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I. Wprowadzenie 

 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych  

w zakresie tworzenia polityk publicznych to jedno z wyzwań, przed jakimi staje samorząd 

terytorialny oraz sektor społeczny w XXI wieku. Lokalne polityki publiczne to suma 

systemowych i porządkowych działań na rzecz rozwiązania najważniejszych problemów, 

które dotykają mieszkańców lokalnych społeczności. Polityki publiczne to ta sfera 

problemów, które nie cierpią zwłoki w ich rozwiązywaniu. Wielu autorów zwraca uwagę, że 

polityki obejmują trzy obszary – koncepcje rozwiązań problemów, działania publiczne (ich 

produkty), a także rezultaty tych działań (wpływ działań na obywateli). Inni jeszcze 

podkreślają, że polityki  

są swoistymi instrumentami, poprzez które społeczeństwa regulują same siebie, współtworzą 

otoczenie swojego życia, a także ukierunkowują ludzkie zachowania na realizację 

uzgodnionych i upragnionych przez większość celów
1
. 

Po ponad dwóch dekadach funkcjonowania samorządu terytorialnego pojawiają się 

bowiem liczne pytania dotyczące jego przyszłości. W debacie publicznej wskazuje się na 

różne zagrożenia wynikające albo z naturalnej skłonności coraz bardziej rozbudowanych 

struktur administracyjnych samorządu do biurokratyzacji, albo z dążeń centralistycznych  

i etatystycznych państwa. Niekorzystny rozwój zdarzeń w obu przypadkach może skutkować 

zanikiem wspólnotowego charakteru samorządu terytorialnego w Polsce. Widać również 

wyraźnie, że wyczerpała się statyczna formuła prowadzenia polityki lokalnej. Wydaje się,  

że należy coraz intensywniej włączać inne – zewnętrzne podmioty do struktur zarządczych po 

to, aby usprawnić i zracjonalizować proces podejmowania decyzji publicznych,  

co bezpośrednio przekłada się na rozwój gospodarczy danego regionu. Odpowiedzią na takie 

zapotrzebowanie jest koncepcja zarządzania publicznego. 

Demokracja obywatelska stanowi jeden z fundamentów ustroju III Rzeczypospolitej. 

Jest ona przeciwieństwem funkcjonującego w Polsce do 1989 roku systemu autorytarnego, 

ograniczającego wolność i prawa publiczne obywateli. Jak się powszechnie uważa istota 

systemu demokracji obywatelskiej realizuje się najpełniej w samorządzie, który stanowi 

granicę dla wszechwładztwa państwowego i powinien być formą samoobrony społeczeństwa 

przed biurokracją scentralizowanego państwa
2
. 

                                                           
1
 Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, http://www.pozytek.gov.pl/files/ 

Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf, 10.09.2014 r. 
2
 A. Kroński, Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa 1932, s. 8. 

http://www.pozytek.gov.pl/files/%20Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf
http://www.pozytek.gov.pl/files/%20Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf
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Termin governance rozumiany jest bardzo szeroko, a jego wieloznaczność wciąż się 

pogłębia. Pojęcie governance może być rozumiane między innymi jako: kierowanie 

korporacyjne (corporate governance), nowe zarządzanie publiczne (new public management), 

dobre rządzenie (good governance) czy jako koordynacja w obrębie sieci powstających 

między podmiotami gospodarczymi (inter-firm governance)
3
. Szczególnie istotne jest jednak 

odniesienie się do koncepcji governance w kontekście funkcjonowania szczebla lokalnego. 

Takie założenie przybliża nas do koncepcji nowego regionalizmu, która opiera się na 

współpracy administracji publicznej, mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz 

przedstawicieli sektora komercyjnego w ramach danego obszaru
4
. 

W tradycyjnym rozumieniu, podział ról w życiu społecznym jest jasno określony. 

Otóż administracja samorządowa ze względu na swoją pozycję ustrojową, posiadane 

kompetencje oraz możliwości rozwojowe sprawuję władzę na danym terytorium i wykonuje 

zadania publiczne. Przedsiębiorcy dążą do uzyskania zysku, dobrze jeśli przy prowadzeniu 

swojej działalności kierują się zasadami etyki biznesu. Dysponują oni odpowiednim 

kapitałem pieniężnym, a ich doświadczenia gospodarcze stanowią nieocenioną wartość. 

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców są odpowiedzialne za reprezentowanie ich interesów 

wobec władz państwowych i samorządowych
5
. Organizacje pozarządowe skupiają swoje 

działania na rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych
6
. Nie dysponują one jednak 

                                                           
3
 J. Sroka, Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław 2009, s. 45-46; por.  

R. Gawłowski, Koncepcja nowego regionalizmu. Polska polityka miejska wobec wyzwań XXI wieku, [w:] 

Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku, red. A. Lutrzykowski, R. Gawłowski, M. Popławski, Toruń 

2010, s. 138. 
4
 Zob. A. Frączkiewicz-Wronka, Nowe zarzadzanie publiczne jako praktyczne i teoretyczne ramy 

odniesienia dla lokalnej polityki społecznej, [w:] Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów 

społecznych, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2012, s. 13-60; por. A. Austen, Zastosowanie koncepcji 

sieci  

do wzmacniania efektywności działań podejmowanych w sektorze publicznym, [w:] Partnerstwo lokalne jako 

strategia rozwiązywania problemów społecznych, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2012, s. 61-84. 
5
 Należy się jednak zastanowić nad reprezentatywnością tego typu struktur oraz ich pozycją w systemie 

wielopoziomowego zarządzania. Widoczne jest bowiem niewielkie zainteresowanie członkostwem w tych 

organizacjach ze strony przedsiębiorców. Wynika to ze słabej pozycji ustrojowej wymienionych organizacji, 

będącej konsekwencją ich prywatnoprawnego charakteru. Brak tego typu struktur w sferze publicznej jest, 

jednym z głównych powodów ich marginalizowania przez władze samorządowe, które nie widzą potrzeby i 

możliwości przekazywania kompetencji administracyjnych na rzecz rozproszonego środowiska gospodarczego. 

Wynikająca  

z tego słabość strukturalna i programowa organizacji biznesowych wydaje się być główną przeszkodą na drodze 

do stworzenia efektywnego systemu wielopoziomowego zarządzania, który mógłby zniwelować zbyt 

asymetryczne obecnie relacje pomiędzy samorządem terytorialnym i reprezentacją przedsiębiorców. Zob.  

R. Kmieciak, P. Antkowiak, M. Balcerek, Współpraca środowiska gospodarczego z samorządem terytorialnym  

w aglomeracji poznańskiej, Poznań 2012, s. 30-38. 
6
 Więcej: D. Polakowski, Strategia rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym w oparciu 

o partycypację społeczną, [w:] Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych, red. 

A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2012, s. 143-166. 
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wystarczającym kapitałem, ale ich kreatywność i mobilność działania mogą stanowić wielki 

atut. 

Governance to funkcja zarządzania złożonymi społecznościami poprzez 

koordynowanie działań podmiotów należących do różnych sektorów. Definicję tę można 

odnieść także do public governance. Jak zauważa Hubert Izdebski, takie publiczne 

zarządzanie, które nie musi należeć wyłącznie do władzy publicznej, łączy się z 

odchodzeniem  

od traktowania obywateli tylko jako wyborców, wolontariuszy czy konsumentów usług 

publicznych i z przejściem do upatrywania w nich interesariuszy oraz – dzięki temu, że daje 

się im do rozwiązania problemy, które ich dotyczą – współdecydentów i współkreatorów 

wspólnego dobra
7
. 

Rolą władz publicznych jest zatem w mniejszym stopniu kreowanie polityki, a o wiele 

bardziej moderowanie polityk publicznych. Administracja publiczna ujmowana w kategoriach 

governance, w tym jej tak istotny element jakim jest samorząd, stanowi część mechanizmów 

życia społeczeństwa, uczestniczącą w rozwiązywaniu problemów zbiorowych przy udziale 

zainteresowanych jednostek i grup lub ich przedstawicieli
8
. 

Governance powinno się traktować jako poszukiwanie rzeczywistego 

podporządkowania administracji – na różnych jej szczeblach: ponadpaństwowym, 

państwowym, regionalnym i lokalnym – pluralistycznemu społeczeństwu. W konsekwencji, 

w tej koncepcji można upatrywać elementów tego, co określa się jako „demokrację 

uczestniczącą”, „demokrację partnerską”, „demokrację interaktywną” czy też „demokrację 

deliberatywną” – w ramach tego, co nazywane jest „wieloszczeblowym rządzeniem” (multi-

level governance). Demokracja taka nierozerwalnie łączy się z poszukiwaniem konsensu 

społecznego i z dialogiem społecznym
9
. Bazą dla tego typu procesów powinien być 

odpowiedni kapitał społeczny, a więc działania służące wzrostowi zaufania społecznego. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że zaufanie traktuje się jako jeden z podstawowych 

elementów sukcesu ekonomicznego, który można osiągnąć między innymi poprzez 

kształtowanie partnerskich relacji pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi i 

środowiskiem społecznym przedsiębiorców. 

Jak zauważa Francis Fukuyama, społeczeństwa o wysokim poziomie zaufania 

zorientowane są na grupy wykraczające poza rodzinę, funkcjonujące zarówno w sektorze 

                                                           
7
 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 33. 

8
 R. Kmieciak, P. Antkowiak, M. Balcerek, Współpraca środowiska…, s. 11. 

9
 Tamże, s. 34. 
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gospodarczym, jak i w sektorze organizacji typu non-profit, a więc w obrębie społeczeństwa 

obywatelskiego
10

. F. Fukuyama podkreśla zatem związki pomiędzy skutecznym 

funkcjonowaniem gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Podzielając ten pogląd Marek 

Ziółkowski zwraca uwagę na fakt, że zależność jest obustronna: zaufanie wpływa na działania 

gospodarcze i społeczno-obywatelskie, a dobrze działające instytucje gospodarcze  

i obywatelskie mogą być szkołą oddolnej współpracy i zaufania
11

. 

Instrumentem, który służy budowie systemu wieloszczeblowego zarządzania 

publicznego jest niewątpliwie idea partnerstwa, której istota oddaje w pełni założenia 

powyższej koncepcji. Jest ona od wielu lat z powodzeniem wdrażana w państwach 

zachodnich, ale również – co warte jest szczególnego podkreślenia – od pewnego czasu w 

Polsce. Nieśmiałe próby tworzenia partnerstw różnego rodzaju, w tym w szczególności 

partnerstw lokalnych pokazują, że istnieje realna potrzeba rozpowszechnienia tej metody 

zarządzania publicznego  

i wskazania swoistego rodzaju wytycznych dotyczących ich sprawnego funkcjonowania.  

W zakresie tworzenia polityk lokalnych współpraca partnerów odbywa się w ramach 

sześciu obszarów: 

 współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy 

diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań; 

 wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych  

o planach, zamierzeniach i kierunkach działań; 

 współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii  

i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych; 

 konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń 

projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć; 

 współpraca samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk 

publicznych; 

 uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów
12

. 

 

 

                                                           
10

 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław 1997; cyt. za M. 

Ziółkowski, Społeczeństwo obywatelskie, transformacja i tradycja we wspólnotach lokalnych, [w:] Państwo, 

samorząd i społeczności lokalne, red. K. Bondyra, M. S. Szczepański, P. Śliwa, Poznań 2005, s. 35. 
11

 Tamże, s. 35. 
12

 Model współpracy…, op. cit. 
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II. Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 

przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań 

 

Realne partnerstwo, którego celem jest szeroko rozumiany rozwój społeczno-

gospodarczy danej wspólnoty lokalnej musi się opierać na rzetelnej diagnozie aktualnej 

sytuacji. Powinien to być obowiązkowy element poprzedzający nawiązanie współpracy 

między partnerami reprezentującymi różne sektory społeczne. To podstawa efektywnego 

budowania lokalnych polityk publicznych.  

Diagnoza pokazuje, jakie problemy dotykają poszczególne grupy społeczne, wskazuje 

na trudności i bariery na drodze do osiągnięcia ich wszechstronnego rozwoju, a także 

natężenie określonych problemów oraz zagrożenia związane z możliwością ich kumulowania 

się. Dobrze przygotowana diagnoza rysuje obraz lokalnej społeczności, jej aktywa i pasywa, 

silne i słabe strony, ale wskazuje także na szanse rozwojowe społeczności i dziedziny ich 

realizacji. Zawiera ona bowiem analizę lokalnych zasobów (materialnych, ludzkich, 

kulturowych czy społecznych) i możliwości ich kreatywnego wykorzystania. Zasoby te są 

niewątpliwie czynnikami warunkującymi szansę poprawy jakości życia mieszkańców. 

Elementem bardzo istotnym Istotne jest konfrontowanie lokalnych zasobów z potrzebami 

rozwojowymi, wskazywanie na zasoby, które wymagają wzmocnienia
13

.  

Diagnoza określa także warunki życia różnych grup mieszkańców, zróżnicowanie 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 (np. niepełnosprawność, obowiązki opiekuńcze, przynależność do 

mniejszości etnicznych, samodzielne macierzyństwo, doświadczanie przemocy w rodzinie, 

dyskryminację ze względu na płeć na rynku pracy, przynależność do grupy wiekowej 50+ 

itd.) i zasięg wykluczenia społecznego (np. niskie kwalifikacje i wykształcenie, niskie 

dochody, długoterminowe bezrobocie, niskie aspiracje, pracę w niestabilnych formach 

zatrudnienia itp.). Identyfikuje ona więc bariery, przed którymi stoją mieszkańcy w zakresie 

rozwoju osobistego, zawodowego i aktywności obywatelskiej. Ważną częścią diagnozy są 

zagadnienia organizowania przestrzeni publicznej, w tym stan dostępu do instytucji 

publicznych, dóbr przyrodniczych, ośrodków rekreacyjnych, instytucji wsparcia. Duże 

znaczenie ma określenie potrzeb w zakresie realizacji programów rewitalizacji określonych 

                                                           
13

 Ibidem. 
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miejsc, a także miejsc szczególnie mocno obciążonych problemami społecznymi i 

ekonomicznymi
14

.  

Partnerskie reguły współpracy przy tworzeniu diagnozy powinny się opierać na kilku 

założeniach, z czego najważniejsze to:  

 zasada suwerenności – oznacza wzajemne poszanowanie niezależności partnerów  

i prawa do udziału w tworzeniu lokalnej diagnozy; 

 zasada partnerstwa – oznacza współpracę w tworzeniu treści diagnozy i wykorzysta-

nie wiedzy wszystkich partnerów; 

 zasada pomocniczości – oznacza, że samorząd i organizacje uzupełniają zakres 

swojej wiedzy i kompetencji w sprawach dotyczących treści diagnozy; 

 zasada efektywności – oznacza, że samorząd i organizacje koncentrują wszystkie 

swoje najlepsze zasoby dla stworzenia rzetelnej diagnozy; 

 zasada uczciwej konkurencji – oznacza, że samorząd i organizacje działają zgodnie  

z profilem swojej działalności oferując najlepszy z możliwych wkładów w tworzenie 

diagnozy; 

 zasada jawności – oznacza, że partnerzy uczestniczą w procesie tworzenia i upo-

wszechniania diagnozy zgodnie z zasadami przejrzystości
15

. 

Instrumenty diagnozowania mają umożliwić otrzymanie rzetelnego obrazu lokalnej 

społeczności, jej mocnych i słabych punktów, mają określać jej szanse rozwojowe i 

zagrożenia stagnacją. Minimalna zawartość merytoryczna diagnozy obejmuje takie 

obszary/wskaźniki jak: 

 warunki życia materialnego mieszkańców; 

 warunki mieszkaniowe; 

 rozwój ekonomiczny i dostępność miejsc pracy; 

 rozwój edukacji i kultury; 

 poziom aktywności obywatelskiej; 

 zdrowie publiczne; 

 jakość środowiska naturalnego; 

 nierówności społeczne
16

. 

Stąd też powołany zespół badań społecznych pracował nad rocznym planem badań  

i działań niezbędnych do sformułowania cyklicznej diagnozy. Jest to o tyle istotne, że 

                                                           
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem. 
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wypracowany sposób analizowania danych lokalnych powinien być na tyle uniwersalny, aby 

można było  

go zastosować w kolejnych latach np. prowadząc ewaluację dotychczasowej współpracy.  

 

 

III. Założenia metodologiczne prowadzonych badań 

 

Najważniejszym zadaniem stojącym przed zespołem badań społecznych było 

zaprojektowanie procesu, który ma doprowadzić do sformułowania trafnej diagnozy. Miało  

to doprowadzić do wykształcenia mechanizmu wspólnego gromadzenia i analizowania 

wiedzy o lokalnych warunkach życia i rozwoju. 

Aby zapewnić jak najwyższą jakość badania zastosowano powszechnie stosowaną  

w badaniach społecznych metodę triangulacji, która polega na zbieraniu danych za pomocą 

dwóch lub większej liczby metod, a następnie porównywanie i łączenie wyników. 

Zróżnicowane metody badawcze pozwalają na testowanie tej samej hipotezy oraz znacząco 

zmniejszają obciążenie błędem, który wynikać może z ograniczeń oraz wad pojedynczych 

metod. Jeśli w efekcie triangulacji uzyskane efekty dają zbliżone do siebie wyniki wówczas  

są one bardziej wiarygodne i z pewnością obarczone mniejszym błędem. Za Normanem 

Denzinem możemy mówić o trzech typach triangulacji:  

 danych – polega na prowadzeniu badań na podstawie różnych źródeł informacji: 

wyniki ogólnodostępnych badań, dokumenty, wyniki badań własnych; 

 metod – czyli połączenie kilku metod badawczych: analizy danych zastanych, badania 

ilościowego i badania jakościowego; 

 badaczy – czyli wnioskowanie przez kilku badaczy, którzy dochodzą do konkluzji 

niezależnie, a końcowa wersja raportu z badania jest syntezą wspólnych wniosków, 

które zwiększają wiarygodność całego badania
17

. 

W przedmiotowym badaniu zastosowanie znalazły wszystkie trzy typy triangulacji. 

W przygotowaniu niniejszej diagnozy opierano się przede wszystkim na trzech 

metodach badawczych, a więc analizie danych zastanych (desk research), analizie ilościowej 

oraz analizie jakościowej.  

Desk research (nazywane „badaniami zza biurka” lub „badaniami gabinetowymi”)  

to metoda, w której wykorzystuje się istniejące (wtórne) dane, najczęściej zgromadzone  

                                                           
17

 N. Denzin, Sociological Methods: A Sourcebook, Chicago 2006. 



9 

i przetworzone wcześniej przez instytucje publiczne odpowiadające za badania statystyczne 

takie jak: Główny Urząd Statystyczny (GUS) czy Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat), 

różnego rodzaju agencje badawcze, media, czy banki danych, w tym w szczególności banki 

danych lokalnych. W przygotowaniu analizy wykorzystywano również dane przekazane przez  

urzędy gmin tj. Cybinkę, Górzycę, Ośno Lubuskie, Rzepin oraz Słubice. Analizowano także 

istniejące akty prawne, w tym w szczególności akty prawa miejscowego. Przedstawienie 

ogólnodostępnych danych stanowiło jednak podstawę do przedstawienia najistotniejszej 

części badań, jaką stała się analiza ilościowa i jakościowa. 

Analiza ilościowa, która często określana jest mianem badań ankietowych odegrała 

kluczową rolę w przygotowaniu raportu. Badania prowadzone były metodą sondażową, przy 

wykorzystaniu technik ankietowania. Narzędziem był anonimowy kwestionariusz ankiety
18

. 

Ankieta kolportowana była metodą tradycyjną jak również za pomocą elektronicznego 

formularza ankiety zamieszczonego na stronie internetowej. W prowadzonych badaniach 

stosowano pytania zamknięte jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. W badaniu 

zamieszczono również pytania metryczkowe, gdzie pytano o płeć, wiek, wykształcenie  

i miejsce zamieszkania. Pytań merytorycznych było łącznie 35
19

. Ankietowani mieli również 

możliwość wyrazić swoje zdanie w uwagach. W toku prowadzonych badań starano się 

poruszyć najistotniejsze zagadnienia związane z warunkami życia materialnego 

mieszkańców; warunkami mieszkaniowymi; rozwojem ekonomicznym i dostępnością miejsc 

pracy; rozwojem edukacji i kultury; poziomem aktywności obywatelskiej; zdrowiem 

publicznym; jakością środowiska naturalnego oraz nierównościami społecznymi.  

W badaniu zastosowano również analizę jakościową poprzez organizację pikników  

i dyskusji w ich trakcie na wybrane tematy, które stały się przedmiotem diagnozy. W 

badaniach jakościowych o wiele ważniejszy niż kontekst statystyczny jest kontekst związany  

                                                           
18

 Ankieta jest jednym z typów wywiadu pisemnego, gdzie odpowiednio skategoryzowany kwestionariusz, 

nazywany ankietą, wypełnia respondent (A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995). 

Ankieta polega na rozprowadzaniu (w różny sposób, przez kontakt z badanymi w trakcie rozdawania ankiet, 

przez ankieterów, przez prasę, pocztę itp.) kwestionariusza ankiety i później, po wypełnieniu go przez badanego, 

zebrania (w różny sposób techniczny) tych kwestionariuszy. Technika kwestionariusza ankiety polega na 

zadawaniu pytań w celu uzyskania odpowiedzi na temat badanego przedmiotu. Pytania w kwestionariuszu mogą 

być pytaniami otwartymi lub zamkniętymi. Pytania otwarte zakładają, że możliwa jest na nie dowolna 

odpowiedź. W przypadku pytań zamkniętych badany wskazuje odpowiedź spośród kilku podanych w 

kwestionariuszu. Stosuje się również pytania półotwarte, w których przygotowane są z góry warianty 

odpowiedzi oraz pozostawiona jest pewna swoboda respondentom, która np. umożliwia im uzasadnienie swojej 

odpowiedzi. Inną grupę pytań  

w ankiecie stanowią pytania odnoszące się do osoby badanego (pytania metryczkowe). Wśród nich występują 

pytania o wiek, płeć, itp. (J. Wódź, Socjologia dla prawników i politologów, Warszawa 2000). Więcej na temat 

prowadzenia badań empirycznych: J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999;  

S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970). 
19

 Na potrzeby tego raportu cząstkowego przeanalizowano jedynie wybrane pytania związane merytorycznie 

z prezentowanym obszarem. 
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z poszczególnymi odpowiedziami osób badanych. Badania jakościowe są metodą, która 

pozwala poznać motywacje, postawy, oceny, pragnienia i potrzeby konkretnej grupy 

docelowej. 

Zebrane za pomocą kwestionariusza ankiety dane zostały zweryfikowane pod kątem 

ich wartości i przydatności badawczej, wprowadzone do komputera i poddane operacjom typu 

statystycznego. W ten sposób zebrane informacje zostały poddane analizie ilościowej  

i jakościowej w kontekście postawionych wcześniej pytań badawczych. Wyniki badań 

empirycznych przedstawione są w rozkładzie procentowym. Łącznie w przeprowadzonym 

badaniu ankietowym zebrano 936 arkuszy ankiety. Z uwagi na losowy dobór próby 

badawczej  oraz ograniczoną skalę prowadzonych badań wyniki nie są dostatecznie 

reprezentatywne dla ogólnej populacji powiatu słubickiego. Charakter badania powoduje 

jednak, że wiedza uzyskana w jego trakcie jest ciekawa i ważna, a także upoważnia do 

rzetelnej oceny, niemniej z dużą dozą ostrożności. 

 

 

IV. Charakterystyka badanej grupy respondentów 

 

Zanim omówione zostaną wyniki badań ankietowych na tle informacji pochodzących 

ze źródeł zastanych należy scharakteryzować badaną grupę respondentów. W badaniu wzięło 

udział 936 osób, z czego 2/3 stanowiły kobiety co pokazuje poniższy wykres. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Spośród wszystkich badanych osób dominowali mieszkańcy miast (62%), natomiast 

mieszkańcy wsi stanowili 38%, co widać na poniższym wykresie. 

66% 

34% 

Płed 

kobieta

mężczyzna
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Jeśli chodzi o strukturę wiekową ankietowanych osób to 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. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jeśli chodzi o wykształcenie osób, które zechciały wziąć udział w badaniu 

ankietowym na załączonym poniżej wykresie widać wyraźnie, że ponad połowę pytanych 

stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, a co trzecia pytana osoba 

posiadał wykształcenie średnie. Niespełna co dziesiąta osoba mogła wykazać się posiadaniem 

wykształcenia zawodowego, natomiast zaledwie co dwudziesty respondent posiadał 

wykształcenie podstawowe. 

62% 

38% 

Miejsce zamieszkania 

miasto

wieś

3% 

10% 

31% 

26% 

17% 

11% 

2% Wiek 

poniżej 18 lat

18-24 lta

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55-64 lata

powyżej 65 lat
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Ważnym wskaźnikiem charakteryzującym badaną grupę respondentów okazała się 

również wielkość gospodarstwa domowego, w skład której zaliczano zarówno osoby dorosłe 

jak również dzieci. W badaniu dominowały więc ankietowani wchodzące w skład 3-4 

osobowych gospodarstw domowych, co piąty ankietowanych wchodził w skład gospodarstwa 

2 osobowego, co dziesiąty ankietowany to osoba zamieszkująca samotnie, natomiast 14% 

ankietowanych do gospodarstwa 5 i więcej osobowe. Szczegóły pokazuje poniższy wykres. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ostatnim kryterium, ale jak się wydaje kluczowym była gmina, z której pochodził 

respondent. W kręgu zainteresowania badaczy znaleźli się bowiem mieszkańcy całego 

powiatu słubickiego tj. gmin: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin oraz Słubice. W 

całym badaniu dominowali mieszkańcy gminy Słubice, bowiem było ich niespełna połowa, co 

wydać na poniższym wykresie. 

5% 
9% 

35% 

51% 

Wykształcenie 

podstawowe

zawodowe

średnie

wyższe

9% 

21% 

56% 

14% 

Wielkośd gospodarstwa domowego 
(osoby dorosłe + dzieci) 

1

2

3-4
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Źródło: opracowanie własne. 

 

 

V. Diagnoza – warunki życia materialnego 

 

Obszarem zainteresowania tego fragmentu diagnozy stanowiącego jednocześnie 

wyodrębniony raport cząstkowy stało się przede wszystkim przeanalizowanie sytuacji 

gospodarczej, zarówno tej dotyczącej podmiotów gospodarczy, jak i jednostek 

samorządowych, poziom cen towarów i usług konsumenckich, wysokości zarobków 

mieszkańców powiatu, poziomu ubóstwa oraz zadowolenia z ogólnych warunków życia 

materialnego. W przedmiotowym raporcie przedstawiono również dostęp do podstawowych 

dóbr kultury, charakterystykę obiektów turystycznych czy dostęp do bibliotek publicznych. 

Główny celem niniejszego raportu cząstkowego było znalezienie odpowiedzi na 

pytanie: Jakie są warunki życia materialnego mieszkańców powiatu słubickiego?  

Poszukując odpowiedz na to pytanie opierano się zarówno na danych zastanych, jak również 

na wynikach badań ankietowych 

Z uwagi na fakt, że prezentowany raport cząstkowy jest jedynie fragmentem 

całościowej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu słubickiego pominięto w nim 

rozważania związane z warunkami mieszkaniowymi; rozwojem ekonomicznym i 

dostępnością miejsc pracy; rozwojem edukacji i kultury; poziomem aktywności 

obywatelskiej; zdrowiem publicznym; jakością środowiska naturalnego oraz nierównościami 

społecznymi. 

 

11% 

18% 

11% 

12% 

48% 

Gmina 

Cybinka

Górzyca

Ośno Lubuskie

Rzepin

Słubice



14 

Charakteryzując warunki życia materialnego mieszkańców powiatu słubickiego 

należałoby scharakteryzować po krótce sytuację gospodarczą tego regionu, a w zasadzie 

należałoby napisać gospodarczo-finansową. Warto posłużyć się trzema rodzajami 

wskaźników. Po pierwsze będzie to liczba podmiotów gospodarki narodowej z podziałem na 

poszczególne gminy, która obrazuje nam z jakiego rodzaju przedsiębiorstwami mamy do 

czynienia.  

Jest to oczywiście informacja bardzo ogólna, ale dla przykładu jeśli w gospodarce narodowej 

w powiecie dominowałby przemysł ciężki oznaczałoby to, że może on mieć charakter 

uciążliwy i obniżać komfort życia. Zestawienie podmiotów gospodarki narodowej według 

wybranych sekcji w 2012 roku w powiecie słubickim wygląda w sposób następujący: 
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Powiat słubicki 5 496 333 539 1 705 570 583 1 706 

Cybinka 484 39 94 128 41 8 174 

Górzyca 271 32 41 65 27 3 103 

Ośno Lubuskie 563 60 90 138 47 10 218 

Rzepin 1 003 59 102 296 111 131 314 

Słubice 3 175 143 212 1 068 344 431 957 
Źródło: Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r., Zielona Góra 2013, s. 57. 

 

Drugim elementem analizy sytuacji gospodarczej w regionie może być poziom cen 

towarów i usług konsumpcyjnych. I tak w 2012 roku ceny w województwie lubuskim wzrosły 

w porównaniu z rokiem poprzednim w mniejszym stopniu niż w 2011 r., tj. o 3,8% wobec 

4,1%. W kraju odnotowano wzrost o 3,7%. W województwie lubuskim wzrost cen 

zanotowano w większości grup towarów i usług. Najbardziej podrożały towary i usługi 

związane z edukacją (o 7,4%), z transportem (o 6,9%) oraz z mieszkaniem (o 4,8%). Mniej 

niż w poprzednim roku płacono jedynie za odzież i obuwie (o 1,8%). W województwie 

lubuskim obserwowano podobne tendencje zmian cen jak w kraju, przy czym dla towarów i 

usług związanych  

z mieszkaniem oraz transportem notowano niższy wzrost cen niż przeciętnie w Polsce
20

. 

                                                           
20

 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2013 roku, Zielona Góra 2013,  

s. 51. 



15 

 

 

 

Wskaźnik cen i towarów 

 

Źródło: Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2013 roku, Zielona Góra 2013,  

s. 51. 

Ostatnim elementem, jaki warto przeanalizować jest sytuacja finansowa gmin oraz 

całego powiatu. Dochody powiatu słubickiego w 2012 r. wyniosły 40,5 mln zł i były o 25,9% 

niższe od notowanych w 2011 r. Wydatki powiatu zmniejszyły się w skali roku o 31,2%  

tj. do poziomu 40,1 mln zł. W rezultacie w 2012 r. wynik budżetu powiatu słubickiego 

ukształtował się na poziomie 0,4 mln zł (wobec minus 3,7 mln zł w 2011 r.), a relacja wyniku 

do dochodu wyniosła 1,0% wobec minus 6,7% w 2011 r. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody powiatu słubickiego wyniosły 852 zł i były  

o 0,1% niższe od średnich dochodów powiatów w województwie. Wydatki w wysokości  

844 zł na 1 mieszkańca były o 0,4% wyższe od średnich wydatków powiatów na mieszkańca 

w województwie. Największy udział w ogóle dochodów powiatu słubickiego miały: 

subwencja ogólna (43,2% wobec 45,6% średnio w powiatach w województwie lubuskim) 

oraz dochody własne (37,8% wobec średnio 30,5%). Relatywnie niewielki był natomiast 

udział dotacji  

w dochodach powiatu słubickiego, na poziomie 19,0% wobec 23,9% średnio w powiatach 

województwa lubuskiego). 

Z ogółu wydatków powiatu 98,1% stanowiły wydatki bieżące. Było to o 3,8% więcej 

niż średnio w powiatach w województwie. W wartościach bezwzględnych wydatki z tej 

kategorii były jednak o 24,6% niższe niż w 2011 r. Pozostałe 1,9% wydatków stanowiły 

wydatki majątkowe, w tym 0,7% – wydatki inwestycyjne, które w przeliczeniu na 1 

mieszkańca wyniosły 6 zł i były najniższe wśród powiatów województwa (o 88,2% niższe niż  



16 

średnio  

w powiatach województwa lubuskiego). 

Dochody gmin powiatu słubickiego zbiorczo wyniosły 145,60 mln zł i były o 0,4% 

wyższe od notowanych 2011 r., natomiast wydatki zmniejszyły się w skali roku o 0,5% do 

poziomu 138,5 mln zł. W rezultacie łączny wynik budżetów gmin powiatu słubickiego uległ 

poprawie z 5,7 mln zł w 2011 r. do 7,1 mln zł w 2012 r., a relacja wyniku do dochodów 

budżetów gmin wyniosła 4,9% (wobec 4,0% w 2011 r.). Dochody gmin powiatu słubickiego  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 3 063 zł, w tym dochody własne 1 751 zł. Wydatki 

na 1 mieszkańca gminy w powiecie słubickim wyniosły 2 915 zł, w tym wydatki bieżące  

2 678 zł. Najwyższe wydatki na 1 mieszkańca notowano w gminie wiejskiej Górzyca (o 

19,5% wyższe niż średnio w gminach w województwie lubuskim). Dochody własne stanowiły 

średnio 57,2% ogółu dochodów budżetów gmin powiatu słubickiego, przy czym udział ten 

kształtował się na poziomie od 43,4% w gminie Cybinka do 67,6% w gminie Słubice. Dalsze 

25,2% ogółu dochodów gmin powiatu słubickiego zapewniała subwencja ogólna, a 17,6% – 

dotacje. 

Z ogółu poniesionych wydatków 91,9% stanowiły wydatki bieżące. Było to o 5,6% 

więcej niż średnio w gminach w województwie. Dalsze 8,1% stanowiły wydatki majątkowe,  

w tym 8,0% wydatki inwestycyjne, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 234 zł  

i były o 37,1% niższe niż średnio w gminach w województwie oraz o 32,7% niższe niż  

w 2011 roku
21

. Zestawienie dochodów i wydatków w poszczególnych gminach w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca pokazuje poniższe zestawienie. 

Wyszczególnienie Dochody Wydatki 

Powiat słubicki 852,11 843,54 

Cybinka 2 822,38 3 036,53 

Górzyca 3 711,63 3 491,35 

Ośno Lubuskie 3 590,64 3 374,70 

Rzepin 2 924,82 2 780,86 

Słubice 2 903,57 2 666,84 
Źródło: Portrety powiatów…, op. cit., s. 53. 

 

Ważniejsze jednak od przedstawienia sytuacji w powiecie słubickim było znalezienie 

odpowiedzi na pytanie jak sami mieszkańcy oceniają warunki życia materialnego w swoim 

miejscu zamieszkania. Było to pierwsze pytanie zawarte w ankiecie przygotowanej na 

potrzeby niniejszej diagnozy. Ponad 40% pytanych osób oceniło dobrze bądź bardzo dobrze 

warunki życia materialnego w swoim miejscu zamieszkania, 1/3 pytanych osób była 

                                                           
21

 Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r., Zielona Góra 2013, s. 53-54. 
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odmiennego zdania, a 28% pytanych osób była niezdecydowana. Odpowiedzi rozkładają się 

więc proporcjonalnie co widać na poniższym wykresie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jeśli spojrzymy na odpowiedzi respondentów poprzez pryzmat gminy z której 

pochodzą, to ich odpowiedzi znacząco się od siebie różnią, co widać na poniższych 

wykresach. Zdecydowanie najgorzej warunki życia materialnego w powiecie słubickim 

ocenili mieszkańcy Cybinki, bowiem 44% jej mieszkańców oceniło je na złe bądź też bardzo 

złe. Najlepiej warunki życia materialnego w swojej gminie ocenili natomiast mieszkańcy 

Górzycy, bowiem ponad polowa ankietowanych osób zamieszkujących tę gminę była zdania, 

iż warunki te są dobre bądź też bardzo dobre. Najbardziej wyważone w swoich 

odpowiedziach byli natomiast mieszkańcy Słubic.  

Jeśli na te same odpowiedzi spojrzymy poprzez pryzmat miejsca zamieszkania  

to okazuje się, że lepiej warunki życia materialnego w powiecie słubickim oceniają 

mieszkańcy wsi aniżeli miast. Widać to wyraźnie na poniższym zestawieniu. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Co ciekawe, gdy jako kryterium różnicujące przyjmiemy liczbę osób w gospodarstwie 

domowym to okazuje się, że im większa liczba osób tym więcej ocen pozytywnych 

dotyczących tego właśnie obszaru, co pokazuje poniższe zestawienie. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Odnotowano również bardzo wyraźną tendencję związaną z wiekiem. Otóż im starsi 

respondenci tym więcej negatywnych ocen dotyczących warunków życia materialnego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Pytaniem w badaniu ankietowym, które wiąże się z poziomem życia materialnego, 

bowiem bezpośrednio na niego wpływa było niewątpliwie zagadnienie związane z oceną 

sytuacji gospodarczej w swoim miejscu zamieszkania. Okazuje się, że ponad co trzeci pytany 

mieszkaniec powiatu nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy sytuacja gospodarcza w 

jego miejscu zamieszkania jest dobra czy też zła. Jednocześnie, co budzi niepokój, 44% 

pytanych osób negatywnie oceniło sytuację gospodarczą regionu, a tylko co piąta pytana 

osoba pozytywnie ją oceniła. Sytuacja gospodarcza danego regionu jest swoistego rodzaju 

filarem, który pozwala na rozwój całego regionu, ale również umożliwia rozwój osobisty, 

zawodowy, a także gwarantuje mieszkańcom możliwość realizacji swoich aspiracji 

życiowych. Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższy wykres. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Gdy spojrzymy na odpowiedzi pytanych osób z punktu widzenia gminy 

zamieszkiwanej przez respondentów to wachlarz odpowiedzi jest zgoła odmienny. 

Zdecydowanie najgorzej sytuację gospodarczą w swojej gminie ocenili mieszkańcy Cybinki, 

bowiem było to niespełna 60% wszystkich pytanych osób. Z kolei najlepiej sytuację 

gospodarczą w swojej miejscowości ocenili mieszkańcy gminy Słubice, bowiem co czwarta 

pytana osoba uznała, że jest ona dobra bądź też bardzo dobra. Warto również podkreślić, że 

ponad połowa pytanych mieszkańców gminy Górzyca nie było w stanie jasno 

scharakteryzować sytuacji gospodarczej w swoim miejscu zamieszkania, co wyraźnie 

pokazuje poniższe zestawienie. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Kiedy przeanalizujemy odpowiedzi respondentów ze względu na ich miejsce 

zamieszkania okazuje się, że nieco lepiej sytuację gospodarczą oceniają mieszkańcy miast, 

aniżeli wsi, co wydać na poniższych wykresach. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Gdy natomiast przyjrzymy się odpowiedziom respondentów uwzględniając poziom 

ich wykształcenia to odnotowujemy dwie tendencje. Okazuje się, ze wraz ze wzrostem 

wykształcenia spada ilość osób niezdecydowanych, a także rośnie liczba ocen negatywnych. 

Widać więc wyraźnie, że poziom wykształcenia rzutuje na poziom wiedzy na temat sytuacji 

gospodarczej w miejscu zamieszkania. Nie ulega również wątpliwości, że poziom 

wykształcenia jest czynnikiem, który zadecydował o ostrzejszej ocenie warunków 

gospodarczych w miejscu zamieszkania respondentów,  co widać wyraźnie na poniższym 

zestawieniu. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Elementem kluczowym dla przeanalizowania warunków życia materialnego jest 

wysokość wynagrodzenia. I tak 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 wynagrodzenia wyniósł 6,5%, w 2010 r. – 5,3%,  

a w 2009 r. – 7,8%) oraz mniej dynamiczny niż średnio w województwie (4,2%)
22

. 

Warto również spojrzeć na odchylanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w powiecie w wybranych obszarach 

naszej gospodarki. Okazuje się, że w większości kategorii wysokość uposażeń jest znacznie 

niższa, co widać poniżej. 

 

Źródło: Portrety powiatów…, op. cit., s. 47. 

 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę  w gospodarstwie 

domowym wyniósł 1 231 zł i jest 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. Przeciętne miesięczne 

wydatki na 1 osobę  w gospodarstwie domowym wyniosły 1 007 zł i były niższe od średniej 

krajowej, która wyniosła 1 051 zł. Obejmują wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz 

pozostałe wydatki, np. niektóre podatki, zakup, remont, modernizacja majątku rzeczowego. 

Oba zestawienia pokazano poniżej. 
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 Portrety powiatów…, op. cit., s. 47. 
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Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę  w gospodarstwie domowym 

  

Źródło: Ubóstwo w województwie lubuskim, Zielona Góra 2013, s. 6. 

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/download/2020.pdf z dnia 13.10.2014 r. 

 

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwie domowym 

 

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/download/2020.pdf%20z%20dnia%2013.10.2014
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Źródło: Ubóstwo w województwie lubuskim, Zielona Góra 2013, s. 7. 

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/download/2020.pdf z dnia 13.10.2014 r 

Czynnikiem istotnym dla analizy badanego obszaru jest również liczba osób, które 

korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. W województwie lubuskim wskaźnik ten  

w stosunku do 10 tys. mieszkańców wynosi 604, co jest jednym z najwyższych wskaźników 

w całej Polsce. Dla porównania średnia krajowa wynosi 500, co widać poniżej. 

OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEO POMOCY SPOŁECZNEJ NA 10 TYS. LUDNOŚCI 

 

Źródło: Ubóstwo w województwie lubuskim, Zielona Góra 2013, s. 7. 

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/download/2020.pdf z dnia 13.10.2014 r 

 

Elementem, który odgrywa kluczową rolę przy ocenie warunków życia materialnego 

jest odsetek osób, które żyją poniżej granicy ubóstwa. Gospodarstwo domowe uznaje się za 

zagrożone ubóstwem, jeżeli poziom jego wydatków jest niższy od wartości przyjętej za 

granicę ubóstwa, przy czym należy powiedzieć, że wyróżnianym trzy jego rodzaje: 

 granica ubóstwa skrajnego – tzw. minimum egzystencji; szacowane przez Instytut 

Pracy i Spraw Socjalnych, uwzględnia te potrzeby, których zaspokojenie nie może być 

odłożone w czasie; ten wskaźnik w województwie lubuskim wynosi 4,9% osób  

w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa; jest on niższy  

od poziomu ogólnopolskiego, który w 2012 roku wynosił 6,8%; 

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/download/2020.pdf%20z%20dnia%2013.10.2014
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/download/2020.pdf%20z%20dnia%2013.10.2014
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 relatywna granica ubóstwa – stanowi 50% średnich miesięcznych wydatków 

ustalonych na poziomie wszystkich gospodarstw domowych; dla województwa 

lubuskiego wyniósł on 13,3% i był niższy od średniej krajowej – 16,3%; 

 ustawowa granica ubóstwa – kwota, która zgodnie z ustawa uprawnia do ubiegania 

się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej; ten wskaźnik  

w województwie lubuskim wyniósł 5%, przy 7,2% skali ogólnopolskiej
23

. 

Warto też zwrócić uwagę na ogólne oceny dotyczące różnych aspektów życia. I tak 

np. sytuacja finansowana w województwie lubuskim (w tym dochody) oceniona została 

pozytywnie przez 32% mieszkańców, co jest wartością niższą aniżeli średnia krajowa, która 

wynosi 34%. Materialne warunki życia mieszkańców rzeczonego województwa bez 

uwzględnienie dochodów są oceniane pozytywnie na poziomie 54% co jest zbieżne  

z ogólnopolską średnią ocen. Wreszcie ogólne zadowolenie z życia w województwie 

lubuskim osiągnęło jeden z najwyższych poziomów w kraju, bowiem poziom satysfakcji 

oscylował  

w granicach 77% przy 74% średniej krajowej. Szczegółowe porównanie tych danych 

zawierają trzy poniższe wykresy. 

 

 

Źródło: Ubóstwo w województwie…, op. cit., s. 10. 
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 Ubóstwo w województwie…, op. cit., s. 8. 



27 

 

Źródło: Ubóstwo w województwie…, op. cit., s. 10. 

 

 

Źródło: Ubóstwo w województwie…, op. cit., s. 10. 

 

Oprócz analizy wysokości wynagrodzeń, obciążeń gospodarstw domowych, 

korzystania z pomocy społecznej, czy wysokości cen ważne są również odczucia samych 

mieszkańców powiatu słubickiego na temat wysokości ich zarobków oraz możliwości jakie 

one dają. Stąd też zapytano respondentów na ile ich dochody wystarczają na: 
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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 prawie 3 na 4 pytanych respondentów uznaje, że ich dochody 

wystarczają na opłatę rachunków, wyżywienie i zakup odzieży. Prawie połowa badanych 

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 pokazuje poniższy wykres. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jeśli spojrzymy na odpowiedzi respondentów poprzez pryzmat gminy, w której 

zamieszkują to okazuje się, że najkorzystniej poziom swoich dochodów ocenili mieszkańcy 

Rzepina, bowiem 8 na 10 pytanych ankietowanych uznało, że ich potrzeby na poziomie 

podstawowym są zabezpieczone. Ponad połowa pytanych uznała, że wystarcza im środków 

finansowych rozrywkę, kulturę czy sport, a co trzecia pytana osoba stwierdziła, że jest jeszcze 

w stanie oszczędzać, co wydać na poniższym zestawieniu. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Kiedy przeanalizowano odpowiedzi na wyżej postawione pytanie uwzględniając 

wykształcenie pytanych osób okazało się, ku zaskoczeniu zespołu badawczego, że wzrost 

poziomu wykształcenie nie wpływa bezpośrednio na stopień satysfakcji z osiąganych 

dochodów we wskazanych trzech przedziałach dochodowych. Otóż osoby z wykształceniem 

podstawowym w najwyższym przedziale dochodowym uznały w 30%, że są w stanie nawet 

oszczędzać. Również w drugim przedziale dochodowym, tj. sytuacji, w której prócz 

zabezpieczenia potrzeb podstawowych są oni w stanie korzystać z atrakcji turystycznych, 

dóbr kultury oraz uprawiać sport. Poza tym wyłomem, ujawniła się generalna tendencja 

mówiąca  
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o tym, że poziom wykształcenia wpływał na satysfakcję dochodową we wszystkich trzech 

przedziałach dochodowych. I tak 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. 

Całość tych rozważań prezentuje poniższe zestawienie. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jeśli zaś chodzi o miejsce zamieszkania to tutaj nieznacznie, ale jednak, zarysowała 

się prawidłowość mówiąca o tym, iż mieszkańcy miasta nieco lepiej aniżeli mieszkańcy wsi 

oceniają poziom swojego dochodu we wszystkich trzech przedziałach zarobkowych, chociaż 

należy odnotować, że największa różnica (7%) wystąpiła w trzecim przedziale, w którym 

chodziło przede wszystkim o możliwość oszczędzania. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Jako, że w skali kraju, ale również regionów, podregionów, powiatów czy samych 

gmin wysokość wynagrodzenia mężczyzn jest wyższa aniżeli kobiet, w zasadzie bez względu  

na kategorię zawodową, postanowiono również sprawdzić, czy znajdzie to odzwierciedlenie  

w odpowiedziach respondentów na wyżej postawione pytanie. Okazało się, że zgodnie  

z faktyczną sytuacją (poziom zarobków mężczyzn jest wyższy od poziomu zarobków kobiet) 

kobiety w prezentowanym badaniu gorzej aniżeli mężczyźni ocenili poziom swoich 

dochodów we wszystkich trzech przedziałach zarobkowych, co widać wyraźnie na 

zaprezentowanym poniżej zestawieniu. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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W kontekście wysokości zarobków zapytano również respondentów czy byliby gotowi 

podjąć się pracy „na czarno” i zrezygnować z legalnego zatrudnienia. Podświadomie 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 poziomem bezpieczeństwa. Praca legalna, mimo generalnie niższego uposażenia 

aniżeli praca legalna, 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 a inne walory wynikające 

z legalnego zatrudnienia respondenci  w większości wybrali to drugie. Należy jednak 

odnotować wyraźnie fakt, że co czwarta pytana osoba zrezygnowałaby z legalnej pracy po to, 

aby zwiększyć poziom swoich dochodów i komfort życia ryzykując tym samym utratę 

opisanych wyżej wartości wynikających z zatrudnienia legalnego, co wyraźnie pokazuje 

poniższy wykres. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jeśli spojrzymy na odpowiedzi respondentów poprzez pryzmat gminy z jakiej 

pochodzą, to odpowiedzi są nieco bardziej zróżnicowane. Najwięcej osób, które gotowe 

byłyby podjąć ten krok to mieszkańcy Słubic, bowiem zadeklarował to prawie co trzeci 
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pytany mieszkaniec tej gminy. Najmniej chętnych osób to podjęcia takiej decyzji odnaleziono 

w gminie Cybinka oraz Ośno Lubuskie. W Górzycy, która przypomnijmy najlepiej oceniono 

warunki życia materialnego mieszkańców było najwięcej osób niezdecydowanych, bowiem 

co czwarta pytana osoba nie zadeklarowała, czy byłaby w stanie zrezygnować z legalnego 

zatrudnienia na rzecz pracy „na czarno” niosącej ze sobą wyższy poziom zarobków. 

Tendencję, o której mowa, pokazują poniższe wykresy. 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kiedy na odpowiedzi respondentów spojrzymy uwzględniając miejsce ich 

zamieszkania okazuje się, że mieszkańcy miasta chętniej aniżeli mieszkańcy wsi byliby w 

stanie porzucić legalne zatrudnienie i podjąć się pracy „na czarno” po to, aby zwiększyć 

poziom swoich zarobków. Wynikać to może z dwóch powodów. Po pierwsze dochody na 

wsie, w stosunki  
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do dochodów mieszkańców miasta, w szczególności w sektorze produkcyjnym czy 

usługowym, są dość wysokie. Po drugie zaś porzucenie pracy na wsi jest dużo trudniejsze, 

bowiem praca rolnicza czy około rolnicza wymagała zwykle poniesienia dużych nakładów 

finansowych, czasu oraz nakładów pracy. Nie tak łatwo wobec powyższego porzucić 

wszystko tylko po to, aby osiągnąć wyższe, ale niepewne zarazem, dochody. Opisaną 

tendencję obrazuje poniższe zestawienie. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Warto również spojrzeć na odpowiedzi respondentów uwzględniając ich 

wykształcenie. Wydaje się bowiem, że decyzja o porzuceniu legalnej pracy na rzecz 

wyższych zarobków może być uzależniona od poziomu wykształcenia badanych osób. W 

wyniki przeprowadzonej analizy odpowiedzi respondentów okazało się, że 4 spośród 10 

badanych osób legitymujących się wykształceniem podstawowym byłoby gotowe podjąć taką 

decyzję, porzucając dotychczasowe zajęcie i decydując się na pracę „na czarno”. Niewiele 

mniej, bo 36% osób posiadający wykształcenie zawodowe byłoby gotowe postąpić podobnie. 

Spośród osób z wykształceniem średnim taką decyzję podjąłby co trzeci pytany respondent, 
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natomiast wśród osób posiadających wykształcenie wyższe na taki krok zdecydowałby się co 

czwarty pytany mieszkaniec powiatu słubickiego. Powyższą prawidłowość prezentuje 

poniższe zestawienie. 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ciekawą z poznawczego punktu widzenia okazała się również analiza odpowiedzi 

mieszkańców powiatu z uwzględnieniem ich wieku. Wydawało się bowiem, ze najłatwiej 

tego rodzaju decyzję będzie podjąć osobom najmłodszym, najtrudniej zaś osobom z 

najwyższych przedziałów wiekowych. Tymczasem okazało się, że osoby najmłodsze były 

najbardziej niezdecydowane, bowiem 22% z nich nie było w stanie jasno określić swoich 

preferencji. Najwyraźniej natomiast określiły się osoby z najwyższego przedziału wiekowego, 

tj. osoby posiadające 55 lat i więcej. Prawie szczęściu spośród dziesięciu pytanych uznało, że 

nie porzuciłoby pracy legalnej na rzecz wyższego uposażenia, co trzeci pytany respondent 

uznał, że byłby to wstanie zrobić, natomiast zaledwie jedna na dziesięć pytanych osób nie 

określiła jednoznacznie swojego zdania, co prezentuje poniższe zestawienie. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Wreszcie decyzja o porzuceniu legalnego zatrudnienia na rzecz zwiększenia zarobków 

warunkowana jest nie tylko osobistą sytuacją finansową, ale przede wszystkim sytuacją 

całego gospodarstwa domowego. Wydawać by się mogło, że najłatwiej podjąć tego rodzaju 

decyzję będą miały osoby zamieszkujące samotnie. Tak też się stało, chociaż należy 

zaznaczyć,  

że różnice są symboliczne, stąd też nie może być mowy o żadnej wyraźnej tendencji. 

Najmniej chętne pod podjęcia takiej decyzji były osoby zamieszkujące w gospodarstwie 

dwuosobowym, ale i tu różnice były nieznaczne. Najbardziej niezdecydowane były natomiast 

osoby będą członkami 3-4 osobowych gospodarstw domowych, co pokazują poniższe 

wykresy. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Pisząc o warunkach życia materialnego mieszkańców powiatu słubickiego nie należy 

zapominać o tym, że prócz warunków finansowych ważne są również możliwości wydawania 

zarobionych pieniędzy, w szczególności poprzez spędzanie wolnego czasu w jednej  

z przewidywalnych form.  

W końcu grudnia 2012 r. w powiecie słubickim funkcjonowało 12 bibliotek 

publicznych łącznie z filiami, tj. 4,7% wszystkich bibliotek w województwie. W porównaniu 

z rokiem poprzednim liczba bibliotek nie uległa zmianie, zmniejszyła się natomiast liczba 

woluminów księgozbioru o 2,5% oraz liczba czytelników o 1,6%. W stosunku do 2011 r. 

zmniejszyła się również liczba wypożyczeń o 12,3%, co widać poniżej. Najwięcej bibliotek 

publicznych i filii funkcjonowało w gminie Cybinka 33,3% ogółu bibliotek w powiecie. 

Najwięcej wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika odnotowano w gminie Ośno Lubuskie – 

22 woluminów, najmniej w gminie Górzyca – 10 woluminów.  

 

Źródło: Portrety powiatów…, op. cit., s. 48. 

Do aktywnego uczestnictwa w kulturze zachęca działalność domów i ośrodków 

kultury oraz klubów i  świetlic. W porównaniu z 2011 r. liczba zorganizowanych imprez 

przez działające na terenie powiatu słubickiego instytucje wzrosła o 261 tj. o 53,5%. 

Najwięcej różnorodnych imprez zorganizowanych było w gminie Ośno Lubuskie 37,4% 

ogólnej liczby imprez w powiecie. Również w tej gminie odnotowano najwyższą frekwencję 

26% 

26% 21% 

18% 

9% 

3-4 osoby 

27% 

29% 
18% 

16% 

10% 

5 i więcej osób 
zdecydowanie
nie
raczej nie

trudno
powiedzied
raczej tak

zdecydowanie
tak



38 

– średnio  

w jednej zorganizowanej imprezie uczestniczyło 207 osób.  

 

Źródło: Portrety powiatów…, op. cit., s. 48. 

Zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia 2012 r. w granicach powiatu słubickiego 

funkcjonowało 27 turystycznych obiektów noclegowych, tj. 8,8% wszystkich obiektów  

w województwie. 

 

Źródło: Portrety powiatów…, op. cit., s. 49. 

 

Bazę noclegową powiatu słubickiego tworzyło 16 obiektów hotelowych  

i 11 pozostałych obiektów noclegowych. Najwięcej obiektów znajdowało się na terenie 

gminy Słubice (48,1% ogólnej liczby obiektów w powiecie). W powiecie słubickim do 

dyspozycji turystów przygotowanych było łącznie 1 553 miejsca noclegowe, tj. o 1,3% mniej 

niż  

w 2011 r. Miejsca całoroczne stanowiły 91,1% wszystkich miejsc noclegowych. 
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Źródło: Portrety powiatów…, op. cit., s. 49. 

 

W 2012 r. w powiecie słubickim obiekty noclegowe przyjęły 100,4 tys. turystów, w 

tym 37,6% stanowili turyści zagraniczni. W porównaniu z danymi za 2011 r. odnotowano 

wzrost liczby osób korzystających z noclegu – o 0,2 %, w tym turystów zagranicznych – o 

10,0%. Najwięcej osób korzystało z turystycznych obiektów noclegowych w gminie Słubice, 

gdzie  

z noclegu skorzystało 82,1% ogólnej liczby osób odwiedzających powiat. W stosunku  

do 2011 r. liczba udzielonych noclegów w powiecie słubickim zmalała o 14,6 tys., tj. o 8,5%. 

Wzrosła natomiast liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym o 5,1 tys. i ich udział 

w ogólnej liczbie udzielonych noclegów w powiecie w 2012 r. wynosił 34,1%, tj. o 5,9% 

więcej niż w 2011 r. 

 

Źródło: Portrety powiatów…, op. cit., s. 49. 

 

O turystycznej atrakcyjności danego regionu świadczy również stopień wykorzystania 

miejsc noclegowych mierzony stosunkiem liczby udzielonych noclegów do nominalnej liczby 

miejsc noclegowych. Najwyższy wskaźnik odnotowano w gminach Rzepin i Ośno Lubuskie 

(po 37,6%), a najniższy w gminie Cybinka (8,8%). 
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Źródło: Portrety powiatów…, op. cit., s. 49. 

 

 

 

Liczba obiektów z zakresu kultury, sztuki, rozrywki, sportu czy turystyki to jedno. 

Znacznie istotniejsze, jak się wydaje, będą oceny tej infrastruktury przez samych 

mieszkańców poszczególnych gmin. Zapytano więc mieszkańców o ocenę oferty w ich 

miejscu zamieszkania z podziałem na kulturę, sztukę, rozrywkę, sport i turystykę. Spośród 

wskazanych pięciu kategorii zdecydowanie najgorzej oceniona została oferta w dziedzinie 

sztuki. Respondenci byli również bardzo krytyczni wobec oferty rozrywkowej, a także 

kulturalnej i turystycznej. Najwyżej ocenioną kategorią okazał się być sport i to właśnie w tej 

dziedzinie oferta dostępna w miejscu zamieszkania poszczególnych respondentów okazał się 

być najlepsza, co pokazuje poniższy wykres.  
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Kiedy przeanalizujemy odpowiedzi ankietowanych osób uwzględniając ich 

macierzystą gminę okazuje się, że mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem odpowiedzi 

w zasadzie we wszystkich kategoriach. Jeśli chodzi o ofertę turystyczną to najlepiej oceniona 

ona została  

w Ośnie Lubuskim, najgorzej zaś w Słubicach. Kiedy przyjrzymy się kategorii sport, okazuje 

się, że najlepszą ofertę zdaniem respondentów posiada gmina Górzyca, natomiast najgorszą 

Słubice. W kategorii rozrywka prym wiedzie Ośno Lubuskie, natomiast wyraźnie od stawi 

odstaje gmina Cybinka. Kiedy pytano o ofertę w zakresie sztuki to tutaj najwyższe noty 

otrzymało Ośno Lubuskie, natomiast zdecydowanie najgorsze Cybinka. Wreszcie gdy 

zapytano o ofertę kulturalną respondencie najlepiej ocenili ją w gminie Ośno Lubuskie, 

natomiast najgorzej w gminie Cybinka. Na poniższym zestawieniu widać więc wyraźnie, że 

Ośno Lubuskie zyskiwało wysokie notowania we wszystkich kategoriach, natomiast 

przekrojono najgorzej wypadła gminy Cybinka.  
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Gdy przyjrzymy się ofercie we wskazanych powyżej pięciu kategoriach w kontekście 

miejsca zamieszkania, to sytuacja się zmienia. Jeśli chodzi o ofertę turystyczną, to została ona 

lepiej oceniona na wsi aniżeli w mieście. Podobnie sprawa wygląda, gdy zapytano o ofertę 

sportową, tutaj również ludność zamieszkująca tereny wiejskie lepiej oceniła ten obszar 

aniżeli mieszkańcy miast. Bardzo podobnie rzecz się ma w przypadku trzeciego obszaru, tj. 

rozrywki, bowiem i w tym przypadku mieszkańcy miast byli bardziej krytyczni od swoich 

sąsiadów zamieszkujących tereny wiejskie. Inaczej wygląda sytuacja, gdy przeanalizujemy 

obszar kultury, bowiem w tym przypadku oferta dla mieszkańców miasta została nieco lepiej 

oceniona, aniżeli oferta na terenach wiejskich. W przypadku kategorii sztuka, mieszkańcy wsi 

byli bardzo wobec niej krytyczny, co widać na poniższym zestawieniu. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Ocena infrastruktury związanej z kulturą, sztuką, rozrywką, sportem oraz turystyką 

zaprezentowana została powyżej. Rzeczą ważną do rozstrzygnięcia pozostało jednak pytanie, 

czy i jak często mieszkańcy powiatu słubickiego korzystają ze wskazanych form spędzania 

wolnego czasu. Okazuje się w tym przypadku, że najchętniej respondenci korzystają z oferty 

rozrywkowej oraz sportowej. Dużo rzadziej natomiast są skłonni skorzystać z oferty 

kulturalnej czy sztuki, co widać na poniższym wykresie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Warto zwrócić w tym przypadku przypomnieć, że połowa ankietowanych osób uznała, 

iż stać ich na dodatkowe wygody w postaci skorzystania chociażby z oferty kulturalnej czy 

rozrywkowej. Tymczasem, jak wskazuje powyższy wykres, w kategorii rozrywka odsetek 

osób często i bardzo często korzystających z niej wynosi około 25%. W przypadku zaś 

najmniej popularnej formy spędzania wolnego czasu – sztuki – ten odsetek oscyluje wokół 

10%. Może to świadczyć o tym, iż oferta nie została dostosowana do oczekiwań 

mieszkańców. 
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VI. Podsumowanie 

 

W raporcie cząstkowym dotyczącym warunków życia materialnego mieszkańców 

starano się zwrócić uwagę na najważniejsze zagadnienia z tego obszaru pomijając 

równocześnie kwestie, który winny się stać przedmiotem zainteresowania w pozostałych 

raportach cząstkowych.  

Podsumowując jeśli chodzi o sytuację finansową jednostek samorządowych  

to w przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody powiatu słubickiego wyniosły 852 zł i były  

o 0,1% niższe od średnich dochodów powiatów w województwie. Wydatki w wysokości  

844 zł na 1 mieszkańca były o 0,4% wyższe od średnich wydatków powiatów na mieszkańca 

w województwie. Dochody gmin powiatu słubickiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

wyniosły 3 063 zł. Wydatki na 1 mieszkańca gminy w powiecie słubickim wyniosły 2 915 zł. 

Warto powiedzieć, że ponad 40% pytanych mieszkańców powiatu słubickiego oceniło 

dobrze bądź bardzo dobrze warunki życia materialnego w swoim miejscu zamieszkania, 1/3 

pytanych osób była odmiennego zdania. Zdecydowanie najgorzej warunki życia materialnego 

w powiecie słubickim ocenili mieszkańcy Cybinki, bowiem 44% jej mieszkańców oceniło je 

na złe bądź też bardzo złe. Najlepiej warunki życia materialnego w swojej gminie ocenili 

natomiast mieszkańcy Górzycy, bowiem ponad polowa ankietowanych osób zamieszkujących 

tę gminę była zdania, iż warunki te są dobre bądź też bardzo dobre. Lepiej warunki życia 

materialnego w powiecie słubickim oceniają mieszkańcy wsi aniżeli miast. Im większa liczba 

osób w gospodarstwie domowym tym więcej ocen pozytywnych dotyczących tego właśnie 

obszaru. Otóż im starsi mieszkańcy tym więcej negatywnych ocen dotyczących warunków 

życia materialnego.  

 

Co trzeci pytany mieszkaniec powiatu nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy 

sytuacja gospodarcza w jego miejscu zamieszkania jest dobra czy też zła. Jednocześnie,  

co budzi niepokój, 44% pytanych osób negatywnie oceniło sytuację gospodarczą regionu, a 

tylko co piąta pytana osoba pozytywnie ją oceniła. Zdecydowanie najgorzej sytuację 

gospodarczą w swojej gminie ocenili mieszkańcy Cybinki, bowiem było to niespełna 60% 

wszystkich pytanych osób. Z kolei najlepiej sytuację gospodarczą w swojej miejscowości 
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ocenili mieszkańcy gminy Słubice, bowiem co czwarta pytana osoba uznała, że jest ona dobra 

bądź też bardzo dobra. Lepiej sytuację gospodarczą oceniają mieszkańcy miast, aniżeli wsi.  

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. Przeciętny miesięczny dochód 

rozporządzalny na 1 osobę  w gospodarstwie domowym wyniósł 1 231 zł i jest niższy od 

średniej krajowej, która wyniosła 1 278 zł. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę  

w gospodarstwie domowym wyniosły 1 007 zł i były niższe od średniej krajowej, która 

wyniosła 1 051 zł. W województwie lubuskim liczba osób korzystających ze świadczeń 

socjalnych na 10 tys. mieszkańców wynosi 604, co jest jednym z najwyższych wskaźników  

w całej Polsce. 

Elementem, który odgrywa kluczową rolę przy ocenie warunków życia materialnego 

jest odsetek osób, które żyją poniżej granicy ubóstwa. W województwie lubuskim granicę 

ubóstwa skrajnego osiąga 4,9% mieszkańców, czy 6,8% średnio w kraju; relatywną granicę 

ubóstwa osiąga 13,3% i był niższy od średniej krajowej – 16,3%; ustawową granicę ubóstwa 

w województwie lubuskim osiąga 5%, przy 7,2% skali ogólnopolskiej. 

W badaniach urzędu statystycznego sytuacja finansowana w województwie lubuskim 

(w tym dochody) oceniona została pozytywnie przez 32% mieszkańców, co jest wartością 

niższą aniżeli średnia krajowa, która wynosi 34%. Materialne warunki życia mieszkańców 

rzeczonego województwa bez uwzględnienie dochodów są oceniane pozytywnie na poziomie 

54% co jest zbieżne z ogólnopolską średnią ocen. Wreszcie ogólne zadowolenie z życia  

w województwie lubuskim osiągnęło jeden z najwyższych poziomów w kraju, bowiem 

poziom satysfakcji oscylował w granicach 77% przy 74% średniej krajowej. 

Z badań wynika, że prawie 3 na 4 pytanych respondentów uznaje, że ich dochody 

wystarczają na opłatę rachunków, wyżywienie i zakup odzieży. Prawie połowa badanych 

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. Najkorzystniej poziom swoich dochodów ocenili mieszkańcy 

Rzepina, bowiem  

8 na 10 pytanych ankietowanych uznało, że ich potrzeby na poziomie podstawowym  

są zabezpieczone. Ponad połowa pytanych uznała, że wystarcza im środków finansowych 

rozrywkę, kulturę czy sport, a co trzecia pytana osoba stwierdziła, że jest jeszcze w stanie 

oszczędzać. Kiedy przeanalizowano odpowiedzi na wyżej postawione pytanie uwzględniając 

wykształcenie pytanych osób okazało się, ku zaskoczeniu zespołu badawczego, że wzrost 
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poziomu wykształcenie nie wpływa bezpośrednio na stopień satysfakcji z osiąganych 

dochodów we wskazanych trzech przedziałach dochodowych. Otóż osoby z wykształceniem 

podstawowym w najwyższym przedziale dochodowym uznały w 30%, że są w stanie nawet 

oszczędzać. Również w drugim przedziale dochodowym, tj. sytuacji, w której prócz 

zabezpieczenia potrzeb podstawowych są oni w stanie korzystać z atrakcji turystycznych, 

dóbr kultury oraz uprawiać sport. Poza tym wyłomem, ujawniła się generalna tendencja 

mówiąca  

o tym, że poziom wykształcenia wpływał na satysfakcję dochodową we wszystkich trzech 

przedziałach dochodowych. I tak 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. 

Dodatkowo to mieszkańcy miasta nieco lepiej aniżeli mieszkańcy wsi oceniają poziom 

swojego dochodu we wszystkich trzech przedziałach zarobkowych. Kobiety w 

prezentowanym badaniu gorzej aniżeli mężczyźni ocenili poziom swoich dochodów. Ponad 

połowa respondentów nie zdecydowałaby się na rezygnację z pracy legalnej na rzeczy pracy 

„na czarno” po to, aby zwiększyć swoje dochody. Należy jednak odnotować wyraźnie fakt, że 

co czwarta pytana osoba zrezygnowałaby z legalnej pracy po to, aby zwiększyć poziom 

swoich dochodów i komfort życia ryzykując tym samym utratę przywilejów wynikających z 

zatrudnienia legalnego.  Najwięcej osób, które gotowe byłyby podjąć ten krok to mieszkańcy 

Słubic, bowiem zadeklarował to prawie co trzeci pytany mieszkaniec tej gminy. Najmniej 

chętnych osób to podjęcia takiej decyzji odnaleziono w gminie Cybinka oraz Ośno Lubuskie. 

Mieszkańcy miasta chętniej aniżeli mieszkańcy wsi byliby w stanie porzucić legalne 

zatrudnienie i podjąć się pracy „na czarno” po to, aby zwiększyć poziom swoich zarobków.  

Pisząc o warunkach życia materialnego mieszkańców powiatu słubickiego nie należy 

zapominać o tym, że prócz warunków finansowych ważne są również możliwości wydawania 

zarobionych pieniędzy, w szczególności poprzez spędzanie wolnego czasu w jednej  

z przewidywalnych form. Zapytano więc mieszkańców o ocenę oferty w ich miejscu 

zamieszkania z podziałem na kulturę, sztukę, rozrywkę, sport i turystykę. Spośród 

wskazanych pięciu kategorii zdecydowanie najgorzej oceniona została oferta w dziedzinie 

sztuki. Respondenci byli również bardzo krytyczni wobec oferty rozrywkowej, a także 

kulturalnej  

i turystycznej. Najwyżej ocenioną kategorią okazał się być sport i to właśnie w tej dziedzinie 

oferta dostępna w miejscu zamieszkania poszczególnych respondentów okazał się być 
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najlepsza. Jeśli chodzi o ofertę turystyczną to najlepiej oceniona ona została w Ośnie 

Lubuskim, najgorzej zaś w Słubicach. Kiedy przyjrzymy się kategorii sport, okazuje się, że 

najlepszą ofertę zdaniem respondentów posiada gmina Górzyca, natomiast najgorszą Słubice. 

W kategorii rozrywka prym wiedzie Ośno Lubuskie, natomiast wyraźnie od stawi odstaje 

gmina Cybinka. Kiedy pytano o ofertę w zakresie sztuki to tutaj najwyższe noty otrzymało 

Ośno Lubuskie, natomiast zdecydowanie najgorsze Cybinka. Wreszcie gdy zapytano o ofertę 

kulturalną respondencie najlepiej ocenili ją w gminie Ośno Lubuskie, natomiast najgorzej w 

gminie Cybinka. Okazało się również, że najchętniej respondenci korzystają z oferty 

rozrywkowej oraz sportowej. Dużo rzadziej natomiast są skłonni skorzystać z oferty 

kulturalnej czy sztuki. 

Próbując podsumować dotychczasowe rozważania należałoby również oddać głos 

samym mieszkańcom, którzy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i sugestii dotyczących 

samego badania, jak również kwestii merytorycznych tam osadzonych. Zwracali oni uwagę 

na co najmniej kilka zagadnień związanych bezpośrednio z warunkami życia materialnego  

w powiecie słubickim, odwołując się najczęściej do poszczególnych gmin. 

I tak mieszkańcy uwagi, że mimo chęci rozpoczęcia działalności gospodarczej  

w zakresie usług blokuje i marazm i brak rozwoju w regionu. Sugerowali oni, że z tego 

właśnie powodu młodzież wyjeżdża poszukując lepiej płatnej pracy. Brak nowych miejsc 

pracy powoduje zniechęcenie i sprawia, że życie mieszkańców regionu określane jest mianem 

„egzystencji” a nie prawdziwego życia. Ważne z punktu widzenia mieszkańców powiatu 

słubickiego okazało się również wsparcie działań na poziomie poszczególnych gmin jak  

i całego powiatu w zakresie pomocy społecznej. Zwracano uwagę, że należałoby podnieść 

prestiż tych jednostek. Mieszkańcy podkreślali również, że mimo iż pracę znaleźć można,  

to poziom zarobków odstaje od europejskich standardów i nie pozwala na spokojne życie,  

a już na pewno nie na rozwój i realizację życiowych zamierzeń. Jeden z ankietowanych 

mieszkańców stwierdził nawet, że „Jakość życia w centrum Słubic jest fatalna. 

Wszechobecny hałas, ogromny problem alkoholowy, chamstwo młodzieży to problemy nie 

znane mieszkańcom osiedli na obrzeżach miasta. W centrum zwyczajnie nie daje się żyć. Jeśli 

zaś chodzi o problem bezrobocia to faktycznie praca się znajdzie. Szkoda, że tego samego nie 

można powiedzieć o godziwym za nią wynagrodzeniu i poszanowaniu drugiego człowieka”. 

Inny z ankietowanych pisał z lekką dozą złośliwości, iż „bardzo łatwo znaleźć pracę  

za beznadziejną pensję” lub „bardzo trudno znaleźć prace za godziwe wynagrodzenie”. 

Osobny zagadnieniem masowo poruszanym przez mieszkańców stał się dostęp  

do infrastruktury sportowej, rozrywki czy kultury. Zaznaczano, że w miejscu ich 
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zamieszkania brakuje klubów sportowych typu cross fit czy klubów walki. Podkreślano 

bowiem,  

że zaszczepienie w młodych ludziach zamiłowania do sportu może stanowić swoistego 

rodzaju panaceum na ich agresywne zachowania czy wulgarne wybryki. Pisano również, że w 

miejscu ich zamieszkania nic  się  nie  dzieje, braku  kultury  dla  ,,zwykłych  ludzi” – kina, 

teatru, basenu krytego, centrum zabaw dla  dzieci, lodowiska itp. Sugerowano, że kino jest 

jednym  

z podstawowych oczekiwań mieszkańców, a tzw. SMOK nie spełnia ich oczekiwań. Pojawił 

się nawet pomysł, aby stworzyć kino między miejscowościami, które np. obsługiwałoby 

Słubice i Kostrzyn. Przydałaby się również w opinii mieszkańców jakaś galeria. Podkreślano 

także, że w Słubicach brakuje miejsc do zabawy, a po godz. 22:00 wszystko jest już w 

zasadzie zamknięte. Efektem takiego stanu rzeczy jest to, że młodzi ludzie zamiast spędzać 

wieczorem czas w sposób zorganizowany i w miejscach do tego przeznaczonych spędzają go 

na ulicach, stanowiąc czasem zagrożenie dla ludzi postronnych. Przyczyną tego zagrożenia 

staje się alkohol, czasem narkotyki i do tego agresja, która rodzi się w młodych ludziach bo 

wiem nie mają oni sposobu, aby ją inaczej spożytkować. Złośliwie dodawano, że odpowiedzi  

na to zapotrzebowanie nie stanowi z pewnością powstający właśnie w Słubicach McDonalds, 

bo wpłynie to negatywnie na zdrowie lokalnej ludności oraz jeszcze większe zagęszczenie 

ruchu drogowego samochodami zza Odry z uwagi na niższe aniżeli po stronie niemieckiej 

ceny. Jeden z ankietowanych stwierdził bardzo bezpośrednio, że „Ogólnie odnoszę wrażenie,  

że kocham moje miasto, jednak ono nie kocha mnie”. 

Tak wygląda obraz powiatu słubickiego w zakresie warunków życia materialnego jego 

mieszkańców. Jest to obraz złożony i wielowarstwowy. W przekonaniu autora tego raportu 

stanowi on jednak dobrą podstawę do kształtowania polityki publicznej w temacie warunków 

życia materialnego w powiecie słubickim oraz poszczególnych gminach. 

 

 

VII. Wskazówki dotyczące przygotowania i cyklicznego prowadzenia 

diagnozy społecznej  

 

Przestawiona powyżej analiza warunków mieszkaniowych została przygotowana  

w dużej mierze w oparciu o powszechnie dostępne źródła zastane. Elementem, który 

znacząco wzbogaca prowadzoną analizę stały się jednak wyniki badań własnych, w których 
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pytano przede wszystkim o motywacje, opinie oraz odczucia, a więc rzeczy, które nie są 

badane  

na poziomie gmin czy powiatów przez publiczne instytucje typu GUS. 

Wydaje się, że połączenie tych dwóch metod, z których ta druga wymaga więcej 

determinacji, szczególnie na etapie zbierania i analizowania informacji pochodzących z 

ankiet, wydają się być optymalne do cyklicznego diagnozowania sytuacji społeczno-

gospodarczej  

w powiecie słubickim z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych gmin wchodzących w 

jego skład. Jak się wydaje daje to miarodajne informacje dla kształtowania polityk 

publicznych, 

w tym przypadku polityki związanej z warunkami życia materialnego mieszkańców. 

 

 


