuskie nie utworzyła 

żadnego użytku ekologicznego.

144 Zespół Parków krajobrazowych Województwa Lubuskiego, http://www.zpkwl.gorzow.pl/, 08.09.2014.
145 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, http://natura2000.gdos.gov.pl/, 08.09.2014. 
146 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, 10.09.2014.
147 Obszary Chronionego Krajobrazu Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp. 2014 r.
148 Zespoły Przyrodniczo - Krajobrazowe Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp. 2013 r. s. 7.
149 Ibidem, s. 8.
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Na terenie gminy Cybinka znajduje się pięć użytków ekologicznych: „Zapadliska Kopalniane”, „Gęsie Bagna”, „Gniewosz”, 

„Krawędź Doliny Pliszki I”, „Zapadliska Kopalniane II”.

Na terenie gminy Górzyca zlokalizowanych jest 11 użytków ekologicznych: „Owczary I”, „Owczary II”, „Laski II”, „Laski III”, 

„Przy Rowie”, „Polny”, „Długi”, „Długa Murawa”, „Murawka”, „Wysokie Trawy”, „Trawy”.

Na terenie gminy Rzepin ustanowiono 10 użytków ekologicznych: „Wokół Jeziora Popienko”, „Oczko”, „Przy Oczku”, „Przy 

drodze”, „Gajec”, „Łąki”, „Nad Ilanką”, „Pola”, „Wzdłuż Ilanki”, „Przy Ilance”.

Na terenie gminy Słubice zlokalizowanych jest 7 użytków ekologicznych: „Bagna Biskupickie”, „Jezioro”, „Drzecińskie Ba-

gna”, „Przy Torach”, „Rozległe Bagna nad Ilanką”, „Zakole”, „Długie Bagno” 150.

H. Pomniki Przyrody

W powiecie słubickim najczęściej występującym typem pomnika przyrody są stare drzewa o znacznym obwodzie. Są to osob-

niki posadzone lub pozostałe po dawnych lasach. Bardzo często są one siedliskiem występowania chronionych gatunków 

zwierząt, grzybów i roślin. Szczególnie cenne są wiekowe dęby szypułkowe, w których występuje jelonek rogacz czy kozioróg 

dębosz. Największą ilością pomników przyrody cechuje się gmina Cybinka. W gminie Górzyca nie ustanowiono żadnego pomni-

ka. Pełny spis pomników przyrody znajduje się z raporcie cząstkowym do niniejszej diagnozy.

Na terenie powiatu słubickiego znajdują się również dwie Ostoje przyrody Klubu Przyrodników – „Murawy w Owczarach” 

oraz „Łąki w Rybocicach”. Powstały one w wyniku wykupienia cennych przyrodniczo gruntów przez organizację pozarządową 

Klub Przyrodników151.

9.2. Ochrona gatunkowa

A. Flora

Flora powiatu słubickiego ze względu na różnorodność siedlisk, ekosystemów oraz form krajobrazu jest bogata. Spotkać tu 

można zarówno gatunki charakterystyczne dla ekosystemów wodnych, w tym dla wód stojących i płynących, ekosystemów 

wilgotnych łąk, lasów, pól oraz ekosystemów charakterystycznych dla siedlisk ciepłych i nasłonecznionych, jak murawy kse-

rotermiczne.

We florze powiatu, szczególnie gminy Ośno Lubuskie i Rzepin, ważne miejsce zajmują rośliny wodne związane z jeziorami 

oraz rzekami. W jeziorach rosną glony z klasy ramienicowych Charophyceae152. Na terenie Nadleśnictwa Cybinka oznaczono 

hildenbrandię rzeczną (Hildenbrandtia rivularis)153. W obrębie Nadleśnictwa Rzepin natomiast stanowisko aldrowandy pęche-

rzykowatej (Aldrovanda vesiculosa)154, sierpowiec brudny (Drepanocladus sordidus). Ściśle chronione gatunki mchów, w tym 

sierpowiec błyszczący (Drepanocladus vernicosus) i sierpowiec brudny (Drepanocladus sordidus) odnotowano na torfowiskach 

i obszarach podmokłych155. Znaleziony błotniszek wełnisty (Helodium blandowii) oraz mszar krokiewkowaty (Paludella squar-
rosa) zaliczane są do reliktów glacjalnych. W różnym zagęszczeniu na obszarze leśnym całego powiatu można spotkać liczne 

gatunki mchów częściowo chronionych156. Na terenie powiatu spotykana jest rzadka, chroniona paproć pływająca – salwinia 

pływająca (Salvinia natans)157. Paprotkę zwyczajną (Polypodium vulgare) można spotkać na mniej licznych stanowiskach le-

śnych na terenie całego powiatu158. Odnotowano ponadto występowanie długosza królewskiego (Osmunda regalis) oraz nasię-

źrzała pospolitego (Ophioglossum vulgatum)159. Na murawach kserotermicznych spotkać można ostnicę włosowatą (Stipa ca-
pillata) oraz ostnicę Jana (Stipa joannis)160. Wilgotne łąki, szczególnie łąki kaczeńcowe i trzęślicowe, są miejscem występowania 

150 Program ochrony środowiska powiatu słubickiego na lata 2004-2011…, op. cit., s. 35-36.
151 Klub Przyrodników, http://www.kp.org.pl/, 24.09.2014r.; Strategia rozwoju dla gminy Górzyca. Urząd gminy Górzyca 1999 r.; A. Jermaczek, A. Wiaderny, K. 

Chłopek, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, Ł. Kwaśny, P. Ossowski Inwentaryzacja gminy Słubice Klub Przyrodników Pracownia Ochrony Przyrody, 

Świebodzin 2007, s. 21.
152 A. Jermaczek, A. Wiaderny, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, Ł. Kwaśny, P. Ossowski. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Ośno Lubuskie. Klub 

Przyrodników Pracownia Ochrony Przyrody, Świebodzin 2007, s. 6; A. Pukacz. Ocena stanu ekologicznego jezior Pojezierza Lubuskiego Rozprawa 

doktorska, Poznań 2006.
153 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka, Nadleśnictwo Cybinka, Cybinka 2005, s.35-46.
154 Natura 2000 Standardowy Formularz danych dla obszaru PLH080029 „Torfowiska Sułowskie”; Dane dostarczone przez Nadleśnictwo Rzepin. 2014 r.
155 Natura 2000 Strandardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080011 „Dolina Pliszki”; A. Jermaczek, A. Wiaderny, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, 

Ł. Kwaśny, P. Ossowski, Inwentaryzacja przyrodnicza …, op. cit., s. 8-9.
156 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka, …, op. cit., s. 35-46.; Obserwacje własne.
157 A. Jermaczek, A. Wiaderny, K. Chłopek, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, Ł. Kwaśny, P. Ossowski Inwentaryzacja przyrodnicza …, op. cit., s. 5.; Natura 

2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080015 „Ujście Ilanki”
158 Obserwacje własne.
159 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka, …, op. cit., s. 35-46
160 Rejestr Rezerwatów Przyrody Województwa Lubuskiego. Gorzów Wielkopolski 2014r.
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licznych gatunków rodziny storczykowatych161. Odnotowano również wiele innych roślin chronionych i częściowo chronionych. 

Pełniejszą listę zawiera raport cząstkowy do niniejszej diagnozy.

Podkreślić należy, że flora powiatu słubickiego nie została dokładnie zbadana oraz, że niemożliwe jest, aby odnotować 

wszystkie gatunki rosnące na tym terenie. Ponadto występowanie poszczególnych gatunków może być zmienne i zależy od 

lokalnych warunków siedliskowych, które również są zmienne. Nie można wykluczyć, a nawet należy podejrzewać, że gatunki 

przypisane konkretnemu terenowi w obrębie powiatu mogą występować również poza nim.

B. Fauna

Na obszarze powiatu słubickiego spotykane są liczne gatunki ściśle chronionych bezkręgowców. Można do nich zaliczyć wiele ga-

tunków, od pijawki lekarskiej (Hirudo medicinalis), przez liczne owady162, w tym motyle i ważki szczególnie liczne na kwietnych łąkach 

w dolinach rzek i ich wodach163. Stare dęby, których pojedyncze okazy lub grupy można spotkać na terenie całego powiatu (często 

objęte ochroną w formie pomnika przyrody), są siedliskiem życia ściśle chronionych owadów saproksylicznych i ksylofagicznych164. 

W wodach Pliszki i  Ilanki odnotowano liczne gatunki chronionych ryb165. Na obszarze powiatu występują również liczne gatunki 

płazów (około 10)166. Kolejną grupą kręgowców mających ważne ostoje w powiecie słubickim są gady. Oprócz pospolitych gatunków 

występuje tu liczna populacja żółwia błotnego (Emys orbicularis) oraz gniewosza plamistego (Coronella austriaca)167. Wykazano 

również występowanie żmii zygzakowatej (Vipera berus)168. Ze względu na częściowe usytuowanie w dolinie dużej rzeki nizinnej, jaką 

jest Odra, oraz ze względu na stosunkowo dużą ilość jezior i mniejszych zbiorników wodnych jest ważną ostoją ptaków, szczególnie 

ptaków wodno-błotnych, zarówno lęgowych, jak i przelotnych. Ornitofauna obfituje również w liczne gatunki, które są zaliczane do 

gatunków pospolitych, a mimo to są ściśle chronione169. Na szczególną uwagę zasługuje dzięcioł średni (Dendrocopos medius), który 

choć występuje nielicznie w wiekowych drzewostanach dębowych całego powiatu, licznie gniazduje w jednej z największych ostoi 

na Ziemi Lubuskiej, czyli w Rezerwacie Przyrody „Łęgi koło Słubic”170. Z gromady ssaków odnotowano liczne gatunki nietoperzy171 

oraz inne chronione gatunki łasicowatych i ryjówek172. Na terenie ostoi „Dolina Pliszki” odnotowano obecność wilka (Canis lupus)173. 

Pełniejszą listę zwierząt występujących na terenie powiatu słubickiego zawarto w raporcie cząstkowym do niniejszej diagnozy.

9.3. Gatunki obce

Na wskaźnik jakości środowiska przyrodniczego wpływa również występowanie obcych gatunków, które w wielu przypadkach 

można uznać za inwazyjne. Inwazyjne gatunki roślin zajmują siedliska i wypierają rodzimą florę. Różnorodność biologiczną na-

szych ekosystemów zastępują jednogatunkowe połacie roślin. W lasach, oprócz gatunków rodzimych, spotkać można sztucz-

nie wprowadzone obce gatunki drzew i krzewów174, a także liczne gatunki roślin zielnych175.

161 A. Jermaczek, A. Wiaderny, K. Chłopek, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, Ł. Kwaśny, P. Ossowski Inwentaryzacja przyrodnicza…, op. cit., s. 6.; Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, http://www.zpkwl.gorzow.pl/, 29.09.2014.; Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka, …, op. 

cit., s. 35-46; Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080015…, op. cit.; Dane dostarczone przez Nadleśnictwo Rzepin. 2014 r.; 

Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080049 „Rynna Jezior Rzepińskich”; Natura 2000 Strandardowy Formularz Danych dla 

obszaru PLH080011…, op. cit.
162 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka…, op. cit., s. 35-46.
163 Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLC 080001 „Ujście Warty”; Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, http://

www.zpkwl.gorzow.pl/, 29.09.2014r.; Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka, …, op. cit., s. 35-46; Natura 2000 Strandardowy Formularz Danych 

dla obszaru PLH080011…, op. cit.; Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080015…, op. cit.; Dane dostarczone przez Nadleśnictwo 

Rzepin 2014.
164 A. Jermaczek, A. Wiaderny, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, Ł. Kwaśny, P. Ossowski. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Ośno Lubuskie…, op. cit., s. 

13.; Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka, …, op. cit., s.35-46.; Natura 2000 Strandardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080011…, op. cit.
165 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka…, op. cit.,s.35-46.; Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080015…, op. cit.; Natura 

2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080049…, op. cit.; Natura 2000 Strandardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080011…, op. cit.
166 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419); A. Jermaczek, 

A. Wiaderny, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, Ł. Kwaśny, P. Ossowski. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Ośno Lubuskie…, op. cit., s. 13.; Program 

ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka…, op. cit., s. 35-46; Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080005 „Torfowisko Młodno”.
167 A. Jermaczek, A. Wiaderny, K. Chłopek, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, Ł. Kwaśny, P. Ossowski Inwentaryzacja przyrodnicza…, op. cit., s. 21; Natura 

2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080005 „Torfowisko Młodno”; Strategia rozwoju gminy Rzepin na lata 2008-2015. Rzepin 2008.; 

Dane dostarczone przez Nadleśnictwo Rzepin. 2014 r.
168 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka …, op. cit., s. 35-46.
169 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 …, op. cit.; Obserwacja własna.
170 A. Jermaczek, A. Wiaderny, K. Chłopek, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, Ł. Kwaśny, P. Ossowski Inwentaryzacja przyrodnicza…, op. cit., s.6.; N. 

Dąbrowska. Liczebność i rozmieszczenie wyspecjalizowanych gatunków dzięciołów…, op. cit., s. 66-76.
171 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka, Nadleśnictwo Cybinka, Cybinka 2005, s.35-46.; Natura 2000 Strandardowy Formularz Danych dla 

obszaru PLH080011…, op. cit.; Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla obszaru PLC 080001…, op. cit.
172 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka…, op. cit., s.35-46.
173 Natura 2000 Strandardowy Formularz Danych dla obszaru PLH080011…, op. cit.
174 A. Jermaczek, A. Wiaderny, A. Dziurman, M. Jermaczek, J. Krupska, Ł. Kwaśny, P. Ossowski. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Ośno Lubuskie…, op. cit., s. 6.
175 Obserwacje własne.
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Inwazyjne gatunki fauny w znaczny sposób oddziałują na siedlisko i  rodzimą faunę, wpływając niekorzystnie na stan 

liczebny i kondycję innych gatunków176. Na terenie powiatu spotkać można gatunki obce typowe dla pozostałej części kraju177.

9.4. Wskaźnik jakości środowiska leśnego

Lasy są ogólnodostępnym, społecznym dobrem, kształtującym jakość życia człowieka. W sposób naturalny lub w wyniku dzia-

łań człowieka, pełnią funkcje przyrodnicze, gospodarcze i społeczne178.

A. Wskaźnik zalesienia

Powiat słubicki charakteryzuje się znacznym stopniem zalesienia – 46,9% (46 852,4 ha) powierzchni powiatu. Lasy są więc na 

terenie powiatu niezmiernie ważnym składnikiem środowiska naturalnego. Najwyższy wskaźnik lesistości odnotowano w gmi-

nach Cybinka (obszar wiejski – 60,1%), Ośno Lubuskie (obszar wiejski – 53,9%) i Rzepin (>50%), a najniższy w gminach Słubice 

i Górzyca179.

Nadzór nad lasami powiatu słubickiego pełnią trzy nadleśnictwa. Nadleśnictwa Ośno Lubuskie i Cybinka jedynie częścio-

wo wchodzą w skład powiatu słubickiego, natomiast Nadleśnictwo Rzepin w całości wchodzi w jego obszar. 

B. Wskaźnik naturalności składu gatunkowego drzewostanu

Z uwagi na mało żyzne siedlisko, w hodowli lasu preferuje się mało wymagającą sosnę (Pinus sylvestris)180. Gatunek ten do-

minuje w lasach Polski181 jak i powiatu słubickiego (Tab. 2). Drugim w kolejności najczęściej występującym gatunkiem jest dąb, 

którego udział w drzewostanie się zwiększa182.

Tabela 60. Struktura gatunkowa drzewostanów w poszczególnych183

GATUNEK N. Rzepin (%) N. Ośno Lubuskie(%) N. Cybinka (%)

sosna 89,1 87,4 92,8

świerk <0,9 0,1 0,2

dąb 3,4 7,0 1,8

brzoza 1,8 3,5 1,0

buk 1,4 0,1 0,2

olcha 1,8 1,5 2,1

modrzew <0,9 0,1 0,2

osika <0,9 0,3 -

akacja 1,6 - 1,5

176 Park Narodowy „Bory Tucholskie”, http://www.pnbt.com.pl/, 01.10.2014.
177 Obserwacje własne.; Nadleśnictwo Rzepin, http://www.rzepin.szczecin.lasy.gov.pl/, 01.10.2014.; Gatunki obce w faunie Polski. Instytut Ochrony Przyrody 

PAN, http://www.iop.krakow.pl/, 01.10.2014.
178 Raport o stanie lasów w Polsce 2013, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Warszawa 2014, s. 7.
179 Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r., Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 44.
180 Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu słubickiego, Rada Powiatu Słubickiego, Słubice 2003, s. 21-23.
181 Raport o stanie lasów w Polsce 2013…, op. cit., s. 16.
182 Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, http://www.osnolubuskie.szczecin.lasy.gov.pl/lasy-nadlesnictwa#.U743-Pk_6So, 10.07.2014.
183 Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Cybinka na lata 2006-2015, Nadleśnictwo Cybinka, Cybinka 2006, s. 82-83.; Dane od Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, 

Ośno Lubuskie 2014.; Dane od Nadleśnictwa Rzepin, Rzepin 2014.
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Pod względem ilości gatunków drzewostany leśne powiatu słubickiego należą do przeciętnych. Znacznie przeważają 

drzewostany jednogatunkowe nasadzonej sosny184. Biorąc pod uwagę żyzność gleb oraz potencjalną roślinność naturalną 

obecnych terenów leśnych, dominacja drzewostanów z panującą sosną jest właściwa, jednak w wielu wypadkach nie odzwier-

ciedla w pełni bogactwa gatunkowego typowego dla siedliska185. Już dziś widoczny jest proces wzbogacania gatunkowego 

drzewostanów. Monokultury poprzez nasadzenia i odnowienia leśne stopniowo zmieniają się w lasy o urozmaiconej strukturze 

gatunkowej zbliżonej do naturalnej.

C. Wskaźnik zgodności składu gatunkowego drzewostanu z siedliskiem

W całym kraju, jak i w powiecie słubickim, lasy występują na najsłabszych glebach, co znajduje odzwierciedlenie w układzie ty-

pów siedliskowych186. W obrębie powiatu mało żyzne siedlisko subatlantyckiego boru sosnowego świeżego oraz kontynental-

nego boru mieszanego porastają lasy, w których dominuje sosna zwyczajna. Głównym siedliskiem występowania tych zespo-

łów są ubogie podłoża świeże, piaszczyste różnego pochodzenia187. Obecne tereny otwarte, użytkowane rolniczo pokrywają 

się z obszarem potencjalnego występowania grądu i świetlistej dąbrowy, czyli żyznych siedlisk świeżych i umiarkowanie wil-

gotnych188. Większość siedlisk zajmowanych niegdyś przez te zbiorowiska została odlesiona i zamieniona na pola uprawne189. 

Na terenie powiatu słubickiego niewielkie pozostałości drzewostanów liściastych obserwujemy w lasach, szczególnie trudno 

dostępnych fragmentach i wyspach środowiskowych, jakimi są zadrzewienia śródpolne.

Wysoki stopień zgodności składu gatunkowego drzewostanów powiatu słubickiego z siedliskiem jest wynikiem nasadzeń 

sosnowych na obszarze potencjalnego występowania boru sosnowego świeżego i boru mieszanego. Sosna nie powinna być 

jednak nigdy wyłącznym gatunkiem w drzewostanie190.

D. Wskaźnik naturalności struktury pionowej lasu

Naturalne drzewostany charakteryzują się wielopiętrowością, czyli urozmaiconą budową piętrową różnych pokoleń drzew. Ty-

powe lasy dębowo-sosnowe, jakie powinny porastać obecne tereny leśne powiatu, są lasami o złożonej strukturze piętrowej, 

zwykle złożonej z trzech podwarstw191.

Struktura pionowa lasów powiatu słubickiego nie odbiega od przeciętnej dla Lasów Państwowych. Zdecydowanie do-

minują tu drzewostany jednopiętrowe, jednowiekowe, powstałe w wyniku nasadzeń sosnowych192. Sytuacja ta ulega stałej 

poprawie poprzez dosadzanie w jednopiętrowych plantacjach sosnowych cienioznośnych gatunków liściastych193.

E. Wskaźnik degeneracji drzewostanu

Na terenie powiatu, tak jak w pozostałej części kraju194, obserwowana jest daleko posunięta monotypizacja (zubożenie składu 

gatunkowego drzewostanu do jednego-, dwóch gatunków lasotwórczych). Jak już wyżej wspomniano stan ten ulega systema-

tycznej zmianie na lepsze, poprzez nasadzanie dodatkowych gatunków drzew zgodnych z siedliskiem195.

Innymi spotykanymi formami degeneracji roślinności są pinetyzacja (borowacenie – preferowanie na siedliskach laso-

wych gatunków iglastych196) oraz neofityzacja (świadome wprowadzanie do uprawy lub spontaniczne wnikanie do zbiorowiska 

leśnego gatunków geograficznie obcych) 197. 

184 Plan Urządzania Lasów sporządzony na lata od 2005 do 2014 dla Nadleśnictwa Rzepin, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie, Warszawa 

2005, s. 31-37.
185 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka…, op. cit., s. 70-79
186 Raport o stanie lasów w Polsce 2013…, op. cit., s. 14.
187 J. M. Matuszkiewicz, Zespoły leśne Polski, Warszawa 2001, s. 77-95.
188 Ibidem, s. 159-192.
189 B. Woziwoda, Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych w lasach Polski środkowej, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-

Leśnej, Zeszyt 2/3(16)/2007, s. 59-69.
190 J. M. Matuszkiewicz, Zespoły …, op. cit., s. 77-95.
191 Ibidem, s. 77-95.
192 Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata od 2005 do 2014 dla Nadleśnictwa Rzepin, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie, Warszawa 

2005, s. 31.; Raport o stanie lasów w Polsce 2013, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Warszawa 2014, s. 16.
193 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka…, op. cit., s. 70-79.
194 Ibidem, s. 59-69.
195 Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Cybinka…, op. cit., s. 70-79.
196 B. Woziwoda, Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych w lasach Polski środkowej, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-

Leśnej, Zeszyt 2/3(16)/2007, s. 59-69.
197 Ibidem, s. 70-79.
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9.5. Wskaźnik jakości siedlisk terenów otwartych

Postępująca intensyfikacja rolnictwa prowadzi do zmniejszania jakości krajobrazu rolniczego poprzez jego ujednolicanie, za-

nik mozaikowatych, przestrzennie zróżnicowanych form użytkowania i siedlisk przyrodniczych . Większość gatunków ptaków 

i innych grup zwierząt jest związana z siedliskami małoskalowymi, takimi jak zadrzewienia i zakrzaczenia czy śródpolne oczka 

wodne198. Stan populacji pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego jest więc dobrym wskaźnikiem jakości siedlisk terenów 

otwartych, krajobrazu rolniczego.

Bocian biały (Ciconia ciconia) jest dużym, powszechnie znanym i pospolitym w Polsce ptakiem199. Wysoki europejski sta-

tus ochronny wynika z poważnie uszczuplonej i wciąż malejącej liczebności w Europie Zachodniej. Znaczna część europejskiej 

populacji występuje w Polsce200. Bocian występuje tam, gdzie przyroda nie została drastycznie przekształcona. Stanowi więc 

swego rodzaju wskaźnik jakości środowiska201. Na gniazdowanie bociana wpływ ma przede wszystkim dostępność odpowied-

nich żerowisk. Jego wycofanie się oznacza więc spadek walorów przyrodniczych okolicy202.

W celu określenia liczebności i rozmieszczenia par bociana białego na terenie powiatu słubickiego, w lipcu 2014 r. do-

konano inwentaryzacji gatunku w  ramach VII Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. Wyniki zamieszczono w  raporcie 

cząstkowym do niniejszej diagnozy.

Miarą rozmieszczenia i liczebności gatunku jest zagęszczenie populacji na danym terenie. Na potrzeby niniejszej diagnozy 

obliczono zagęszczenie „zgrubne” – liczba par przeliczona na powierzchnię badanego terenu, oraz zagęszczenie „ekologicz-

ne” – liczba par w odniesieniu do powierzchni potencjalnie dostępnej dla gatunku203, w przypadku bociana białego będzie to 

powierzchnia pól, łąk i innych terenów otwartych (czyli ogólna powierzchnia terenu pomniejszona o powierzchnię porośniętą 

przez lasy). Dokonano także ogólnego podsumowania danych dla poszczególnych gmin i dla całego powiatu.

Tabela 61. Dane ogólne dotyczące gniazdowania bociana białego zebrane w 2014 r. z podziałem na gminy. 

Liczba gniazd Liczba gniazd 
zajętych

Liczba gniazd 
z młodymi zdolny-

mi do wylotu

Liczba młodych 
zdolnych do 

wylotu

Zagęszczenie 
ogólne (liczba 
par/100km2)

Zagęszczenie eko-
logiczne (liczba 

par/100km2)

Gmina Słubice

8 8 7 11 4,23 6,96

Gmina Górzyca

21 18 10 17 12,5 16,31

Gmina Ośno Lubuskie

7 5 2 3 2,52 5,43

Gmina Rzepin

7 5 5 13 2,61 5,63

Gmina Cybinka

37 26 22 51 9,29 23,85

powiat

90 62 46 95 6,21 12,04

Źródło: opracowanie własne.

198 J. Szymkowiak. Ginące ptaki ginącego krajobrazu. Ptaki Polski 1/2012 (25). s. 18-21.
199 Z. Jakubiec w Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Ptaki (część I) Cicionia ciconia Bocian Biały. s. 86-90.
200 P. Matysiak. Metodyka waloryzacji przyrodniczej. Część I: Zastosowania w ochronie przyrody. Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW 10(2012)3.
201 M. Lisiecka. Charakterystyka populacji bociana białego w gminie Piątek. Praca dyplomowa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział 

Rolniczy. Warszawa 2003.
202 Z. Jakubiec w Poradniki ochrony…, op. cit., s. 86-90.
203 N. Dąbrowska. Liczebność i rozmieszczenie wyspecjalizowanych gatunków dzięciołów…, op. cit., s. 66-76.
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Zagęszczenie populacji bociana białego na terenie powiatu (6,21 par/100km2 jest dużo niższe od średniego zagęszczenia 

krajowego (16,8 pary/100km2)204. Zagęszczenie bocianich par w poszczególnych gminach znacznie się różni. Osiąga przeciętny 

poziom w gminach Cybinka i Górzyca, niski w gminie Słubice, po bardzo niski w gminach Ośno Lubuskie i Rzepin. Spowo-

dowane jest to znacznymi różnicami w krajobrazie tych gmin, a co za tym idzie, możliwościami zdobycia pokarmu. Znaczną 

część terenu gmin Górzyca i Cybinka zajmują obszary chronione siedlisk doliny rzeki Odry i Warty, co jest tożsame z ochroną 

dogodnych dla gatunku żerowisk. Analiza obrazu rozmieszczenia gniazd w dolinie Noteci wskazała, że rozmieszczenie gniazd 

bociana białego jest związane z obecnością wilgotnych łąk i pastwisk205. Na wartość wskaźników w tych gminach wpłynęła 

również duża liczba gniazd – kolonia bociana w miejscowościach Czarnów (gmina Górzyca; 11 gniazd) i Kłopot (gmina Cybinka; 

21 gniazd), leżących w obrębie wyżej wymienionych terenów chronionych. Fakt ten świadczy o obfitujących w pokarm rejonach 

wyżej wymienionych miejscowości206.

Mimo iż dolina rzeki Odry obejmuje również znaczną część gminy Słubice, zagęszczenie bocianów jest tam znacznie 

niższe. Spowodowane jest to prawdopodobnie odcięciem znacznej części doliny od zalewu i intensywne użytkowanie rolnicze 

w formie pól uprawnych, co nie jest korzystne dla bocianów. Z kolei pozostałe dwie gminy charakteryzują się znacznym zale-

sieniem (>50%) oraz intensywnym rolnictwem na terenach otwartych. Cechują się więc niekorzystnymi warunkami siedlisko-

wymi dla bociana białego. 

Dane z ostatnich pięciu sezonów, z terenu Krzesińskiego Parku Krajobrazowego i PK „Ujście Warty”, wskazują na względ-

nie stałą liczebność populacji bocianich na tych terenach207. Rozpatrując tendencję liczebności bociana białego na terenie 

całego powiatu należy wskazać, że jest ona malejąca. Wiele lokalizacji gniazd umieszczonych w Ogólnopolskiej Bazie Gniazd 

Bociana Białego podczas tegorocznej inwentaryzacji nie zostało potwierdzonych. Wiele miejscowości, w których według Bazy 

powinny znajdować się gniazda nie posiada ich już wcale208. Świadczy to o pogarszaniu jakości siedlisk terenów otwartych, 

przejawiającym się zanikiem miedz śródpolnych, powiększaniem powierzchni jednogatunkowych upraw, zanikiem zadrzewień 

i zakrzaczeń śródpolnych, osuszaniem gruntów.

9.6. Wskaźnik jakości wód

Wody płynące i stojące są ważnym składnikiem środowiska naturalnego i krajobrazu. Zbiorniki i cieki są źródłem wody i miej-

scem odprowadzania nieczystości komunalnych. Jeziora są ważnym miejscem wypoczynku letniego. Czystość tych wód ma 

więc znaczenie nie tylko estetyczne i ekologiczne, ale również sanitarne. 

Jakość wód na terenie powiatu jest wynikiem presji związanej z poborem wody, odprowadzaniem ścieków komunalnych 

i przemysłowych oraz z dopływem zanieczyszczeń ze źródeł przestrzennych. Ze względu na tranzytowe i przygraniczne po-

łożenie, znaczący wpływ na jakość wód, w szczególności na terenie przygranicznych gmin powiatu słubickiego, wywierają 

różnego rodzaju źródła zanieczyszczeń zlokalizowane poza tym terenem209.

204 M. Maluśkiewicz, P. Tomaszewski. Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia na pradolinowym odcinku doliny Noteci w roku 2011. Ptaki Wielkopolski 

1: 102-109. 2012.
205 Ibidem.
206 Z. Jakubiec w Poradniki ochrony…, op. cit., s. 86-90.
207 Baza danych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. autorzy: Krzysztof Gajda, Edyta Róż – Krzesiński Park Krajobrazowy; Paweł 

Cieniuch, Paweł Jankowski – Park Krajobrazowy „Ujście Warty”. Gorzów Wielkopolski 2014.
208 PTPP Pro Natura Polskie Bociany Ogólnopolska Baza Gniazd Bociana Białego, http://baza.bociany.pl/gniazda, 17.10.2014.
209 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 47.
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Wykres 69. Odpowiedź na pytanie: Jak ocenia Pan(i) czystość wód w jeziorach i rzekach powiatu słubickiego? 

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki ankiety przeprowadzonej na potrzeby diagnozy wskazują, że najlepiej ten aspekt środowiska oceniają mieszkańcy gminy Ośno 

Lubuskie. Jest to prawdopodobnie związane obecnością w pobliżu miasta malowniczo położonych jezior, których wody są uważane 

za czyste. W gminie Rzepin zbliżony odsetek mieszkańców ocenia czystość wód źle, dobrze oraz nie ma zdania. Z kolei ponad 40% 

mieszkańców gminy Słubice ocenia czystość wód źle i bardzo źle. Jest to prawdopodobnie związane ze złą oceną czystości rzeki Odry. 

Znaczny odsetek mieszkańców we wszystkich gminach nie ma zdania na ten temat, co świadczy o braku wiedzy w tej dziedzinie.

A. Rzeki

Do największych cieków obszaru opracowania należą: Odra, Pliszka, Ilanka i Łęcza (Lenka, Ośnianka)210. Rzeki te są zróżnico-

wane pod względem morfologicznym. Odra jest dużą rzeką nizinną o uregulowanym korycie. Terasa zalewowa rzeki obfituje 

w  liczne starorzecza i  inne niewielkie zbiorniki i eutroficznym charakterze wód. Pozostałe, znacznie mniejsze rzeki o kory-

cie przeważnie nieuregulowanym, meandrujące, zachowały swój naturalnych charakter do dziś. Brzegi porastają lasy łęgowe 

i olsy. Miejscami wody rozlewają się szerzej i przechodzą w torfowiska.

Analizy stanu cieków na terenie powiatu słubickiego dokonano poprzez porównanie wyników zawartych w raportach spo-

rządzanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, a także poprzez analizę dostępnych danych 

naukowych.

Porównania raportów WIOŚ z  lat 2009-2013, oceniających jakość wód poszczególnych cieków na terenie powiatu słu-

bickiego, pokazują, że ich stan się pogarsza211. Słaby stan charakteryzuje odcinek ujściowy rzeki Ilanki i niewielkie obszary 

210 Program ochrony środowiska powiatu słubickiego na lata 2004-2011…, op. cit., s. 9.
211 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów 

Wlkp. 2012, s. 4; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie 

Wlkp., Gorzów Wlkp. 2011, s. 4; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura 

w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 4; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 

Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 4.
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Cybinka Górzyca Ośno Lubuskie Rzepin Słubice
bardzo źle 5% 2% 4% 4% 10%

źle 19% 28% 14% 30% 32%

trudno powiedzieć 48% 45% 33% 30% 35%

dobrze 25% 23% 36% 35% 22%

bardzo dobrze 4% 1% 13% 2% 1%
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w innych rejonach powiatu212. Znacząca większość terenu powiatu została zaliczona do złego stanu wód213. Ponadto Kanał 

Luboński, jak i Kanał Konotop nie spełniły wymagań dla ryb karpiowatych. Rzeka Pliszka i Ilanka nie spełniły wymagań dla ryb 

łososiowatych. Wskaźnikami decydującymi w niekorzystnej ocenie był fosfor ogólny i azotyny214. 
Zanieczyszczenie wód metalami powoduje degradację siedlisk lądowych w pobliżu oraz zubożenie życia roślin i zwierząt 

w środowisku rzecznym. Wprowadzone metale podlegają biologicznej akumulacji w łańcuchu pokarmowym i tą droga mogą wy-

chodzić poza środowisko samej rzeki215. Osady popowodziowe w 2010 roku charakteryzowały wysokie zawartości kadmu, chro-

mu, miedzi, niklu, ołowiu oraz cynku. Zawartość kadmu i chromu przekraczała zawartości stwierdzone w osadach naniesionych 

na tym samym odcinku po powodzi w 1997 roku. Być może jest to efekt antropogenicznego źródła kadmu na tym obszarze216.

Analizując wszystkie zebrane źródła wystawiono ogólną ocenę dla najważniejszych cieków w powiecie. I tak rzeka Odra 
charakteryzuje się umiarkowanym stanem ekologicznym, jednak stan ogólny można określić jako zły. Rzeki Pliszka i Ilanka ce-

chują się dobrym stanem ekologicznym i ogólnym. Mimo to ocena jakości wód cieków na terenie powiatu słubickiego jest trudna 

do jednoznacznego określenia. Monitoring prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie pozwala na za-

obserwowanie tendencji oczyszczania bądź zanieczyszczania wód w głównych ciekach. Próbki są pobierane w różnych punk-

tach, co uniemożliwia porównanie wyników z kolejnych lat. Brak również systematycznego badania wód konkretnych cieków.

Jakość wód w rzekach powiatu jest szerzej opisana w raporcie cząstkowym do niniejszej diagnozy.

B. Jeziora

Na terenie powiatu słubickiego jest 31 jezior, które zajmują łącznie powierzchnię 424,75 ha. Są to zbiorniki polodowcowe, głównie 

rynnowe, o charakterystycznych, wydłużonych kształtach. Do największych jezior w powiecie należy: Busko, Grzybno, Żabiniec. 

Największe skupiska znajdują się w obrębie mezoregionu Pojezierza Łagowskiego, na terenie gmin Ośno Lubuskie i Cybinka217.

Analizą objęto 22 jeziora. Wszystkie są naturalnymi zbiornikami, powstałymi podczas zlodowacenia bałtyckiego. Charak-

terystykę morfometryczną jezior zawarto w raporcie cząstkowym do niniejszej diagnozy.

Zlewnie bezpośrednie większości jezior mają charakter leśny. Pozostałe typy zlewni to: rolniczo-leśna (np. j. Żabiniec) 

oraz rolnicza (np. j. Bielawa). Jeziora o  takiej zlewni są narażone na znaczne przekształcenia, spowodowane zwiększonym 

dopływem substancji biogennych. Dwa z opisywanych zbiorników mają swoje zlewnie bezpośrednie w obrębie terenów zur-

banizowanych (j. Biskupickie, j. Reczynek). Zbiorniki te są narażone nie tylko na dopływ zanieczyszczeń z wadliwych instalacji 

wodno-kanalizacyjnych, zwiększone spływy powierzchniowe, ale także gospodarkę rybacką i silną presję rekreacyjną, zwłasz-

cza w okresie letnim218.

Ogólnie można powiedzieć, że bardzo dobrym lub dobrym stanem ekologicznym charakteryzują się zazwyczaj zbiorniki 

głębokie, o znacznej powierzchni. Cechuje je duża widzialność, duży udział roślinności zanurzonej, a także duży zasięg piono-

wy roślinności. Złym i bardzo złym stanem ekologicznym charakteryzują się często zbiorniki płytkie, o niewielkiej powierzchni. 

Charakteryzują się małą widzialnością, niewielkim udziałem bądź brakiem roślinności zanurzonej o małym zasięgu pionowym219.

Przeźroczystość wody, zwana widzialnością, uwarunkowana jest gęstością zawieszonej materii organicznej, w tym głów-

nie fitoplanktonu220. W większości opisywanych jezior przeźroczystość wody przyjmowała wartości w przedziale od 1 do 2 m, 

co jest charakterystyczne dla wód eutroficznych, czyli żyznych. Trzy jeziora odznaczały się widzialnością poniżej 1 metra, co 

wskazuje na bardzo dużą żyzność wód i może świadczyć o niekorzystnych zmianach zachodzących w obrębie ekosystemu, 

a co za tym idzie – złym stanie ekologicznym. W dwóch jeziorach, widzialność przekraczała 4 metry, co wskazuje na dobrą 

kondycję ekosystemu221. W jeziorze Czystym Małym (2,8 m) i w jeziorze Grzybno (3,6 m) odnotowano pogorszenie widzialno-

ści222. W jeziorze Czystym Małym pogorszenie warunków jest efektem zarybienia w 2005 r. amurem białym, który zniszczył też, 

bardzo cenną roślinność wodną w jeziorze223. 

212 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012…, op. cit., s. 54.
213 Ibidem, s. 62.
214 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku…, op. cit., s. 5.
215 A. Ibragimow, G. Głosińska, M. Siepak, B. Walna. Wstępne badania zanieczyszczenia metalami osadów równin zalewowych doliny Środkowej Odry. Prace 

i Studia Geograficzne T. 44, 2010. s. 233-247.
216 A. Ibragimow, B. Walna. Zanieczyszczenie metalami śladowymi osadów powodziowych w  2010 roku na środkowym odcinku Odry. Cz. I. Laboratorium 

Środowiskowe 7-8, 2012. 
217 Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu słubickiego, Rada Powiatu Słubickiego, Słubice 2003, s. 17.; Program ochrony środowiska powiatu słubickiego 

na lata 2004-2011…, op. cit., s. 10.
218 Program ochrony środowiska powiatu słubickiego na lata 2004-2011…, op. cit., s. 18-91.
219 Ibidem, s 108.
220 A. Pukacz. Ocena stanu…, op. cit., s 108.
221 Ibidem, s. 86-87.
222 M. Pełechaty, A. Pukacz. Chara polyacantha i Charetum polyacanthae – rzadki gatunek i zbiorowisko na tle struktury roślinności płytkiego śródleśnego 

jeziorka. Badania Fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria B-Botanika , tom 53, 2004. s. 71-80.; M.Pełechaty, A. Pukacz, A.Pełechata. Co-occurrence of 

Two Stoneworts of Reverse Ecological Spectra in the Same Lake Ecosystem. Habitat requirements of Chara delicatula Agardh and Chara globularis Thuillier 

in the Context of Bioindication. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 13, No. 5/2004. s. 551-556.
223 Informacja ustna udzielona przez dr Andrzeja Pukacza.
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Jakość wód można również określić przy pomocy przewodnictwa elektrolitycznego, które w większości jezior wskazywało 

na umiarkowaną lub zwiększoną żyzność. Najwyższe przewodnictwo odnotowano w jeziorach Biskupickim i Żabiniec224. Jeziora 

w złym stanie charakteryzują się niską koncentracja tlenu w wodzie, co stwierdzono w przypadku 5 jezior (<4 mgO₂/l). 

Najwyższe koncentracje tlenu stwierdzono w jeziorach Busko (11,8 mgO₂/l) oraz Reczynek (10,13mgO₂/l). W pierwszym 

przypadku wysoka wartość wskaźnika wyraźnie związana była z zakwitem fitoplanktonu (bardzo dużo pojawiło się planktonu 

roślinnego w wodzie jeziora), co świadczy o złym stanie tego zbiornika. Natomiast w jeziorze Reczynek duża koncentracja tlenu 

wskazuje raczej na dobry stan ekologiczny wód, w którym większe znaczenie może mieć duży udział roślinności zanurzonej225.

Stężenia fosforu i azotu wskazują na bardzo zły stan wód jeziora Busko226. W 4 jeziorach zmierzone wartości fosforu 

wskazują na umiarkowanie żyzny charakter ich wód. Wartości charakterystyczne dla wód żyznych stwierdzono w 6 jeziorach. 

Wartości azotu aż w 10 zbiornikach wskazały na stan hypertroficzny227.

Poszczególne typy roślinności wodnej, ponieważ odznaczają się określonymi wymaganiami siedliskowymi, w  dużym 

stopniu odzwierciedlają jakość ekosystemów wodnych228. Na liście zbiorowisk spotykanych w obrębie jezior powiatu słubickie-

go znalazło się kilka rzadkich i cennych przyrodniczo zespołów roślinnych, tworzonych przez gatunki nierzadko objęte ochroną, 

co bez wątpienia podnosi walor zasiedlonych przez nie zbiorników. W jeziorach odnotowano zespół: kłoci wiechowatej Cla-
dietum marisci (j. Czyste Małe), zespoły nymfeidów, w tym Nymphaetum candidae (j. Linie). W jeziorze Czyste Małe wykryto 

zbiorowisko tworzonego przez, znany dotąd głównie z jezior oligotroficznych i lobeliowych, podwodny mech (Drepanocladus 
sordidus)229. Niestety zbiorowisko w wyniku zarybienia jeziora amurem w 2005 roku zanikło230. Stwierdzono również zbioro-

wiska tworzone przez charofity, uznawane za wskaźnik niskiej żyzności wód i dobrej kondycji jeziora. W jeziorach, w których 

stwierdzono najniższy udział powierzchniowy roślinności przeważały zbiorowiska roślin błotnych. Niewielki udział, bądź brak 

roślin zanurzonych w tych jeziorach jest wypadkową złego stanu ekologicznego, co powodowane jest głównie bardzo dużą 

żyznością wód231.

Analizując wszystkie dostępne dane możemy określić stan ekologiczny analizowanych zbiorników. Dobry stan ekologicz-

ny cechuje jeziora Reczynek, Czyste Wielkie, Grzybno oraz Czyste Małe. Umiarkowany stan ekologiczny określa zbiorniki Imiel-

no, Rzepsko, Kocioł, Długie, Odrzygoszcz, Mościenko, Gnilec, Bielawa, Głębiniec i Koziczyn. Natomiast zły stan stwierdzono 

w jeziorach Busko, Żabiniec, Błędno, Biskupickie, Bez Nazwy, Oczko i Linie.

Szerszy opis akwenów znajduje się w raporcie cząstkowym do niniejszej diagnozy.

9.7. Wskaźnik jakości powietrza

Istotny wpływ na jakość powietrza ma ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, topografia terenu oraz warunki 

meteorologiczne232.

Wskaźnik jakości powietrza w powiecie słubickim został opracowany na podstawie porównań stężeń dwutlenku siarki, tlen-

ków azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz ozonu w powietrzu, a także klas czystości powietrza ze względu na ochronę zdrowia 

w latach 2009-2013 oraz poprzez analizę dostępnych danych naukowych na temat opadów i osadów atmosferycznych. 

Badania imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzone były za pomocą kontenerowych stacji automatycznych i mo-

bilnych, będących pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Delegatury WIOŚ w Go-

rzowie Wlkp., zlokalizowanych w Słubicach i Sulęcinie233.

224 A. Pukacz. Ocena stanu …, op. cit., s. 89. 
225 A. Pukacz. Ocena stanu …, op. cit., s. 6- 90.
226 Ibidem, s. 92.
227 Ibidem, s. 91-93.
228 Ibidem, s. 95.
229 Ibidem, s. 97.
230 Informacja ustna udzielona przez dr. Andrzeja Pukacza.
231 A. Pukacz. Ocena stanu …, op. cit., s. 97.
232 Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2013 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Zielonej Górze, Zielona Góra 2014, s. 11.
233 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku…, op. cit., s. 6.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku…, op. cit., s. 6.; Stan środowiska 

w Powiecie Słubickim w 2011 roku…, op. cit., s. 6.
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Wykres 70. Zestawienie stężeń średniorocznych dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w latach 2009-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów WIOŚ 2010-2014.

Stężenie średnioroczne dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu przez okres 2009 – 2013 utrzymywało się na wyrównanym 

poziomie. Najwyższe stężenia tych pierwiastków zaobserwowano w okresach grzewczych 234. Poziom stężeń zarówno 24-go-

dzinnych, jak i 1-godzinnych dla dwutlenku siarki i 1-godzinnych dla dwutlenku azotu w tym okresie nie został przekroczony 235.

Powiat Słubicki, w 2011 roku, emitował do powietrza 0,2 – 1,5% dwutlenku siarki pochodzenia przemysłowego w skali woje-

wództwa lubuskiego236. W 2012 roku było to 1,7% 237 – 45 ton238. 

Stężenie pyłu zawieszonego PM10 gwałtownie wzrosło w 2011 roku. Wtedy też została przekroczona dopuszczalna częstość 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla stężeń 24-godzinnych w roku kalendarzowym dla strefy lubuskiej239. Powiat Słubicki, 

w 2011 roku, emitował do powietrza 2,3 – 2,8 % pyłu pochodzenia przemysłowego w skali województwa lubuskiego240. W 2012 

roku było to 2,8%241 – 33 tony242. Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego PM10 zaobserwowano w okresie grzewczym243.

Wzrost stężeń zanieczyszczeń gazowych i  pyłu zawieszonego, przekroczenia ich dopuszczalnych stężeń w  sezonie 

grzewczym są spowodowane tzw. „niską emisją”, czyli emisją komunikacyjną, emisją z lokalnych kotłowni węglowych i domo-

wych pieców grzewczych oraz napływem ponadlokalnych zanieczyszczeń i warunkami meteorologicznymi. Wielkość tej emisji 

wynosi od kilku do kilkunastu procent ogółu na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej oraz do kilkudziesięciu procent tam, 

gdzie nie jest ona rozwinięta, zwłaszcza na obszarach wiejskich244.

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego dla ozonu w roku kalendarzowym (25 razy), będąca średnią 

z 3 lat, w okresie 2009 – 2013 nie została przekroczona. Natomiast poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę 

zdrowia był rokrocznie przekraczany. Sytuacja uległa poprawie w ostatnich dwóch latach, gdy dla Sulęcina nie odnotowano 

przekroczenia tego wskaźnika245. Roczna zmienność stężenia ozonu w powietrzu jest charakterystyczna i w znacznym stopniu 

234 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012…, op.cit., s. 24.
235 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku…, op. cit., s. 6.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku…, op. cit., s. 7.; Stan środowiska 

w Powiecie Słubickim w 2011 roku…, op. cit., s. 6.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku…, op. cit., s. 5.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim 

w 2013 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2014, s. 5.
236 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012…, op. cit., s. 21-23.
237 Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań immisji wykonanych w 2013r, Zielona Góra 2014, s. 21. 
238 Województwo lubuskie podregiony powiaty gminy 2013, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, s. 59.
239 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku…, op. cit., s. 7.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku…, op. cit., s. 7.; Stan środowiska 

w Powiecie Słubickim w 2011 roku…, op. cit., s. 6.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku…, op. cit., s. 5.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim 

w 2013 roku…, op. cit., s. 5.
240 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012…, op. cit., s. 21.
241 Roczna ocena jakości powietrza …, op. cit., s. 21.
242 Województwo lubuskie podregiony powiaty gminy 2013…, op. cit., s. 59.
243 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012…, op. cit., s. 29.
244 Ibidem, s. 21-29.
245 Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku…, op. cit., s. 7.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku…, op. cit., s. 7.; Stan środowiska 
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zależna od natężenia promieniowania słonecznego. Wartości najwyższe (i związane z nimi ryzyko przekroczeń) obserwujemy 

w sezonach letnich, najniższe zaś w pozostałej części roku246. 

Tabela 62. Wynikowe klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy, uzyskane w ocenie 
rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (POP – Program Ochrony 
Powietrza)

rok strefa Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla
obszaru całej strefy

Klasa 
ogólna 
strefy

Działania 
wynikające 

z klasyfikacji
SO₂ NO₂ PM10 Pb C₆ H₆ CO As Cd Ni B(a)P

2009 słubicko
-sulęcińska

A A A A A A A A A A A -

2010 lubuska A A C A A A A A A C C POP

2011 lubuska A A C A A A C A A C C POP

2012 lubuska A A C A A A C A A C C POP

2013 lubuska A A C A A A C A A C C POP

Źródło: Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2009 roku…, op. cit., s. 7.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2010 roku…, 

op. cit., s. 8.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2011 roku…, op. cit., s. 8.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 
roku…, op. cit., s. 6.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2013 roku…, op. cit., s. 6.

W latach 2009 – 2013 ogólna klasa wynikowa dla strefy lubuskiej uległa pogorszeniu. W świetle oceny stężeń zanieczysz-

czeń w powietrzu występujących w 2009 roku na obszarze strefy słubicko-sulęcińskiej i przeprowadzonej na tej podstawie 

klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia, strefa ta została zaliczona do klasy A. W latach 2010 – 2013 strefa lubuska zo-

stała zaliczona do klasy C. W latach 2009 – 2010 wyniki badań ze stacji pomiarowej zlokalizowanej w Słubicach nie wykazały 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego stężeń. Największe ilości zanieczyszczeń emitowane są na obszarach powiatów gęsto 

zaludnionych i uprzemysłowionych, do których powiat słubicki się nie zalicza247. 

Pomiary imisji przeprowadzone w  latach 2011 – 2012 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podobnie jak 

w latach ubiegłych wykazały, iż wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w nim zawartego są jednymi 

z głównych problemów w zakresie zanieczyszczenia powietrza w Lubuskiem248. W miastach i w rejonach tras o dużym natęże-

niu ruchu jest coraz większy problem. Powiat Słubicki, ze względu na swoje położenie, stanowi obszar tranzytowy dla samo-

chodów przekraczających granicę polsko-niemiecką249, poruszających się po drogach różnej rangi, w tym DK31, DK29, A1 oraz 

ruchliwych drogach wojewódzkich 137 i 134, jest szczególnie narażony na zanieczyszczenia tego pochodzenia. 

Stan czystości powietrza na obszarze opracowania kształtują lokalne źródła emisji oraz zanieczyszczenia napływające 

z terenów sąsiednich, głównie z Republiki Federalnej Niemiec, a niekiedy także z dalej położonych przemysłowych okręgów eu-

ropejskich (zanieczyszczenia transgraniczne). Napływ zanieczyszczeń transgranicznych nad obszar województwa lubuskiego, 

w tym nad obszar opracowania, jest zróżnicowany w zależności od warunków pogodowych, głównie od kierunku wiatrów. Po-

wiat słubicki, w szczególności gminy Cybinka, Słubice i Górzyca, ze względu na położenie przygraniczne, jest na nie szczególnie 

narażony. Zagrożenie napływem zanieczyszczonego powietrza z  tych kierunków jest jednak łagodzone wysokim udziałem 

terenów zalesionych250.

Należy również podkreślić, iż na jakość powietrza ma również wpływ ukształtowanie terenu, który to czynnik jest szcze-

gólnie znaczący w gminie Słubice. Miasto leżące tuż przy granicy z Niemcami jest położone w dolinie rzeki Odry, co sprzyja 

gromadzeniu się zanieczyszczeń. Pozostałe miejscowości, leżące na szczycie wysoczyzny, poza doliną, powinny charaktery-

zować się lepszą jakością powietrza.

w Powiecie Słubickim w 2011 roku…, op. cit., s. 6-7.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim w 2012 roku…, op. cit., s. 5.; Stan środowiska w Powiecie Słubickim 

w 2013 roku…op. cit., s. 5.
246 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012…, op. cit., s. 27-28.
247 Ibidem, s. 20. 
248 Ibidem, s. 44.
249 Program ochrony środowiska powiatu słubickiego na lata 2004-2011…, op. cit., s. 21-22
250 Ibidem, s. 17.
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Dokładniejszej analizy jakości powietrza na terenie powiatu dokonano w raporcie cząstkowym do niniejszej diagnozy. 

Dodatkowo w raporcie cząstkowym zawarto wskaźnik jakości klimatu akustycznego oraz opis skali problemu odpadów.

9.8. Rekomendacje

1. Systematyczna inwentaryzacja przyrodnicza całego powiatu, w szczególności stanowiska występowania cennych gatun-

ków fauny i flory – przynajmniej raz na 10 lat. Pozwoli to na zaobserwowanie trendów różnorodności biologicznej na tym 

terenie. 

2. Systematyczna walka z gatunkami inwazyjnymi, w szczególności inwazyjnych roślin, jak barszcz Sosnowskiego, rdesto-

wiec japoński i ostrokończysty oraz klon jesionolistny. Należy również zwalczać wzrost liczebności i rozprzestrzeniania 

norki amerykańskiej i szopa pracza.

3. Periodyczny monitoring stanu ekosystemów leśnych – raz na 10 lat. Monitoring postępu wkraczania do flory gatunków 

inwazyjnych i walka z ich rozprzestrzenianiem poprzez wycinanie klonów jesionolistnych i zakaz wprowadzania obcych 

gatunków do drzewostanów.

4. Promocja miejsc cennych przyrodniczo oraz promocja terenu powiatu ze względu na atrakcyjność przyrodniczą i krajo-

brazową. Oznaczenie cennych miejsc organizacja ścieżek i tras turystycznych.

5. Inwentaryzacja stanowisk bociana białego przynajmniej raz na 10 lat (skorzystanie z danych zbieranych podczas Mię-

dzynarodowych Spisów Bociana Białego). Wykonanie pełnej i  rzetelnej inwentaryzacji pospolitych ptaków krajobrazu 

rolniczego pozwoli na pełniejszą ocenę jakości terenów rolniczych. Stałe i dokładne monitorowanie populacji gatunków 

krajobrazu rolniczego pozwoli na zaobserwowanie wyraźnych tendencji i ewentualnie lepsze poznanie przyczyn spadku 

ich liczebności251. Pozwoli również na stałą kontrolę jakości siedlisk krajobrazu otwartego, w szczególności rolniczego.

6. Ochrona mozaikowatości krajobrazu i siedlisk terenów otwartych poprzez objęcie ich różnymi formami ochrony, na przy-

kład pomniki przyrody, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe. Edukacja społeczeństwa, w szczególności wiejskiego na 

temat ochrony różnorodności biologicznej i wartości przyrodniczej krajobrazu rolniczego.

7. Niezbędny jest dokładniejszy monitoring rzek, prowadzony systematycznie, raz do roku lub na dwa lata, w stałych punk-

tach pomiarowych. Pozwoli to na zaobserwowanie tendencji czystości badanych cieków. Monitoringiem należy objąć 

główne rzeki powiatu słubickiego, czyli Odrę, Pliszkę i Ilankę. Alarmujące dane osadów powodziowych z 2010 roku wyma-

gają potwierdzenia w kolejnych latach, podczas podwyższonego stanu wód.

8. Należy podkreślić, że w niniejszej diagnozie opisano jakość ekologiczną jedynie części jezior zlokalizowanych na terenie 

powiatu słubickiego. Dla pełnego rozeznania w jakości wód jeziornych powiatu należy przeprowadzić badania obejmujące 

wszystkie te zbiorniki. Dla określenia tendencji zmian jakości wód jezior powiatu należy przeprowadzać badania.

9. Dla miarodajnej oceny jakości powietrza w powiecie słubickim należy przeprowadzić pomiary zanieczyszczeń gazowych 

i pyłów, a także opadów i osadów atmosferycznych w różnych punktach powiatu. Należy osobno traktować pomiary dla 

miasta Słubice i pozostałej części powiatu, a także osobno dla poszczególnych gmin. Pomiary należy powtarzać co pięć 

lat, dwa razy w roku, w tym raz w porze zimowej.

251 M. Tobółka, S. Kuźniak, K. M. Żołnierowicz, Ł. Jankowiak, M. Gabryelczyk, M. Pyrc, P. Szymański, P. Sieracki. Wzrost liczebności bociana białego Ciconia 

ciconia na Ziemi Leszczyńskiej w roku 2010. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (6): 559-567, 2011.
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Rozdział 10. Indeks-PL – Indeks POTRZEB LOKALNYCH 
(Index of Local Needs – Index.LN) 
– dr hab. Magdalena Musiał-Karg i Karol Duer 

Indeks POTRZEB LOKALNYCH to narzędzie, umożliwiające porównanie między sobą ocen stopnia rozwoju gmin (jako 

podstawowych jednostek samorządu terytorialnego) w kontekście siedmiu najważniejszych obszarów funkcjonowania spo-

łeczności lokalnych (obszary wskazane na podstawie „Modelu Współpracy”). Porównanie to możliwe jest zarówno w odniesie-

niu do horyzontu czasowego dla jednej gminy bądź w odniesieniu do innych badanych gmin.

Narzędzie Indeks-PL powstało na kanwie formularza ankiety skonstruowanej na cele diagnozy potrzeb i wyzwań lokal-

nych w ramach projektu „Modelowe taNGO”, realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach oraz 

Starostwo Powiatowe w  Słubicach (analiza dotyczyła najważniejszych obszarów życia społeczności lokalnych – zgodnych 

z  modelem współpracy organizacji pozarządowych w  administracją samorządową), a  także danych zastanych uzyskanych 

z danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) czy też od administracji samorządowej252. 

Aby ocenić sytuację konkretnych gmin (w  poszczególnych obszarach i  całościowo) postanowiono zestawić dane z  19 

pytań pochodzących z formularza ankiety (załącznik 1) oraz 13 danych zastanych. Taka kombinacja danych pozwala dać cało-

ściowy obraz potrzeb i wyzwań stojących przed poszczególnymi jednostkami samorządu w konkretnych obszarach. 

Indeks-PL podzielony został na 7 obszarów, w ramach których można uzyskać łącznie od 0 do 33 pkt. Wynik przedstawia-

ny jest jako procent zdobytych punktów w stosunku do stanu pożądanego253. Punktacja wskaźników bazujących na statystycz-

nych danych zastanych dokonywana jest w odniesieniu do średnich danych na poziomie kraju. W poszczególnych obszarach 

analizowano od 4 do 6 wskaźników. Szczegółowe dane dotyczące maksymalnej i minimalnej liczby punktów w danym obszarze 

– przedstawiono w tabeli.

Tabela 63. Liczba wskaźników i liczba maksymalnych punktów w narzędziu Indeks POTRZEB LOKALNYCH

warunki życia 
materialnego

warunki 
mieszkaniowe

rozwój 
ekonomiczny

edukacja 
i kultura

społeczeństwo 
obywatelskie

ochrona 
zdrowia

ochrona 
środowiska

liczba 

wskaźników
4 5 5 6 5 3 4

max. liczba 

punktów
4 5 5 6 5 3 4

Źródło: opracowanie własne.

Testując narzędzie dokonano oceny porównawczej 5 gmin, wchodzących w skład powiatu słubickiego. Osiągnięte przez 

poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wyniki przedstawiono na poniższym wykresie.

252 Pomysłodawcami i autorami niniejszego narzędzia są Magdalena Musiał-Karg oraz Karol Duer. 
253 Należy jednak zauważyć, iż osiągnięcie 100% możliwych punktów wydaje się mało prawdopodobne.
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Wykres 71. Wartość Indeksu POTRZEB LOKALNYCH dla gmin w powiecie słubickim w 2014 r.

Źródło: opracowanie własne.

Z oceny wynika, iż gminą cechującą się najlepszą jakością życia jest gmina Słubice. Niewiele niższy odczyt uzyskała gmina 

Górzyca. Najniższą wartość indeksu, znacząco odbiegającą od dwóch najlepszych gmin, uzyskała gmina Cybinka. Wyniki te 

pokrywają się z opiniami zespłu opracowującego diagnozę. Otóż gmina Słubice jako najbardziej zaludniona i najlepiej rozwi-

nięta gospodarczo, będąca jednocześnie centrum ekonomicznym i edukacyjnym oraz stolicą powiatu wydawała się tą, która 

powinna zająć najwyższe miejsce w zestawieniu. Prognozowano, że na przeciwnym końcu zestawienia znajdzie się gmina 

Cybinka. Wydawać się może, iż pewne zaskoczenie może budzić odczyt gminy Górzyca, który jest bardzo zbliżony do wskaź-

nika charakteryzujacego gminę Słubice. Jednak po głębszej analizie i szczegółowym przyjrzeniu się sytuacji tej gminy, a także 

odniesiniu tegoż wyniku do konstrukcji indeksu, wysoki odczyt Górzycy wydaje się być bezsporny. Gmina Górzyca okazuje się 

zdecydowanym liderem we wskaźnikach związanych z ochroną zdrowia przy jednoczesnym wysokim odczycie wskaźników 

środowiskowych.
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Szczegółowe przedstawienie wyników gmin w każdym z badanych obszarów zaprezentowano na poniższym wykresie. 

Wykres 72. Wartość Indeksu POTRZEB LOKALNYCH w powiecie słubickim w 2014 r. w podziale na siedem badanych 
obszarów.

Źródło: opracowanie własne.

Osobnym komentarzem należy opatrzyć skalę uzyskanych odczytów. 

Tak jak wspomniano powyżej, wydaje się mało prawdopodobne, aby którakolwiek gmina w Polsce kiedykolwiek osiągnęła 

wynik 100%. Trudno więc jednoznacznie ocenić, czy osiągnięty wynik gminy Słubice jest niski, średni czy wysoki. Aby można 

było zastosować tego typu skalę, niezbędnym byłoby przetestowanie indeksu na większej ilości zróżnicowanych jednostek 

samorządu terytorialnego i stworzenie statystycznie uzasadnionego benchmarku.
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10.1. Instrukcja monitorowania zmian w Indeksie POTRZEB LOKALNYCH

Aby Indeks POTRZEB LOKALNYCH został prawidłowo określony założono, iż należy zestawić trzy rodzaje danych:

1. wyniki badania ankietowego opartego o formul arz ankiety załączonej do niniejszej diagnozy,

2. wyniki poszczególnych wartości wskazanych według Banku Danych Lokalnych,

3. dane dotyczące konkretnej jednostki samorządu terytorialnego uzyskane od administracji samorządowej. 

O ile uzyskanie danych z grupy 2. i 3. jest relatywnie łatwe, to przeprowadzenie badania ankietowego, a następnie opracowanie 

wyników cząstkowych dotyczących poszczególnych pytań, jest zadaniem wiele bardziej czasochłonnym i skomplikowanym. 

Zaprojektowany formularz ankiety uznać należy za niezbędny w kontekście analizy i oceny potrzeb społeczności lokalnych 

i odniesieniu tych wyników do Indeksu-PL. Istotnym z tego punktu widzenia jest fakt, iż badanie z wykorzystaniem zaprojek-

towanego na cele niniejszej diagnozy narzędzia, można przeprowadzić na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 

w kraju.

Rekomenduje się, by przygotowując badanie ankietowe zapewnić reprezentatywność przedmiotową (kwotową) badanej próby 

respondentów. Należy więc dążyć do tego, by skład pod względem wybranej cechy respondentów badanej grupy był zbieżny 

z  rzeczywistym składem populacji. W  badaniu realizowanym na cele diagnozy założono że najważniejszą zmienną będzie 

w tym przypadku przynależność badanej osoby do konkretnej gminy. Drugą cechą, wybraną przez badaczy było miejsce za-

mieszkania osób badanych: miasto lub wieś. Odnotować należy, iż w formularzu ankietowym (w tzw. pytaniach metryczko-

wych) postanowiono zapytać również o inne cechy respondentów, m.in. o płeć, wykształcenie, czy o wielkość gospodarstwa 

domowego. Uwzględnienie tych cech (dodatkowo) w  badaniach ilościowych zwiększy poziom reprezentatywności badanej 

próby. 

Anonimowy kwestionariusz ankiety dystrybuowany może być za pośrednictwem stron internetowych lub w formie drukowanej. 

Bez przeprowadzenia analizy ilościowej opartej o załączony formularz ankiety, niemożliwym będzie rzetelne określenie wskaź-

nika Indeks-PL.

Indeks POTRZEB LOKALNYCH umożliwia porównanie między sobą ocen stopnia rozwoju gmin w odniesieniu do horyzontu 

czasowego dla jednej gminy bądź w odniesieniu do innych gmin.

W przypadku porównywania wskaźników Indeksu-PL w horyzoncie czasowym dla jednej gminy zaleca się przeprowadzenie 

badania co 2 lata na podobnej pod względem ilościowym oraz pod względem reprezentatywności grupie respondentów. 

W przypadku porównywania wskaźników Indeksu-PL dla różnych gmin, zaleca się przeprowadzenie badań ankietowych w po-

dobnym czasie (ten sam miesiąc(e)) oraz na zbliżonych pod względem reprezentatywności grupach respondentów. 
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jak zaznaczy
prawid ow
odpowied :

inne odpowiedzi
wybrana

odpowied
inne odpowiedzi inne odpowiedzi inne odpowiedzi

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

nie wystarczaj wystarczaj

nie wystarczaj wystarczaj

nie wystarczaj wystarczaj

kultura bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

sztuka bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

rozrywka bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

sport bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

turystyka bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

kultura wcale rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

sztuka wcale rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

sport wcale rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

rozrywka wcale rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

turystyka wcale rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

zdecydowanie nie raczej nie trudno powiedzie raczej tak zdecydowanie tak

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania niniejszej ankiety. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostan
wykorzystane jedynie w celu realizacji projektu Modelowe taNGO, realizowanego przez Fundacj na rzecz Collegium
Polonicum w S ubicach i Powiat S ubicki. Prosimy o udzielanie szczerych i zgodnych z prawd odpowiedzi. Prosimy o
zaznaczenie jednej prawid owej odpowiedzi przy ka dym pytaniu, chyba e w tre ci pytania pojawi a si informacja o

wi kszej mo liwo ci wyboru.

1. Jak Pan(i)ocenia warunki ycia materialnego w swoim miejscu zamieszkania?

2. Czy Pana(i) dochody wystarczaj na:

4. Jak cz sto korzysta Pan(i) z nast puj cych form sp dzania wolnego czasu?

5. Czy czuje si Pan(i) bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania ?

3. Jak Pan(i) ocenia nast puj c ofert w swoim miejscu zamieszkania?

a.podstawowe utrzymanie i potrzeby bie ce (op ata rachunków,
wy ywienie, zakup odzie y)

b.podstawowe utrzymanie i potrzeby bie ce (op ata rachunków,
wy ywienie, zakup odzie y) oraz rozrywk , kultur i sport

c.podstawowe utrzymanie i potrzeby bie ce (op ata rachunków,
wy ywienie, zakup odzie y), rozrywk , kultur , sport oraz oszcz dzanie
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bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

bardzo ma a ma a przeci tna du a bardzo du a

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

bardzo trudno
znale prac

trudno znale
prac

atwo znale
prac

bardzo atwo
znale prac

trudno
powiedzie

w ogóle nie ma
tego zjawiska

znam pojedyncze
osoby (od 1 do 4
osób) pracuj ce

"na czarno"

znam 5 10 osób
pracuj cych "na

czarno"

bardzo du o osób
w moim otoczeniu
(powy ej 10 osób)

pracuje "na
czarno"

trudno powiedzie

zdecydowanie nie raczej nie
trudno

powiedzie
raczej tak zdecydowanie tak

przedszkola bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

szko y
podstawowe

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

gimnazja bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

szko y ponad
gimnazjalne

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

szko y wy sze bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

nie mam dzieci zdecydowanie nie raczej nie
trudno

powiedzie
raczej tak zdecydowanie tak

zdecydowanie nie raczej nie
trudno

powiedzie
raczej tak zdecydowanie tak

obku bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

przedszkolu bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

szkole
podstawowej

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

gimnazjum bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

szkole ponad
gimnazjalnej

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

6. Jak Pan(i) ocenia swoje warunki zamieszkania ?

13. Czy przedszkole/szko a umo liwiaj rozwój zainteresowa Pana(i) dziecka?

7 .Czy uwa a Pan(i), e w miejscu Pani/Pana zamieszkania dost pno lokali mieszkaniowych na rynku jest:

12. Jak Pan(i) ocenia dost p do nast puj cych form edukacji w Pana(i) okolicy ?

8. Jak Pan(i) ocenia sytuacj gospodarcz w swoim miejscu zamieszkania?

9. Jak ocenia Pan(i) dost pno miejsc pracy w swoim miejscu zamieszkania?

10. Jak ocenia Pan(i) skal zjawiska "pracy na czarno" w swoim najbli szym otoczeniu?

11. Czy aby zwi kszy swoje dochody by by/aby Pan(i) gotów/owa podj si pracy "na czarno" i
zrezygnowa z legalnego zatrudnienia?

14. Czy Pan(i) zdaniem szko y przygotowuj w sposób wystarczaj cy do przyst pienia odpowiednio do sprawdzianu po
szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, matury?

15. Jak Pan(i) ocenia warunki panuj ce w:
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jest ich za ma o
jest ich

odpowiednia
ilo

jest ich za du o nie mam zdania

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

zdecydowanie nie raczej nie
trudno

powiedzie
raczej tak zdecydowanie tak

w ogóle nie
utrzymuj

rzadko, tylko z
niektórymi

sporadycznie bardzo cz sto

zdecydowanie nie raczej nie
trudno

powiedzie
raczej tak zdecydowanie tak

zdecydowanie nie raczej nie
trudno

powiedzie
raczej tak zdecydowanie tak

zdecydowanie nie raczej nie
trudno

powiedzie
raczej tak zdecydowanie tak

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

stanowi du y
problem spo eczny

jest widoczne, ale
nie jest to istotny

problem spo eczny
nie mam zdania nie jest problemem

jest prywatn
spraw osób

pij cych

nie korzystam rzadko cz sto zawsze

niech obrzydzenie l k wspó czucie

inne (jakie) …...

25. Czy Pan(i) zdaniem na terenie powiatu nadu ywanie alkoholu ( prosz w a ciwe zaznaczy )

26. Jak cz sto korzysta Pan(i) z us ug medycznych wiadczonych odp atnie?

27. Kiedy widz osob niepe nosprawn to odczuwam (prosz zaznaczy max 3 odp.)

nie mam szczególnych odczu , moje
uczucia wobec tej osoby s takie, jak w

przypadku innych przechodniów

19. Jak cz sto utrzymuje Pan(i) kontakty dobros siedzkie?

20. Czy zdecydowa /aby si Pan(i) na dzia alno spo eczn w organizacjach dzia aj cych na rzecz
mieszka ców Pana/Pani gminy?

22. Czy interesuje si Pan(i) przysz ymi wyborami na do rad gminnych, powiatowych, sejmików
województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast?

23. Jak Pan(i) ocenia opiek swojego lekarza rodzinnego ?

ch rozmowy oraz / lub pomocy
tej osobie

21. Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) maj wp yw na sprawy swojego miasta, gminy?

24. Jak Pan(i) ocenia dost pno us ug wiadczonych przez lekarzy specjalistów:

16. Czy Pana(i) zdaniem na terenie powiatu istnieje odpowiednia liczba organizacji (stowarzyszenia,
fundacje, kluby sportowe itp.) dzia aj cych na rzecz mieszka ców?

17. Jak Pan(i) ocenia swoje zaanga owanie w dzia alno spo eczn ?

18. Czy mieszka cy maj jakie korzy ci z dzia alno ci organizacji spo ecznych?
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nie prowadz
adnych dzia a

uprawiam sport
zdrowo si
od ywiam

nie pal tytoniu nie pij alkoholu
nie u ywam
narkotyków

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

nie znam znam niektóre znam wiele

nigdy rzadko czasami cz sto bardzo cz sto

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

bardzo le le
trudno

powiedzie
dobrze bardzo dobrze

ha as brak kanalizacji
brak zieleni
osiedlowej

zanieczyszczenie
powietrza

jako wody
pitnej

dzikie wysypiska
odpadów

stan techniczny
ulic, jezdni,
chodników

du e nat enie
ruchu samochod

owego

zwi kszenie
wsparcia dla

rozwoju biznesu

poprawa
wygl du

miejscowo ci

zwi kszenie ilo ci
i poprawa jako ci

mieszka

zwi kszenie ilo ci
i poprawa jako ci

dzia alno ci
us ugowej

poprawa stanu
infrastruktury

drogowej

parki, place
zabaw, skwery

budowa/ remont
infrastruktury

wodnej i
kanalizacyjnej

hospicjum

P e Kobieta M czyzna Zamieszkanie miasto wie
Wiek 18 24 lata 25 34 lata 35 44 lata

Cybinka Górzyca O no Lubuskie Rzepin S ubice inna…
Wykszta cenie podstawowe zawodowe rednie wy sze

1 2 3 4 5 i wi cej
Wielko gospodarstwa domowego (osoby doros e + dzieci)

28. Jakie dzia ania Pan(i) prowadzi, by zdrowo y ? (mo na zaznaczy dowoln ilo odpowiedzi)

inne (jakie) …...

35. Które z wymienionych potrzeb Pana(i) zdaniem s najwa niejsze w Pa stwa okolicy ? (Prosz zaznaczy
max. 3 odpowiedzi)

Gmina

METRYCZKA

poni ej 18 lat
Powy ej 65 lat45 54 lata 55 64 lata

33. Jak ocenia Pan(i) obecny system odbierania odpadów?

34. Które z wymienionych spraw stanowi Pana(i) zdaniem podstawowy problem w Pa stwa okolicy ?
(Prosz zaznaczy max. 3 odpowiedzi)

inne (jakie) …...

regularnie wykonuj badania
profilaktyczne

inne (jakie) …...

29. Jak ocenia Pan(i) atrakcyjno przyrodnicz powiatu s ubickiego?

30. Czy zna Pan(i) miejsca cenne przyrodniczo/ chronione w powiecie s ubickim?

31. Jak cz sto sp dza Pan(i) czas wolny na onie natury?

32. Jak ocenia Pan(i) czysto wód w jeziorach i rzekach powiatu s ubickiego?
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11. Spisy:
11.1 Spis wykresów

Wykres 1. Mieszkańcy powiatu i respondenci w badaniu (podział miasto-wieś) (%) ............................................................................................................... 17
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