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1. WPROWADZENIE 

 Województwo lubuskie połoŜone jest w zachodniej części Polski. Od zachodu 

graniczy z Niemcami (196 km)1, od południa z województwem dolnośląskim (227 km), od 

wschodu z wielkopolskim (286 km), od północy zaś z zachodniopomorskim (204 km). 

Funkcję stolicy regionu pełnią dwa miasta Zielona Góra (siedziba władz samorządowych) raz 

Gorzów Wielkopolski (siedziba wojewody. Odległość drogowa tych miast od najbliŜszych 

miast metropolitalnych wynosi2:   

• Poznań – 150 km (ZG) i 132 km (GW),  

• Wrocław – 198 km (ZG) i 261 km  GW), 

• Warszawa – 460 km (ZG i GW), 

• Berlin – 187 km (ZG i GW), 

 To sąsiedztwo oraz połoŜenie regionu na skrzyŜowaniu waŜnych, transeuropejskich 

korytarzy transportowych: nr II Berlin – Słubice – Poznań – Łódź – Warszawa – Moskwa i nr 

III Berlin – Olszyna – Wrocław – Kraków – Lwów – Kijów oraz promowanego 

Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego w relacji: Skania – Szczecin – Praga – 

Bratysława – Wiedeń – Budapeszt – Lubljana – Triest, stanowią podstawowe uwarunkowania 

rozwojowe dla województwa lubuskiego. 

 Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię około 14 tys. km2, co stanowi 4,5% 

powierzchni kraju. Pod względem powierzchni jest jednym z najmniejszych województw 

Polski (13 miejsce w rankingu województw; mniejszą powierzchnię zajmują województwa: 

śląskie, świętokrzyskie i opolskie). Administracyjnie województwo lubuskie podzielone jest 

na dwa podregiony (gorzowski i zielonogórski), 14 powiatów (2 powiaty grodzkie - Gorzów 

Wielkopolski i Zielona Góra i 12 powiatów ziemskich) i 83 gminy (9 miejskich, 33 wiejsko-

miejskich i 41 wiejskich). W podregionie gorzowskim, obejmującym swoim obszarem 43,7% 

powierzchni województwa, wydzielonych zostało 6 powiatów, z czego 5 to powiaty ziemskie 

(gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński) i 1 powiat grodzki 

(miasto Gorzów Wielkopolski). W podregionie zielonogórskim wydzielonych jest 8 

                                                 
1 W nawiasie podano długość granicy. 
2 ZG = Zielona Góra, GW = Gorzów Wielkopolski. 
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powiatów, z czego 7 to powiaty ziemskie (krośnieński, nowosolski, świebodziński, 

zielonogórski, Ŝagański, Ŝarski, wschowski) i 1 powiat grodzki (miasto Zielona Góra). 

Ludność województwa lubuskiego (według faktycznego miejsca zamieszkania) liczy około 1 

mln mieszkańców, co stanowi 2,6% ludności Polski (ostatnie miejsce w kraju). Ludność 

zamieszkująca w miastach stanowi 63,7% ogółu ludności województwa (stan na dzień 31 XII 

2008). Udział ten w całym badanym okresie (w latach 2000-2008) charakteryzował się 

tendencją malejącą, średnio o 0,1% rocznie (w roku 2000 wynosił 64,7%). Pod 

względem stopnia urbanizacji województwo lubuskie plasuje się na 7 miejscu w rankingu 

województw (w roku 2000 zajmowało miejsce 6), za województwami: śląskim, 

dolnośląskim, zachodniopomorskim, pomorskim, mazowieckim i łódzkim. 
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2. SPECJALIZACJA OBECNA I POTENCJALNA WOJEW ÓDZTWA 

2.1.  Uwagi wprowadzające 
 

 W projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 

zidentyfikowane zostały dwa brzegowe warianty potencjalnych kierunków rozwoju regionu 

(Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. Rozdział 6: Kierunki rozwoju i 

zagospodarowania przestrzennego według zmiany PZPWL): 

1. Wariant oparty o dominację ochrony i wykorzystania wartości przyrodniczych (bez 

eksploatacji złóŜ węgla brunatnego). 

2. Wariant oparty o dominację wykorzystania zasobów złóŜ energetycznych i wzrost 

konkurencyjności działalności gospodarczej. 

 Wariant 1 związany jest głównie z walorami przyrodniczymi i kulturowymi 

województwa. Oznaczałby on wykorzystanie na znacznie większą skalę (niŜ ma to miejsce 

obecnie) moŜliwości związanych z lokalnymi warunkami rozwoju, wynikającymi  z istotnych 

(w skali kraju) walorów zasobów przyrodniczych i ze spuścizny dziedzictwa kulturowego 

tych ziem stanowiącej zbiór róŜnorodnych materialnych i niematerialnych reliktów historii 

pochodzących z róŜnych epok, stanowiących unikatowe atrakcje turystyczne (Projekt Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa …).  

Zakłada się, Ŝe nośnikami rozwoju byłyby: 

ekologia – innowacje – turystyka – nauka – usługi 

 Wariant 2, takŜe nawiązuje do walorów przyrodniczych, ale przyjmuje diametralnie  

odmienne jego wykorzystanie akcentując przede wszystkim walory surowcowe. Oznacza on 

wykorzystanie na znacznie większą skalę (niŜ ma to miejsce obecnie) moŜliwości związanych 

z lokalnymi warunkami rozwoju, wynikającymi z występowania na terenie województwa złóŜ 

surowców energetycznych, rozwijającego się potencjału naukowego, podnoszenia poziomu 

innowacyjności w dominującym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (Projekt Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…). 

  Zakłada się, Ŝe nośnikami rozwoju byłyby: 

wydobycie – przetwórstwo – logistyka – innowacyjność – konkurencja 

W projekcie planu przedstawiono równieŜ trzeci wariant, ukazany jako (Projekt Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…): najbardziej prawdopodobny  kierunek rozwoju 

województwa lubuskiego wynikający z połączenia obu podstawowych wariantów (wariant 1 i 
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wariant 2).  

 Wybór strategicznego kierunku rozwoju Województwa jest wyborem politycznym i o 

tym zadecydować muszą władze samorządowe na podstawie najlepszej wiedzy i w toku 

społecznych debat. Pozostawiając bez dyskusji problem na ile jest moŜliwe pogodzenie 

powyŜszych wariantów (a raczej nie jest), naleŜy podkreślić, Ŝe  wskazywane wyŜej warianty 

są ujęte w projekcie planu. Z dostępnej wiedzy o przebiegu konsultacji związanych z 

przedstawionym projektem planu wynika, Ŝe władze regionalne nie do końca podziałają 

pogląd o takim właśnie wariantowaniu potencjalnych modeli rozwoju. PoniŜej przedstawimy 

nieco inną, niŜ to zaprezentowano w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

autorską  interpretację potencjalnej specjalizacji Województwa.  

 Przeprowadzone w niniejszym raporcie analizy uzasadniają predyspozycje Województwa 

dla  rozwoju dwóch ogólnych specjalizacji, a mianowicie:  

a) region atrakcyjny dla wyspecjalizowanych branŜ przemysłu, 

b) region o duŜym potencjale rozwoju turystyki. 

 RozwaŜania w tym zakresie poprzedzone zostaną charakterystyką uwarunkowań 

przyrodniczych regionu, jako Ŝe obydwie potencjalne specjalizacje, przynajmniej w części 

nawiązują do bogatych wartości środowiska przyrodniczego regionu. 

 

 

2.2. Przyrodniczy potencjał rozwoju 

Województwo lubuskie połoŜone jest z całości w obrębie NiŜu 

Wschodnioeuropejskiego, co sprawia, Ŝe rzeźba tych terenów jest mało urozmaicona. 

Większość województwa zajmują Pojezierza Południowobałtyckie (Południowopomorskie i 

Wielkopolskie). Część południowa leŜy w pasie Nizin Wielkopolsko-Śląskich. W krajobrazie 

północnych obrzeŜy województwa, leŜących w obrębie Pojezierza Południowopomorskiego 

przewaŜają równiny sandrowe, wznoszące się na wysokość 40-60 m n.p.m. Rzeźbę terenu 

urozmaicają wzgórza morenowe, których wysokości sięgają około 100 m n.p.m. 

Wysoczyznowe równiny Pojezierza Pomorskiego od południa sąsiadują z rozległym 

obniŜeniem -  Kotliną Gorzowską (częścią Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej), oddzielającą 

je od terenów Pojezierza Lubuskiego (naleŜącego do Pojezierzy Wielkopolskich). Pojezierze 

to sięga na południe po Dolinę Odry. NajwyŜej wyniesioną jego częścią jest Pojezierze 

Łagowskie gdzie wysokości wzniesień przekraczają 200 m n.p.m. (Bukowiec 227 m n.p.m.), 
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a wysokości względne sięgają ponad 100 m. Jest to najbardziej urozmaicony krajobrazowo 

fragment województwa. Najdalej na południe wysuniętymi częściami pasa Pojezierzy są 

Wzniesienia Zielonogórskie (połoŜone na południowy-zachód od doliny Odry) oraz 

Pojezierze Sławskie (zachodnia część Pojezierza Leszczyńskiego) zajmujące południowo-

wschodni skraj województwa. Południowe krańce województwa zajmują: ObniŜenie Milicko-

Głogowskie, pas morenowych wzniesień Wału Trzebnickiego oraz niewielkie fragmenty 

Nizin Sasko-ŁuŜyckich. 

Obszar województwa jest zasobny w surowce mineralne. Głównymi bogactwami 

geologicznymi są złoŜa surowców energetycznych (gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla 

brunatnego), które mogą znacząco wpływać na potencjał gospodarczy regionu. Na terenie 

województwa, w całości lub częściowo, znajduje się 28 udokumentowanych złóŜ gazu 

ziemnego, które stanowią 15,8% ogółu zasobów Polski. Największymi złoŜami są: Babimost, 

Barnówko-Mostno-Buszewo, Kargowa, Międzychód, Wilków i Lubiatów. Łącznie z gazem 

ziemnym występuje ropa naftowa. W województwie udokumentowano 20 jej złóŜ, 

stanowiących 64,8% zasobów Polski. Największymi z nich są złoŜa Barnówko-Mostno-

Buszewo oraz Lubiatów. Trzecim istotnym surowcem mineralnym województwa lubuskiego 

jest węgiel brunatny, którego złoŜa koncentrują się w okolicach Rzepina, Sieniawy, 

Torzymia, Cybinki i Gubina oraz na południu w rejonie Łęknicy, Trzebiela i śar. Obecnie 

eksploatowane jest jedynie złoŜe w Sieniawie, lecz rozwaŜane jest uruchomienie 

odkrywkowych kopalni w zagłębiu węgla brunatnego  „Gubin – Brody” połoŜonym w 

okolicach: Gubin, Lubsko i Brody. Wśród innych surowców regionu wymienić naleŜy rudy 

miedzi, piaski i Ŝwiry (głównie w dolinie rzeki Bóbr), surowce ceramiczne, kredę jeziorną, 

surowce ilaste do produkcji materiałów ogniotrwałych i wyrobów kamionkowych, torf, sól 

kamienną i potasową. 

Województwo wyróŜnia się pod względem korzystnych warunków klimatycznych. 

Jest jednym z najcieplejszych regionów Polski, w Słubicach znajduje się tzw. „polski biegun 

ciepła”. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ponad 8 oC, a w Gorzowie i Zielonej 

Górze 10 oC. Roczne amplitudy temperatur są niŜsze niŜ w innych regionach kraju. Wiosna 

pojawia się wcześnie, lato jest długie i ciepłe, a zima krótka i łagodna. Pokrywa śnieŜna 

utrzymuje się zaledwie 40-50 dni. Opady są niewysokie, ich roczne sumy wynoszą 550-600 

mm. Okres wegetacyjny jest długi i wynosi 215-225 dni. Korzystne warunki klimatyczne 

sprawiają, Ŝe w województwo lubuskie posiada tradycje w uprawie winorośli. 
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Jednym  z najcenniejszych zasobów województwa są wody. Całość województwa leŜy 

w dorzeczu Odry, a głównymi rzekami są: Odra, Nysa ŁuŜycka, Bóbr, Warta, Noteć i Obra. 

Gęstość sieci rzecznej wynosi 329 m/km2. Średni roczny odpływ Odry (po połączeniu z 

wodami Warty) wynosi 17,7 km3 co stanowi około 27% całkowitego odpływu rocznego z 

terenów Polski. Rzeki mają istotne znaczenie dla gospodarki regionu, zwłaszcza jako źródło 

energii. Na rzekach Bóbr, Kwisa i Nysa ŁuŜycka funkcjonuje zespół siedemnastu elektrowni 

wodnych o łącznej mocy 103 MW. Największą z nich jest elektrownia w Dychowie (79,5 

MW). Rzeki niegdyś odgrywały istotną rolę w transporcie. Obecnie trwają prace nad 

rewitalizacją szlaków wodnych Odry, Warty i Noteci, które jako fragment międzynarodowej 

drogi wodnej E7, łączyły się będą z systemem dróg wodnych Europy Zachodniej. Niestety 

znaczenie duŜych rzek dla turystyki jest ograniczone wysokim stopniem ich zanieczyszczenia. 

Największe rzeki województwa na przewaŜającej długości prowadzą wody pozaklasowe. 

NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe stan wód w województwie ulega poprawie. Związane jest to ze 

spadkiem ilości ścieków przemysłowych oraz znacznym ograniczeniem ścieków 

komunalnych, które nastąpiło w wyniku budowy nowych i modernizacji istniejących 

oczyszczalni ścieków. Odra oraz Warta są rzekami Ŝeglownymi i obecnie organizowane są po 

nich rejsy statkami turystycznymi. Kajakarstwo natomiast popularne jest głównie na 

mniejszych rzekach: Bobrze, Obrze, Pliszce, Drawie, Obrzycy. 

WaŜnym bogactwem województwa, zwłaszcza z punktu widzenia rozwoju turystyki, 

są jeziora. Na całym obszarze występuje 519 jezior, które zajmują 0,9% ogółu powierzchni, 

26 z nich ma powierzchnię ponad 100 ha. Wysoki współczynnik jeziorności (2-3%) 

charakteryzuje północną część województwa, leŜącą w zasięgu ostatniego zlodowacenia. 

Największym jest jezioro Sławskie (817,3 ha). Jeziora dają moŜliwość rozwoju sportów 

wodnych (Ŝeglarstwa, kajakarstwa). Bardzo popularne wśród Ŝeglarzy są centralne części 

województwa (okolice Lubniewic i Łagowa) oraz jez. Sławskie. Najciekawszym szlakiem dla 

turystyki kajakowej jest liczący ponad 200 km Lubuski Szlak Wodny, który prowadzi od 

Sławy do Skwierzyny (m.in. przez jeziora Sławskie, Chobienieckie, Ząbszyńskie, 

Bledzewskie). Jeziora są takŜe atrakcyjne dla uprawiania wędkarstwa. W ich czystych 

wodach Ŝyją sielawy, pstrągi, lipienie, amury, trocie, liny, szczupaki, karasie, sumy, płocie, 

leszcze, okonie, sandacze, węgorze oraz wiele innych gatunków.  Wędkarze najczęściej 

odwiedzają jeziora Łagowskie i Trześniowskie oraz rejon Ośna Lubuskiego, Pszczewa, 

Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Lubrzy (Turystyka w województwie lubuskim w 2009 r., 

2010, s. 11). 
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Warunki glebowe w województwie nie sprzyjają rozwojowi rolnictwa, co sprawia, Ŝe 

uŜytki rolne stanowią zaledwie 36% ogólnej powierzchni. PrzewaŜają mało urodzajne gleby 

bielicowe i pseudobielicowe, które w większości zajmowane są przez zbiorowiska leśne. W 

dolinach rzecznych częste są mady, wykorzystywane najczęściej przez łąki i pastwiska. 

Znaczne powierzchnie zajmują takŜe gleby typu bagiennego, równieŜ często zajmowane 

przez uŜytki zielone. Gleby brunatne – jedne z najlepszych gleb w województwie - pokrywają 

niestety jedynie niewielką jego powierzchnię. Występują głównie w okolicach Wschowy, 

Nowego Miasteczka, Sieniawy i śagania. Wysoko produktywnymi, lecz równieŜ nielicznymi 

są czarne ziemie, których największe powierzchnie znajdują się w gminach Brody, Gubin, 

Krosno Odrzańskie, Lubsko, Nowe Miasteczko, Strzelce Krajeńskie, Szczaniec, 

Szlichtyngowa, Świebodzin, Wschowa (Stan środowiska w województwie lubuskim w 2005 r. 

2006). Wśród uŜytków rolnych przewaŜają gleby V i VI klasy, które stanowią  44% ogólnej 

powierzchni gruntów. Gleby średnie (IV klasy) pokrywają 36% terenu, gleby dobre (III klasy) 

-  18%, bardzo dobre (II klasy) - zaledwie 0,4%, a gleby I klasy w województwie nie 

występują. Warunki przyrodnicze województwa dla produkcji rolniczej oceniane są jako 

przeciętne (Stan środowiska w województwie lubuskim w 2005 r. 2006). 

Województwo lubuskie jest najsilniej zalesionym województwem w kraju i lasy są jednym z 

najwaŜniejszych bogactw naturalnych tego regionu. W 2009 r. zajmowały one 48,9% ogółu 

powierzchni, co znacznie przekraczało średnią krajową, która wynosiła wówczas 29,1%. Na 

uwagę zasługuje fakt, Ŝe lesistość województwa wzrasta. NajwyŜsza lesistość (60%) cechuje 

powiat krośnieński (tab. 1), w najsilniej zalesionej gminie powiatu i całego województwa – 

Bytnicy, lasy zajmują 77% obszaru. Na jednego mieszkańca województwa przypada 0,7 ha 

lasów, a średnio w Polsce 0,2 ha. W zbiorowiskach leśnych dominują bory sosnowe. Na 

uwagę zasługuje występowanie duŜych, zwartych kompleksów leśnych, wśród których 

wymienić naleŜy: Puszczę Rzepińską, Bory Zielonogórskie, Bory Sulęcińsko-Skwierzyńskie. 

Częściowo na terenie województwa leŜą równieŜ puszcze: Notecka, Gorzowska, Drawska 

oraz Bory Dolnośląskie. 99% powierzchni lasów naleŜy do Skarbu Państwa i jest zarządzana 

przez cztery Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych: w Zielonej Górze, Szczecinie, 

Poznaniu i Wrocławiu. Oprócz lasów znaczne powierzchnie zajmują takŜe łąki i pastwiska, 

stanowiące 9,8% powierzchni województwa. DuŜe powierzchnie lasów i łąk, przy niewielkim 

stopniu zabudowania terenu (grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią jedynie 4,3% 

powierzchni województwa) sprawiają, Ŝe tereny te wyróŜniają się wysoką atrakcyjnością dla 

turystyki, a zwłaszcza form turystyki nastawionej na kontakt z przyrodą. 
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  Tabela 1. Udział lasów i obszarów chronionych w powierzchni  
województwa lubuskiego 

Jednostki administracyjne 
Powierzchnia 
lasów w % 

Powierzchnia 
obszarów 

chronionych w 
% 

Powierzchnia parków 
narodowych  
i rezerwatów 
przyrody w % 

Powiat gorzowski 43,97 55,53 3,56 

Powiat międzyrzecki 52,25 31,56 0,23 

Powiat słubicki 46,66 39,49 0,56 

Powiat strzelecko-drezdenecki 49,65 72,69 4,75 

Powiat sulęciński 55,12 51,79 4,29 

Miasto Gorzów Wielkopolski 4,64 5,15 0,93 

Powiat krośnieński 59,87 27,23 0,01 

Powiat nowosolski 38,59 22,31 0,16 

Powiat świebodziński 41,95 33,14 0,19 

Powiat zielonogórski 49,90 29,45 0,12 

Powiat Ŝagański 46,27 26,07 0,14 

Powiat Ŝarski 53,30 44,78 0,28 

Powiat wschowski 38,77 26,33 0 

Miasto Zielona Góra 43,87 0 0 

Podregion gorzowski 49,05 49,54 2,66 

Podregion zielonogórski 48,76 30,56 0,13 

Województwo lubuskie 48,9 38,86 1,24 
  Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS, stan w 2009 r. 

Najcenniejsze tereny województwa objęte zostały ochroną prawną. Obszary chronione 

zajmują łącznie 38,9% ogółu powierzchni, co przewyŜsza średnią wartość dla kraju, 

wynoszącą 32%. Na jednego mieszkańca przypada 5381 m2 obszarów chronionych – 

dwukrotnie więcej niŜ średnio w Polsce. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe aŜ 80% 

powierzchni obszarów chronionych i 31% powierzchni województwa stanowią obszary 

chronionego krajobrazu, a więc tereny o stosunkowo niskim reŜimie ochronnym (tab. 2). Ich 

istnienie z jednej strony sprzyja zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z 

drugiej pozwala na szerokie wykorzystanie tych terenów przez człowieka, m.in. dla rozwoju 

turystyki. 

Wśród dwóch podregionów województwa wyŜsza wartość przyrodnicza cechuje 

podregion gorzowski, w którym niemal połowa terenów objęta została ochroną prawną, a 3% 

powierzchni znajduje się w granicach parków narodowych oraz rezerwatów przyrody (tab. 2). 

W północnej części podregionu leŜą obydwa istniejące w województwie parki narodowe 

(mapa 1). 
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 Tabela 2. Formy ochrony przyrody w województwie lubuskim (stan 2009r.) 

Formy ochrony 
przyrody 

Liczba obiektów 
(w tym połoŜone 
częściowo w woj. 

lubuskim) 

Powierzchnia w 
ha, na terenie 

woj. lubuskiego 

% powierzchni 
województwa 

% ogólnej 
powierzchni 

obszarów 
chronionych w 
województwie 

Parki narodowe 2 (1) 13642,8 0,98 2,51 

Rezerwaty przyrody 59 3674,1 0,26 0,68 

Parki krajobrazowe 8 (4) 76933,4 5,50 14,16 

Obszary 
chronionego 
krajobrazu 

38 436441,8 31,20 80,30 

Stanowiska 
dokumentacyjne 

1 5,6 0,00 0,00 

UŜytki ekologiczne 297 3021,4 0,22 0,55 

Zespoły 
przyrodniczo-
krajobrazowe 

11 9783,0 0,70 1,80 

Razem 416(411) 543 502,1 38,86 100,00 

 Źródło: Ochrona środowiska 2010. 

W województwie istnieją dwa parki narodowe: Ujście Warty i Drawieński. Park 

Narodowy Ujście Warty leŜy w całości w granicach województwa i liczy 8074 ha. Utworzony 

został w 2001 r. z połączenia rezerwatu „Słońsk” i części Parku Krajobrazowego Ujście 

Warty. Park obejmuje unikalne tereny podmokłe będące jedną z najwaŜniejszych w Polsce 

ostoi ptaków wodnych i błotnych. W granicach Parku stwierdzono występowanie 245 

gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Wśród nich 26 naleŜy do gatunków ginących w skali 

świata. Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe Park jest takŜe chroniony prawem międzynarodowym 

w ramach konwencji ramsarskiej (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających 

znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko Ŝyciowe ptactwa wodnego). 

Drawieński Park Narodowy o łącznej powierzchni 114,4 km2 połoŜony jest w granicach 

trzech województw. Największy jego fragment, o powierzchni 55,9 km2 znajduje się na 

terenie województwa lubuskiego. W Parku chronione są głównie ekosystemy leśne (stanowią 

one 84% powierzchni Parku) oraz wodne (8%).  

W województwie lubuskim utworzono 8 parków krajobrazowych, z których cztery 

leŜą w całości na terenie województwa. Największymi parkami są Ujście Warty (18 734 ha), 

oraz Łuk MuŜakowa (18 200 ha). Pozostałymi parkami są: Barlinecko-Gorzowski,  Łagowski, 

GryŜyński, Krzesiński i Przemęcki. Wszystkie parki krajobrazowe naleŜą do Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Najmłodszym z 

parków jest PK Łuk MuŜakowa, utworzony w 2001 r. W jego granicach znajduje się część 
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Parku MuŜakowskiego – rozległego kompleksu parkowego o powierzchni 560 ha, 

rozciągającego się obydwu stronach granicy państwa, biegnącej wzdłuŜ Nysy ŁuŜyckiej. Park 

ten w 2004 r. wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako obiekt 

transgraniczny. Jest to jedyny obiekt województwa lubuskiego umieszczony na Liście 

UNESCO. Ponadto w 2009 r. fragment Łuku MuŜakowa uznany został za Geopark Krajowy. 

Trwają starania o włączenie tego terenu do Europejskiej Sieci Geoparków. Utworzenie 

międzynarodowego, polsko-niemieckiego geoparku, naleŜącego do europejskiej sieci nie 

tylko podkreśli rangę miejsca, ale równieŜ będzie bodźcem dla rozwoju turystyki, w tym 

szybko rozwijającej się na świecie geoturystyki. 

Województwo lubuskie zostało takŜe włączone do międzynarodowej sieci obszarów 

chronionych Natura 2000. Tą formą ochrony objęto 28% terenów województwa. Obszary 

Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) obejmują 294 176 ha, a Specjalne Obszary Ochrony 

Siedlisk 188 539 ha.  

Mapa 1. Obszary chronione w województwie 

lubuskim  

Źródło: Krajowy raport mozaikowy. Stan Środowiska w województwach w latach 2000-2007, Inspekcja Ochrony 
Środowiska, Warszawa 2010. 
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2.3. Region atrakcyjny dla wyspecjalizowanych branŜ przemysłu 

Wskazać moŜna dwa główne filary kształtujące atrakcyjność Województwa dla rozwoju 

wyspecjalizowanych branŜ przemysłu, są to:  

1) cecha połoŜenia, 

2) wysokie parametry jakości środowiska przyrodniczego. 

Obydwa wskazywane filary są poniŜej przedmiotem syntetycznej charakterystyki, z 

wyraźnym ukierunkowaniem na identyfikację odpowiednich determinant rozwoju z 

Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące ocenę potencjału przyrodniczego 
 Na tle kraju województwo lubuskie wyróŜnia się wysokimi walorami przyrodniczymi. 
Na uwagę zasługuje bardzo wysoka lesistość, znaczny odsetek obszarów objętych ochroną 
prawną, w tym takŜe ochroną rangi międzynarodowej oraz relatywnie niskie 
zanieczyszczenie powietrza i wód. Rozległe kompleksy leśne oraz liczne obszary chronione 
mają niewątpliwie bardzo duŜe znaczenie marketingowe, są gwarancją dobrego stanu 
środowiska przyrodniczego i dają podstawę do kreowania pozytywnego wizerunku 
regionu. Sprzyjają więc rozwojowi turystyki (zwłaszcza jej form nastawionych na kontakt z 
przyrodą), ekologicznego rolnictwa oraz promowaniu produktów regionalnych i lokalnych. 
Jednocześnie istnienie rozległych obszarów o wysokich wartościach przyrodniczych w 
znacznym stopniu ogranicza moŜliwości korzystania z zasobów naturalnych i wymaga 
dostosowania przedsięwzięć do wraŜliwości siedlisk oraz zajmujących je gatunków roślin i 
zwierząt. DuŜe powierzchnie terenów cennych przyrodniczo w istotnym stopniu 
determinują więc moŜliwości i kierunki rozwoju gospodarczego terenów województwa. 
 Bogactwo ekosystemów leśnych, wodnych i wodno-błotnych oraz łąkowych w 
połączeniu z młodoglacjalną rzeźbą terenu stwarza dogodne warunki dla rozwoju turystyki 
- zarówno przyjazdów o charakterze poznawczym, jak i dla wypoczynku oraz turystyki 
aktywnej. Unikatowe w skali Polski i Europy są wartości ornitologiczne regionu. 
Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków międzynarodowej sieci 
Natura 2000 stanowią aŜ 21% powierzchni województwa (w krajach UE średnio 10%). 
ZauwaŜana w Polsce i Europie rosnąca popularność specjalistycznych form turystyki 
przyrodniczej moŜe stanowić szansę poprawy sytuacji ekonomicznej słabo 
zagospodarowanych terenów województwa.  
 Istnienie obszarów cennych przyrodniczo powinno w większym stopniu stać się 
elementem promocji regionu oraz czynnikiem rozwoju gospodarczego. Wzrost korzyści 
płynących z dobrze zachowanego środowiska przyrodniczego sprzyjał będzie budowaniu 
poparcia społecznego dla funkcjonowania obszarów chronionych, a tym samym ułatwi 
wprowadzenie trwałego i zrównowaŜonego rozwoju w województwie. 
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równoczesnym ukazywaniem koniecznych do przezwycięŜenia barier. NaleŜy teŜ zaznaczyć, 

Ŝe rozwaŜania koncentrują się na „potencjalnych” specjalizacjach. Istniejące obecnie 

specjalizacje przemysłu są przedmiotem bardziej szczegółowych analiz w dalszych częściach 

raportu, głównie podrozdział 3.2;  3,4 oraz 3.6. 

 

2.3.1. Geograficzne determinanty w rozwoju wyspecjalizowanych branŜ 

przemysłu  

 W tej grupie determinant znaczenie podstawowe dla województwa lubuskiego mają 

takie właściwości, jak: 

� przygraniczność, 

� połoŜenie względem obszarów wysokiej koncentracji procesów społeczno-gospodarczych, 

� połoŜenie w sieciach korytarzy transportowych. 

 Z punktu widzenia atrakcyjności lokalizacyjnej, przygraniczność ma znaczenie 

bezpośrednie i pośrednie. W pierwszym znaczeniu  tworzy ona moŜliwość współpracy 

pomiędzy róŜnymi instytucjami, o odmiennej „kulturze” i poziomie rozwoju, mogącymi 

przesądzać o kształtowaniu klimatu przedsiębiorczości, czy teŜ zawiązywaniu się wspólnych 

inicjatyw w postaci firm o mieszanym kapitale. W tym przypadku duŜe znaczenie ma 

aktywność władz lokalnych i władz regionu, tworzących we współpracy z partnerami po 

drugiej stronie granicy, odpowiednie warunki i klimat do podejmowania współpracy przez 

sektor prywatny.  

 W przygraniczności widzieć naleŜy równieŜ czynnik „psychologicznego” oddziaływania 

na potencjalnych inwestorów (interpretacja pośrednia). W przypadku województwa 

lubuskiego przesądzające znaczenie ma atrakcyjność naszego zachodniego sąsiada związana 

zarówno z wielkością rynków zbytu, jak i moŜliwościami współpracy z wyspecjalizowanymi, 

waŜnymi dla niektórych branŜ, instytucjami o światowym standardzie. RównieŜ i w 

odniesieniu do tego aspektu „walorów” Województwa, moŜliwość praktycznego ich 

uaktywnienia w duŜym stopniu zaleŜy od umiejętnego marketingu nakierowanego na 

inwestora zagranicznego o z góry zakładanej geografii pochodzenia.  

 Kolejną waŜną potencjalną korzyścią wynikającą z połoŜenia Województwa jest bliskość 

obszarów wysokiej koncentracji procesów społeczno-gospodarczych, w tym głównie duŜych 

miast. Atrakcyjność w tym przypadku warunkowana jest bliskością m.in. Berlina, Cottbus, 

Wrocławia, Poznania, a takŜe mniejszych, ale licznych miast po obu stronach granicy 
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państwowej. Przesądza to o potencjalnych rynkach zbytu i moŜe być waŜnym atutem w 

rozwoju przemysłów o popytowo zorientowanych czynnikach lokalizacji: głównie przemysł 

spoŜywczy, ale takŜe np. samochodowy, materiałów budowlanych, a w pewnym zakresie 

meblarski. Dwie kwestie wymagają jednak zasygnalizowania: Po pierwsze, naleŜy mieć 

świadomość, Ŝe w miarę postępu technologicznego odległość (bliskość) traci nieco na 

znaczeniu. Jest to ogólna prawidłowość, co prawda ujawniająca się w dłuŜszych dopiero 

przedziałach czasu. Powinna jednak być brana pod uwagę w kształtowaniu długookresowej 

polityki rozwoju regionu, np. odzwierciedlanej odpowiednimi programami strategicznymi. Po 

drugie, bardzo istotnym czynnikiem komplementarnym względem „bliskości fizycznej” jest 

dostępność determinowana infrastrukturą transportową.  

 WaŜnym czynnikiem kształtującym atrakcyjność inwestycyjną regionu jest połoŜenie 

Województwa względem wysokiej rangi europejskich korytarzy transportowych. Aktualna 

sytuacja w tym względzie omawiana jest w dalszych częściach raportu (m.in. zob. mapa 10 w 

rozdziale 3 oraz mapa 24 w rozdziale 4). Województwo przecinają trzy, istotne dla rozwoju 

układu komunikacyjnego, korytarze transportowe. Wszystkie trzy są w trakcie budowy, 

przebudowy lub modernizacji odpowiedniej infrastruktury. Docelowe parametry ich 

„przepustowości” są bardzo obiecujące w utrwaleniu znaczącego miejsca układu 

transportowego w kształtowaniu atrakcyjności lokalizacyjnej regionu.  

 Poprawa skuteczności wykorzystania omawianych geograficznych determinant 

atrakcyjności lokalizacyjnej województwa lubuskiego z pewnością warunkowana będzie 

zaistnieniem innych, komplementarnych czynników. Są one charakteryzowane w dalszych 

rozdziałach raportu. Dopiero łącznie tworzyć one mogą wystarczającą masę krytyczną dla 

odczuwalnego wzrostu zainteresowania potencjalnych inwestorów oferowanymi przez 

Województwo korzyściami lokalizacji. Wśród najbardziej pilnych do przełamania barier 

naleŜy wymienić stan ogólnie rozumianego środowiska dla innowacyjnego rozwoju, w tym 

szczególnie instytucji badawczo-rozwojowych – jest to przedmiotem dalszych analiz. 

 

2.3.2. Środowisko przyrodnicze jako determinanta rozwoju 

wyspecjalizowanych branŜ przemysłu 

W odniesieniu do branŜ o tzw. „swobodnej lokalizacji” zauwaŜa się współcześnie istotny 

wzrost znaczenia czynników nawiązujących do stanu środowiska przyrodniczego. Co waŜne, 

dotyczy to nawet przemysłów, których technologie nie stawiają wyraźnych warunków w tym 
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względzie. W takich przypadkach uwaŜa się, Ŝe środowisko przyrodnicze odgrywa 

wizerunkową rolę w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej firm. Rola ta wydaje się być coraz 

wyŜsza. Charakterystyczne jest, Ŝe dotyczy w szczególności przemysłów o zaawansowanych 

technologiach. Najczęściej wymienianymi czynnikami lokalizacji przemysłów high-tech, w 

kolejności ich znaczenia są: 

� duŜe zasoby finansowe na badania innowacyjne i testowanie wyrobów, w tym tzw. 

kapitał ryzyka, 

� bliskie sąsiedztwo wyŜszych uczelni i innych placówek naukowych prowadzących 

badania podstawowe i kształcących kadry,  

� wysoko kwalifikowana kadra inŜynierska i ekonomiczna (marketing),  

� dobra infrastruktura komunikacyjna ułatwiająca szybki kontakt konstruktorów z innymi 

ośrodkami,  

� czyste środowisko niezbędne w procesach technologicznych produkcji, np. czyste 

powietrze przy produkcji półprzewodników,  

� atrakcyjny krajobraz wpływający na intensywność i efektywność pracy umysłowej. 

MoŜna uznać, Ŝe województwo lubuskie w pełni dysponuje dwoma ostatnimi 

czynnikami. Są to jedyne niemobile (trudno mobilne) – m.in. w sensie moŜliwej zmiany - 

czynniki lokalizacji, i z tego teŜ względu bardzo cenne. Pozostałe bowiem czynniki są „do 

nabycia”. Walory środowiska przyrodniczego relatywnie obszernie naświetlone zostały w 

poprzednim podrozdziale. Nie ma wątpliwości, iŜ Województwo dysponuje wysoką wartością 

kapitału w tym względzie. Jest on niewątpliwie sprzyjający lokalizowaniu się w regionie 

bardzo poŜądanych branŜ przemysłu, a więc ekologicznie czystych, nowoczesnych i o 

wysokiej jednocześnie stymulacji ogólnego rozwoju cywilizacyjnego Województwa. Obok 

bardziej wyszukanych dziedzin wysokich technologii dotyczyć to moŜe przemysłu 

farmaceutycznego, elektronicznego, precyzyjnego, w tym zwłaszcza optycznego.  

 Osobną dziedziną integralnie związaną ze środowiskiem przyrodniczym jest biznes 

oparty na rozwoju ruchu turystycznego. MoŜliwościom rozwoju turystyki w województwie 

poświęcono podrozdział następny, w którym turystyka dokumentowana jest jako potencjalny 

biegun rozwoju. Projektując odpowiednią politykę rozwoju naleŜy mieć na uwadze, Ŝe 

podejmowane muszą być działania nie tylko tworzące warunki dla wzrostu ruchu 

turystycznego, ale równieŜ dla rozwoju firm bazujących na tym ruchu. Rozwój ruchu 

turystycznego jest bowiem warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla inicjowania 

rozwoju regionu poprzez turystykę.  
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2.4. Region o duŜym potencjale rozwoju turystyki 

2.4.1. Uwarunkowania i szanse rozwoju turystyki 

Województwo lubuskie dzięki wysokim walorom przyrodniczym i kulturowym stanowi 

bardzo atrakcyjny teren dla rozwoju turystyki. Istotnym atutem regionu jest dogodne 

połoŜenie przy międzynarodowych trasach Moskwa – Berlin (E30), Malmö – Praga (E65) 

oraz Wrocław – Berlin (E36). Korzystna jest takŜe lokalizacja względem ośrodków emisji 

ruchu turystycznego. W promieniu 100 km (w linii prostej) od granic województwa leŜą: 

Berlin, Drezno, ChociebuŜ, Poznań i Szczecin. Rozwojowi turystyki sprzyja równieŜ 

przygraniczne połoŜenie województwa. Granica państwa, która niegdyś była barierą rozwoju 

turystyki, obecnie (zwłaszcza po wejściu do strefy Schengen) jest czynnikiem podnoszącym 

atrakcyjność tych terenów. 

Przyrodniczy charakter regionu i jego niska gęstość zaludnienia stwarzają szerokie 

moŜliwości rozwoju turystyki wypoczynkowej, kwalifikowanej oraz poznawczej, w tym 

takŜe kreowania specjalistycznej oferty np. dla ekoturystyki, turystyki wodnej, konnej. 

Bogactwo walorów antropogenicznych oraz interesująca przeszłość historyczna dają szansę 

rozwoju róŜnorodnych form turystyki kulturowej. Tranzytowe połoŜenie, sąsiedztwo granicy 

państwowej i bliskość duŜych ośrodków miejskich stwarzają dogodne warunki dla turystyki 

biznesowej i tranzytowej. 

 

Turystyka wypoczynkowa i agroturystyka 

W krajach Europy Zachodniej i Środkowej widoczny jest deficyt obszarów o 

nieprzekształconym środowisku przyrodniczym i tradycyjnym krajobrazie kulturowym. 

Tereny takie cieszą się rosnącą popularnością wśród turystów. Województwo lubuskie – 

kraina lasów i pojezierzy, o mało zanieczyszczonym środowisku, stwarza dogodne warunki 

dla rekreacji. Aktualnie w województwie dominują tradycyjne formy turystyki 

wypoczynkowej, rozwijające się głównie w oparciu o istniejącą bazę ośrodków 

wypoczynkowych. Przyjazdy o charakterze wypoczynkowym koncentrują się głównie w 

rejonach Pojezierzy Lubuskiego i Sławskiego. Rosnącą popularność zyskuje agroturystyka. 

Niestety baza obiektów agroturystycznych jest bardzo słabo rozwinięta. Największą 

pojemnością gospodarstw agroturystycznych dysponują powiaty strzelecko-drezdeński, 
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międzyrzecki i krośnieński. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe liczba gospodarstw rolnych 

szukających dodatkowego źródła dochodów w turystyce wzrasta. Na przełomie 1999/2000 r. 

w województwie istniało ok. 100 gospodarstw agroturystycznych, a w 2008 r. juŜ ok. 170. 

Bierny wypoczynek zazwyczaj łączony jest z turystyką aktywną: pieszymi 

wędrówkami, wycieczkami rowerowymi, turystyką wodną, wędkarstwem itp. Bardzo 

popularne są równieŜ przyjazdy na grzybobranie. Ofertę wypoczynkową wzbogacają rejsy 

statkami spacerowymi po największych rzekach i akwenach wodnych. Niestety w 

nielicznych obiektach turystycznych widoczna jest specjalizacja i tworzenie oferty 

odpowiadającej potrzebom turystów o określonym profilu. Słabo rozwinięty jest równieŜ 

wachlarz usług towarzyszących turystyce wypoczynkowej, brakuje zintegrowanych 

produktów turystycznych3, które pozwoliłyby szerzej wykorzystać lokalne zasoby 

przyrodnicze i kulturowe (np. kulinarne). Przykład stanowić mogą tradycje winiarskie 

regionu, które powinny być w większym stopniu elementem rozwoju i promocji turystyki. W 

2008 r. z inicjatywy Zielonogórskiego Stowarzyszenia winiarskiego oraz grupy pszczelarzy 

wytyczono Lubuski Szlak Miodu i Wina, będący przykładem produktu sieciowego, 

łączącego róŜnorodne wydarzenia i usługi oferowane przez winiarzy, pszczelarzy, 

gospodarstwa agroturystyczne (10 lat województwa lubuskiego 2010). Rosnąca popularność 

enoturystyki oraz wzrost zainteresowania tradycyjnymi produktami, który widoczny jest 

zarówno wśród turystów zagranicznych, jak równieŜ krajowych, stanowi istotną szansę 

rozwoju województwa i poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców. Dla zwiększenia 

dochodów płynących z turystyki wypoczynkowej konieczne jest równieŜ podjęcie działań 

zmierzających do obniŜenia stopnia jej sezonowości. NaleŜy kreować ofertę podnoszącą 

atrakcyjność ośrodków turystycznych poza sezonem wakacyjnym (np. organizacja imprez 

kulturalnych, rozwój usług Spa i Wellness).  

 

Turystyka kwalifikowana 

 Światowe trendy w turystyce wyraźnie wskazują na wzrost popularności turystyki 

aktywnej, w tym takŜe kwalifikowanej. Widoczny jest zarówno wzrost liczby uczestników 

tej turystyki, jak i proces dywersyfikacji jej form. 

                                                 
3 Zintegrowany produkt turystyczny to odpowiednio zaprojektowana kompozycja róŜnych dóbr turystycznych 
(walorów i atrakcji) oraz wszelkich usług umoŜliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie pobytu. 
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Wiodącymi formami turystyki aktywnej na terenie województwa lubuskiego są 

turystyka piesza, rowerowa, kajakowa, Ŝeglarska, konna, windsurfing, turystyka podwodna 

oraz wędkarstwo. W Województwie przygotowano gęstą sieć szlaków turystycznych, 

których zagęszczenie wynosi 40 km/100 km2. Na uwagę zasługuje rozwinięta sieć szlaków 

pieszych (2803 km), rowerowych (2116 km), konnych (565 km) i kajakowych 73 km. Dla 

Ŝeglarstwa najbardziej dogodnymi akwenami wodnymi są duŜe jeziora: Sławskie, Niesłysz 

Trześniowskie, Łagowskie, Zbąszyńskie. Dla turystyki kajakowej szczególnie atrakcyjne są 

rzeki: Drawa, Bóbr, Pliszka, Obra oraz Lubuski Szlak Wodny, wiodący ze Sławy do 

Skwierzyny (ponad 200 km.). NaleŜy podkreślić, Ŝe w stosunku do posiadanych walorów 

turystyka wodna w województwie jest słabo rozwinięta, co wynika m.in. ze słabo 

rozwiniętej specjalistycznej infrastruktury oraz oferty turystycznej. DuŜy potencjał rozwoju 

ma takŜe turystyka konna, dla której atrakcyjne tereny znajdują się we wszystkich powiatach 

województwa. Aktualnie w regionie funkcjonuje ok. 30 ośrodków jeździeckich, oferujących 

szeroki zakres usług (w tym równieŜ hipoterapię). Czyste wody jezior i bogactwo 

ichtiofauny stwarzają wspaniałe warunki dla wędkarstwa, którego zwolennikami są zarówno 

goście krajowi, jak i zagraniczni. Zwarte kompleksy leśne stwarzają dogodne warunki 

bytowania ssaków, w tym takŜe zwierzyny łownej, co czyni tereny województwa bardzo 

atrakcyjnymi dla turystyki myśliwskiej. Poligony wojskowe wykorzystywane są przez 

zwolenników jazdy samochodami terenowymi, motocyklami i quadami. W województwie 

uprawia się takŜe sporty powietrzne, a głównym ośrodkiem turystyki lotniczej jest Przylep 

(k. Zielonej Góry). Niestety stosunkowo słabo rozwijają się zimowe formy turystyki 

kwalifikowanej (np. narciarstwo biegowe, Ŝeglarstwo lodowe, łyŜwiarstwo, skiring). 

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury i promowanie tych form dałoby szansę zmniejszenia 

sezonowości ruchu turystycznego w ośrodkach turystycznych województwa. 

 

Turystyka przyrodnicza 

 Tereny cenne przyrodniczo, o wysokiej róŜnorodności biologicznej, niskim stopniu 

zagospodarowania stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki przyrodniczej i 

ekoturystyki. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny objęto ochroną prawną 

(por. rozdz. 2.2) znajdują się wśród nich obszary i obiekty o unikatowych wartościach. Na 

szczególną uwagę zasługuje bogactwo awifauny oraz występowanie ostoi ptasich o randze 

europejskiej. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe obszary najcenniejsze pod względem 

przyrodniczym niekoniecznie są terenami najbardziej atrakcyjnymi dla rozwoju turystyki. 
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Unikalne wartości przyrodnicze są niewątpliwie atrakcją dla turystów o specjalistycznych 

zainteresowaniach, lecz dla masowej turystyki nie zawsze przedstawiają wysoką wartość. Co 

więcej ruch turystyczny o charakterze wypoczynkowym powinien być na tych terenach 

ograniczany, powinny one być udostępniane przede wszystkim dla turystyki edukacyjnej oraz 

ekoturystyki (przyjazdów indywidualnych lub w małych grupach, w celach poznawczych). 

W województwie znajdują się dwa parki narodowe. Obydwa mają peryferyjne 

połoŜenie, bardzo słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i są stosunkowo rzadko 

odwiedzane przez turystów. W Drawieńskim PN w 2009 r. zanotowano 23 tys. 

odwiedzających, a w PN Ujście Warty 20 tys. (Ochrona środowiska 2010, Główny Urząd 

Statystyczny, Warszawa 2010). Relatywnie niska atrakcyjność ich terenów dla masowych 

form turystyki, podnosi ich wartość dla przybywających na te tereny miłośników przyrody 

(np. zwolenników obserwacji ptaków).  

Województwo jest równieŜ atrakcyjne dla osób zainteresowanych poznawaniem 

przyrody nieoŜywionej. Bardzo korzystne z punktu widzenia promocji geoturystyki jest 

utworzenie Geoparku Łuk MuŜakowa. 

Wybitne walory przyrodnicze województwa dla turystyki poznawczej są w niewielkim 

stopniu wykorzystywane i nie przynoszą istotnych korzyści ekonomicznych dla regionu. 

Przyczyną tego stanu jest głównie niedostateczny rozwój specjalistycznej, komercyjnej oferty. 

Oferta powinna w znacznej mierze zostać skierowana do turystów zagranicznych. 

Planując rozwój turystyki przyrodniczej i ekoturystyki naleŜy uwzględniać fakt, Ŝe 

mimo szybkiego wzrostu popularności formy te są i zapewne pozostaną niszowymi. W skali 

województwa powinny więc być traktowane jedynie jako formy uzupełniające. Istotne 

znaczenie mogą mieć natomiast w skali lokalnej, na terenach słabo zaludnionych i 

jednocześnie bardzo cennych przyrodniczo (np. w parkach narodowych i ich otoczeniu). 

 

Turystyka kulturowa   

Niewykorzystany potencjał dla rozwoju turystyki stanowią równieŜ walory kulturowe. 

Licznie zachowane historyczne miejscowości z zabytkowymi układami urbanistycznymi, 

zamki, pałace, dwory, zabytki budownictwa sakralnego, dawne fortyfikacje, zabytkowe 

układy ruralistyczne oraz obiekty gospodarcze i przemysłowe. Wśród waŜniejszych zespołów 

miejskich wymienić moŜna m.in. Babimost, Bytom Odrzański, Drezdenko, Iłową, KoŜuchów, 

Ośno Lubuskie, Szprotawę, Zieloną Górę, śary. Zamki (z których 22 wpisano do rejestru 

zabytków) zachowały się m.in. w KoŜuchowie, Łagowie (zamek joannitów), Sulechowie, 
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Świebodzinie. Wśród zespołów pałacowo-parkowych wskazać naleŜy Brody, Lubniewice, 

Międzyrzecz, śary, śagań.  127 pałaców (w tym takŜe w miastach) i 77 dworów wpisano do 

rejestru zabytków. Spośród załoŜeń parkowych najbardziej znanym jest transgraniczny Park 

MuŜakowski, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bardzo licznie na terenie 

województwa występują cenne obiekty sakralne (498 z nich wpisano do rejestru zabytków). 

Wśród waŜniejszych wymienić moŜna klasztory np. Gościkowie (ParadyŜ), Wschowie, 

śaganiu (wpisany na Listę Pomników Historii), Katedrę Wniebowzięcia NMP w Gorzowie 

Wielkopolskim, gotyckie kościoły farne (np. w KoŜuchowie, Lubsku, Szprotawie, śarach), 

kościoły drewniane (np. w Klępsku, Chlastawie).  

Zabytkowe miejscowości i obiekty połączone zostały tematycznymi szlakami 

turystycznymi, m.in.: Szlakiem Średniowiecznych Fortyfikacji Miejskich, Szlakiem 

Zabytkowych Ratuszy, Szlakiem Gotyckich Kościołów Farnych, Szlakiem Kamiennych 

Kościołów Wiejskich z XII-XIII w., Szlakiem Zabytkowych Kościołów Drewnianych, 

Szlakiem Zamków Obronnych, Szlakiem Templariuszy i Joannitów. 

Rozwojowi turystyki krajoznawczej sprzyja takŜe istnienie licznych muzeów, m.in. 

jednego z największych skansenów w Polsce - Parku Budownictwa Ludowego w Ochli, gdzie 

na obszarze 13 ha zgromadzono przykłady drewnianego budownictwa z czterech regionów: 

zachodniej Wielkopolski, wschodnich ŁuŜyc, Dolnego Śląska i obszaru środkowolubuskiego. 

Województwo lubuskie słynie takŜe z interesujących walorów dla rozwoju turystyki 

militarnej, wśród których wymienić naleŜy przede wszystkim fortyfikacje Międzyrzeckiego 

Rejonu Umocnionego - unikatowego w skali europejskiej kompleksu, który nie został jeszcze 

odpowiednio zagospodarowany dla ruchu turystycznego, a takŜe fortyfikacje Twierdzy 

Kostrzyn, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzoznowie. Liczne na tym terenie są takŜe 

miejsca pamięci narodowej, m.in. związane z obozami jenieckimi (Dobigniew, Słońsk, śagań 

i okolice). Dla turystyki poznawczej (industrialnej) interesujące mogą być równieŜ zabytki 

techniki (np. elektrownie wodne na Nysie i Obrze, Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej w 

Bogdańcu). Wśród form turystyki kulturowej istotne miejsce zajmuje takŜe turystyka 

religijna. NajwaŜniejszym ośrodkiem pielgrzymkowym jest Sanktuarium Matki BoŜej 

Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Przez województwo przebiega takŜe międzynarodowy 

Szlak św. Jakuba. 

Rozwój turystyki kulturowej województwo w duŜej mierze zawdzięcza 

organizowanym imprezom kulturalnym, na które przybywają takŜe goście zagraniczni. Wśród 

bardziej znanych wydarzeń wymienić naleŜy: np. Letni Festiwal Muzyki Organowej i 
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Kameralnej w Iłowej, Międzynarodowe Forum Perkusji, Letnia Akademia Muzyczna, 

Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Turystyczną i śeglarską oraz Jarmark Michała w 

śaganiu, święto winobrania w Zielonej Górze.  

Rozwój turystyki kulturowej, w tym takŜe poznawczej ogranicza zły stan techniczny 

części obiektów oraz brak odpowiedniego udostępnienia turystycznego. Wiele miejscowości i 

obiektów zabytkowych wymaga rewitalizacji. Nieliczne są ponadto przykłady adaptowania 

obiektów zabytkowych, np. pałaców, dworów, zamków na cele turystyczne (np. jako 

obiektów hotelowo-konferencyjnych). Pozytywny przykład takiej adaptacji stanowi pałac w 

Mierzęcinie. Atrakcje kulturowe województwa są słabo promowane, brakuje markowych 

produktów turystycznych związanych z turystyką kulturową, w tym takŜe produktów 

łączących potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

 

Turystyka biznesowa 

Tranzytowe połoŜenie województwa i dobra dostępność komunikacyjna z duŜych 

ośrodków miejskich Polski i Niemiec stwarzają znaczny potencjał dla rozwoju turystyki 

biznesowej, głównie indywidualnych podróŜy słuŜbowych i tzw. „turystyki spotkań” 

(konferencje, seminaria, sympozja, szkolenia, itp.). Wykorzystanie tego potencjału jest bardzo 

istotne, ze względu na wysoką dochodowość turystyki biznesowej. Przyjazdy biznesowe 

wyróŜnia całoroczny charakter i bardzo niski stopień sezonowości. Ponadto największe 

natęŜenie podróŜy ma miejsce poza okresami urlopowymi i świątecznymi. 

Turystykę biznesową cechuje zapotrzebowanie na wysoki standard usług oraz łatwą 

dostępność szerokiego wachlarza usług towarzyszących (transportowych, biurowych, 

translatorskich, Spa i Wellness). Turystyka ta rozwija się przede wszystkim w ośrodkach 

miejskich wyróŜniających się dogodną dostępnością komunikacyjną (sąsiedztwo autostrad, 

portów lotniczych). Wzrasta takŜe popularność spotkań urządzanych w niekonwencjonalnych 

miejscach, np. w zaadaptowanych na cele hotelowo-konferencyjne obiektach dworskich, 

pałacowych, poprzemysłowych. Województwo lubuskie posiada znaczną liczbę takich 

obiektów, które mogłyby zostać zaadaptowane na cele turystyczne. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe wysoka wartość przyrodnicza województwa oraz bogactwo 

historyczno-kulturowe jest tylko częścią atrakcyjności turystycznej, potencjałem, którego 

wykorzystanie uzaleŜnione jest od szeregu innych czynników, zwłaszcza wielkości i rodzaju 

zagospodarowania turystycznego. Od zagospodarowania turystycznego w duŜej mierze zaleŜą 

rozmiary i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego, a takŜe jego struktura i formy. 
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Charakter zagospodarowania turystycznego pośrednio przekłada się równieŜ na wielkość 

dochodów czerpanych z turystyki.  

Znaczenie turystyki w lokalnej gospodarce jest ponadto ściśle związane z 

zaangaŜowaniem miejscowych społeczności w przygotowanie oferty turystycznej oraz 

obsługę ruchu turystycznego. O niskim stopniu zaangaŜowania społeczności woj. lubuskiego 

w tworzenie i rozwój produktów turystycznych świadczyć moŜe fakt, Ŝe w całym 

województwie funkcjonują jedynie 4 lokalne organizacje turystyczne, obejmujące swym 

działaniem niewielki fragment regionu (Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne, Lokalna 

Organizacja Turystyczna Skwierzyna, Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemi Wschowskiej”, 

Stowarzyszenie Geopark Łuku MuŜakowa). 

 

 

2.4.2. Infrastruktura noclegowa 

W 2009 r. w województwie funkcjonowało 306 turystycznych obiektów zbiorowego 

zakwaterowania (w tym 191 całorocznych), dysponujących 23,3 tys. miejsc noclegowych (w 

tym 11,8 tys. całorocznych). Obszar skupiał 3,8% ogólnej pojemności bazy noclegowej 

kraju. Zagęszczenie miejsc noclegowych wynosiło 1,7 miejsca na 1 km2, było więc zbliŜone 

do średniego w Polsce (1,9 miejsca na 1 km2). 

Względem 2000 r. liczba obiektów noclegowych w województwie zmniejszyła się o 

2%, natomiast ogólna pojemność bazy wzrosła w tym czasie o 20%. W okresie tym 

zanotowano bowiem rozwój bazy typu hotelowego oraz ośrodków szkoleniowo-

wypoczynkowych, które są przewaŜnie obiektami o duŜej pojemności. Likwidowano 

natomiast mniejsze obiekty. 

W strukturze bazy noclegowej dominują hotele, ośrodki wczasowe i ośrodki 

szkoleniowo-wypoczynkowe (rys. 1 i 2), które skupiają ponad połowę miejsc noclegowych 

w województwie. W bazie noclegowej dominują obiekty średniej wielkości. Przeciętna 

pojemność obiektów typu hotelowego wynosiła w 2009 r. 60 miejsc noclegowych, a 

pozostałych obiektów – 89 miejsc.  
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Rysunek 1 Struktura obiektów noclegowych w woj. lubuskim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie  Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Rysunek 2  Struktura miejsc noclegowych w woj. lubuskim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie  danych GUS 

 

 

Baza noclegowa typu hotelowego ulokowana jest głównie w Zielonej Górze i 

Gorzowie Wielkopolskim oraz w miejscowościach połoŜonych przy międzynarodowej trasie 

Warszawa – Berlin. Powiaty słubicki, sulęciński i świebodziński skupiają 41% ogólnej 

pojemności bazy typu hotelowego, 20% miejsc noclegowych w tej bazie znajduje się w 

Zielonej Górze i Gorzowie (rys. 3 i mapa 2). 
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Mapa 2. Wielkość i struktura bazy noclegowej w gminach województwa lubuskiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz danych GUS. 
 
 

 

Rysunek 3. Pojemność bazy noclegowej typu hotelowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie  danych GUS, stan w 2009 r. 
 

W strukturze hoteli dominują obiekty średnich kategorii, 68% obiektów posiada dwie 

lub trzy gwiazdki. W województwie nie powstał dotychczas Ŝaden hotel o najwyŜszej 

kategorii. Hotele są zlokalizowane głównie w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim 
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oraz powiatach świebodzińskim (głównie w Świebodzinie i Łagowie) i słubickim (głównie 

w Słubicach) – rys. 4. 

 

 

Rysunek 4. Liczba i struktura hoteli 
Źródło: opracowanie własne na podstawie  danych GUS, stan w 2009 r. 
 

Baza noclegowa dla turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej koncentruje się 

głównie w powiatach wschowskim, świebodzińskim, międzyrzeckim, strzelecko-

drezdeńskim i sulęcińskim (rys. 5). Powiaty te skupiają 74% miejsc noclegowych w 

obiektach typu niehotelowego. NaleŜy zwrócić uwagę na wysoki stopień sezonowości bazy 

niehotelowej, jedynie 14% miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych ma charakter 

całoroczny. Największymi ośrodkami turystycznymi są Łagów (1,6 tys. miejsc 

noclegowych), Sława (1,5 tys. miejsc noclegowych, 2,8 tys. miejsc w całej gminie) i 

Drezdenko (1,3 tys. miejsc noclegowych w gminie). 
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Rysunek 5. Pojemność bazy noclegowej innej niŜ hotelowa 
Źródło: opracowanie własne na podstawie  danych GUS, stan w 2009 r. 
 

Dane GUS nie uwzględniają obiektów turystycznych indywidualnego 

zakwaterowania (gospodarstw agroturystycznych i pokoi gościnnych). Zgodnie z wynikami 

badań przeprowadzonych przez Instytut Turystyki w 2007 r. baza ta liczyła 335 obiektów, 

dysponujących 3966 miejscami noclegowymi (względem 2006 r. pojemność wzrosła o 

3,5%)4. Połowę kwater prywatnych, skupiającą 37% miejsc noclegowych, stanowiły 

gospodarstwa agroturystyczne. W strukturze obiektów noclegowych województwa, 

gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne mają istotny udział, gdyŜ ich liczba 

przewyŜsza liczbę obiektów zbiorowego zakwaterowania. Ze względu jednak na ich 

niewielką jednostkową pojemność (średnio 12 miejsc), w strukturze miejsc noclegowych 

mają stosunkowo niewielki udział (rys 6 i 7). 

 

                                                 
4 „Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2007 roku będące w ewidencji gmin” – 
badania wykonane przez Instytut Turystyki na zlecenie Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i 
Turystyki. 
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Rysunek 6. Udział obiektów indywidualnego zakwaterowania w ogóle obiektów 
noclegowych (stan 2007r) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Banku Danych 

 

 

 

Rysunek 7. Udział miejsc noclegowych w obiektach indywidualnego zakwaterowania w 
ogólnej pojemności bazy noclegowej (stan 2007r) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Banku Danych 

Lokalnych GUS. 
 

W porównaniu do innych regionów kraju baza gospodarstw agroturystycznych i 

pokoi gościnnych jest słabo wykształcona. Na 100 km2 w Województwie przypadają 2 

obiekty i 28 miejsc w obiektach indywidualnego zakwaterowania, w Polsce wartości te 

wynoszą odpowiednio 8 obiektów i 104 miejsca, a w województwie pomorskim 

dysponującym najlepiej rozwiniętą bazą tego rodzaju 31 obiektów i 490 miejsc.  
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Obiekty indywidualnego zakwaterowania w województwie lubuskim mają zazwyczaj 

charakter całoroczny, jedynie 23% z nich funkcjonowało wyłącznie w sezonie turystycznym. 

W Polsce 43% obiektów tej kategorii prowadzi działalność jedynie sezonowo. 

Największą liczbą gospodarstw agroturystycznych i pokoi gościnnych dysponują 

powiaty świebodziński (głównie gminy Łagów i Lubrza), krośnieński (Gubin, Bytnica), 

międzyrzecki (Trzciel, Bledzew) i strzelecko-drezdenski (Drezdenko, Dobigniew). W 

powiatach tych dominują obiekty całoroczne. Wysoka sezonowość wyróŜnia jedynie obiekty 

indywidualnego zakwaterowania w powiecie wschowskim, co wynika z charakteru turystyki 

nad jez. Sławskim (rys. 8, mapa 2). 

 

 

Rysunek 8. Pojemność bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki, stan w 2007 r. 
 

 

2.3.3. Ruch turystyczny 

W 2009 r. z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzystało 610,7 

tys. osób, którym udzielono 1307,1 tys. noclegów. Do 2008 r. w województwie widoczny 

był wzrost ruchu turystycznego, w 2009 r. liczba turystów notowanych w bazie noclegowej 

była o 13,2 % niŜsza niŜ w roku poprzednim. W skali Polski województwo lubuskie nie 

naleŜy do najczęściej odwiedzanych. Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej 

województw zachodniopomorskiego i dolnośląskiego jest trzykrotnie wyŜsza, a 

wielkopolskiego dwukrotnie. W województwie dominuje turystyka krótkookresowa; średnia 
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długość pobytu gości, którym udzielono noclegu w 2009 r. wynosiła 2,1 dnia, a gości 

zagranicznych 1,4 dnia. 

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe aŜ ¾ osób nocujących na terenie województwa korzysta 

z bazy typu hotelowego, a niemal połowa z hoteli (rys. 9). Tak duŜe znaczenie bazy 

hotelowej wskazuje na wysoki udział przyjazdów biznesowych i tranzytowych w ogólnej 

liczbie podróŜy do tego regionu. W strukturze udzielonych noclegów obiekty te mają nieco 

mniejsze znaczenie, gdyŜ przyjazdy biznesowe są zazwyczaj wizytami krótkoterminowymi. 

Goście korzystający z hoteli zatrzymywali się w nich średnio na 1,4 nocy. Często 

wykorzystywaną bazę noclegową stanowią takŜe ośrodki wczasowe i szkoleniowo-

wypoczynkowe (15,4% korzystających z noclegów i 32,3% udzielonych noclegów). 

Turystyka wypoczynkowa ma raczej długoterminowy charakter, gości korzystający z tych 

obiektów spędzali w nich średnio 4,5 nocy. 

 

Rysunek 9. Korzystający z miejsc noclegowych i udzielone noclegi wg rodzajów 
obiektów noclegowych 
Źródło: Turystyka w województwie lubuskim w 2009 r., 2010, s. 20. 
 

W województwie dominuje krajowy ruch turystyczny, goście zagraniczni stanowią ¼ 

ogółu korzystających z noclegów. W 2009 r. z noclegów na terenie województwa 

skorzystało 151,6 tys. obcokrajowców (o 18,1% mniej niŜ w 2007 r.). W porównaniu do 
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innych województw w kraju, frekwencja zagranicznych turystów kształtuje się na średnim 

poziomie i jest niŜsza niŜ w sąsiednich województwach mapa 3). 

 

Mapa 3. Województwa odwiedzane przez turystów zagranicznych w 2009 roku (w 
mln). 

Źródło: dane Instytutu Turystyki (www.intur.com.pl). 

 

Wśród gości zagranicznych dominują Niemcy, którzy stanowią 26% obcokrajowców 

korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Ponad 60% nocujących to turyści z 

krajów UE, a ponad 30% to goście ze WNP, zwłaszcza z Rosji i Białorusi (rys. 10 i mapa 4). 

 

Rysunek 10. Struktura obcokrajowców korzystających z obiektów noclegowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Turystyka w województwie lubuskim w 2009 r. 2010. 
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Mapa 4. Główne kierunki napływu turystów zagranicznych do województwa 
lubuskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
 

 

Goście zagraniczni w zdecydowanej większości wybierają obiekty hotelowe (83,3% 

noclegów), głównie hotele cztero- i trzygwiazdkowe, co oznaczać moŜe, Ŝe województwo 

jest przez nich odwiedzane głównie w ramach podróŜy słuŜbowych (Turystyka w 

województwie lubuskim w 2009 r. 2010). Goście zagraniczni najdłuŜej zatrzymują się na 

terenie powiatów krośnieńskiego i wschowskiego (3,6 i 3,2 dnia), a najkrócej w powiatach 

świebodzińskim i sulęcińskim (1,2 i 1,1 dnia). 

Ruch turystyczny w województwie rozłoŜony jest nierównomiernie, największa 

liczba turystów rejestrowana jest w bazie noclegowej powiatów świebodzińskiego, 

słubickiego i sulęcińskiego. Do tych powiatów przybywa takŜe największa liczba turystów 

zagranicznych. Najrzadziej odwiedzanymi są powiaty krośnieński i nowosolski. Udział 

turystów zagranicznych w tych powiatach jest niewielki. Obcokrajowcy bardzo rzadko 

odwiedzają równieŜ powiaty wschowski, Ŝagański, strzelecko-drezdenecki i gorzowski 

(rys.11). 
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Rysunek11. Korzystający z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  stan w 2009 r. 
 

NajwyŜszą intensywnością ruchu turystycznego wyróŜniają się: Gorzów 

Wielkopolski (105,6 tys. udzielonych noclegów w 2009 r.) oraz gminy Sława, Drezdenko, 

Słubice i Łagów. Ośrodki cieszące się wysoką frekwencją obcokrajowców wyraźnie 

koncentrują się wzdłuŜ drogi krajowej nr 2, głównie w gminach Słubice, Torzym, Łagów, 

Świebodzin, Trzciel. Ponadto wysoka frekwencja turystów zagranicznych notowana jest w 

Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze (w 2009 r. około 1/5 ogółu noclegów udzielono 

obcokrajowcom).  

Na terenach zlokalizowanych wzdłuŜ międzynarodowej trasy wschód-zachód 

dominuje turystyka biznesowa oraz tranzytowa, w której znaczny udział mają turyści 

zagraniczni. W pozostałych częściach Województwa zdecydowanie dominuje turystyka 

krajowa, która poza dwoma głównymi ośrodkami miejskimi ma charakter głównie 

wypoczynkowy (mapa 5). 



35 

 

 

Mapa 5. Główne ośrodki ruchu turystycznego 
* Za ośrodki ruchu międzynarodowego uznano gminy, w których co najmniej ¼ noclegów udzielono obcokrajowcom. 
Źródło: opracowanie własne, stan w 2009 r. 
 

2.3.4. Znaczenie funkcji turystycznej 

O rozwoju funkcji turystycznej świadczy przede wszystkim wielkość bazy noclegowej 

oraz intensywność jej wykorzystania. Poziom wyposaŜenia w bazę noclegową oraz 

intensywność uŜytkowania turystycznego przestrzeni nie odzwierciedla jednak miejsca 

turystyki w strukturze funkcjonalnej danego terenu. Informację o znaczeniu funkcji 

turystycznej uzyskać moŜna odnosząc wielkość bazy noclegowej do liczby mieszkańców 

danego terenu (wskaźnik Baretje-Deferta). W województwie lubuskim, gdzie gęstość 

zaludnienia jest relatywnie niska, nawet przy stosunkowo niskim poziomie wyposaŜenia 

terenu w infrastrukturę noclegową, turystyka moŜe odgrywać istotne znaczenie gospodarcze. 

Wskaźnik Baretie-Deferta najwyŜsze wartości przyjmuje w gminach Łagów, Lubniewice, 

Pszczew, Lubrza, Sława (odpowiednio 32, 30, 25, 24 i 22 miejsca noclegowe na 100 

mieszkańców) – mapa 6. W miastach Lubniewice i Sława wartość wskaźnika wynosi 42 i 38 

m.n./100 mieszkańców. W dobrze wykształconych ośrodkach turystycznych wskaźnik 

Baretje-Deferta przyjmuje wartości powyŜej 100 m.n./100 mieszkańców. 
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Mapa 6. Liczba miejsc noclegowych na 100 mieszkańców 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  stan w 2009 r. 

 

Wskaźnik Baretje-Deferta uwzględnia jedynie liczbę miejsc noclegowych, nie biorąc 

pod uwagę stopnia ich wykorzystania oraz sezonowości. Tymczasem w części gmin, gdzie 

dominuje turystyka wypoczynkowa, widoczna jest wysoka sezonowość ruchu. W gminach 

tych turystyka jest istotną funkcją, ale jedynie w okresie wakacyjnym. Do określenia 

znaczenia funkcji turystycznej w ciągu całego roku naleŜy wziąć pod uwagę moŜliwości 

recepcyjne oraz wielkość ruchu turystycznego w odniesieniu do powierzchni (Np, Tp) oraz 

liczby mieszkańców (Nm, Tm) 5.  

W pełni rozwiniętej funkcji turystycznej nie posiada Ŝadna z gmin województwa 

lubuskiego. Turystyka jest jedną z głównych funkcji jedynie w gminie Łagów. W większości 

gmin rozwój funkcji turystycznej jeszcze się nie rozpoczął lub funkcja ta jest w początkowym 

                                                 
5 Stopień rozwoju funkcji turystycznej obliczono metodą J. Warszyńskiej (1985), zestawiając cztery wskaźniki: 
liczbę miejsc noclegowych na 100 mieszkańców (Nm) i na 1 km2 (Np) oraz liczbę korzystających z noclegów na 
100 mieszkańców (Tm) i na 1 km2 (Tp). W pełni rozwiniętą funkcję turystyczną oznaczają wartości progowe: Nm, 
> 50; Np >50, Tm >500,  Tp >1000. 
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stadium rozwoju (mapa 7). Turystyka jest funkcją podstawową lub jedną z głównych w 

granicach miast: Lubniewice, Łagów, Sława, Słubice, Świebodzin, Torzym. 

 

 Mapa 7. Funkcja turystyczna w gminach województwa lubuskiego 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  stan w 2009 r. 
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Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące ocenę potencjalnej specjalizacji Województwa 
(podrozdział 2.3 i 2.4) 
1. Przeprowadzone w raporcie analizy (w części są przedmiotem dalszych rozdziałów) 

uzasadniają predyspozycje Województwa dla  rozwoju dwóch ogólnych specjalizacji, a 
mianowicie:  
a) region atrakcyjny dla wyspecjalizowanych branŜ przemysłu, 
b) region o duŜym potencjale rozwoju turystyki. 

2. Województwo posiada dobre potencjalne moŜliwości dla rozwoju wyspecjalizowanych branŜ 
przemysłu. Wynikają one z dwóch głównych grup determinant, a to: geograficznych oraz 
przyrodniczych. Pierwsza grupa wiąŜe się z  przygranicznością, połoŜeniem względem 
obszarów wysokiej koncentracji procesów społeczno-gospodarczych, a takŜe z połoŜeniem w 
sieciach korytarzy transportowych. Druga grupa determinant nawiązuje do stawianych przez 
niektóre branŜe przemysłu wymagań dotyczących stanu środowiska przyrodniczego. 

3. BranŜami o potencjalnym znaczeniu dla województwa lubuskiego w świetle pierwszej grupy 
determinant wydają się być: przemysł spoŜywczy i meblarski (dalsze umacnianie pozycji), 
samochodowy, materiałów budowlanych. W nawiązaniu do grupy determinant związanych ze 
środowiskiem przyrodniczym wskazać moŜna: przemysł farmaceutyczny, elektroniczny, 
precyzyjny, w tym zwłaszcza optyczny. Szczególne znaczenie mogą mieć oczywiście firmy 
turystyczne. 

4. Jednym z warunków rozwoju wyspecjalizowanych branŜ przemysłu jest stopniowe nadrabianie 
opóźnień w zakresie sektora badawczo-rozwojowego, a takŜe umacnianie znaczenia korytarzy 
transportowych. 

5. Województwo posiada wysoki potencjał walorów przyrodniczych i kulturowych, który w 
połączeniu z dogodnym połoŜeniem względem ośrodków emisji ruchu turystycznego i 
głównych szlaków komunikacyjnych daje szerokie moŜliwości rozwoju turystyki na tym 
terenie. Potencjał ten jest wykorzystywany w nieznacznym stopniu.  

6. Rozwój funkcji turystycznej w większości gmin Województwa jeszcze się nie rozpoczął, lub 
jest dopiero w początkowej fazie. Zaledwie w kilku gminach turystyka zajmuje istotne miejsce 
w gospodarce. 

7. Istniejąca infrastruktura noclegowa jest wykształcona słabo i nierównomiernie, a w jej 
strukturze dominują obiekty stworzone głównie na potrzeby turystyki biznesowej i tranzytowej 
oraz tradycyjnych form turystyki wypoczynkowej. Baza noclegowa dla turystyki 
wypoczynkowej charakteryzuje się wysokim stopniem sezonowości. 

8. Krótki sezon turystyczny w obszarach wypoczynkowych wymaga wydłuŜenia poprzez 
kreowanie atrakcji poza sezonem letnim. 

9. Brak jest wyrazistego wizerunku regionu oraz słabo są rozwinięte produkty turystyczne. Stąd 
teŜ naleŜy kreować silne, produkty turystyczne rozpoznawalne na rynku krajowym i 
międzynarodowym.  

10. Województwo lubuskie ma znaczne szanse rozwoju w oparciu o turystykę przyrodniczą (w tym 
specjalistyczne formy, np. birdwatching), aktywną (głównie wodną, rowerową, konną) oraz 
kulturową (poznawczą oraz związaną z wydarzeniami kulturalnymi). Dla zmniejszenia 
zjawiska sezonowości turystyki wskazane jest kreowanie atrakcji poza sezonem oraz rozwój 
oferty dla turystyki biznesowej, tranzytowej, zdrowotnej (głównie Spa i Wellness). 

11. Podniesienia wymaga liczba turystów zagranicznych przyjeŜdŜających w celach 
pozabiznesowych (uprawiających turystykę wypoczynkową, kulturową, przyrodniczą). Obecnie 
turyści zagraniczni mają niewielki udział w turystyce o charakterze wypoczynkowym. 

12. Konieczna jest modernizacja infrastruktury podstawowej i towarzyszącej w miejscowościach 
letniskowych. Rozszerzenia wymaga wachlarz oferowanych usług oraz  niezbędna jest 
dywersyfikacja ich standardu. 

13. Przygotowania wymaga kompleksowy program rozwoju Województwa poprzez turystykę, w 
tym zwłaszcza program rozwoju zagranicznego ruchu turystycznego, szczególnie projektujący 
działania zwiększające napływ turystów z miast niemieckich. 
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3. OKREŚLENIE REGIONALNYCH POTENCJAŁÓW 
ROZWOJOW YCH  

3.5. Miasta województwa lubuskiego 

 W województwie lubuskim znajdują się 42 miasta funkcjonujące w ramach 83 jednostek 

gminnych. Strukturę wielkościową miast ujmuje zestawienie w tabeli 3.  Województwo nie 

posiada największych w skali krajowej miast, brak jest równieŜ jednostek o wielkości w 

przedziale 50 – 100 tys. mieszkańców. Najliczniejsza jest grupa miast małych, ich udział jest 

znacznie powyŜej średniej krajowej. 

 

Tabela 3. Struktura wielkościowa miast 

       województwa lubuskiego 

Struktura (%)  Wielkość miasta  

(tys. mieszkańców) 

Liczba 
miast 

Lubuskie Polska 

PowyŜej 200 0 0 1,9 

100 - 200 2 4,8 2,5 

50 – 100 0 0,0 5,2 

20 – 50  4 9,5 14,9 

10 – 20 13 31,0 20,1 

5 – 10 4 9,5 20,7 

poniŜe 5 19 45,2 34,7 

Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Układ sieci osadniczej ma wyraźnie policentryczny charakter, zarówno z punktu 

widzenia rozkładu przestrzennego jednostek osadniczych, jak i ich struktury wielkościowej. 

Potwierdzają to informacje zamieszczone w tabelach 4 i 5 ujmujące rozmieszczenie miast i 

liczby ludności według podregionów i powiatów Województwa. Poziom urbanizacji 

powiatów, mierzony odsetkiem ludności miejskiej jest wysoko zróŜnicowany i zamyka się w 
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przedziale od6 36,4 (gorzowski ziemski) do 65,6 (nowosolski). Niemniej jednak 

rozmieszczenie miast cechuje się przestrzenną równowagą, co oznacza, Ŝe nie występuje ich 

zagęszczanie się i jednoczesny brak ośrodków miejskich na większym obszarze. 

 Główne znaczenie dla rozwoju Województwa mają dwa duŜe miasta powyŜej 100 tys. 

mieszkańców: Gorzów Wielkopolski (125,4 tys.) oraz Zielona Góra (117,5 tys.). Są one 

obecnie siedzibami władz Województwa. Gorzów Wielkopolski jest gospodarczym centrum 

regionu z prawie 18 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Największe 

przedsiębiorstwa w Mieście to: TPV Displays (2700)7, oraz Faurecia Gorzów Sp. z o.o (813). 

Z kolei Zielona Góra posiada instytucje o metropolitalnych funkcjach, wśród których waŜne 

znaczenie mają instytucje kultury (teatry, filharmonia, muzea, galerie wystawowe, stałe,  

Tabela 4. Miasta i gminy województwa lubuskiego  
 w układzie powiatowym 

Miasta 

Jednostka terytorialna 
ogółem 

w  tym  
gminy 

miejskie 

Liczba 
gmin 

ogółem 

Podregion gorzowski 16 14 29 

   gorzowski 2 1 7 

   międzyrzecki 3 3 6 

   słubicki 4 4 5 

   strzelecko-drezdenecki 3 3 5 

   sulęciński 3 3 5 

   m.Gorzów Wielkopolski 1 0 1 

Podregion zielonogórski 26 19 54 

   krośnieński 2 1 7 

   nowosolski 4 3 8 

                                                 
6 Pomijając oczywiście powiaty grodzkie. 

7 W nawiasach podano liczbę pracujących. 
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   świebodziński 2 2 6 

   zielonogórski 5 5 10 

   Ŝagański 5 3 9 

   Ŝarski 4 2 10 

   wschowski 3 3 3 

   m.Zielona Góra 1 0 1 

Lubuskie razem 42 33 83 

  Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych GUS. 

 

Tabela 5. Ludność w miastach województwa lubuskiego 

w układzie powiatowym (2009 rok) 

Jednostka terytorialna ogółem w miastach % miejskiej  

Podregion 13 - gorzowski 382,8 248,5 64,9 

   gorzowski 67,4 24,6 36,4 

   międzyrzecki 58,3 31,0 53,2 

   słubicki 46,4 29,4 63,4 

   strzelecko-drezdenecki 49,8 23,6 47,4 

   sulęciński 35,5 14,5 40,9 

   m.Gorzów Wielkopolski 125,4 125,4 100,0 

Podregion 14 - zielonogórski 627,3 394,0 62,8 

   krośnieński 56,1 28,5 50,8 

   nowosolski 86,9 56,8 65,3 

   świebodziński 56,0 26,8 47,8 

   zielonogórski 91,6 34,7 37,9 

   Ŝagański 81,7 49,7 60,9 

   Ŝarski 98,4 60,3 61,3 
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   wschowski 39,1 19,7 50,4 

   m.Zielona Góra 117,5 117,5 100,0 

Lubuskie razem 1 010,0 642,5 63,6 

  Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych GUS. 

 

cykliczne imprezy), uniwersytet z dziesięcioma wydziałami, kształcący prawie 17 tys. 

studentów na 41 kierunkach studiów. W Mieście nie ma duŜych firm przemysłowych. Do 

największych naleŜy: ADB Polska Sp. z o.o; LUMEL S.A.; Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o.; 

NOVITA S.A. oraz Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o. Przetwórstwo przemysłowe w 

Zielonej Górze charakteryzuje się duŜą róŜnorodnością - od produkcji spoŜywczej (NORDIS 

Chłodnie Polskie Sp. z o.o.) poprzez najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne - 

(oprogramowanie oraz  serwis operatorów telewizji cyfrowej (ADB Polska Sp. z o.o.), 

automatyki przemysłowej, m.in.: mierniki cyfrowe i analogowe, regulatory, rejestratory LCD 

i papierowe, przetworniki, analizatory parametrów sieci (LUMEL S.A.) i włókniny techniczne 

(NOVITA S.A.). 

 W zasadzie te tylko miasta mogą mieć istotniejsze znaczenie w kształtowaniu 

konkurencyjności Polski Zachodniej. W obowiązującej ciągle Koncepcji Polityki 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Zielona Góra zaliczona została do krajowych, zaś 

Gorzów Wielkopolski do ponadregionalnych ośrodków równowaŜenia rozwoju. W 

przygotowanym w 2005 roku przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych projekcie 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju obydwa miasta zaliczono do ośrodków o 

znaczeniu krajowym (obok Lublina, Białegostoku, Rzeszowa biopola Bydgoszcz-Toruń, 

Olsztyna, Kielc, Opola, Częstochowy). W Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju Zielona Góra oraz Gorzów Wielkopolski są ośrodkami 

regionalnymi (w przyjętej tam strukturze: ośrodki krajowe – ponadregionalne – regionalne – 

subregionalne). Z kolei w rządowym projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju obydwa miasta znalazły się w grupie ośrodków o znaczeniu regionalnym, 

współtworzących policentryczną metropolię. Omawiane miasta są biegunami pasma o 

podwyŜszonej koncentracji procesów społeczno-gospodarczych, z potencjalną moŜliwością 

wykształcenia bipolarnego układu rozwoju – problem podnoszony jest w rozdziale czwartym. 
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 Drugą grupę tworzą cztery miasta: Nowa Sól, śary, śagań, Świebodzin, o liczbie ludności 

w przedziale 20 – 50 tys. mieszkańców. Największe z nich, Nowa Sól (39,9 tys. mieszkańców), jest 

waŜnym ośrodkiem gospodarczym województwa lubuskiego. Zlokalizowane są tu większe 

przedsiębiorstwa: Gedia Poland Sp. z o.o. (950),  Funai Electric (Polska) (450) oraz AB 

Foods Polska Sp. z o.o. (165). W Mieście znajdują się 4 kompleksy Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Niewiele mniejszym ośrodkiem miejskim są śary (38,7 tys.) 

– miasto z bogatymi tradycjami przemysłowymi i rzemieślniczymi. DuŜym zakładem 

przemysłowym w Mieście jest „Kronopol” sp. z o.o. (1100) branŜy płyt wiórowych. Nieco 

mniejszym przedsiębiorstwem w śarach jest  Relpol SA. (520). Dzięki dogodnemu, 

przygranicznemu połoŜeniu Miasto wykazuje dynamiczny rozwój, zajmując wysoką pozycję 

w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. śagań naleŜy do zespołu miast z dobrze rozwiniętą 

działalnością przemysłową. Nie ma tu, co prawda duŜych zakładów pracy, ale zlokalizowana 

jest liczna grupa mniejszych przedsiębiorstw branŜy drzewnej, metalowej, włókienniczej, 

spoŜywczej, materiałów budowlanych. Najmniejszym w omawianej grupie miast jest 

Świebodzin (21,7 tys. mieszkańców), w którym zlokalizowane jest większe przedsiębiorstwo 

branŜy samochodowej (Keiper Polska sp. z o.o. – 960 pracujących). Z bardziej znanych firm 

wskazać trzeba Seco/Warwick SA (290), producenta pieców do obróbki cieplnej metali. 

Ponadto silna jest tam branŜa produkcji rowerów (Sprick Rowery sp..z.o.o.) i mebli 

tapicerowanych (Lubuska Fabryka Mebli S.A. – Świebodzin) 

 Z punktu widzenia waŜniejszych funkcji rozwojowych regionu wymienić trzeba 

równieŜ takie ośrodki miejskie jak8: 

1. Kostrzyn i Słubice, w których zlokalizowana jest największa liczba kompleksów 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

2. Sulechów, tworzący wraz z Zieloną Górą oraz Nową Solą „Lubuskie Trójmiasto”, 

zaznaczające funkcję polaryzacyjno-dyfuzyjną w nabierającym coraz większego 

znaczenia w rozwoju Województwa, korytarzu podwyŜszonej aktywności społeczno-

gospodarczej Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Nowa Sól. 

3. Zbąszynek i Babimost z uwagi na największe w województwie lubuskim zakłady 

przemysłu meblowego Swedwood Poland Sp. z o.o., dające w sumie prawie 3000 miejsc 

                                                 
8 Niektóre inne układy funkcjonalne omówione są w rozdziale 4. 
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pracy. W gminie Babimost zlokalizowany jest takŜe, mający regionalne znaczenie 

rozbudowywany obecnie port lotniczy. 

O nieco innej konfiguracji funkcjonalnych układów osadniczych będzie mowa w dalszych 

częściach raportu, w tym w poniŜszym, traktującym o subregionalntych biegunach rozwoju.  

 

 

3.2. Subregionalne bieguny wzrostu 

Analizując moŜliwości stanowienia przez ośrodki miejskie województwa lubuskiego 

subregionalnych biegunów wzrostu naleŜy uwzględnić kontekst ich umiejscowienia w 

stosunku do innych ośrodków w sieci miast w wymiarze regionalnym, polskim oraz (ze 

względu na przygranicznych charakter województwa) - ponadnarodowym. Do wyznaczenia 

roli, jaką pełnią miasta województwa lubuskiego wykorzystano te cechy, które są dotyczą 

realnych moŜliwości kształtowania i pobudzania rozwoju na poziomie regionalnym i 

subregionalnym.  

Analiza układu osadniczego województwa lubuskiego wskazuje jednoznacznie na 

fundamentalny w znaczeniu wniosek jakim jest brak istnienia na terenie województwa 

lubuskiego aglomeracji miejskich uznanych za ośrodki o randze regionalnej metropolii. W 

układzie ponadwojewódzkim natomiast analizowany obszar naleŜy do stref oddziaływania 

dwóch polskich metropolii, tj. Poznania oraz Wrocławia oraz waŜnej metropolii europejskiej -  

 

Mapa 8. PołoŜenie województwa lubuskiego 
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Legenda 

         Siedziba władz samorządowych województwa      

         lubuskiego 

       Siedziba władz rządowych w województwie  

         lubuskim 

        WaŜniejsze ośrodki miejskie 

 

 

Berlina. Zaznacza się takŜe oddziaływanie Szczecina, które naleŜy jednak uznać za słabsze z 

uwagi na niŜszą rangę ośrodka oddziałującego. Skupiając się jednak na potencjale 

wewnętrznym lubuskiego naleŜy waŜną rolę przypisać dwóm głównym ośrodkom miejskim 

(mapa 9). Są to Zielona Góra oraz Gorzów Wielkopolski. W opracowaniach i analizach 

pozycjonujących, te dwa miasta zajmują pozycję ośrodków regionalnych9 lub teŜ 

wielofunkcyjnych zespołów miejskich grodzkich ośrodków powiatowych10. Stanowią one 

zapewne dualistyczną oś rozwoju, jednak o słabym potencjale do budowania zwartego 

systemu aglomeracyjnego11. Niemniej jednak na tych dwóch miastach zasadza się główny 

                                                 
9 B. Jałowiecki, Uwarunkowania i szanse rozwoju polskich metropolii, Ekspertyza wykonana na zlecenie 
Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS, s. 5 oraz Ekspercki Projekt Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, s. 27. 

10 Ibidem, s. 36. 

11 Jest dosyć zaskakujące, Ŝe – jak to wynika z materiałów ujętych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa, a dotyczących istniejących oraz planowanych połączeń teleinformatycznej infrastruktury 

Źródło: Projekt  Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubuskiego 
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potencjał rozwojowy województwa, który jest uzupełniany o zasoby mniejszych ośrodków 

miejskich (w tym tych umiejscowionych przy granicy z Niemcami). Do grupy miast istotnych 

z uwagi na pobudzanie procesów wzrostu i rozwoju obok wcześniej wskazywanych naleŜą:  

 

Mapa 9. Znaczenie ośrodków miejskich w województwie lubuskim 

  

 

 

Kostrzyn nad Odrą, Międzyrzecz, Słubice, Świebodzin, Gubin, śary, śagań i Nowa Sól. 

Aktualizacja Strategii rozwoju województwa lubuskiego z 2005 r. wskazuje 13 regionalnych 

                                                                                                                                                         
szerokopasmowej - brak jest bezpośrednich połączeń (drogą radiową, czy światłowodową) pomiędzy głównymi 
subregionalnym biegunami wzrostu tj. Zieloną Górą i Gorzowem Wielkopolskim (Zob. Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubuskiego, rys. 15.3. Infrastruktura teleinformatyczna. Połączenia planowane. 
 

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
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ośrodków obsługi oraz 3 transgraniczne ośrodki obsługi o znaczeniu ponadregionalnym12. 

Ośrodki wyróŜnione jako wpływające na potencjał województwa zgrupowane zostały w 

cztery pasma przyspieszonego rozwoju (w tym jedno o charakterze transgranicznym). 

Niewątpliwie połoŜenie województwa lubuskiego w środkowo-zachodniej Polsce ma 

znaczenie dla rozwoju intraregionalnego. Znajduje się na skrzyŜowaniu transeuropejskich 

szlaków komunikacyjnych paneuropejskich korytarzy: Nr II Berlin – Słubice – Poznań – 

Łódź – Warszawa – Moskwa i Nr III Berlin – Olszyna – Wrocław – Kraków – Lwów – Kijów 

oraz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Skania – Szczecin – Praga – 

Bratysława – Wiedeń - Budapeszt – Lubliana – Triest. „Polityka Transportowa Polski do roku 

2025” wskazuje na istotne zmiany w zakresie poprawy m.in. komunikacji kołowej w 

Województwie polegającej na rozbudowie i budowie A-18, A-2 (połączenie z autostradą na 

terenie Niemiec), drogi ekspresowej S-3 oraz wielu dróg wojewódzkich i obwodnic.  

 

Mapa 10. Paneuropejskie korytarze transportowe oraz sieć głównych połączeń 
drogowych województwa lubuskiego 

 

 

 

                                                 
12 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku, Zielona 
Góra grudzień 2005, s. 116. 

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubuskiego 
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Tworzenie oraz poprawa istniejącej infrastruktury technicznej stanowi potencjalne 

źródło wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Zaś pełne wykorzystanie tej 

infrastruktury przez poszczególne ośrodki wpływa korzystnie na ich rozwój. W przypadku 

analizowanego województwa wyraźnie zauwaŜalna jest zaleŜność pomiędzy istniejącymi 

szlakami komunikacyjnymi a powstałymi oraz planowanymi inwestycjami. 

Z przedstawionej charakterystyki miast Województwa – ich wielości i przestrzennego 

rozkładu - wyraźnie rysują się uwarunkowania, które powinny stanowić wyznaczniki rozwoju 

subregionalnych biegunów wzrostu. Wydaje się, Ŝe kluczowe znaczenie mogą mieć te 

elementy, które determinują moŜliwości kształtowania gospodarki kreatywnej oraz 

budowania podstaw tzw. „regionu uczącego się” 13. NaleŜą do nich m.in.: potencjał uczelni 

wyŜszych, funkcjonowanie parków technologicznych, a takŜe specjalnych stref 

ekonomicznych. 

 

Mapa 11. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 

                                                 
13 Opartej na istnieniu klasy kreatywnej oraz przyciąganiu kapitału kreatywnego, zgodnie z teorią rozwoju 
współczesnych gospodarek opartą na etosie kreatywności, por. R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, 
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010. Por. takŜe: A. Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki 
technologiczne i klastry przemysłowe, Bydgoszcz-Warszawa 2009, s. 91-93 
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Legenda 

 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna 

       Ośrodki wymagające dalszego    

              Wzmocnienia 

       Klastry 

      Inkubatory przedsiębiorczości 

 Lubuski Park Przemysłowo-

Technologiczny 

 

W dalszym fragmencie skupiono się na funkcjonujących na terenie województwa 

obszarach objętych specjalnymi przywilejami w związku z ustanowieniem specjalnej strefy 

ekonomicznej, czy teŜ nadania statusu parku technologicznego (mapa 11 oraz 12).   

Na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna oraz ustalona została jedna z podstref Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Invest-Park” (Podstrefa Szprotawa, 2,57 ha terenu14).  

 

 Mapa 12. Obszary aktywności gospodarczej 

                                                 
14 Serwis internetowy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” (http://www.invest-
park.com.pl/?n=216&lang=pl). [dostęp: 12 kwietnia 2011 r.] 

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubuskiego 
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Zgodnie z aktualnymi załoŜeniami Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna będzie działała do końca 2020 r. Obejmuje obszar 1,267 ha i posiada 27 

lokalizacji podstref. Części strefy zlokalizowane są w trzech województwach, tj. oprócz 

lubuskiego (13 lokalizacji, w tym 3 zagospodarowanie w pełni), takŜe w województwie 

zachodniopomorskim (5 lokalizacji, w tym 2 zagospodarowane w pełni) oraz wielkopolskim 

(9 lokalizacji, w tym 7 zagospodarowanych w pełni)15. Analiza istniejących wolnych 

obszarów strefy pozostających do zagospodarowania pozwala na stwierdzenie, iŜ największy 

odsetek zagospodarowanych obszarów strefy znajduje się na terenie województwa 

wielkopolskiego.  

                                                 
15 Na podstawie informacji zamieszczonych w portalu internetowym Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (http://www.kssse.pl/index.php?go=oferta). [dostęp: 8 kwietnia 2011 r.] 

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubuskiego 
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Okazuje się zatem, Ŝe podstrefy znajdujące się poza granicami województwa 

lubuskiego są lepiej wykorzystywane w stosunku do podstref miejscowych. Największe 

wykorzystanie notują podstrefy w województwie wielkopolskim, co wydaje się być 

odpowiedzią na oddziaływanie potencjału metropolii poznańskiej w połączeniu z brakiem 

ustalenia obszarów objętych specjalną strefą, której siedziba główna znajdowałaby się w 

tymŜe województwie. To oznacza, Ŝe waŜni inwestorzy na bazie preferencyjnych warunków 

funkcjonowania KSSSE lokują się w korzystniejszych, pozawojewódzkich punktach sieci 

osadniczej (np. Volkswagen wykupił cały obszar poznańskiej podstrefy, obejmujący ponad 43 

ha terenu)16. Tezę tą potwierdzają równieŜ badania atrakcyjności inwestycyjnej podregionów 

Polski, przeprowadzone dla działalności przemysłowej. Zgodnie z nimi w roku 2010 zarówno 

podregion gorzowski, jaki i zielonogórski charakteryzowały się, co prawda wysoką 

atrakcyjnością17, ale podregiony poznański i wrocławski uzyskały jeszcze wyŜsze miejsce w 

odpowiednio ustalonym rankingu.  

Główni inwestorzy Strefy reprezentują sektory: papierniczy, motoryzacyjny, optyczny 

i drzewny, spoŜywczy, metalowy i maszynowy. Część z tych sektorów stanowi bazę 

tworzenia się na obszarze działania Specjalnej Strefy klastrów. Do powstających skupisk 

przedsiębiorstw w ramach danej branŜy zaliczyć naleŜy:  

- klaster branŜy papierniczej (Kostrzyń nad Odrą); 

- klaster branŜy metalowej (Gorzów Wielkopolski); 

- klaster związany z produkcją szkła i ceramiki oraz wyrobów drewnopochodnych (śary). 

 Tworzenie się klastrów stanowi dodatkowy pozytywny efekt funkcjonowania 

Specjalnej Strefy. Pozwala bowiem na obniŜenie kosztów działalności, tym samym 

zwiększając tempo i moŜliwości wdraŜania innowacji w reprezentowanej dziedzinie 

wytwórczości. Takie intencje wyraźnie widoczne są w deklaracjach podmiotów tworzących 

wymienione wyŜej grupy. Przykładowo przedstawiciele Kostrzyńskiego Klastra 

Papierniczego deklarują wspólne inicjatywy związane z wyposaŜaniem i prowadzeniem bazy 

                                                 
16 Zgodnie z treścią prezentacji pt. „MoŜliwości inwestycyjne w Polsce”, przygotowaną przez KSSSE, 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest największą pod względem obszaru oddziaływania 
strefą w Polsce. Prezentacja dostępna w portalu internetowym Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (http://www.kssse.pl/index.php?go=648).  [dostęp: 8 kwietnia 2011 r.] 

17 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, (red.) M. Nowicki, IBnGR, Gdańsk 2010, 
s. 20 
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laboratoryjnej oraz informatyzacji produkcji18, podobnie w Lubuskim Klastrze Metalowym 

akcentuje się nowe moŜliwości wynikające ze współpracy, a dotyczące m.in. rozwoju kapitału 

ludzkiego, pozyskiwania i wdraŜania nowych technologii, rozwój innowacyjności 

produktowej i procesowej19. 

Kolejnym waŜnym podmiotowym wsparciem gospodarki regionu, a tym samym rozwoju 

subregionalnych biegunów wzrostu, są parki przemysłowe. Na terenie województwa 

lubuskiego utworzone zostały: Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny z siedzibą w 

Nowym Kisielinie koło Zielonej Góry oraz Międzyrzecki Park Przemysłowy, oba powiązane 

z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Przemysłową. Park umiejscowiony w Nowym 

Kisielinie koło Zielonej Góry jest nową inicjatywą. Na terenie Parku swoją siedzibę będą 

miały takie instytucje jak: Centrum Logistyczne, Centrum Technologii Informatycznych, 

Centrum Budownictwa ZrównowaŜonego i Energii, Centrum Innowacji.20.  

 Na terenie województwa działa kilka inkubatorów przedsiębiorczości, stanowiących 

waŜny element wspierania osób rozpoczynających działalności (tzw. firmy start-up). W 

szczególności naleŜy wymienić takie z nich, jak: Inkubator Przedsiębiorczości w śarach, 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Uniwersytecie Zielonogórskim oraz 

Zachodnie Centrum Innowacji w Gorzowie Wielkopolskim, który równieŜ funkcjonuje jako 

inkubator akademicki. Wykorzystuje więc potencjał kapitału ludzkiego wygenerowany w 

województwie, zaś w szczególności za cel przyjmuje zwiększenie poziomu 

przedsiębiorczości absolwentów mających wysokie kwalifikacje pozwalające na wdraŜanie 

nowoczesnych (innowacyjnych) rozwiązań technologicznych, lecz nieposiadających 

umiejętności dzięki którym moŜna je wdroŜyć do praktyki21. Istnienie podmiotów spajających 

sektor nauki i gospodarki, akumulujących potencjał nowej wysoko wykwalifikowanej kadry 

stanowi zdecydowanie pozytywną tendencję w głównych ośrodkach miejskich województwa 

lubuskiego.  

                                                 
18 Portal informacyjny: e-kostrzyn.pl (http://www.e-kostrzyn.pl/aktualnosci/z-gospodarki/667-kostrzy-klaster-
papierniczy-z-energip-w-przyszsop). [dostęp: 9 kwietnia 2011 r.] 

19 Strona domowa Lubuskiego Klastra Metalowego (http://www.lubuskiklaster.pl/index.php?show=21). [dostęp: 
9 kwietnia 2011 r.]  

20 Serwis internetowy Biznes Zielona Góra (http://biznes.zielonagora.pl/PL/361/Lubuski_Park_Przemyslowo_-
_Technologiczny/). [dostęp: 13 kwietnia 2011r.] 

21 Strona domowa Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości – Zachodnie Centrum Innowacji 
(http://www.inkubator-gorzow.pl/index.php?id=2). [dostęp: 9 kwietnia 2011 r.] 
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Przedstawione powyŜej inicjatywy naleŜą zapewne do cennych działań, które mogą 

pozytywnie wpływać na kształtowanie subregionalnych biegunów wzrostu. NaleŜy jednak 

zauwaŜyć istotne ograniczenia wynikające z braku ośrodka metropolitalnego o randze 

krajowej oraz ciągle budowanego dopiero potencjału badawczego uczelni wyŜszych, w tym 

kluczowego dla rozwoju innowacyjnego i dla umiędzynarodowienia badań, potencjału  

Uniwersytetu Zielonogórskiego22. W obecnych warunkach istnieje ciągłe zagroŜenie 

zjawiskiem tzw. „drenaŜu mózgów”, a co za tym idzie pogłębianiem się dysproporcji 

rozwojowych pomiędzy województwem lubuskim a sąsiednimi województwami 

(wielkopolskim, dolnośląskie). 

 

 

Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące ocenę subregionalnych biegunów wzrostu 

Analiza materiałów źródłowych nasuwa pytane o nadrzędną ścieŜkę rozwoju 
województwa. Czy moŜliwe jest wskazanie jednej głównej, czy teŜ wielu równorzędnych 
trajektorii wynikających z uwarunkowań Województwa. Niewątpliwego podkreślenia 
wymagają walory przyrodnicze jakimi dysponuje województwo lubuskie. Pierwsze miejsce w 
Polsce pod względem lesistości (48%) stanowi olbrzymi potencjał, który niekoniecznie musi 
być zagospodarowany w typowo „industrialny” sposób. Pełniejsze wykorzystanie uŜytków 
rolnych oraz gruntów leśnych i zadrzewionych na potrzeby rozkwitu rynku turystycznego 
wymaga nakładów finansowych, jednak daje podstawy do wiarygodnych załoŜeń, Ŝe w 
dłuŜszym okresie czasu będą zauwaŜalne efekty rozprzestrzeniania się rozwoju. 

Subregionalne bieguny wzrostu, tworzone zarówno przez ośrodki miejskie i powstające 
się na ich bazie strefy podwyŜszonej aktywności społeczno-gospodarczej, jak i przez 
współdziałające ze sobą grupy podmiotów funkcjonujące w obszarach o specjalnych 
warunkach rozwoju mogą być znakomicie uzupełniane przez aktywność podmiotów 
powstających na bazie sygnalizowanych wyŜej przyrodniczych potencjałów rozwoju. 

 
 
 

 

3.3. Przedsiębiorczość 
 

Analiza danych statystycznych dotyczących podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących w województwie lubuskim pozwala na sformułowanie szeregu 

                                                 
22 Przykładowy ranking: Portal edukacyjny „Perspektywy” (http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com 
content&task=view&id=2667&Itemid=717). [dostęp: 12 kwietnia 2011 r.] 
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interesujących wniosków, jakie powinny stanowić ogólne tło i charakterystykę gospodarczą 

obszaru.  

W latach 1995 - 2010 zauwaŜa się systematyczny wzrost, ale o malejącym tempie, ilości 

nowych podmiotów gospodarczych. Spadek tempa w wartościach bezwzględnych jest 

relatywnie duŜy, i przykładowo w roku 2000 w stosunku do roku 1995 przybyło prawie 24 

tys. nowych podmiotów, podczas dla analogicznego przedziału czasu pomiędzy rokiem 2005 

a 2010 przyrost ten wyniósł niewiele powyŜej 4 tys. podmiotów. Ilustrują to dane tabeli 6 oraz 

rys.12. W okresie dziesięciolecia pomiędzy rokiem 1995 a 2005 ilość podmiotów 

zarejestrowanych w rejestrze REGON w województwie lubuskim nieomal się podwoiła (z 64 

tys. do 102 tys. jednostek). 

 

Tabela 6. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej województwa lubuskiego 
w latach 1995 - 2010 

1995 2000 2005 2010 

Stan  Stan 
Zmiana  w relacji 
do roku 1995 

Stan 
Zmiana w relacji 
do roku 2000 

Stan 
Zmiana w 

relacji do roku 2005 

64 071 87 886 23815 102 070 14184 106 111 4041 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rysunek 12. Podmioty gospodarki narodowej województwa lubuskiego w latach 1995 – 
2010  

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

Tabela 7. Podmioty gospodarcze w województwie lubuskim w porównaniu z 
wartościami przeciętnymi w kraju (w przeliczeniu na 10 tys. ludn.) 

Województwo lubuskie 
Wyszczególnienie 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ogółem jednostki na 10 tys. ludności 965 981 1 011 1 047 1 056 1 010 1 004 1 051 

Jednostki nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności 75 76 79 91 89 92 104 117 

Jednostki wyrejestrowane na 10 tys. ludności 60 49 48 56 79 132 108 70 

 Wartości przeciętne w kraju 

Ogółem jednostki na 10 tys. ludności 938 937 948 954 967 985 981 1024 

Jednostki nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności 66 61 69 78 77 83 92 105 

Jednostki wyrejestrowane na 10 tys. ludności 38 51 56 71 64 64 94 62 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS. 

Charakterystykę przedsiębiorczości przedstawianą ilością podmiotów gospodarki 

narodowej przeliczoną na liczbę ludności ujmuje tabela 7. Dla porównania zestawiono tam 

równieŜ analogiczne wskaźniki dotyczące wartości przeciętnych dla kraju. Z informacji tych 

wynika, Ŝe poziom przedsiębiorczości w województwie lubuskim jest we wszystkich branych 

pod uwagę latach wyŜszy od średniej krajowej (zob. równieŜ rysunek 13).  
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Rysunek 13. Podmioty gospodarki narodowej województwa lubuskiego oraz kraju w 
przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w latach 2003 – 2010  

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

O ile wskaźnik podmiotów nowozarejestrowanych w Województwie wykazywał w całym 

okresie tendencję wzrostową, o tyle wskaźnik dotyczący podmiotów wyrejestrowanych był 

zmienny w czasie i pod koniec dekady istotnie zbliŜył się do wskaźnika pierwszego (we 

wcześniejszych latach był istotni niŜszy). 

 

Tabela 8. Podmioty gospodarki narodowej według sektorów  

 własności w latach 2005-2009 

2005 2006 2007 2008 2009 Wyszczególnienie 

  Liczba jednostek 

sektor publiczny 5860 5991 6060 4525 4548 

sektor prywatny 96210 99568 100390 97336 96857 

Ogółem 102070 105559 106450 101861 101405 

Wyszczególnienie Rok poprzedni = 100 

sektor publiczny 101,6 102,2 101,2 74,7 100,5 
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sektor prywatny 103,2 103,5 100,8 97 99,5 

Ogółem 103,1 103,4 100,8 95,7 99,6 

 Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie  

   lubuskim w 2009  roku. US w Zielonej Górze 2010, s. 39. 

Zaprezentowany przekrój struktury własnościowej podmiotów gospodarki narodowej 

w województwie lubuskim (tabela 8) wskazuje na zmiany udziałów obu sektorów w ogólnej 

liczbie zarejestrowanych podmiotów. W badanym okresie od 2005 do 2009 r. liczba 

podmiotów publicznych uległa zmniejszeniu, zaś podmiotów prywatnych – nieznacznemu 

zwiększeniu.  

Badając stan przedsiębiorczości w województwie lubuskim naleŜy takŜe wskazać na 

przestrzenne jej zróŜnicowanie. I tak uwzględniając poziom dwóch podregionów, których 

funkcjonowanie i rozwój oparte są o dwa subregionalne bieguny wzrostu wyraźnie widoczna 

jest przewaga ilościowa podmiotów podregionu zielonogórskiego, choć w ostatnich pięciu 

badanych latach uległa ona nieznacznemu zmniejszeniu (z róŜnicy wynoszącej niespełna 21 

tys. firm do stanu przewagi równej około 17 tys.). Ponadto o ile w latach 2005-2008 tendencje 

dotyczące ilości podmiotów w podregionach charakteryzowały się analogicznym kierunkiem 

zmian, o tyle w ostatnim roku (2009) liczba podmiotów podregionu gorzowskiego wzrosła, 

zaś podregionu zielonogórskiego – uległa zmniejszeniu. 

Struktura według subregionalnego podziału terytorialnego, tj. według powiatów 

ziemskich i grodzkich wykazuje wyraźna tendencję skupiania potencjału przedsiębiorczego w 

biegunach wzrostu (odpowiednio: w Gorzowie Wielkopolskim zarejestrowanych było na 

koniec 2009 r. 17.660 podmiotów, co stanowiło ponad 40% ogółu podmiotów podregionu; w 

Zielonej Górze zarejestrowanych było na koniec 2009 r. 15.444 podmiotów, co stanowiło 

około 26% podmiotów podregionu). 

 

Tabela 9.  Podmioty gospodarki narodowej według podregionów w latach 2005-2009  

 2005 2006 2007 2008 2009 
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podregion 
gorzowski 

4056
9 104,5 

4254
0 104,9 

4341
8 102,1 

4173
5 96,1 

4206
3 100,8 

podregion 
zielonogórski 

6150
1 102,1 

6301
9 102,5 

6303
2 100,0 

6012
6 95,4 

5934
2 98,7 

województwo 
lubuskie 

1020
70 103,1 

1055
59 103,4 

1064
50 100,8 

1018
61 95,7 

1014
05 99,6 

Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie lubuskim w 
2009 roku. US w Zielonej Górze 2010, s. 41. 

 

Z analizy danych roku 2009 wynika jednak wniosek o duŜej dysproporcji w poziomie 

skupiania przedsiębiorczości w biegunach wzrostu. Gorzów Wielkopolski skupia ten 

potencjał znacznie silniej, skutkując zwiększonymi dysproporcjami pomiędzy biegunem a 

pozostałym obszarem. Zielona Góra połoŜona jest w podregionie o lepszej pozycji w zakresie 

konkurencyjności w porównaniu z podregionem gorzowskim, sama jednak skupia tylko ¼ 

ogólnej ilości podmiotów. Ponadto w podregionie zielonogórskim znakomita większość 

powiatów osiąga dobry rezultat poziomu przedsiębiorczości (negatywnie odznacza się jedynie 

powiat wschowski z rezultatem równym 3.096 podmiotów). Powiaty podregionu 

gorzowskiego są na tym tle bardziej zróŜnicowane i ogólnie słabsze (najlepszy rezultat to 

6.335 podmiotów dla powiatu gorzowskiego ziemskiego; najgorszy – 2.632 podmiotów dla 

powiatu sulęcińskiego).  

 Uwzględniając zmiany w czasie liczby podmiotów w poszczególnych powiatach 

dostrzega się narastającą koncentrację przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim 

(powiecie grodzkim) oraz otaczającym go powiecie gorzowskim (powiecie ziemskim). 

Powiat ziemski gorzowski w roku 2005 był na trzecim miejscu w podregionie tuŜ po powiecie 

międzyrzeckim. W roku 2009 wyraźnie wyprzedził z przewagą ponad 600 podmiotów. W 

podregionie zielonogórskim powiatem, który istotnie zwiększył liczbę podmiotów 

gospodarczych w 2009 roku w stosunku do roku 2005 był powiat zielonogórski ziemski. 

DuŜy ubytek zanotował natomiast powiat Ŝarski (zob. dane tabeli 10).  

 

Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej według powiatów województwa lubuskiego w latach 
2005-2009. 

Powiaty 2005 2006 2007 2008 2009 
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PODREGION GORZOWSKI 

Gorzowski 5556 105,6 5966 107,4 6309 105,7 6044 95,8 6335 104,8 

Międzyrzecki 5965 104,7 6296 105,5 6366 101,1 5946 93,4 5722 96,2 

Słubicki 5509 104,6 5788 105,1 5809 100,4 5524 95,1 5547 100,4 

Strzelecko-
drezdenecki 3884 107,2 4200 108,1 4374 104,1 4138 94,6 4167 100,7 

Sulęciński 2692 105,5 2808 104,3 2910 103,6 2498 85,8 2632 105,4 

Gorzów 
Wielkopolski  16963 103,4 17482 103,1 17650 101,0 17585 99,6 17660 100,4 

PODREGION ZIELONOGÓRSKI 

Krośnieński 5922 102,7 6058 102,3 5836 96,3 5447 93,33 5220 95,8 

Nowosolski 6397 100,4 6462 101,0 6481 100,3 6442 99,4 6536 101,5 

Świebodziński 6192 104,0 6483 104,7 6503 100,3 5619 86,4 5415 96,4 

Wschowski 2990 101,0 3037 101,6 3050 100,4 3049 100,0 3096 101,5 

Zielonogórski 7197 102,6 7515 104,4 7527 100,2 7285 96,8 7546 103,6 

śagański 7612 102,9 7760 101,9 7809 100,6 7499 96,0 7079 94,4 

śarski 9972 102,5 10279 103,1 10329 100,5 9179 88,9 9006 98,1 

Zielona Góra  15219 101,2 15425 101,4 15497 100,5 15606 100,7 15444 99,0 

Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie lubuskim w 
2009 roku. US w Zielonej Górze 2010 s. 41 
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Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące ocenę przedsiębiorczości 

1. Pod względem liczby podmiotów gospodarczych Województwo zajmuje końcowe miejsce 
w zbiorze wszystkich województw. Odmienną pozycją województwo cechuje się, 
uwzględniwszy liczę podmiotów relatywizowaną do liczby mieszkańców – o czy poniŜej. 

2. O poziomie przedsiębiorczości świadczą zmiany w liczbie podmiotów w danej jednostce 
terytorialnej przeliczane na liczbę ludności. Relatywnie niska gęstość zaludnienia 
województwa lubuskiego przesądza o wysokiej jego pozycji pod względem wspominanego 
wskaźnika przedsiębiorczości. Kształtuje się on znacznie powyŜej średniej krajowej i 
dotyczy to wszystkich lat w pierwszej dekadzie lat 2000. Pod tym względem Województwo 
zajmuje takŜe bardzo wysoką pozycje w strukturze regionalnej kraju (w latach 2002, 
miejsce między 4 a 6). 

3. Ma miejsce bardzo duŜa przestrzenna koncentracja liczby podmiotów. Dotyczy to 
zwłaszcza podregionu gorzowskiego, w którym to w dwóch powiatach, grodzkim i 
ziemskim gorzowskim, zlokalizowane było w 2010 roku 57% ogółu podmiotów. W 
mniejszym stopniu dotyczy to podregionu zielonogórskiego, gdzie podobne skupienie 
notowane jest w trzech powiatach najwyŜej wyposaŜonych w rozwaŜane podmioty 
(grodzkim i ziemskim zielonogórskim oraz Ŝarskim). 

4. Jest dosyć charakterystyczne, Ŝe wysokie wskaźniki przedsiębiorczości (wzrost liczby 
podmiotów) dotyczą szczególnie około grodzkich powiatów ziemskich (gorzowskiego i 
zielonogórskiego. Te właśnie jednostki rejestrowały największy przyrost podmiotów w 
latach 2005-2010, przy czym powiat gorzowski wyprzedzał średnią dla podregionu o 14 
punktów procentowych, zaś zielonogórski o 12. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.4. Kluczowe branŜe w gospodarce województwa 

3.4.1. Struktura przestrzenno branŜowa podmiotów gospodarki narodowej 

 Przedstawiana w pierwszej części niniejszego podrozdziału analiza nawiązuje do treści 

podrozdziału nt. przedsiębiorczości. Udział województwa w liczbie ogółem zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w gospodarce narodowej jest niewielki (2,7%, 14 m-ce w 2010r.).  

Najmniej liczna grupa podmiotów w województwie działa w sektorze rolniczym (3,5%, 

w 2010r.), choć da się zauwaŜyć niewielki jej wzrost (w 2009r. było ich 3603 a w 2010r. 

3716). Ich większa koncentracja (>10%) występuje w gminach: Maszewo, Niegosławice, 
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Trzebiechów, Brody, Bytnica, Bobrowice, Lubiszyn, Bledzew, Brzeźnica, Wymiarki, 

Bojadła, Torzym, Słońsk, Przewóz, Lipinki ŁuŜyckie, Gubin i Dobiegniew.  

Co piąty podmiot gospodarczy działa w sektorze przemysłu i budownictwa (20,5%), a ich 

liczba wzrosła w roku 2010 (21703 jednostek gospodarczych) w stosunku 2009r. o 6,4 %. W 

24 gminach województwa liczba podmiotów przekracza 25% operujących w tym sektorze, 

przy czym znaczącymi wśród nich udziałami (>30%) odznaczają się gminy: Kolsko, Nowa 

Sól, Zbąszynek i Kargowa.  

Na szczeblu podstawowych sektorów gospodarczych największą liczbą działających 

podmiotów gospodarczych odznaczają się szeroko rozumiane usługi (mapy 13 i 14). 

 

 

Mapa 13. Procentowy udział podmiotów gospodarczych w sektorach: rolniczym,  
 przemysłu i budownictwa oraz usługowym w 2009 r. (PKD 2007) 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 
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Mapa 14. Procentowy udział podmiotów gospodarczych w sektorach: rolniczym, 
 przemysłu i budownictwa oraz usługowym w 2010 r. (PKD 2007) 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

 

Najwięcej – bo aŜ 76,0% (80689 jednostek gospodarczych) ogółu podmiotów w 

województwie lubuskim jest zaliczanych do sektora usługowego. Dominują wśród 

prezentowanych jednostek gminy miejskie i miejsko wiejskie (>75% podmiotów w gminie) 

tj.: Łęknica, Słubice, Gubin, śary, Kostrzyn nad Odrą, Zielona Góra, śagań, Krosno 

Odrzańskie, Gorzów Wielkopolski, Rzepin, Nowa Sól, KoŜuchów, Świebodzin, Lubsko, 

Gozdnica, ale w tej grupie występują równieŜ gminy wiejskie takie, jak: Tuplice i Trzebiel. 

Porównując zmiany za okres 2009-2010, jakie zaszły w obrazie przestrzennym 

prezentowanych kartogramów dla rolnictwa, da się zauwaŜyć niewielki wzrost liczby gmin 

dla klasy 5-10%, kosztem klasy wyŜszej 10-15%, pozostałe przedziały nie zmieniły się. W 

przypadku sektora przemysłowego moŜna dostrzec spadek liczby gmin z klasy <15% na rzecz 

przyrostu gminy z grupy 15-20%, ubyło równieŜ w 2010 r. jednostek z klasy najwyŜszej. 

Dość stabilny jest obraz sektora usługowego, gdzie niewielkie zmiany spadkowe zaszły w 

grupie <65% i 70-75%, przybyło zaś gmin z klas 65-70% i >75%. 
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Ry
sunek 14. Przyrost podmiotów gospodarczych wg sekcji w latach 1995-2009r. - 
 prezentacja wg PKD 2004 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, www.stat.gov.pl  

 

Z uwagi na moŜliwość prowadzenia porównań o charakterze retrospektywnym kolejne 

rysunki zostały ujęte w klasyfikacji PKD 200423, z tym Ŝe moŜliwości porównań kończą się 

na roku 2009.  

Oceniając rolę poszczególnych sekcji gospodarki w strukturze ekonomicznej 

województwa za pomocą zmian w liczebności podmiotów gospodarczych rejestrowanych w 

sekcjach gospodarki narodowej, na czołową lokatę wybija się sekcja G (handel i naprawa), 

której w 2009r. udział wyniósł 29,5% i stale się zmniejsza (w 1995r. było to 45,2%), spadek 

ten widoczny jest równieŜ w zmniejszającej się od 2006r. liczbie jednostek gospodarczych 

(rysunek 14). Wśród jednostek administracyjnych najwięcej zarejestrowanych podmiotów 

miały miasta tj.: Gorzów Wielkopolski (4,8 tys.), Zielona Góra (4,4 tys.), śary (1,4 tys.), 

Słubice (1,1 tys.), Nowa Sól (1,0 tys.), śagań (0,9 tys.), Świebodzin (0,9 tys.), Kostrzyn nad 

                                                 
23 Oznaczenia sekcji PKD 2004: A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; B – Rybactwo; C – Górnictwo; D - 
Przetwórstwo przemysłowe; E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; F – 
Budownictwo; G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 
uŜytku osobistego i domowego; H - Hotele i restauracje; I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność; J - 
Pośrednictwo finansowe; K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne; M - Edukacja; N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; O - Działalność 
usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała; P - Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników. 
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Odrą (0,8 tys.) i Międzyrzecz (0,8 tys.), a wśród gmin wiejskich – Zielona Góra (0,5 tys.). 

Perspektywicznym obszarem działalności gospodarczej jest sekcja K, związana z obsługą 

nieruchomości, wynajmem i usługami powiązanymi z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, co przejawia się nie tylko bezwzględnym przyrostem liczby przedsiębiorstw 

(od 1995 r. o 174,5%), ale takŜe rosnącym udziałem tej sekcji w ogólnej liczbie podmiotów 

(w 2009r. 18,5%). Ranking w tym przypadku wygląda podobnie, na czołowe lokaty 

wysuwają się w niezmienionej kolejności miasta stołeczne - Gorzów Wielkopolski (3,8 tys.) i 

Zielona Góra (3,0 tys.), a następnie śary (1,0 tys.), Nowa Sól (0,9 tys.), Świebodzin (0,8 tys.), 

śagań (0,7 tys.), Słubice (0,6 tys.) i Międzyrzecz (0,6 tys.). Trzecim pod względem liczby 

zarejestrowanych podmiotów jest budownictwo (sekcja F) skupiające 11,4% jednostek 

gospodarki w województwie i reprezentowane przez te same jednostki osadnicze. Jednak 

największą dynamiką wzrostu mierzoną przyrostem liczby podmiotów odznacza się sekcja J 

(Pośrednictwo finansowe). Liczba zarejestrowanych jednostek zwiększyła się o 460% z 0,6 

do 3,4 tys.  

Do wymienionych sekcji i podanych przykładów miejscowości nawiązuje równieŜ 

ranking powiatów. Czołowe lokaty zajmują w kaŜdej z powyŜszych sekcji powiaty grodzkie: 

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra, za którymi zwykle występują powiaty ziemskie w 

zmieniającej się kolejności: Ŝarski, Ŝagański, zielonogórski (rysunek 15). 

 
 

Kolejność powiatów na rysunku wg wierszy na ich liście 
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Rysunek 15. Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji w powiatach województwa 
 lubuskiego w 2009r. - prezentacja wg PKD 2004  
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 

 

3.4.2. Struktura branŜowa na tle wybranych wskaźników ekonomicznych 

Prezentowane dane dotyczące liczby podmiotów działających w poszczególnych 

sekcjach nie przekładają się proporcjonalnie na wielkość zatrudnienia. Firmy zatrudniające 

większą liczbę pracowników działają w sektorze przemysłowym - np. produkujący meble 

Swedwood Poland Sp. z o.o gdzie pracuje ok. 2950 pracowników24, czy wytwarzający 

monitory TPV Displays i zatrudniający ok. 2700 osób - (25,8% pracujących w sekcji 

C+D+E,), następnie w sekcji handlu i napraw (17,5%), rolnictwie (8,7% pracujących w sekcji 

A+B), edukacji (8,1% pracujących w sekcji M), obsłudze nieruchomości, wynajmie i 

usługach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (6,8% pracujących w sekcji 

K) oraz transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (6,6% pracujących w sekcji I).  

 

                                                 
24 Podawane liczby dotyczą stanu na koniec 2009 roku. 
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Rysunek 16. Relacja wartości dodanej brutto do liczby podmiotów gospodarczych 
 województwa lubuskiego (wg sekcji PKD w 2005 i 2008 roku). 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 

 

W badanym okresie 2005-2008 udział województwa lubuskiego w tworzeniu wartości 

dodanej brutto naleŜał do najniŜszych w kraju (2,4% -2005r., 2,3%-2008r.). Około 61,7% tej 

wartości jest wytwarzane przez podregion zielonogórski, reszta przypada na podregion 

gorzowski (38,3%). Wydajność pracy moŜna przedstawić za pomocą wskaźnika WDB 

przeliczonej na 1 pracującego. Pod względem tych wielkości województwo lokuje się nieco 

poniŜej średniej krajowej (79 tys. zł) na 7 miejscu. W 2008 r. wartość dodana brutto na 1 

pracującego w województwie wyniosła 77 tys. zł. Korzystniej parametr ten wypada w 

podregionie zielonogórskim – 78 tys. zł;  jest on wyŜszy o 5,5 tys. zł od wartości osiąganej w 

podregionie gorzowskim.  

Zestawiając wartość dodaną brutto wytworzoną w poszczególnych sekcjach 

gospodarki województwa lubuskiego z odpowiadającą im zarejestrowaną liczbą podmiotów 

gospodarczych w latach 2005 i 2008 moŜna zaobserwować dynamikę zachodzących zmian i 

powstające zaleŜności (rysunek 16). Najbardziej liczebne sekcje G, K i F lokowały i 

przemieszczały się w badanym okresie wzdłuŜ prostej y=x, co oznacza występowanie 

proporcjonalnego przyrostu wartości dodanej brutto do liczby podmiotów w tych sekcjach. 

Sekcje te jednocześnie są waŜne z racji udziału w wytwarzanej WDB w województwie 

(sekcja G – 19,2%, K - 12,4%, F - 6,5% - 2008r.). Korzystną relacją WDB do liczby 
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podmiotów wyróŜnia się sekcja D (23,1% w 2008r.), której wielkość WDB znacznie wzrosła 

z 4617 mln zł w 2005r. do 5851 mln zł w 2008r. przy niewielkim przyroście liczby 

zarejestrowanych jednostek w tym samym okresie z 8701 do 8 288.  

Korzystne zmiany moŜna równieŜ zauwaŜyć w zestawieniu liczby pracujących wg 

faktycznego miejsca zatrudnienia zestawionych wg sekcji oraz wytworzonej przez nich 

wartości dodanej brutto (rysunek 17). Sektor przemysłowy (C+D+E) zwiększając 

zatrudnienie, w przyjętym okresie porównawczym, wytwarza jednocześnie więcej WDB 

(28,5%). Jego cechą jest równieŜ to, Ŝe grupuje najwięcej pracujących w województwie 

(27,6%- 2008r.). Przyrost pracujących w sekcji handlu i napraw (sekcja G) oraz obsługi 

nieruchomości (sekcja K) skutkował równieŜ zwiększeniem wartości dodanej brutto z tym, Ŝe 

w sekcji K zanotowano znacznie mniejszą dynamikę liczby pracujących. Sekcje C+D+E, G i 

K łącznie objęły w 2008r. 52% pracujących oraz blisko 60% WDB. 
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Rysunek 17. Relacja wartości dodanej brutto do liczby  pracujących w województwie  
 lubuskim (wg sekcji PKD w 2005 i 2008 roku). 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 
   

 Na rysunku 18 widoczne są zmiany, jakie zaszły w przeciętnym miesięcznym  

wynagrodzeniu za pracę w poszczególnych sektorach gospodarki za okres 3 lat, w nawiązaniu 

do wartości dodanej brutto. Wskazać moŜna dwie charakterystyczne tendencje. Pierwsza 

związana jest z równoległym lub bliskim równoległemu przesunięciu się wzdłuŜ osi odciętej, 

punktów obrazujących sekcje A+B i H, J, L, M, N, O co oznacza niewielkie przełoŜenie 

wyraźnego zanotowanego wzrostu płac na wielkość wytwarzanej wartości dodanej brutto w 

tych sekcjach. Druga tendencja prezentuje proporcjonalny przyrost wynagrodzeń i wartości 

WDB, czego przykładem są sekcje: C+D+E, F, G, I, K.  
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Rysunek 18. Relacja wartości dodanej brutto do przeciętnego miesięcznego 
 wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej województwa lubuskiego 
 (wg sekcji PKD dla 2005 i 2008 roku). 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 
 

 RóŜnice między sektorami w przeciętnym wynagrodzeniu są znaczne i sięgają ponad 2 

tys. zł (sekcja L – 3519 zł, sekcja H – 1465 zł). Jednocześnie w rozwaŜanym okresie zaszła 

zmiana w miejscu sekcji o najwyŜszych płacach – w 2005r. było to pośrednictwo finansowe, 
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a w 2008r. administracja publiczna i obrona narodowa. Sekcje, które uznawane powinny być 

za przyszłościowe dla województwa G, C+D+E, F i K znajdują się w grupie o niŜszym 

przeciętnym wynagrodzeniu. Cechą wszystkich sekcji gospodarki całego województwa są 

niŜsze od średniej krajowej płace w kaŜdej z nich, wyjątek stanowi rolnictwo. 

 

 
Rysunek 19. Relacja kosztów związanych z zatrudnieniem do nakładów brutto na środki 
 trwałe w województwie lubuskim (wg sekcji PKD w 2005 i 2008 roku). 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 

Zestawienie kosztów związanych z zatrudnieniem w poszczególnych sekcjach 

gospodarki do nakładów brutto na środki trwałe umoŜliwia określenie tendencji ponoszonych 
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wydatków finansowych w województwie lubuskim w przyjętym okresie porównawczym 

(rysunek 19). W niemal wszystkich sekcjach (wyjątek stanowi sekcja B) zwiększyły się 

koszty związane z zatrudnieniem, przy czym poziom ich wzrostu wahał się od 5,6% w sekcji 

A do 58,7% w sekcji C. Wartości bliskie sekcji C charakteryzowały takŜe sekcje: D, F i I. 

Dało się zaobserwować równieŜ zmniejszenie się nakładów brutto na środki trwałe w sekcji F 

(o 48,9%) i L (o 20,7%), podczas gdy pozostałe sekcje od roku 2005 do 2008 zwiększyły 

wydatki w tym celu. Nakłady inwestycyjne zwiększając wartość majątku trwałego, 

przyczyniają się do jego modernizacji. Znaczący wzrost nakładów brutto na środki trwałe 

dotyczył sekcji: H (266,7%), C (122,9) i K (94%). Przykładem jedynych sekcji, w których 

nakłady brutto na środki trwałe są wyŜsze od kosztów związanych z zatrudnieniem są sekcje 

A i K. 

 

 

3.4.3. Wiodące firmy województwa lubuskiego 

NajwaŜniejszymi podmiotami dla rozwoju województwa jest niewątpliwie jednostki 

naleŜące do sekcji D. BliŜszą ich charakterystykę  moŜna przedstawić na podstawie 

cząstkowych i niepełnych niestety informacji pochodzących z róŜnych źródeł. Na listach 

rankingów przedsiębiorstw, publikowanych w gazetach tj. „Polityka” i „Rzeczpospolita” 

firmy z województwa lubuskiego nie występują zbyt licznie. Dobry ogląd sytuacji daje edycja 

z 2010r. „Listy 2000 - Polskie przedsiębiorstwa” wg Rzeczpospolitej (tabela 11). Ujęte tam 

przedsiębiorstwa naleŜą niewątpliwie do jednych z waŜniejszych podmiotów gospodarczych 

w województwie25. Odznaczają się najwyŜszymi wartościami przychodu ze sprzedaŜy oraz 

cechują się znaczną zmiennością wyników i obrotów. Ich lokalizacja jest związana głównie z 

Zieloną Górą, Gorzowem Wielkopolskim oraz mniejszymi miastami województwa tj. 

Świebodzinem, Kostrzynem czy śarami.  

 

 

 

 

                                                 
25 Lista powstawała w oparciu o dane ze sprawozdań spółek publicznych, danych wywiadowni, i zbieranych 
ankiet (nie wszystkie firmy nadesłały odpowiedzi). 
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Tabela 11. Lista 2000 - Polskie przedsiębiorstwa wg Rzeczpospolitej z 27.10.2010r.  

Lp. Pozycja   

 2009 2008 

Nazwa 
Przychody ze 

sprzedaŜy w mln 
zł w 2009 r. 

Wynik netto w 
mln 

1 162 116 Kronopol sp. z o. o. GK, śary 1812,0 305,8 

2 261 314 SE Bordnetze sp. z o.o. Gorzów Wlkp.  1063,5 9,2 

3 163 422 Arctic Paper Kostrzyn SA GK  1809,0 132,4 

4 358 536 ICT  Poland Sp. z o.o.,  Kostrzyn 759,9 186,8 

5 481 718 Faurecia Gorzów sp. z o.o.  1063,0 9,2 

6 508 624 Gedia Poland sp. z o.o. , Nowa Sól  509,9 17,6 

7 642 776 Keiper Sp. z o.o., Świebodzin  388,5 16,7 

8 670 b.d. EC Zielona Góra SA,  384,3 93,3 

9 671 b.d. Karmann - GHIA śary sp. z o.o.  383,8 6,5 

10 763 b.d. Bakra Sp z o.o., Kostrzyn  341,9 1,0 

11 836 1101 Rhodia Plyamide sp. z o.o., Gorzów Wlkp.  304,0 5,4 

12 922 861 Polmax SA, Świebodzin ,  270,0 3,1 

13 1051 1046 Stelmet SA, Zielona Góra   232,7 b.d. 

14 1215 b.d. 
Przedsiębiorstwo Handlu SpoŜywczego, 
Świebodzin  197,0 0,8 

15 1227 1751 Max Elektronik SA, Zielona Góra  195,4 1,7 

16 1261 b.d. Polskie Hurtownie Alkoholi, Zielona Góra  188,0 0,9 

17 1302 b.d. Sprick - Rowery sp. z o.o., Świebodzin 180,8 4,8 

18 1413 b.d. Poszukiwania Naftowe Diament, Zielona Góra  163,1 b.d. 

19 1731 b.d. Carbo Holding sp. z o.o. , Zielona Góra  129,3 1,2 

20 1767 1499 Steinpol Meble sp. z o.o. , Rzepin  127,2 1,2 

21 1805 b.d. Seco/Warwick SA GK, Świebodzin  123,7 1,0 

22 1812 1730 PW Jersak s. j. , śagań  122,5 3,0 

23 1932 b.d. Ewe Energia sp. z o.o. , Międzyrzecz  113,0 1,7 

24 1993 b.d. Vetoquinol Biowet sp. z o.o. , Gorzów Wlkp.  108,8 8,8 
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Źródło: Materiały Wydziału Programowania Strategicznego, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
 

 

Zestawienie to warto uzupełnić grupą firm, największych w województwie, które w 

zestawieniu Rzeczpospolitej nie występują; naleŜą do nich26: 

- Swedwood Poland Sp. z o.o - produkcja mebli - Zbąszynek, Babimost, 

- TPV Displays – branŜa elektroniczna - Gorzów Wielkopolski,  

- Moltech-Polska Sp. z o.o. - podzespoły elektroniczne –Sulęcin, 

- Rockwool Polska Sp. z o. o. - produkcja  wełny mineralnej – Cigacice 

- SZPMiD Balcerzak i Spółka Sp. z o.o. – spoŜywczy – Sława 

- Teleskop Sp. z o. o. - maszyny i urządzenia - Kostrzyn  

- Relpol SA. - elektrotechniczny - śary 

- Victaulic Polska sp. z o.o. - producent odlewów z Ŝeliwa sferoidalnego – Drezdenko 

- Funai Electric (Polska) - branŜa elektroniczna - Nowa Sól,  

- Vitrosilicon SA – szklarski – Iłowa, 

- Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. - tworzywa sztuczne – Szprotawa, 

- Hanke Tissue Sp. z o.o. - branŜa papiernicza - artykuły higieniczne – Kostrzyn,  

- Brinkhaus Polska Sp. z o. o - produkcja tekstyliów, pościel – Kostrzyn, 

- Cefarm SA - dystrybucja leków - Zielona Góra,  

- Podravka Polska Sp. z o.o. – branŜa spoŜywcza – Kostrzyn, 

- AB Foods Polska Sp. z o.o.  - branŜa spoŜywcza - Nowa Sól, 

- MAGNOLIA Sp. z o. o. - branŜa spoŜywcza (artykuły cukiernicze) –Lubsko, 

- V&S Luksusowa Zielona Góra SA produkcja wyrobów alkoholowych Zielona Góra,  

- Wendre Poland Sp. z o.o. - produkcja kołder, poduszek i narzut – Kostrzyn, 

- Lumel S.A. - mierniki cyfrowe i analogowe, regulatory, rejestratory LCD – Zielona Góra,  

- ADB Polska S. z o.o. – projektowanie zaawansowanych dekoderów telewizji cyfrowej – 

Zielona Góra. 

W grupie 30 największych przedsiębiorstw w lubuskim, najczęściej poza krajowym (7 

firm) pojawia się inwestor zagraniczny pochodzący z Niemiec (7 firm), USA (2 firmy), 

Japonii (2 firmy), Francji (2 firmy), Szwecji (2 firmy), Szwajcarii (1 firma), Włoch (1 firma), 
                                                 
26 materiały Wydziału Programowania Strategicznego, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
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Holandii (1 firma), Chin (1 firma), Danii (1 firma), Belgii (1 firma), Chorwacji (1 firma), 

Wielkiej Brytanii (1 firma), Estonii (1 firma) 27. W obszarze ich zainteresowania znajdują się 

branŜe takie, jak: elektroniczna, elektrotechniczna, drzewna, papiernicza, motoryzacyjna, 

budowlana, szklarska, spoŜywcza oraz farmaceutyczna. 

Wskaźnik produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz na 1 mieszkańca - poza 

wskaźnikiem PKB - jest często uŜywany do oznaczenia rangi regionu na mapach 

gospodarczych. Województwo pod względem globalnej produkcji sprzedanej przemysłu 

zajmuje odległe 11 miejsce, ale znaczna jej część (ok. 88%) wytwarzana jest przez sektor 

prywatny. Większy udział w lokalizacji przemysłu w lubuskim ma podregion zielonogórski, 

gdzie powstaje blisko 60% produkcji sprzedanej przemysłu. Rozkład przestrzenny wielkości 

sprzedaŜy ujmuje rysunek 20. Pod względem wartości produkcji sprzedanej przemysłu per 

 
 
Rysunek 20. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w mln zł (podmioty o liczbie 
 pracujących>9) w województwie lubuskim (wg sekcji PKD w 2005 i 2009 roku). 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 
  
 

capita województwo plasuje się nieco poniŜej średniej krajowej, ale jest to szóste 

miejscu w Polsce  (20,0 tys. zł w 2009r.). W tym zestawieniu najwyŜszą pozycję posiadał 

                                                 
27 W sumie w przedstawionym zestawieniu występuje 31 firm, gdyŜ jedna jest spółką z udziałem kapitału 
holendersko-amerykańskiego.. 
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powiat grodzki Gorzów Wielkopolski, dla którego wartość wskaźnika wyniosła 46,5 tys. zł, 

kolejne lokaty zajęły powiaty: gorzowski z wartością 39,2 tys. zł i Ŝarski (30,7 tys. zł). 

Ostatnie pozycje zajęły powiaty: krośnieński (5,8 tys. zł) oraz słubicki (7,7 tys. zł) - mapa 15. 

 
 
 

  
 
Mapa 15. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w 2005 i 2009 r. w 
 powiatach województwa lubuskiego  
 (podmioty o liczbie pracujących>9; PKD 2007) 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 
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Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące ocenę kluczowych branŜ 

1. Udział województwa w tworzeniu produktu krajowego brutto był w 2008r. najmniejszy 
w kraju (2,27%), natomiast uwzględniając jego wielkość przeliczoną na mieszkańca 
województwo znalazło się na 10 lokacie z wartością 28,7 tys. zł tj. o 4,7 tys. zł mniej od 
średniej dla Polski. W zestawieniu na podregiony wyŜszą pozycją charakteryzuje się 
podregion gorzowski, osiągający 86,9% średniej krajowej, podregion zielonogórski 
odznaczył się udziałem na poziomi 85,2% wartości średniej. 

2. Choć pozycja województwa przedstawiana w rankingach Instytutu Badań nad 
Gospodarką Rynkową nie jest wysoka - zajmowało ono w 2008 i 2009 lokatę 9, a w 
latach 2006, 2007 i 2010 pozycję 10 (Atrakcyjność inwestycyjna województw i 
podregionów Polski 2010, s.67), to jednak w kilku branŜach Województwo odnosi 
zauwaŜalne sukcesy.   

3. Biorąc pod uwagę przedstawione wyŜej wyniki analiz, jak równieŜ konkluzje zawarte w: 
- Regionalnej Strategii Innowacji (Lubuska Regionalna Strategia Innowacji, 2010, s.53, 
-  PZPPWL, część I, 2011, s. 117-118), 
- Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego. Urząd 

Statystyczny w Zielonej Górze, dane z grudnia 2010r. – str. 12 
 wskazać, moŜna na obecnie się wyróŜniające, jak i perspektywiczne branŜe lubuskiej 
gospodarki.  
a) Dynamicznie rozwijają się w oparciu o surowce, moŜliwości technologiczne i dostęp 

do sieci dystrybucji, tradycyjne branŜe związane z przemysłem drzewno-
meblarskim, celulozowo-papierniczym i spoŜywczym.  

b) Aktywne są teŜ takie branŜe jak: motoryzacyjna, chemiczna, materiałów 
budowlanych - w tym ceramicznych materiałów budowlanych, elektroniczna, 
tekstylna i wydawnicza.  

c) Niestety niewielki udział w przychodach ze sprzedaŜy w województwie mają branŜe 
innowacyjne reprezentowane przez małe firmy, do których zalicza się:  sprzęt i 
urządzenia medyczne, instrumenty i przyrządy pomiarowe i kontrolne, badawcze i 
nawigacyjne. Wspieranie współpracy tych branŜ z sektorem badawczo-rozwojowym 
dałoby moŜliwość zwiększenia eksportu i zmiany specjalizacji gałęziowej na rzecz 
zauwaŜalnie większego udziału wspominanych branŜ.  

4. Województwo lubuskie dysponuje - głównie dzięki Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej - moŜliwościami lokalizacji dla róŜnych branŜ przemysłu i róŜnych 
form aktywności gospodarczej. Poza waŜnymi dla rozwoju województwa, 
zaprezentowanymi powyŜej branŜami przetwórstwa przemysłowego, istotnymi i 
perspektywicznymi są sekcje:  
a) Handlu i napraw, obsługi nieruchomości oraz budownictwo, w których swoją 

działalność rozwinąć mogą liczne podmioty, mające szansę na efektywne 
funkcjonowanie.  

b) Osobną kwestią jest branŜa turystyczna, mająca potencjalnie duŜe szanse rozwoju w 
okresie bieŜącej dekady. 

c) Potencjalnym kierunkiem rozwoju są równieŜ podmioty przemysłu wydobywczego. 
Wybór tej opcji strategicznej będzie jednak w mocnej opozycji do wariantu 
nawiązującego do koncepcji ekorozwoju.  
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3.5 Kapitał społeczny 

3.5.1. Uwagi wprowadzające 

 W badaniach z zakresu ekonomii nad wzrostem gospodarczym coraz większą rangę 

przypisuje się kapitałowi społecznemu. W Polsce zainteresowanie tym tematem wzrosło od 

połowy lat 90. XX, dzięki przekładowi publikacji R. Putnama „Demokracja w działaniu”, 

gdzie za J. Coleman’em kapitał ten został odniesiony „…do takich cech organizacji 

społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność 

społeczeństwa ułatwiając skoordynowane działania” (Putnam 1995, s.258). MoŜna go 

definiować na róŜne sposoby, przykładowo jako „…potencjał wynikający ze spoistości relacji 

międzyludzkich, siłę więzi społecznych, które słuŜą interesom społecznym, a  nie wyłącznie 

interesom grupowym lub indywidualnym” (Sztaudynger 2009, s.192). Kapitał społeczny 

został określony równieŜ w krajowych dokumentach strategicznych, gdzie określono go jako 

potencjał zgromadzony w społeczeństwie w postaci obowiązujących norm postępowania, 

zaufania i zaangaŜowania, które wspierając współpracę i wymianę wiedzy przyczyniają się do 

wzrostu kraju lub regionu. Opracowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego koncepcja „Strategii rozwoju kapitału społecznego” zawiera omawianą definicję 

i przypisuje jej prócz zaufania międzyludzkiego znaczenie „infrastruktury społecznej w 

postaci instytucji, sieci, norm i przestrzeni, tworzącej podstawę dla budowania komunikacji i 
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przyczyniających się do zrównowaŜonego rozwoju Polski” (projekt Strategii Rozwoju 

Kapitału Społecznego 2011-2020, 2010, s.5). W przytoczonych dokumentach kapitał 

społeczny ma zazwyczaj pozytywny wydźwięk, jednak konsekwencje posiadania zasobów 

kapitału społecznego dla całej społeczności mogą w rzeczywistości być róŜne. Problemem 

jest nie tylko jego ujęcie terminologiczne, ale równieŜ miary słuŜące do jego opisu.  

Utrzymanie aktywnego, demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój 

zrównowaŜony kraju są uzaleŜnione od budowy trzeciego sektora, który w odniesieniu do 

kapitału społecznego wymaga zaistnienia co najmniej wzajemnego zaufania ludzi i ich 

zaangaŜowania w wolontariat.  

W oparciu o istniejące i dostępne dane na tyle - na ile jest to moŜliwe - przedstawiony 

został obraz kapitału społecznego województwa lubuskiego nawiązujący do poziomu zaufania 

między mieszkańcami, chęci podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra, w tym udziału 

w referendach i wyborach oraz dobrowolnego angaŜowania się w stowarzyszeniach. 

Wskaźniki te pozwalają określić wyposaŜenie lokalnych społeczności w cechy sprzyjające 

integracji społecznej, w podejmowaniu działań wspólnych oraz ich pozytywny stosunek do 

demokracji.   

 

3.5.2. Wskaźniki społecznego zaufania 

Według European Social Survey Polska, jedynie co dziesiąty Polak ufa innym 

ludziom (Raport Polska 2030, 2009,  s. 349). Niskie wzajemne zaufanie jest równieŜ cechą 

Lubuszan – w odpowiedzi na pytanie „Czy moŜna ufać większości ludzi?” tylko 10,3% 

respondentów (Diagnoza społeczna 2009, Załącznik 2, s. 117) wyraziło twierdzącą opinię 

(przedostatni rezultat w skali kraju) – mniej wskazywali tylko mieszkańcy łódzkiego, 

jednocześnie jest to wynik dwukrotnie niŜszy od najwyŜszego krajowego wskazania w 

warmińsko-mazurskim (Diagnoza społeczna 2007, Załącznik 2, s. 130). Przyrost osób 

wyraŜających większe wzajemne zaufanie jest procesem bardzo wolnym, a osiągnięcie 

wartości porównywalnych np. z regionami krajów skandynawskich wydaje się niemoŜliwe w 

krótkiej perspektywie czasowej (Dania – 67,3%, Norwegia – 61,9%) (Diagnoza społeczna 

2009, Raport, s. 272). Nieco lepiej wygląda sytuacja w odniesieniu do okazywania zaufania 

instytucjom publicznym, jak np. policji. W lubuskim jednostkom policyjnym ufa 38,7% 
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badanych (42,2% w kraju), co na tle województw sąsiednich jest niską wartością 

(wielkopolskie – 44,4%, dolnośląskie – 39,4%, zachodniopomorskie – 42,7%). Parlament 

krajowy nie cieszy się zaufaniem Polaków – tak orzekło 62,6% obywateli, nieco mniej 

negatywnych wskazań w tej kategorii dali mieszkańcy województwa lubuskiego (60,9%). 

Deficyt zaufania w województwie wyróŜnia takŜe instytucję rządu (57,5%) i urząd 

Prezydenta (59,4%). Zdecydowanie większym zaufaniem cieszy się Parlament Europejski, 

czym mieszkańcy województwa wyróŜnili się na tle kraju - 18,2% (trzecie wskazanie w 

zbiorze wszystkich województw). Wśród podmiotów gospodarczych duŜym zaufaniem cieszą 

się w województwie banki (41,5%), chociaŜ w zestawieniu z sąsiednimi województwami 

poparcie dla nich jest nieco niŜsze, odpowiednio o: 7,8 – w stosunku do odpowiedzi w 

dolnośląskim, 8,0 – w wielkopolskim i 5,2 punktu  procentowego – w zachodniopomorskim 

(Diagnoza społeczna 2009, Załącznik 2, s.183-191).  

 

3.5.3. Fundacje i stowarzyszenia, instytucje poŜytku publicznego 

Zdolność ludności do zrzeszania się w organizacjach zaliczanych do sektora trzeciego 

jest waŜna w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Z uwagi na dostępność danych analizie 

poddane zostały głównie stowarzyszenia i fundacje mimo, iŜ do tego sektora zalicza się takŜe: 

Ochotnicze StraŜe PoŜarne, związki zawodowe, jednostki kościoła Katolickiego, innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacje samorządu gospodarczego.  
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Mapa 16. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. 
mieszkańców w 2005 r. i 2009 r. 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS  

 

W województwie lubuskim zarejestrowane były w 2010 r. 172 fundacje (tj. 1,4% 

fundacji w Polsce) i 2643 stowarzyszenia i organizacje społeczne (tj. 2,9% stowarzyszeń i 

organizacji krajowych), co w skali Polski pozycjonuje województwo pod względem 

liczebności na przedostatniej pozycji, jedynie przed województwem opolskim. Trzeba jednak 

zauwaŜyć, Ŝe drugi wskaźnik (stowarzyszenia ..) jest powyŜej udziału Województwa w 

liczbie ludności, który wynosi 2,6%. W latach 2005-2010 nastąpił znaczący przyrost 

liczebności zarówno fundacji (o 50%), jak i stowarzyszeń i organizacji społecznych (o 32%). 

Najwięcej fundacji i stowarzyszeń było zarejestrowanych w Zielonej Górze i Gorzowie 

Wielkopolskim (odpowiednio 18%  i 13,3% ogólnej ich liczby w województwie). Spośród 

powiatów wyróŜniają się: powiat zielonogórski i Ŝarski, natomiast najmniej wpisanych w 

rejestrze REGON omawianych jednostek mają powiaty sulęciński i wschowski. 

Wskaźnikiem, który moŜe pokazywać skalę zaangaŜowania ludności w realizację wspólnych 

celów społeczności lokalnych, jest liczba fundacji i stowarzyszeń przeliczona na 10 tys. 

mieszkańców (mapa 16). Porównując kartogramy dla roku 2005 i 2009 widać, Ŝe kaŜdy z 

powiatów zanotował wzrost tego miernika, choć jego wartości były róŜne. Na wyróŜnienie 
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zasługują powiaty: wschowski (wzrost o 51%), Ŝarski (wzrost o 37%), strzelecko-drezdenecki 

(wzrost o 36%) oraz świebodzński (wzrost o 35%). Warto równieŜ wskazać na powiat 

międzyrzecki, który zanotował jeden z najwyŜszych  wskaźników - 31,9 fundacji i 

stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców, tj. drugi po Zielonej Górze (41,8). Gorzów 

Wielkopolski (28,3) znalazł się na czwartym miejscu za powiatem wschowskim (28,7). Grupy 

klasowej w przyjętym okresie porównawczym nie zmieniły powiaty: Ŝagański (19,9) i 

nowosolski (19,6), gdzie wystąpił niewielki przyrost omawianego wskaźnika.  

 

Mapa 17. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne poza gminami miejskimi na 
  10 tys. mieszkańców 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
 

Dla lepszej oceny dynamiki zmian w przestrzennym zróŜnicowaniu występowania 

fundacji i organizacji społecznych, wykluczone zostały w powiatach gminy miejskie, które 

odznaczają się zarówno wyŜszą ich liczbą, jak i obsadą badanych organizacji na 10 tys. 

mieszkańców (mapa 17), co wynika z występowania dodatniej korelacji między wskaźnikiem 

urbanizacji  jednostki powiatowej a liczbą organizacji pozarządowych. Wysoką dynamikę  

wykazały powiaty: nowosolski, Ŝarski i wschowski. Gęstość organizacji pozarządowych na 

obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubuskiego naleŜy do wyŜszych 

w kraju i waha się od 20,8 do 31,9 fundacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców. Gdyby 
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wziąć pod uwagę tylko tereny wiejskie to wskaźnik ten dla województwa jest najwyŜszy w 

kraju i przekracza 14 organizacji na 10 tys. mieszkańców. Dodatkowo prowadzone 

porównania moŜna uzupełnić o członkowstwo w organizacjach trzeciego sektora. Blisko 11% 

ankietowanych Lubuszan potwierdziło członkowstwo w jednej organizacji, dzięki czemu 

województwo zajęło w 2009 r. 6 lokatę w tym zakresie, co jest wynikiem korzystniejszym na 

tle województw ościennych – wielkopolskiego (10,3%) i zachodniopomorskiego (10%), 

jednak stopień zaangaŜowania mierzony pełnieniem róŜnych funkcji przez członków w 

organizacjach, naleŜy do najniŜszych w kraju (Diagnoza społeczna 2009, Załącznik 2, s. 118-

119). Dodatkowo warto wspomnieć o angaŜowaniu się ludności w działania na rzecz 

społeczności lokalnej, którą wskazało w lubuskim 15,7% badanych, tj. o 5 pkt procentowych 

mniej od mieszkańców województwa opolskiego, które wypadło najlepiej i o 3 pkt. więcej od 

łódzkiego, zajmującego ostatnią pozycję w rankingu (Diagnoza społeczna 2009, Załącznik 2, 

s. 61).  

 

Mapa 18. Organizacje poŜytku publicznego  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(www.mpips.gov.pl) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (www.ekrs.pl) 
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W państwie demokratycznym organizacje społeczeństwa obywatelskiego pozwalają 

wypracować umiejętności praktyczne w zakresie współdziałania na rzecz dobra wspólnego, 

niezbędne do skutecznego jego funkcjonowania. Status organizacji poŜytku publicznego jest 

moŜliwy do uzyskania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z tymi 

organizacjami zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). W art. 4 opisana została sfera zadań 

publicznych, w którą musi wpisywać się działalność statutowa organizacji poŜytku 

publicznego.  

W województwie zarejestrowane są 262 organizacje poŜytku publicznego tj. 3,1% ich 

krajowej liczby (stan na 2010r.). W sąsiedztwie regionu podobny udział ma województwo 

zachodniopomorskie (3,3%), natomiast znacznie więcej tych organizacji jest w województwie 

dolnośląskim (12,4%) i wielkopolskim (6,8%). Liczba organizacji poŜytku publicznego jest 

proporcjonalna do liczby ludności poszczególnych ośrodków w województwie. Listę 

otwierają: Zielona Góra, w której zlokalizowanych zostało 30,5% organizacji 

zarejestrowanych w województwie, oraz Gorzów Wielkopolski (12,2%) (mapa 18). Wśród 

jednostek powiatowych większe udziały charakteryzują: powiat nowosolski, zielonogórski i 

Ŝarski. PoniŜej 10 organizacji poŜytku publicznego mają powiaty północnej części 

województwa (słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński), przy czym tylko jedną fundację 

zarejestrowano w połoŜonym na południowo-wschodnim krańcu województwa powiecie 

wschowskim. Zebrane dane o organizacjach poŜytku publicznego, które zostały w 2010r. 

uprawnione do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wskazują na 

nieco mniejszą ich liczbę w stosunku do organizacji zarejestrowanych (212 organizacji – tj 

80,9%), co jest głównie powodowane koniecznymi do spełnienia wymogami formalnymi. W 

strukturze organizacji poŜytku publicznego zarejestrowanych w województwie ponad ¼ 

związana jest z działalnością sportową, rekreacyjną i turystyczną. Znaczącą grupę (ok. 22%) 

stanowią jednostki zajmujące się zdrowiem i jego ochroną oraz pomocą niepełnosprawnym. 

Mniej jest organizacji, których cele statutowe wiąŜą się z rozwojem, wsparciem sektora NGO 

i inicjatyw obywatelskich (ok. 15%). Z edukacją i wychowaniem  identyfikuje się ok. 13%, a 

z pomocą społeczną i usługami socjalnymi ok. 12%. Wartym  wspomnienia jest jeszcze 

obszar kultury i sztuki, w który wpisuje się nieco ponad 5 % zarejestrowanych w lubuskim 

organizacji poŜytku publicznego.  
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3.5.4. Aktywność społeczeństwa w instytucjach kultury, sporu i rekreacji 

Zapewnienie warunków do rozwoju kultury fizycznej i rekreacji sprzyja aktywności 

społeczeństwa. Analizie za lata 2006-2008 poddane zostały działające w województwie kluby 

sportowe oraz ich członkowie (rysunek 21). Zgodnie z danymi GUS najwięcej klubów 

sportowych w 2008r. funkcjonowało w powiecie Ŝarskim. W badanym okresie liczba klubów 

zmniejszyła się w trzech powiatach: międzyrzeckim, krośnieńskim i strzelecko-drezdeneckim,  
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 Rysunek 21. Liczba klubów sportowych oraz ich członków w przeliczeniu na 1 tys. 
   mieszkańców - zestawienie za lata 2006-2008  
 Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

 

 

 

co pociągnęło za sobą w dwóch pierwszych przypadkach zmniejszenie się liczby ich 

członków. Podobna sytuacja zaistniała w powiatach: gorzowskim, słubickim oraz 

świebodzińskim, gdzie mimo zwiększenia liczby klubów sportowych spadła łączna liczba ich 

członków. NajwyŜszym wskaźnikiem liczby członków na 1 tys. mieszkańców odznaczył się 

Gorzów Wielkopolski.  
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 RównieŜ aktywność kulturowa społeczeństwa pozwala na przybliŜoną ocenę jakości 

kapitału społecznego, co wiąŜe się z umiejętnością zrzeszania się i uczestniczenia w realizacji 

zakładanych celów ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb wyŜszego rzędu. Ocenę tej 

aktywności moŜna oprzeć o miary związane z liczbą i członkami zespołów artystycznych oraz 

kół zainteresowań (rysunek 22, 23), jak równieŜ z liczbą i uczestnikami organizowanych 

imprez w województwie (rysunek 24). Analizując zmiany w latach 2007-2009 w liczbie 

działających zespołów artystycznych na pierwsze miejsce – podobnie jak w przypadku 

zespołów sportowych – wysuwa się powiat Ŝarski z udziałem 17,6% w skali województwa, 

jednak w tym przypadku wzrost ten nie przełoŜył się na zwiększenie liczby ich członków. W 
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członkowie zespołów artystycznych na 1 tys. mieszkańców w 2007 r. członkowie zespołów artystycznych na 1 tys. mieszkańców w 2009 r.

 Rysunek 22. Liczba zespołów artystycznych oraz liczba ich członków w przeliczeniu na 
1   tys. mieszkańców - zestawienie za lata 2007-2009 
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 
 

miastach stołecznych charakterystyczny jest ubytek grup artystycznych, przy jednoczesnym 

wzroście liczby ich uczestników. Najwięcej w omawianym obszarze aktywności zyskały 

powiaty: strzelecko-drezdenecki (przybyło 11 zespołów) i zielonogórski (przybyło 25), dla 

których zanotowane zostały w 2009r. najwyŜsze wartości, wyraŜone miarą członków 

zespołów artystycznych na 1 tys. mieszkańców. Parametr ten wartość najmniejszą osiągnął w 

powiecie krośnieńskim (rysunek 22).  

Nieco inaczej kształtował się w województwie lubuskim rozkład liczebności kół 

zainteresowań działających w domach i ośrodkach kultury oraz klubach i świetlicach (rysunek 

23). Wiodącym ośrodkiem jest Gorzów Wielkopolski – 72 kluby (wzrost o 10 w latach 2007-
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2009), kolejnymi co do liczebności klubów jednostkami terytorialnymi są: powiat Ŝarski (30) 

i zielonogórski (27). W drugim co do wielkości ośrodku miejskim – Zielonej Górze ubyło ich 

10 (z 31 do 21). Liderem w zakresie uczestniczących w zajęciach członków klubów był w 

2009r. powiat gorzowski grodzki, na drugim biegunie znalazły się powiaty: krośnieński (0,9 

członka na 1 tys. mieszkańców) i sulęciński (1,7) 
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  na 1 tys. mieszkańców - zestawienie za lata 2007-2009 
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

Zestawiając dane nt. organizowanych imprez w okresie 2007-2009, w przypadku 

połowy powiatów województwa zmniejszyła się ich liczba, a ubytki dotyczyły głównie pięciu 

jednostek terytorialnych połoŜonych w południowej oraz dwóch w północno-wschodniej 

części województwa. Dodatkowo dla pięciu ze wskazanych powiatów zmniejszyła się 

równieŜ wielkość wskaźnika uczestników imprez przeliczona na 1 tys. mieszkańców 

(międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, zielonogórski, Ŝarski, wschowski). Mimo, iŜ w 

powiecie gorzowskim i grodzkim Zielonej Góry zanotowano wzrost liczby organizowanych 

imprez, to spadła tu wartość drugiego wskaźnika. Powiaty, które nie zostały wskazane 

odznaczyły się wzrostami zarówno liczby imprez jak i ich uczestników.  

W skali regionalnej moŜna uznać Ŝe województwo mimo, iŜ jest niewielkie 

ludnościowo, nie odstaje pod względem aktywności kulturalnej od innych województw. 

PołoŜenie regionu sprzyja zacieśnianiu kontaktów kulturalnych na pograniczu lubusko-

brandenburskim, czego przykładem są organizowane międzynarodowe festiwale czy 

koncerty. Ziemia lubuska kojarzona jest z takimi imprezami, jak: Przystanek Woodstock – 

największy otwarty festiwal rockowy w Europie, organizowany początkowo w śarach, a 

obecnie w Kostrzynie nad Odrą, „Noc Nenufarów ” w gminie Lubrza, Międzynarodowy 

Dziecięcy Festiwal Folkloru, Festiwal Kabaretu i Winobranie w Zielonej Górze, Festiwal 
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Piosenki śeglarskiej "Keja" w gminie Strzelce Krajeńskie, Festiwal Piosenki Kresowej 

”Kresoviana”, Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich “Romane Dyvesa”, 

Konfrontacje fotograficzne, Reggae nad Wartą znane z Gorzowa Wielkopolskiego oraz 

Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie.  

 

3.5.5. Uczestnictwo wyborach parlamentarnych i samorządowych 

Czynne uczestnictwo w Ŝyciu publicznym wyraŜa się m.in. głosowaniem w wyborach 

samorządowych, prezydenckich, parlamentarnych oraz udziałem w referendach.  Jest to 

kryterium aktywności społecznej obywateli, jeden z waŜkich atrybutów demokratycznego 

państwa i wartości państwa obywatelskiego.  

Analiza frekwencji wyborczej w kaŜdym typie wyborów w lubuskim wskazuje na 

niŜszy udział wyborców w odniesieniu do średniej krajowej, przy czym róŜnice są znaczne w 

przypadku analizowanych wyborów prezydenckich z roku 2005 i 2010 (od 4,3 do 5,8 pkt. 

procentowego) oraz wyborów parlamentarnych z lat 2001, 2005 i 2007 (od 3,5 do 5,1), a 

zbliŜone do ogólnopolskich w wyborach samorządowych za lata 2006 i 2010 (róŜnice od 0,3 

do 1,3).   
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Mapa 19. Frekwencja w I turze wyborów prezydenckich w latach 2005 i 2010 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl 
 

Wybory prezydenckie z 2010 r. przyciągnęły do urn wyborczych większą o ok. 5,3 (I 

tura) i 3,8 punktu procentowego (II tura) grupę wyborców niŜ w 2005 r. Niemniej jednak na 

tle sąsiednich regionów był to jeden z niŜszych wyników. Licznie głosowali w województwie 

mieszkańcy Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego (frekwencja powyŜej 50 %) w czasie 

ostatnich i przedostatnich wyborów prezydenckich (mapa 19). Zarysowała się teŜ 

prawidłowość dotycząca spadku frekwencji w tych wyborach wraz z zmniejszającą się rangą 

lokalnych ośrodków miejskich. Niską aktywność w głosowaniu wykazali mieszkańcy 

powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, krośnieńskiego, Ŝagańskiego i sulęcińskiego. Wyraźna 

róŜnica w udziale w głosowaniu - sięgająca 8 pkt procentowych zaznaczyła się równieŜ 

pomiędzy miastami i obszarami wiejskimi województwa (odpowiednio 53,7% i 45% w 

2010r., a w 2005 miasta - 47,8% i wieś - 40,6%).  
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Mapa 20. Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2001, 2005 i 2007 r. 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl 

 

Bardzo podobnie do uczestnictwa w wyborach prezydenckich kształtowały się róŜnice 

we frekwencji w trakcie kolejnych wyborów parlamentarnych z 2001, 2005 i 2007r. 

Najbardziej aktywni obywatele to mieszkańcy stolic województwa, ze wskazaniem na Zieloną 

Górę. Wśród powiatów ziemskich w wyborach z 2007r. wysoką frekwencją wybił się powiat 

zielonogórski, w 2005r. nowosolski, a w 2001r. wschowski (mapa 20). Powiatami z niską 

frekwencją były te same jednostki terytorialne co w wyborach prezydenckich. Niepokojącym 

zjawiskiem obserwowanym w województwie jest rosnąca róŜnica w udziale w głosowaniu na 

kandydatów do parlamentu mieszkańców miast i wsi (odpowiednio o ok. 7 pkt. procentowych 

w 2001r., 7,3 w 2005 r. i aŜ 12,1 w 2007r.), choć da się zauwaŜyć wolny wzrost frekwencji 

ludności wiejskiej.  

Przyczyn niskiej frekwencji moŜe być wiele, począwszy od braku wiary w moŜliwości 

zmiany politycznej rzeczywistości, przez poczucie poraŜki związanej z wyborem osób/partii, 

w których pokładane nadzieje zostały zawiedzione, po obojętność lub brak zaufania do 

polityków. Po części tłumaczą one niską frekwencję wyborczą Lubuszan.  
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(I tura)           

Mapa 22. Frekwencja w wyborach samorządowych w latach 2006 i 2010 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl 
 

Zdecydowanie lepiej wygląda zestawienie udziału mieszkańców w wyborach 

samorządowych, gdzie przekonanie o wpływie oddanego głosu na rozwój lokalnych 

społeczności jest duŜo większe. Charakterystyczną cechą tych wyborów jest niŜsza 

frekwencja w duŜych miastach województwa: Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry 

(mapa 21). Większa strefa aktywności w głosowaniu ciągnie się od Krosna Odrzańskiego 

przez Słubice do Międzyrzecza, oraz występuje w powiecie wschowskim (2010r.). Ogólny 

obraz otrzymany na prezentowanych kartogramach mapy 21 sugeruje większe 

zainteresowanie wyborami samorządowymi mieszkańców subregionów o mniejszych 

potencjale gospodarczym i ludnościowym województwa. 
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Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące ocenę kapitału społecznego 
Społeczność Lubuszan przypomina swoją strukturą zsekularyzowane, aktywne w 
zaspakajaniu własnych potrzeb, społeczeństwa zachodnie, umiejące lepiej organizować się w 
ramach organizacji pozarządowych, choć aktywność na rzecz celów publicznych nie jest 
wysoka. ZauwaŜa się równieŜ większą skalę współpracy organizacji, stowarzyszeń i fundacji 
z samorządem lokalnym w powiatach, które mają wyŜszą ich gęstość wyraŜoną liczbą 
organizacji na 10 tys. mieszkańców. Otrzymany w oparciu o frekwencję wyborczą obraz 
kapitału społecznego województwa lubuskiego moŜna scharakteryzować relatywnie mniej 
zaangaŜowaną, niŜ w pozostałych regionach kraju, postawą aktywności obywatelskiej. Cechy 
te sprzyjając interesom indywidualnym lub grupowym nie ułatwiają prowadzenia 
skoordynowanych działań na rzecz wspólnego interesu społecznego. 
Podkreślenia wymaga: 
1. Bardzo niski poziom wzajemnego zaufania (przedostatnie miejsce w kraju, zwaŜywszy 

przy tym, Ŝe poziom zaufania w Polsce jest równieŜ niski). Trochę lepiej wygląda 
okazywanie zaufania instytucjom publicznym oraz przedsiębiorstwom i bankom, chociaŜ 
na tle Województw Polski Zachodniej, obserwowane wskaźniki są takŜe niŜsze.  

2. Niska jest pozycja Województwa pod względem liczby fundacji i stowarzyszeń. 
Koncentrują się one w obydwóch duŜych miastach. ZauwaŜa się jednak wzrost liczby 
omawianych organizacji, w niektórych powiatach bardzo wysoki w ostatnim pięcioleciu. 
Gęstość fundacji i stowarzyszeń w obszarach wiejskich lubuskiego naleŜy na 
najwyŜszych w kraju, ale wynika to głównie z niskiej gęstości zaludnienia regionu. 

3. W skali regionalnej moŜna uznać Ŝe województwo mimo, iŜ jest niewielkie ludnościowo, 
nie odstaje pod względem aktywności kulturalnej od innych województw. PołoŜenie 
regionu sprzyja zacieśnianiu kontaktów kulturalnych na pograniczu lubusko-
brandenburskim, czego przykładem są organizowane międzynarodowe festiwale czy 
koncerty. Ziemia lubuska kojarzona jest z wieloma waŜnymi imprezami.  

4. NiŜsze jest zaangaŜowanie wyborcze społeczeństwa lubuskiego w porównaniu do 
średniej krajowej, przy czym róŜnice są znaczne w przypadku wyborów prezydenckich 
oraz parlamentarnych, a zbliŜone w przypadku wyborów samorządowych. 
Charakterystycznym jest relatywnie większe zainteresowanie wyborami samorządowymi 
mieszkańców subregionów o mniejszych potencjale gospodarczym i ludnościowym 
województwa. 
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3.7. Innowacyjność 

Miejsce województwa lubuskiego pod względem innowacyjności w strukturze regionalnej 

kraju prezentowane jest w rozdziale czwartym. W tym miejscu innowacyjność Województwa 

scharakteryzowane zostanie w ujęciu następujących kwestii: 

• potencjału przedsiębiorstw, 

• potencjału badawczo-rozwojowego, 

• potencjału instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorczości, 

• potencjału edukacyjnego. 

 

3.7.1. Potencjał przedsiębiorstw 

 Według danych dla 2009 roku pod względem produkcji sprzedanej przemysłu ogółem 

Województwo zajmuje niską, jedenastą pozycję, ale w przeliczeniu na mieszkańca jest to juŜ 

pozycja szósta, i Województwo kwalifikuje się do średnio uprzemysłowionych (wskaźnik 21 

tys. zł, wobec 23 tys. średnio w kraju). O pozycji tej w znacząco większym stopniu 

przesądzają powiaty podregionu gorzowskiego, w tym zwłaszcza Miasto Gorzów 

Wielkopolski (26 tys. zł) i powiat gorzowski (27 tys. zł). W podregionie zielonogórskim 

wyraźną dominantą w omawianym zakresie jest powiat Ŝarski, ze wskaźnikiem prawie 

dwukrotnie wyŜszym od następnego powiatu tego podregionu. Trzeba jednak zauwaŜyć, Ŝe w 

wartościach bezwzględnych róŜnica pomiędzy obydwoma podregionami jest minimalna; 

podregion gorzowski w ogólnej wartości sprzedanej produkcji partycypował w 50,8%, zaś 

zielonogórski 49,2%. Rozkład produkcji sprzedanej przemysłu w strukturze wielkościowej 

przedsiębiorstw przedstawia tabela 12. 

 

 Tabela 12. Struktura produkcji sprzedanej przemysłu według wielkości podmiotów 

Województwo <= 49 50 - 249 250 - 499 500 - 999 >= 1000 

Polska 16,6 20,2 12,8 12,0 38,4 

Lubuskie 16,2 24,8 18,3 15,0 25,7 

Wielkopolskie 18,9 24,0 12,9 12,7 31,5 
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Zachodniopomorskie 24,5 24,9 10,4 8,0 32,2 

Dolnośląskie 12,4 17,3 11,6 15,2 43,5 

Opolskie 16,0 24,6 10,8 17,3 31,2 

 RóŜnica w punkach % do struktury krajowej 

Lubuskie -0,3 4,6 5,5 3,0 -12,7 

Wielkopolskie 2,4 3,7 0,1 0,7 -7,0 

Zachodniopomorskie 7,9 4,7 -2,4 -4,0 -6,2 

Dolnośląskie -4,2 -3,0 -1,2 3,2 5,1 

Opolskie -0,5 4,4 -1,9 5,3 -7,2 

  Źródło; Wyliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

 W województwie lubuskim zauwaŜa się wysoki względny niedobór w grupie 

największych przedsiębiorstw. Wśród pozostałych województw Polski Zachodniej, tylko 

dolnośląskie przekracza ogólnokrajowy wskaźnik dla największych podmiotów 

gospodarczych. W świetle opisywanego zjawiska (wielkość sprzedaŜy) struktura sektora MSP 

w województwie lubuskim jest bardzo zbliŜona do struktury krajowej; prawie identyczna w 

odniesieniu do podmiotów małych i nieco wyŜsza dla podmiotów średnich. 

Charakterystyczne jest, Ŝe udział grupy podmiotów średnich w czterech z pięciu województw 

Polski Zachodniej jest prawie identyczny (oprócz dolnośląskiego, które ma w tej grupie 

pewien niedobór). 

 Rysunki 25 i 26 ilustrują tempo zmian w produkcji sprzedanej w okresie 2006-2010, 

odpowiednio ogółem oraz przetwórstwa przemysłowego. Dla porównania, obok lubuskiego, 

uwzględniono takŜe wskaźniki przeciętne dla kraju oraz pozostałych czterech województw 

Polski Zachodniej.  
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Rys. 25. Dynamika produkcji sprzedanej ogółem 2006- 2010 (w  % rok do roku,
ceny stałe)
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 ZauwaŜa się wysoką pozycje województwa lubuskiego pod względem dynamiki 

rozwaŜanej produkcji sprzedanej, zarówno ogółem, jak i przetwórstwa przemysłowego. Po 

pierwsze, pod względem produkcji sprzedanej ogółem od trzech lat lubuskie utrzymuje 

najwyŜszą dynamikę W Polsce Zachodniej, znacznie teŜ wyŜszą od średniej w kraju. Po 

drugie, Województwo wykazało się największą w Polsce Zachodniej stabilnością zjawiska, 

niewiele reagując na okres spowolnienia rozwoju. Po trzecie, najwcześniej wśród rozwaŜanej 

grupy województw, rozpoczęło wychodzenie z sytuacji kryzysowej. 

Rys. 26. Dynamika produkcji sprzedanej przetwórstwa  przemysłowego 2006
-2010 (w  % rok do roku, ceny stałe)
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 Wskaźniki wprost odnoszące się do innowacyjnego potencjału województwa 

lubuskiego sytuują go w najmniej korzystnej grupie regionów – zostanie to rozwinięte w 

rozdziale 4. Jest jednak wysoce symptomatyczne opisywane wyŜej zachowanie się sektora 

przedsiębiorstw, który wykazał duŜą odporność na fluktuację koniunkturalną. Nie jest to 

zatem sektor przemysłów schyłkowych, ale przemysłów wpisanych w bardziej stabilne 

segmenty rynku, a takŜe – to raczej juŜ hipoteza – mogących wykazywać innowacyjne 

zachowania. Trzeba jednak zwrócić uwagę, Ŝe wyniki badań wskazują, iŜ w strukturze 

gałęziowej przemysłu województwa lubuskiego dominują tradycyjne (ale nie schyłkowe) 

sfery działalności, charakteryzujące się stosunkowo niską wartością dodaną (gałęzie 

surowcowo-pracochłonne). Większość działów przemysłu przetwórczego, które określają 

główny profil produkcyjny województwa to działy średnio-niskiej i niskiej techniki (według 

działów techniki obowiązującej w krajach OECD)28. W tabelach 13 i 14 zestawiono 

współczynniki specjalizacji (wsp. Si) liczone w strukturze sekcji oraz działów PKD29. 

Zawarte tam informacje wskazują, Ŝe w strukturze sekcji wyraźną specjalizacją cechuje się  

przemysł przetwórczy (S znacznie powyŜej 1), a takŜe sekcje usług nierynkowych. W 

strukturze działów PKD specjalizacja dotyczy przede wszystkim: 

1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nich 

otrzymywanych (3,245) 

Tabela 13. Współczynniki specjalizacji według pracujących w sekcjach PKD (2008 rok) 

Lp Sekcje PKD Wsp. Si Lp Sekcje PKD Wsp. Si 

1 Przemysł (C+D+E), w tym: 1,225 1 Pośrednictwo finansowe (J) 0,889 

1a  Przetwórstwo przemysłowe (D) 1,310 2 Obsługa nieruchomości i firm (K) 0,831 

2 Budownictwo (F) 0,927 3 
Administracja publiczna i obrona 
narodowa (L) 

1,254 

3 Handel i naprawy (G) 1,059 4 Edukacja (M) 1,070 

4 Hotele i restauracje (H) 1,091 5 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
(N) 

1,050 

                                                 
28 I. Świeczewska. Aktualny profil gospodarczy województwa lubuskiego. Raport z badań.  ASM Centrum 
Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o, Listopad 2009, s.32. 

29 JeŜeli przez wj oznaczymy udział i-tej sekcji województwa lubuskiego w pracujących ogółem w 
Województwie, zaś przez pi – analogiczny udział dla kraju, wówczas współczynnik specjalizacji dla i-tej sekcji 
wynosi Si=wi/pi>  
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5 
Transport, gospodarka magazynowa i 
łączność (I) 

1,123 6 
Działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna pozostała 
(O) 

1,060 

Źródło: Zestawienie na podstawie wyników prezentowanych w: I Świeczewska. Aktualny profil gospodarczy 
województwa lubuskiego. Raport z badań.  ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o, 2009, s.48 

 

. 

Tabela 14. Współczynniki specjalizacji według pracujących w działach PKD (2007 rok) 

LP Sekcje PKD Wsp. Si Lp Sekcje PKD Wsp. Si 

1 Przetwórstwo przemysłowe (D), w 
tym: 

1,112 1 
Produkcja wyrobów z 
pozostałych surowców 
niemetalicznych (26) 

1,349 

2 Produkcja artykułów 
spoŜywczych i napojów (15) 

0,736 2 Produkcja wyrobów z metali (28) 1,351 

3 Włókiennictwo (17) 1,281 3 Produkcja maszyn i urządzeń 
(29) 

0,733 

4 Produkcja odzieŜy i wyrobów 
futrzarskich (18) 

0,945 4 Produkcja maszyn i aparatury 
elektrycznej (31) 

2,985 

5 
Produkcja skór wyprawionych i 
wyrobów z nich otrzymywanych 
(19) 

3,245 5 
Produkcja instrumentów medycznych, 
precyzyjnych i optycznych; zegarów i 
zegarków (33) 

1,035 

6 Produkcja drewna i wyrobów z 
drewna oraz ze słomy i wikliny (20) 

2,316 6 Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep (34) 

1,046 

7 Produkcja masy włóknistej oraz 
papieru (21) 

1,925 7 Produkcja mebli; pozostała 
działalność produkcyjna (36) 

1,389 

8 

Działalność wydawnicza; 
poligrafia i reprodukcja 
zapisanych nośników informacji 
(22) 

0,213 8 Przetwarzanie odpadów (37) 0,922 

9 Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych (25) 

0,613    

Źródło: Zestawienie na podstawie wyników prezentowanych w I Świeczewska. Aktualny profil gospodarczy 
województwa lubuskiego. Raport z badań.  ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o, 2009, s.49 

 

 

2. Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i 

wikliny (2,316) 

3. Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej (2,985) 



98 

 

W mniejszym stopniu takŜe: 

1. Produkcja masy włóknistej oraz papieru (1,925) 

2. Produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna (1,389) 

3. Produkcja wyrobów z metali (1,351) 

4. Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 

(1,349) 

 Z dostępnych badań wynika30, Ŝe w 2008 roku największa koncentracja innowacyjnych 

przedsiębiorstw ma miejsce w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, są tam 

zlokalizowane 33 podmioty na 64 wskazane w województwie jako najbardziej innowacyjne. 

Kilka podmiotów wskazanej grupy wykazało specjalizację w zakresie aktywności badawczo-

rozwojowej. Są to firmy naleŜące do sektora MSP. W ogólnopolskich rankingach firm 

innowacyjnych pojawiają się następujące podmioty31: Apator – Rector, LUMEL , Novita, 

Poszukiwania Naftowe Diament, PUH MASA z Zielonej Góry, Przedsiębiorstwo Produkcji 

Katalizatorów LINDO GOBEX z Gorzowa Wlkp., Relpol i Urban Polska z śar, Calesa z 

Lubska, Seco Warwick ze Świebodzina, Zakład Mechaniczny Mestil z Gorzowa Wlkp. 

 Inne źródło badań podaje nieco odmienne dane w zakresie innowacyjności firm32. 

Wskazuje się bowiem, Ŝe w 2008 roku na łączną liczbę 374 firmy innowacyjnych w Polsce, w 

województwie lubuskim zlokalizowane było tylko 18 z nich.  

 Analiza wskaźników innowacyjności przedsiębiorstw województwa lubuskiego na tle 

pozostałych województw zostanie zaprezentowana w rozdziale 4.  

 

 

3.7.2. Potencjał badawczo-rozwojowy 

Analiza pozycji województwa lubuskiego w strukturze regionalnej kraju pod względem 

potencjału badawczo rozwojowego przeprowadzona zostanie w rozdziale 4. Na poziomie 
                                                 
30 Lubuska Regionalna Strategia Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 
2010, s.48.  

31 TamŜe, s. 48. 

32 Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce „Kamerton Innowacyjności 2008”; źródło: 
http://www.innowacyjnefirmy.pl 
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NTS-2 dostępny jest stosunkowo szeroki zestaw wskaźników dotyczących B+R. Znacząco 

gorzej natomiast wygląda sytuacja w zakresie wskaźników dla jednostek terytorialnych 

niŜszych poziomów. W dalszej charakterystyce, z konieczności odwołać się musimy do 

opracowań wtórnych. Rysunek 27 przedstawia relacje wskaźników dotyczących B+R 

pomiędzy województwem lubuskim oraz wielkościami przeciętnymi w kraju33. 

 Nietrudno zauwaŜyć, Ŝe w przekroju wszystkich mierników potencjał badawczo-

rozwojowy województwa lokuje się znacząco poniŜej wartości średnio krajowych. Dotyczy to 

nie tylko stanu zjawiska, ale równieŜ jego dynamiki zmian. ZwaŜywszy, Ŝe ogólnokrajowy 

poziom rozwoju sektora B+R jest równieŜ relatywnie niski w stosunku np. do wskaźników 

średnich w krajach Unii Europejskiej, tym bardziej ujawnia to potrzebę koniecznych działań 

na rzecz tworzenia warunków poprawy istniejącego stanu rzeczy. 

 

Rys. 27. Województwo lubuskie na tle kraju w zakresie podstawowych wskaźników B+R 

 
Cechy 

1. Nakłady na B+R w relacji do PKB (dla 2008 roku) 
2. Dynamika zmian nakładów na B+R w relacji do PKB w 2008 roku w stosunku do 

roku 2005 

3. Nakłady na B+R w przeliczeniu na mieszkańca (2009 rok) 
4. Dynamika zmian nakładów na B+R na mieszkańca w 2009 roku w stosunku do roku 

2005 

5. Dynamika zmian nakładów ogółem na B+R w 2009 roku w stosunku do roku 2005  

6. Dynamika zmian zatrudnienia na B+R w 2009 roku w stosunku do roku 2005 
 

                                                 
33 Rysunek prezentuje relacje w ujęciu wartości zestandaryzowanych. Uprzednie zestandaryzowanie wynikało z 
nieporównywalności jednostek miar poszczególnych cech. 
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 W sektorze badawczo-rozwojowym Województwa odnotowania wymagają dwie 

firmy, znane nie tylko na polskim rynku, tj. :  

1. LfC Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe. 

2. Advanced Digital Broadcast Polska Sp. z o. o. 

 Wymienione przedsiębiorstwa stanowią niewątpliwie wizytówkę rynku badawczo-

rozwojowego Województwa. Obydwa zlokalizowane są w Zielone Górze. Pierwsza z nich 

naleŜy do branŜy sprzętu medycznego. Prowadzi działalność produkcyjną i usługową, a 

przede wszystkim badawczo-rozwojową. Przedsiębiorstwo niedawno otrzymało status 

centrum badawczo-rozwojowego, co wiązało się ze spełnieniem określonych kryteriów 

dotyczących skali i  profilu działalności oraz jego osiągnięć badawczo-rozwojowych34. W 

skali kraju Spółka naleŜy do grupy liderów produkujących sprzęt medyczny. Specjalizuje się 

w sprzęcie chirurgicznym stosowanym w ortopedii i neurochirurgii leczenia kręgosłupa. 

Prowadzi szeroką współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami medycznymi. 

Legitymuje się licznymi patentami i zgłoszeniami wynalazczymi. 

 Advanced Digital Broadcast Polska Sp. z o. o. to główne centrum badań i rozwoju Grupy 

ADB, lidera w projektowaniu i dostarczaniu wysokiej jakości produktów na światowym 

rynku telewizji cyfrowej. Główna siedziba mieści się w Genewie.  W Zielonej Górze znajduje 

się natomiast główne centrum projektowe. Biura Firmy rozrzucone są po całym świecie: m. 

in. w: Australii, Hiszpanii, Ukrainie, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i 

Włoszech. Jak wynika z danych Firmy, dostarczyła ona  juŜ ponad 11 milionów dekoderów z 

zaawansowanym oprogramowaniem, systemami dostępu warunkowego i innowacyjnymi 

rozwiązaniami w zakresie elektroniki. Około 70% pracowników ADB to inŜynierowie-

projektanci, tworzący szeroką gamę produktów telewizji cyfrowej kablowej, satelitarnej i 

naziemnej. 

 Osobnej uwagi wymaga akademicki potencjał badawczo-rozwojowy. Wydaje się, Ŝe 

moŜna go ograniczyć do Uniwersytetu Zielonogórskiego, jako Ŝe pozostałe uczelnie 

Województwa w zasadzie koncentrują się na funkcjach dydaktycznych. Uniwersytet posiada 

10 wydziałów oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie 11 

dyscyplin, zaś doktora habilitowanego w zakresie trzech dyscyplin. Pracuje w nim prawie 

tysiąc pracowników naukowo-dydaktycznych. W ramach Uniwersytetu działają waŜne 

                                                 
34 Zob. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U.2005.179.1484). 
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ośrodki badawcze, które mogą odegrać pewną rolę w rozwoju potencjału innowacyjnego 

regionu. Są to m.in.: 

• Park Naukowo-Technologiczny.  

• Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. 

 Zadaniem obydwóch instytucji jest  promocja i zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką 

a gospodarką poprzez organizowanie szkoleń i stymulowanie rozwoju przemysłowego całego 

regionu, a takŜe realizacja projektów w obszarze nowych technologii. Jednocześnie Park 

Naukowo-Technologiczny UZ wraz z Regionalnym Parkiem Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Strefą Aktywności Gospodarczej Lubuskiego Trójmiasta 

tworzy Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny. Do zarządzania LPPT powołano spółkę, 

w której udziały posiada Województwo Lubuskie - 30% (900 udziałów), Gmina Zielona Góra 

o statusie miejskim – 30% (900 udziałów), Uniwersytet Zielonogórski – 30% (900 udziałów) 

Gmina Zielona Góra – 9% (90 udziałów), Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna Sp. z o.o. – 1% (10 udziałów). 

 Pewne nadzieje na rozwój innowacyjnych projektów wiązać moŜna z takimi podmiotami 

jak: 

• Lubuski Ośrodek Innowacji i WdroŜeń Agrotechnicznych w Kalsku (w pobliŜu 

Sulechowa). 

• Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „Interior” Sp. z o.o. w Nowej Soli - Park 

Technologii i Logistyki Przemysłu „INTERIOR”. 

• Park Technologiczny "Człowiek i Środowisko” w Gorzowie Wlkp., tworzony przez 

Zachodnie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 

 Docelowe oczekiwania względem pierwszej firmy wiąŜą się ze stworzeniem zaplecza 

badawczo-rozwojowego dla przetwórstwa spoŜywczego. Ośrodek ma pracować nad 

doskonaleniem takich produktów jak: mleko, sery, mięso, wyroby garmaŜeryjne, owoce i 

warzywa, a takŜe wina i piwa. Druga zaś firma, Nowosolski Interior ma przyczynić się do 

podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zainspirować powstawanie nowych firm, 

udostępniając im nowoczesną infrastrukturę biurową, techniczną i laboratoryjną, pomagając 

we wdroŜeniu do produkcji nowoczesnych technologii oraz zapewniając dostęp do usług 

doradczych i szkoleniowych oraz pomoc i ułatwienia w ubieganiu się o środki unijne. 
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3.7.3. Potencjał instytucjonalny otoczenia przedsiębiorczości 

 W aktywizacji rozwoju jednostek terytorialnych, w tym zwłaszcza w rozwoju 

przedsiębiorczości niezwykle waŜna rolę odgrywają instytucje otoczenia biznesu. Pełnią one 

kilka funkcji, wśród których warto zwrócić uwagę na:  

1. Łagodzenie asymetrii w dostępie do informacji między duŜymi i małymi podmiotami 

gospodarczymi (wszelkiego rodzaju szkolenia, doradztwo, centra informacji). 

2. Promocja potencjału rozwojowego jednostki terytorialnej. 

3. Kształtowanie klimatu inwestycyjnego i klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. 

4. Tworzenie warunków finansowych i organizacyjno-logistycznych wspierających rozwój 

przedsiębiorczości. 

5. Stymulowanie innowacji procesowych i produktowych (inkubatory przedsiębiorczości, 

parki technologiczne, transfery technologii). 

6. Kreowanie sieci współpracy terytorialnej o synergicznych zachowaniach.  

W województwie lubuskim funkcjonuje szereg instytucji o działaniach ukierunkowanych 

na wspieranie przedsiębiorczości. W większości koncentrują się one w Gorzowie 

Wielkopolskim oraz Zielonej Górze, ale teŜ waŜne z nich zlokalizowane są poza 

największymi centrami miejskimi Województwa. PoniŜej przedstawiamy syntetyczną 

sylwetkę charakteryzowanych instytucji w podziale na cztery ich grupy. Nie jest to pełna ich 

inwentaryzacja, gdyŜ nie to jest celem zestawienia, lecz przygotowanie podstaw do 

sformułowania wniosków dotyczących stanu potencjału instytucjonalnego Województwa. 

1. Instytucje samorządu gospodarczego 

• Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. 

Głównym celem jest pomoc zrzeszonym w niej przedsiębiorcom w obszarach ich 

aktywności gospodarczej. Izba moŜe się poszczycić sukcesami zwłaszcza we 

współpracy z innymi partnerami np: ARGE 28, Unią Izb Łaby/Odry, Izbami 

Przemysłowo-Handlowymi we Frankfurcie n/Odrą, Cottbus i Magdeburgu, 

Frankfurckim Instytutem Logistyki Ekologicznej i innymi. Jest członkiem Krajowej 

Izby Gospodarczej i Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. 

• Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 

OPZL zrzesza lubuskie firmy niezaleŜnie od ich wielkości i branŜy w której działają. 

Celem Organizacji jest pomoc jej członkom w wielu dziedzinach (szkolenia, spotkania 
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z partnerami zagranicznymi, seminaria, wyjazdy studyjne, informacje na temat 

programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

• Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie. 

Stowarzyszenie stawia sobie za cel pomoc w kreowaniu przedsiębiorczości poprzez 

świadczenie usług doradczo – szkoleniowych, jak i fizyczną pomoc finansową w 

załoŜeniu i rozwoju firmy. W ramach stowarzyszenia działa m.in. lokalny fundusz 

poŜyczkowy. 

• Lubuska Izba Budownictwa. 

Izba reprezentuje i chroni interesy gospodarcze jej członków. SłuŜy pomocą w 

rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych 

z prowadzoną przez nich działalnością.  

2. Agencje i fundacje rozwoju 

• Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. 

Przedmiotem jej działania są istniejący i potencjalni przedsiębiorcy oraz inne  

instytucje otoczenia biznesu. Agencja oferuje wsparcie przy ubieganiu się o środki z 

funduszy Unii Europejskiej, organizację i prowadzenie specjalistycznych szkoleń, 

proponuje wsparcie procesu inwestycyjnego, a takŜe pomoc w pozyskaniu 

odpowiedniej technologii. Lubuska Agencja Rozwoju Regionalnego działa poprzez 

swoje sekcje tematyczne, m.in.: Szkolenia i Doradztwo, Centrum Obsługi Inwestora , 

Lubuski Fundusz PoŜyczkowy, Regionalny Punkt Konsultacyjny. Punkty 

konsultacyjne, głównie w zakresie doradztwa związanego z moŜliwością korzystania 

ze środków UE, w Województwie działają takŜe w ramach  Organizacji Pracodawców 

Ziemi Lubuskiej oraz Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Gorzowie Wlkp. 

• śagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.  

Agencja jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych, przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej. W jej ramach działa, 

m.in. inkubator przedsiębiorczości.  

• Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wielkopolskim 

Fundacja stawia sobie waŜne cele związane z aktywizacją rozwoju gospodarczego 

miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz otaczających go jednostek administracyjnych.  
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W jej ramach działa Inkubator Przedsiębiorczości. Oferuje on raczej bierną formę 

wsparcia rozwoju, sprowadzającą się do udostępnienia zakładanym firmom 

pomieszczeń, wraz z odpowiednim wyposaŜeniem. 

• Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku (LORD) 

LORD prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące:  

- rozwój rynków rolnych oraz wiejskich gospodarstw domowych, mające na celu 

poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności 

rynkowej gospodarstw rolnych,  

- wspieranie zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich,  

- podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych 

mieszkańców obszarów wiejskich. 

• Fundacja "Przedsiębiorczość" w śarach.  

Statutowym celem Fundacji jest inspirowanie i wspieranie w miejscowym środowisku 

przedsięwzięć gospodarczych (małych firm prywatnych), wyzwalanie inicjatyw 

gospodarczych i pobudzanie przedsiębiorczości oraz aktywne zwalczanie bezrobocia. 

WaŜną „agendą” Fundacji jest lokalny fundusz poŜyczkowy. 

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubuski Oddział Regionalny. 

Podobnie, jak w innych województwach, Agencja wdraŜa Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, a jednym z jej działań jest tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw. 

3. Specjalne strefy ekonomiczne i inkubatory przedsiębiorczości  

• Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera i obsługuje inwestorów 

krajowych i zagranicznych. Oferuje tereny przygotowane do rozpoczęcia inwestycji. 

Głównymi akcjonariuszami są Skarb Państwa (6,7%, Miast Kostrzyn (15,1%), Miasto 

Słubice (14,2%). Istotnym instrumentem kształtowania atrakcyjności inwestycyjnej są 

zagwarantowane prawnie ulgi i preferencje podatkowe. Posiada liczne podstrefy, takŜe 

poza województwem lubuskim. Zakres działania Strefy znacznie wykracza poza 

bierną formę oferowania miejsc lokalizacji na specjalnych warunkach. W ramach 

Strefy funkcjonuje np. Centrum Obsługi Inwestora. Zadaniem tej jednostki jest 
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koordynowanie współpracy pomiędzy Strefą a podmiotami w niej funkcjonującymi 

poprzez działania o charakterze informacyjnym, usługowym i doradczym oraz 

inicjowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy samymi podmiotami działającymi 

w Strefie. 

• Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Inkubator jest efektem współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Urzędu 

Miejskiego w Zielonej Górze. Zadaniem Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości jest pomoc studentom i absolwentom wyŜszych uczelni, mającym 

pomysł na własny biznes. Oferowana pomoc obejmuje wsparcie w załoŜeniu i 

prowadzeniu własnej firmy. 

4. Inne instytucje 

• Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013. 

Obsługuje administracyjnie, Program a przede wszystkim doradza w zakresie 

projektów z nim związanych. 

• Liczne instytucje bankowe i ubezpieczeniowe. 

Przedstawione instytucje naleŜą na ogół do małych i bardzo małych podmiotów. Znaczącą ich 

słabością jest nikły zakres wzajemnej współpracy. Z dostępnych informacji wynika teŜ, Ŝe 

skala praktycznego działania niektórych instytucji istotnie odbiega od deklarowanych misji i 

zadań przedstawianych w odpowiednich dokumentach. MoŜna postulować wykreowanie  z 

udziałem podmiotów polityki wewnątrz wojewódzkiej (organów samorządu Województwa 

oraz głównych jego miast) odpowiednio zaprojektowanych, trwałych linii współpracy układu 

podmiotowego (patrz rys. 28). W układzie tym władze samorządowe regionu, wspomagane 

ewentualnie przez którąś z wyspecjalizowanych instytucji przejąć powinny rolę kreatora 

współpracy. 
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3.7.4. Potencjał edukacyjny 

Według danych spisowych z 2002 roku województwo lubuskie posiadało najniŜszy w 

kraju odsetek ludności z wykształceniem wyŜszym (6,9%), który odbiegał o 1,5 punktu 

procentowego od wartości przeciętnej w kraju. W grupie województw Polski Zachodniej 

zbliŜony odsetek posiadało województwo opolskie. W zakresie wykształcenia średniego 

Województwo legitymowało się pozycją zbliŜoną do przeciętnej w kraju (26,7%, wobec 

26,8% w kraju) i wyprzedzało niektóre wyŜej gospodarczo rozwinięte regiony, takŜe Polski 

Zachodniej (np. województwo wielkopolskie). Rysunki 29-32 prezentują zmiany w zakresie 

współczynnika solaryzacji35, w tym pozycję województwa lubuskiego na tle innych regionów 

Polski Zachodniej. 

 

                                                 
35 Współczynnik skolaryzacji (brutto) jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) 
na danym poziomie kształcenia (niezaleŜnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku 
określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. W naszym przypadku w odniesieniu do trzech 
pierwszych wskaźników przyjęty jest przedział wieku 16-18 lat, w ostatnim (szkoły policealne) 19-21at. 
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Rys.29. Współczynnik skolaryzacj i (zasadnicze szkoł y zawodowe)
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Rys.30. Współczynnik skolaryzacj i (licea ogólnokszt ałcące)
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Rys.31. Współczynnik skolaryzacj i (szkoły średnie zawodowe)
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Rys.32. Współczynnik skolaryzacj i (policealne)
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 Z przedstawionych rysunków wynika, Ŝe zarówno pozycja, jak i zmiany wskaźników 

solaryzacji nie odbiegają istotnie od średnich krajowych, a takŜe od sytuacji rejestrowanej w 

innych województwach Polski Zachodniej. Województwo lubuskie posiada nieco niŜszy 

odsetek uczących się w liceach ogólnokształcących i szkołach policealnych, wyŜszy jednak w 

odniesieniu do szkolnictwa średniego zawodowego.  

 O jakości kapitału ludzkiego przesądza edukacja na poziomie wyŜszym. Ocena 

województwa lubuskiego pod względem rozwoju szkolnictwa wyŜszego na tle całego układu 

regionalnego kraju przeprowadzona zostanie w rozdziale 4. W tej części zwrócimy uwagę na 

niektóre tylko charakterystyki dotyczące stanu ośrodków akademickich Województwa. 

Rysunek 9 ilustruje trzy parametry dotyczące szkolnictwa wyŜszego na tle kraju i regionów 

Polski Zachodniej.  
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Rys.33. Wska źnik liczby studentów i pracowników naukowo-
dydaktycznych
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 W przekroju wszystkich wskaźników lubuskie zajmuje ostatnie miejsce. Istotny jest 

takŜe dystans do wartości średnich krajowych.  

 Głównym ośrodkiem akademickim Województwa jest  Zielona Góra. Tu 

zlokalizowana jest największa uczelnia, Uniwersytet, w którym funkcjonuje 10 wydziałów, 

kształcących na 41 kierunkach studiów. Uniwersytet  jest uczelnią stosunkowo młodą. 

Powstał w 2010 roku z połączenia WyŜszej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki 

Zielonogórskiej. W Uniwersytecie studiuje prawie 17 tys. studentów i pracuje znacznie ponad 

900 pracowników naukowo-dydaktycznych.  W Zielone Górze są jeszcze dwie uczelnie 

niepubliczne (Lubuska WyŜsza Szkoła Zdrowia Publicznego oraz Zachodnia WyŜsza Szkoła 

Handlu i Finansów Międzynarodowych). Swoje zamiejscowe ośrodki ma takŜe Akademia 

Medyczna we Wrocławiu, do niedawna istniał tu takŜe zamiejscowy ośrodek Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. 

 Drugim ośrodkiem akademickim Województwa jest Gorzów Wielkopolski. Znajdują 

tu swoją siedzibę dwie miejscowe uczelnie, tj.: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa oraz 

WyŜsza Szkoła Biznesu. Są równieŜ zamiejscowe ośrodki Uniwersytetu Szczecińskiego i 

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Rysunek 10 przedstawia rozkład liczby 

studentów pomiędzy dwa podregiony Województwa. 

 W innych miastach regionu znajdują się pojedyncze uczelnie (lub zamiejscowe 

ośrodki uczelni województw ościennych; oprócz Nowej Soli, gdzie jest ZOD z dalszego 

województwa - AGH w Krakowie). W grupie miast o pojedynczych uczelniach bardziej 

1. Studenci na 100 ludności w wieku 20-
24 lata 
 

2.  Nauczyciele akademiccy ogółem na 
10 tys. mieszkańców 
 

3. Profesorowie na 100 tys. 
mieszkańców 
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znaczącą jednostką pod względem liczby studentów jest Państwa WyŜsza Szkoła Zawodowa 

w Sulechowie, kształcąca w roku akademickim 20010/2011 około trzech tysięcy studentów.  

 

Rys. 34. Liczba studentów w podregionach województw a lubuskiego.
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Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące ocenę innowacyjności 

Biorąc pod uwagę cztery rozwaŜane wyznaczniki innowacyjności województwa lubuskiego: 
potencjał przedsiębiorstw, ośrodki badawczo rozwojowe, potencjał instytucjonalny 
przedsiębiorczości oraz potencjał edukacyjny zauwaŜyć naleŜy, Ŝe: 

1. Poziom uprzemysłowienia relatywizowany liczbą ludności sytuuje Województwo w 
pobliŜu wskaźników średnio krajowych, z lekką asymetrią na rzecz podregionu 
gorzowskiego. Dynamika produkcji sprzedanej obrazuje znaczną odporność województwa 
na zmiany koniunkturalne polskiej gospodarki. Województwo wykazuje znaczny 
„niedobór” duŜych podmiotów gospodarczych. Wśród pomiotów małych znajduje się 
wiele firm wskazujących specjalizację w zakresie aktywności badawczo-rozwojowej. Są 
one zlokalizowana głównie w dwóch największych miastach regionu, tj. Gorzowie 
Wielkopolskim i Zielonej Górze. 

2. Lubuskie legitymuje się bardzo niskimi parametrami w zakresie sektora badawczo-
rozwojowego. W Województwie zarejestrowanych jest szereg podmiotów wskazujących 
na badania i rozwój, jako swój wiodący kierunek aktywności. Kondycja tych podmiotów 
mierzona zarówno skalą działania, jak i moŜliwościami kadrowo-finansowymi jest 
relatywnie niska. Trzeba jednak odnotować inicjatywy dotyczące nowych firm B+R, 
mogące być zaczątkiem trwałego procesu poprawy innowacyjnego wizerunku lubuskiej 
gospodarki. 

3. W Województwie istnieje spora liczebnie grupa podmiotów wspierania 
przedsiębiorczości. Wiele z nich wydaje się jednak w mały m stopniu spełniać swoje 
deklaratywne programy. Nie zauwaŜa się równieŜ śladów koordynowanej współpracy 
między charakteryzowaną grupą podmiotów. 

4. Potencjał edukacyjny województwa na poziomie kształcenia średniego nie odbiega od 
standardów przeciętnych w kraju (mierzonych współczynnikami solaryzacji. Niskie i 
bardzo niskie są natomiast parametry dotyczące szkolnictwa wyŜszego (liczba studentów, 
pracowników naukowo-dydaktycznych).  Znaczna część młodzieŜy kształci się zapewne 
w ośrodkach pozawojewódzkich, o bardziej ugruntowanej renomie akademickiej, 
oferujących szersze spektrum specjalności. Niemniej jednak w interesie województwa 
leŜy konieczna poprawa konkurencyjności własnego potencjału akademickiego, zdolnego 
zatrzymać młodzieŜ o ponadprzeciętnych uzdolnieniach i bardziej rozbudowanych 
ambicjach. Oczekiwania w tym względzie spełniać moŜe przede wszystkim Uniwersytet 
Zielonogórski. 
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6. OCENA KRAJOWEJ KONKURENCYJNO ŚCI WOJEWÓDZTWA 

6.1. Jakość kapitału ludzkiego 

Podstawowe struktury i procesy demograficzne 

 Ogólna liczba ludności województwa lubuskiego kształtuje się nieco powyŜej jednego 

mln osób i w 2009 roku wynosiła 1015 tys. Pod względem udziału w liczbie krajowej liczbie 

ludności daje to województwo ostatnie miejsce (2,65%) tuŜ po województwie opolskim 

(2,70%). Pod względem gęstości zaludnienia, niŜe wskaźniki posiadają tylko województwa 

podlaskie i warmińsko-mazurskie. Województwo lubuskie cechuje się relatywnie wysokim 

wskaźnikiem urbanizacji. W miastach mieszka 64% ludności, wobec średniej krajowej 

61,0%, co jednocześnie oznacza, Ŝe niska gęstość zaludnienia dotyczy szczególnie obszarów 

wiejskich. PoniŜsze rysunki (35, 36) ilustrują podstawowe procesy demograficzne 

rozwaŜanego województwa. 

Rys. 35. Ludno ść w  województw ie lubuskim w latach 1995-2009
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Rys. 36. Ludno ść w miastach i na wsi w województwie lubuskim w lata ch 1995-2009
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Ogólna liczba ludności wykazywała duŜą stabilność od roku 1999, przy jednoczesnym 

nieznacznym spadku liczby ludności w miastach w tym okresie. MoŜna więc uznać, Ŝe w 

ujęciu podstawowych parametrów demograficznych województwo lubuskie cechuje się 

relatywnie wysoką stabilnością. Uzupełnieniem rozwaŜanych parametrów demograficznych 

jest udział ludności w wieku produkcyjnym oraz wskaźnik obciąŜenia demograficznego36. Dla 

województwa lubuskiego kształtują się one na poziomie, odpowiednio (2009r.): 65,8%, 

52,0%, wobec średnich dla kraju wynoszących 64,5%, 55,0 %. Miejsce województwa w 

strukturze regionalnej kraju ilustruje rysunek 37. 

Rys. 37. Wska źniki potencjalnych zasobów siły roboczej 2009
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 Pod względem udziału ludności w wieku produkcyjnym województwo zajmuje wysoką 

pozycję, wraz z pozostałymi województwami Polski Zachodniej. Związany z tym wskaźnik 

obciąŜenia demograficznego jest stosunkowo niski. W ogólnej ocenie, pozytywnie naleŜy 

zatem oceniać istniejące zasoby siły roboczej województwa lubuskiego.  

 Interesujących informacji dostarcza analiza procesów migracyjnych ludności (zob. 

tabela 15). W branym pod uwagę okresie 2005-2009 województwo lubuskie legitymowało się 

ujemnym, sumarycznym saldem migracji, aczkolwiek zarówno jego rozmiary, jak i wyliczony 

na jego podstawie wskaźnik migracji37, plasują województwo powyŜej średniej krajowej. W 

grupie pięciu województw Polski Zachodniej, trzy z nich posiadały dodatnie saldo 

                                                 
36 Wskaźnik obciąŜenia demograficznego jest relacją liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku produkcyjnym. 

37 Zob. wyjaśnienie pod tabelą 1. 
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(wielkopolskie i dolnośląskie), trzy zaś ujemne (obok lubuskiego, takŜe opolskie i 

zachodniopomorskie). 

Tabela 15. Procesy migracyjne. Sumaryczne ujęcie z lat 2005-2009 

Migracje mi ędzywojewódzkie Migracje z/do województwa lubuskiego 

Województwo saldo 
wskaźnik 

salda*) Województwo 
przyjechało 

z: 
wyjechało 

do: 
saldo 

Mazowieckie 68 324 130,8 Dolnośląskie 4 810 4 547 263 

Małopolskie 16 229 49,2 Wielkopolskie 3 790 5 859 -2 069 

Pomorskie 11 930 53,5 Zachodniopomorskie 3 366 2 911 455 

Wielkopolskie 11 921 35,0 Śląskie 1 330 994 336 

Dolno śląskie 1 478 5,1 Mazowieckie 786 1 900 -1 114 

Lubuskie -2 110 -20,9 Kujawsko-pomorskie 616 593 23 

Opolskie -3 270 -31,7 Pomorskie 580 714 -134 

Zachodniopomorskie -6 054 -35,8 Łódzkie 553 560 -7 

Kujawsko-pomorskie -7 011 -33,9 Warmińsko-mazurskie 441 321 120 

Łódzkie -7 703 -30,3 Lubelskie 419 372 47 

Podlaskie -9 106 -76,5 Małopolskie 398 621 -223 

Podkarpackie -9 602 -45,7 Opolskie 338 346 -8 

Świętokrzyskie -11 858 -93,4 Podkarpackie 303 250 53 

Warmińsko-mazurskie -13 204 -92,5 Świętokrzyskie 255 159 96 

Śląskie -16 401 -35,3 Podlaskie 171 119 52 

Lubelskie -23 563 -109,2         

Źródło: obliczenia własne, na podstawie danych GUS 
  *) wskaźnik salda wyliczony został jako wielkość salda na 10 tys. mieszkańców. 

 

 Kierunek migracji „z”, i „do” województwa lubuskiego w najwyŜszym stopniu dotyczył 

województw sąsiednich, ,tj. dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (zob. 

mapka 22). W dalszej kolejności dotyczyło to województwa mazowieckiego, z którym to 

jednocześnie lubuskie posiadało stosunkowo wysokie ujemne saldo. NajwyŜsze ujemne saldo 

dotyczyło jednak województwa wielkopolskiego. Te dwa regiony przesądzają o ostatecznym 

wyniku salda migracji województwa lubuskiego. 

                   

Elementy regionalnego rynku pracy 

 W tabeli 16 ujęto podstawowe charakterystyki regionalnych rynków pracy. Zarówno 

wskaźnik aktywności zawodowej ludności, jak i wskaźnik zatrudnienia lokują stosunkowo 

nisko województwo lubuskie w strukturze regionalnej kraju. Dotyczy to równieŜ zmian tych 

wskaźników w latach 2005-2009. Z województw Polski Zachodniej wyraźnie gorsze jest 
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tylko województwo zachodniopomorskie (wyprzedza jednak pod względem przyrostu 

wskaźnika zatrudnienia.). W świetle opisywanej właściwości nieco zaskakująca jest  

  

    

 

 

 
 Tabela 16. Wybrane wskaźniki regionalnych rynków pracy *) 

Województwo 1 2 3 4 5 6 
Polska 54,9 65,0 9,1 0,0 7,9 -8,3 
mazowieckie 58,8 70,5 6,6 2,7 8,4 -6,9 
podkarpackie 56,6 63,8 10,6 2,4 6,7 -5,4 
wielkopolskie 56,0 66,1 8,8 -1,0 8,2 -8,9 
świętokrzyskie 55,9 64,6 10,8 1,6 8,8 -6,7 
lubelskie 55,7 64,5 9,2 -1,0 4,4 -4,9 
łódzkie 54,9 66,7 9,0 -0,4 8,2 -8,8 
podlaskie 54,8 68,2 9,9 -1,3 6,1 -3,2 
kujawsko-pomorskie 54,8 62,6 10,4 -0,9 6,9 -9,4 
małopolskie 54,3 65,7 8,4 -1,6 6,2 -6,1 
dolnośląskie 53,9 63,3 11,3 -0,6 10,2 -11,2 
lubuskie 53,6 61,5 8,7 -1,5 6,1 -10,4 
opolskie 53,6 63,4 8,5 -0,2 6,3 -9,2 
śląskie 52,5 62,5 9,8 0,3 8,6 -9,4 
pomorskie 52,4 64,1 9,3 -1,2 9,0 -8,8 
warmińsko-mazurskie 52,4 61,4 7,9 0,1 7,8 -11,6 
zachodniopomorskie 52,2 60,5 11,1 -1,9 7,9 -10,5 

 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS (dane o aktywności ekonomicznej ludności: metoda 
BAEL. 

*) wartości uporządkowane są malejąco ze względu na cechę 1 

Cechy: 

1. Wskaźnik aktywności zawodowej 2009 r. (procentowy udział aktywnych zawodowo do ludności ogółem) 
2009 roku. 

Mapa 22. Przyjazdy i wyjazdy migracji stałych województwa lubuskiego.  
   Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2. Wskaźnik zatrudnienia 2009 r. (procentowy udział ludności zatrudnionej w wieku produkcyjnym od ogółu 
ludności tej grupy wiekowej). 

3. Stopa bezrobocia dla III kwartału 2010 roku (%). 
4. Zmiany wskaźnika aktywności zawodowej  (róŜnica wskaźnika pomiędzy 2009 a 2005 rokiem) 
5. Zmiany wskaźnika zatrudnienia (róŜnica wskaźnika pomiędzy 2009 a 2005 rokiem) 
6. Zmiany stopy bezrobocia (róŜnica wskaźnika pomiędzy III kwartałem 2010 a III kwartałem  a 2005 roku) 
 

relatywnie niska stopa bezrobocia. Pod tym względem niewiele województw ma lepszy 

wskaźnik w tym zakresie, a spośród Polski Zachodniej, tylko województwo opolskie ma 

nieco lepszą sytuację. MoŜna przypuszczać, Ŝe większe jest (być moŜe) w województwie 

lubuskim bezrobocie nierejestrowane lub teŜ większe rozmiary, niŜ w innych jednostkach, 

przybiera tzw. czarny/szary rynek/strefa. W porównywanych okresach województwo istotnie 

zmniejszyło omawianą stopę, dając się wyprzedzić pod względem skali poprawy trzem tylko 

regionom, w tym dwom z Polski Zachodniej dolnośląskie, zachodniopomorskie). 

 Biorąc powyŜsze pod uwagę, wydaje się, Ŝe mimo pozytywnych osiągnięć w zakresie 

stopy bezrobocia, a takŜe stanu zasobów siły roboczej, miejscowy rynek pracy cechują gorsze 

parametry od wartości średnio krajowych i pozycji innych regionów. 

 

Wykształcenie ludności i szkolnictwo wyŜsze 

 Ocena porównawcza struktury wykształcenia ludności województwa lubuskiego38 nie 

jest jednoznaczna (zob. rysunek 38). Odsetek ludności z wykształceniem wyŜszym naleŜy do 

najniŜszych w kraju (6,9% wobec 8,4% średnio w kraju), natomiast odsetek z wykształceniem 

średnim lokuje województwo raczej w grupie polskich regionów o lepiej wykształconej 

ludności (24,2%). Pod względem udziału ludności bez pełnego podstawowego wykształcenia 

województwo zajmuje pozycję „środka tabeli”.  

 

                                                 
38 Struktura wykształcenia, jako dana spisowa, moŜliwa jest do pozyskania dla 2002 roku. 



117 

 

Rys. 38. Struktura wykształcenia ludno ści w 2002 roku
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 Potencjał wyŜszych uczelni według województw ujmuje tabela 17. Województwo 

lubuskie naleŜy do najsłabiej rozwiniętych pod tym względem regionów. Na 9 

uwzględnionych parametrów tylko w dwóch z nich (studenci na 100 ludności w wieku 20-24 

lata, nauczyciele akademiccy ogółem na 10 tys. mieszkańców) województwo lubuskie zajmuje 

inne niŜ ostanie miejsce wśród pozostałych jednostek tego poziomu terytorialnego. I w tych 

przypadkach jest to bardzo niskie miejsce. Wysoce niepokojące mogą być spadki liczby 

studentów, liczby nauczycieli akademickich oraz liczby profesorów w latach 2005-2009. 

Szczególnie wyraźnie dotyczy to liczby studentów, których w 2009 roku było niewiele ponad 

70% stanu z roku 2005.  Wiele województw zarejestrowało w tym względzie spadek, lecz 

zmiany zaistniałe w województwie lubuskim był zdecydowanie najwyŜsze. Częściowo tylko 

spadek ten tłumaczą zmiany w liczbie ludności. W grupie wiekowej 20-24 lata liczba ludności 

województwa wykazywała systematyczne spadki ale o znacznie niŜszej skali. Porównując 

dany rok do roku poprzedniego kształtowały się one następująco: 2006 = 99,4; 2007 = 96,7; 

2008 = 95,3; 2009 = 95,0. Porównując rok 2009 do 2005 wskaźnik dynamiki w tej grupie 

wiekowej wynosił 87. Oznacza to, albo spadek zainteresowania młodzieŜy studiowaniem, 

albo teŜ, co bardziej prawdopodobne, spadek zainteresowania miejscowymi uczelniami. 

NaleŜy teŜ zauwaŜyć, Ŝe pozostałe województwa Polski zachodniej zachowały w  

Tabel 17. Studenci i nauczyciele akademiccy w 2009 roku *) 

 Studenci Nauczyciele akad. ogółem Profesorowie 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 
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Polska 63,6 100 96,9 26,6 100 103,9 6,2 100 104,8 
Mazowieckie 90,0 17,75 95,1 32,9 16,9 104,8 8,8 19,5 101,9 
Małopolskie 80,6 11,28 106,2 38,2 12,4 106,1 8,1 11,3 110,4 
Dolnośląskie 79,5 9,17 101,9 31 8,8 101,2 6,8 8,3 101,7 
Łódzkie 74,2 7,16 102,7 30,6 7,7 108,3 7,5 8,1 112,6 

Wielkopolskie 62,5 9,01 99,3 28,2 9,5 109 6,6 9,6 103,9 
Pomorskie 60,5 5,63 105,6 26,8 5,9 102,6 5,7 5,3 107,2 
Lubelskie 59,5 5,59 97,2 30,5 6,5 104,9 6,2 5,6 105,6 

Zachodniopomorskie 57,7 4,05 88,4 25,4 4,2 101,7 6 4,3 111,4 
Podlaskie 54,7 2,89 103,3 26,9 3,2 106,3 5,8 2,9 113,9 
Śląskie 53,7 9,96 90,1 21,1 9,7 98,8 4,4 8,7 99,7 
Kujawsko-pomorskie 52,1 4,53 95,8 22,4 4,6 110,3 5,5 4,8 106,6 

Opolskie 49,6 2,17 109,3 16,4 1,7 103,4 4,3 1,9 107,2 
Świętokrzyskie 48,8 2,54 82,7 14,4 1,8 100,2 3,9 2,1 99,4 
Warmińsko-mazurskie 43,0 2,79 85,3 19 2,7 102,7 5,1 3,1 99,4 
Podkarpackie 42,3 3,98 95,5 15,2 3,2 94,7 3,5 3,1 101,9 

Lubuskie 35,1 1,5 71,1 15,3 1,5 92,2 3,3 1,4 91 

Źródło: obliczenia własne 
*) wartości uporządkowane są malejąco ze względu na cechę 1. 

Cechy: 
1. Studenci na 100 ludności w wieku 20-24 lata 
2. Udział w krajowej liczbie studentów (%) 
3. Wskaźnik dynamiki liczby studentów wyliczony przez porównanie stanu w 2005 roku do roku 2009 
4. Nauczyciele akademiccy ogółem na 10 tys. mieszkańców 
5. Udział w krajowej liczbie nauczycieli akademickich (w %) 
6. Wskaźnik dynamiki liczby nauczycieli akademickich wyliczony przez porównanie stanu w 2005 roku do 

roku 2009 
7. Profesorowie na 10 tys. mieszkańców 
8. Udział w krajowej liczbie profesorów (w %) 
9. Wskaźnik dynamiki liczby profesorów wyliczony przez porównanie stanu w 2005 roku do roku 2009 

 

 

analizowanym okresie wysoką stabilność zmian (oprócz zauwaŜalnego spadku liczby 

studentów w zachodniopomorskim), a w odniesieniu do liczby nauczycieli akademickich w 

niektórych z nich nastąpiła istotna poprawa. 

 W województwie lubuskim działa 8 rodzimych uczelni wyŜszych oraz 8 placówek (filii, 

oddziałów) uczelni zewnętrznych. W 2005 roku wskaźnik młodzieŜy uczącej się w uczelniach 

województwa wynosił 43,1%, zaś w 2009 roku juŜ tylko 35,1%. Zasadnicze znaczenie dla 

województwa ma Uniwersytet Zielonogórski, na którym kształci się nieco poniŜej 3/5 

studentów województwa, zaś kadra naukowa liczy nieco powyŜej 3/5 kadry regionu. Ponadto 

jest to jedyna uczelnia w regionie, której wydziały posiadają pełne prawa akademickie w 

zakresie doktoryzowania w swoich dyscyplinach, a niektóre takŜe habilitowania. Ta tylko 

Uczelnia uczestniczy w kolejnych Programach Ramowych finansowanych przez Unię 
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Europejską. Zespoły naukowe Uniwersytetu realizują waŜne projekty badawcze, 

współpracują z innymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a takŜe uczelniami zagranicznymi.  
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 Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące ocenę jakości kapitału ludzkiego 

1. Województwo cechuje się niską, przeciętną gęstością zaludnienia, co przy 
jednoczesnym wyŜszym od średnio krajowego wskaźniku urbanizacji oznacza bardzo 
niską gęstość zaludnienia na wsi.  

2. Pod względem udziału ludności w wieku produkcyjnym województwo zajmuje 
wysoką pozycję, wraz z pozostałymi województwami Polski Zachodniej. Związany z 
tym wskaźnik obciąŜenia demograficznego jest stosunkowo niski. W ogólnej ocenie, 
pozytywnie naleŜy zatem oceniać istniejące zasoby siły roboczej województwa 
lubuskiego. 

3. W ostatnich latach województwo lubuskie legitymowało się ujemnym saldem 
migracji, aczkolwiek wyliczane na tej podstawie wskaźniki migracji, plasują 
województwo w sytuacji korzystniejszej od średniej krajowej. Kierunek migracji 
dotyczących województwa lubuskiego (zarówno wyjazdy, jak i przyjazdy) w 
najwyŜszym stopniu wiązał się z województwami sąsiednimi, tj. dolnośląskim, 
wielkopolskim i zachodniopomorskim. W dalszej kolejności dotyczył takŜe 
województwa mazowieckiego. 

4. Zarówno wskaźnik aktywności zawodowej ludności, jak i wskaźnik zatrudnienia 
lokują stosunkowo nisko województwo lubuskie w strukturze regionalnej kraju. 
Dotyczy to niestety równieŜ zmian tych wskaźników w ostatnich latach. 

5. W świetle wspominanych wyŜej wskaźników zatrudnienia i aktywności zawodowej  
nieco zaskakująca jest relatywnie niska stopa bezrobocia. Pod tym względem 
niewiele województw ma lepszy wskaźnik, a spośród Polski Zachodniej, tylko 
województwo opolskie ma nieco lepszą sytuację. MoŜna przypuszczać, Ŝe większe 
jest w województwie lubuskim bezrobocie nierejestrowane lub teŜ większe rozmiary, 
niŜ w innych jednostkach, przybiera tzw. szara strefa. 

6. Odsetek ludności z wykształceniem wyŜszym naleŜy do najniŜszych w kraju, 
natomiast odsetek z wykształceniem średnim lokuje województwo raczej w grupie 
polskich regionów o lepiej wykształconej ludności. 

7. Województwo lubuskie naleŜy do regionów najsłabiej rozwiniętych pod tym 
względem szkolnictwa wyŜszego. Dotyczy to parametrów związanych z istniejącą 
liczbą studentów i pracowników naukowo dydaktycznych, a zwłaszcza z 
niepokojącymi trendami w ich zakresie. Jedyną uczelnią o perspektywicznych 
szansach rozwoju potencjału naukowo-badawczego wydaje się być Uniwersytet 
Zielonogórski. 
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6.2. Pozyskiwanie inwestycji zagranicznych 
 

 O napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w znaczącym stopniu przesądza 

atrakcyjność lokalizacyjna danej przestrzeni. Składa się na nią wiele determinant 

sterowalnych i niesterowalnych w krótkim czasie. Wśród tych pierwszych dominuje postawa i 

aktywność podmiotów polityki regionalnej i lokalnej. Do obiektywnych, niesterowalnych 

naleŜą zarówno warunki środowiska naturalnego, jak i historycznie ukształtowana baza 

ekonomiczna regionu wraz z funkcjonalnością jej struktury przestrzennej i wzajemnego 

skomunikowania tworzących ją elementów.  

 W Raporcie regionalnym województwa dolnośląskiego39 przytoczono wyniki 

dostępnych badań nad atrakcyjnością polskich regionów. Wskazują one na wysoką 

atrakcyjność dla działalności przemysłowej obydwóch podregionów województwa 

lubuskiego, wysoką atrakcyjność dla działalności zaawansowanych technologicznie 

podregionu zielonogórskiego i przeciętną podregionu gorzowskiego oraz przeciętną dla 

działalności usługowej podregionu gorzowskiego i niską dla podregionu zielonogórskiego. 

Nieco więcej szczegółów dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej zawiera tabela 1840. Ujęto 

w niej wyniki szerszych badań w podziale na trzy moduły: dwa dotyczą potencjalnej 

atrakcyjności inwestycyjnej (PAI1, PAI2) oraz rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej 

(RAI)41 

                                                 
39 J.Zaleski, T.Korf. G.Lisowiec. Raport regionalny województwa dolnośląskiego. Wrocław, luty 2011. 

40 Wyniki zaczerpnięto z pracy: H. Godlewska-Majkowska.  Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów 2010 
– synteza. SGH, Warszawa 2010. 

41 Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna to zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na 

osiąganie celów inwestora (np. w postaci kształtowania się kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, 

przychodów ze sprzedaŜy, rentowności netto oraz konkurencyjności danej inwestycji). Rzeczywista atrakcyjność 

inwestycyjna to natomiast zdolność regionu do wykreowania satysfakcji klienta-inwestora i wywołania absorpcji 

kapitału finansowego i rzeczowego w formie inwestycji. MoŜna ją mierzyć za pomocą efektywności 

poniesionych nakładów kapitału finansowego, rzeczowego, ludzkiego i przyrodniczego; H. Godlewska-

Majkowska, op.cit. Wskaźnik PAI2 jest rozszerzoną wersją PAI1, m.in. o mikroklimat innowacyjności, oraz 

elementy kapitału społecznego; zob. H. Godlewska-Majkowska, op.cit. W przedstawianym zestawieniu 

zdecydowano ograniczyć się do modułu PAI2. 
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 Wyniki w poszczególnych modułach ujęto w sześciu klasach od najlepszej A do 

najgorszej F. Wnioski nasuwające się z analizy wyników po części potwierdzają wcześniej 

przytaczane opinie. Województwo lubuskie charakteryzuje się średnimi warunkami 

przesądzającymi o ogólnej atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki. Pewnym wyjątkiem jest 

turystyka, która jest o atrakcyjności powyŜej przeciętnej. Niską atrakcyjnością legitymuje się 

natomiast działalność naleŜąca sekcji G (handel). Nieco lepiej, ale poniŜe średniej jest w 

sekcji pośrednictwa finansowego (J), usług dla biznesu (K) oraz edukacji (M).  

Tabela 18. Zbiorcze zestawienie wskaźników atrakcyjno ści inwestycyjnej w roku 2010 
dla województw 
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PAI2 GN  A  D  F  E  D  B  A  D  E  E  B  A  F  E  C  D  

RAI GN  A  D  F  B  C  E  A  B  F  F  C  A  E  C  C  C  

PAI2 D KAPITAŁ  A  D  F  D  D  B  A  D  E  E  A  A  F  E  C  D  

PAI2 D PRACA  B  C  F  D  C  C  A  D  E  E  B  A  F  E  C  D  

RAI D  A  C  F  C  E  D  C  A  F  F  C  A  A  E  C  F  

PAI2 G  B  C  F  F  D  C  A  E  C  D  B  A  F  E  B  E  

RAI G  C  D  F  D  C  C  A  C  E  D  C  C  F  E  C  D  

PAI2 H  A  D  F  D  D  B  A  E  F  D  A  A  F  E  C  B  

RAI H  A  E  F  C  C  C  A  D  E  E  E  C  D  A  E  C  

PAI2 J  B  D  F  E  D  B  A  E  D  D  B  A  F  E  B  D  

RAI J  C  E  E  D  D  D  A  D  E  E  D  C  E  D  D  A  

PAI2 K  A  D  F  E  C  B  A  E  E  E  B  B  F  E  B  D  

RAI K  B  E  F  D  C  D  A  D  D  E  B  B  E  E  D  D  
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PAI2 M  B  D  E  E  D  B  A  E  D  E  B  A  F  E  C  D  

RAI M  C  D  F  D  B  D  A  D  F  E  C  B  D  D  E  D  

Źródło:  H. Godlewska-Majkowska.  Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów 2010 – synteza. SGH, 

Warszawa 2010. 

Ujęte w boczku tabeli symbole dotyczą sekcji: D – przemysł przetwórczy, G – handel, H – turystyka, J 

– pośrednictwo finansowe, K – usługi dla biznesu, M – edukacja. 

 

 W tabeli 19 oraz rysunkach 39-40 zamieszczono informacje dotyczące podmiotów z 

udziałem kapitału zagranicznego oraz zakumulowanej wartości tego kapitału.  

I II I II I II I II I II I

półrocza 2005-2010
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3,0
Rys. 39. Wska źnik zarejestrowanych spółek  Lubuskie

 Wielkopolskie
 Zachodniopomorskie
 Dolnośląskie
 Opolskie

 

Tabela 19. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego  
Województwo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Polska 68,2 100,0 125,9 1461 100,0 38 123,1 153,6 100,0 4024 138,3 
Łódzkie 2,7 4,0 119,6 67,3 4,6 26 140,5 4,2 2,7 1661 158,8 
Mazowieckie 25,6 37,5 134,1 526,5 36,0 101 124,9 75,5 49,2 14456 134,8 
Małopolskie 3,7 5,5 138,7 83,0 5,7 25 106,9 10,9 7,1 3306 117,2 
Śląskie 5,6 8,2 125,0 158,8 10,9 34 135,3 13,4 8,7 2894 144,5 
Lubelskie 1,1 1,6 129,7 16,7 1,1 8 121,2 0,8 0,5 384 128,9 
Podkarpackie 1,0 1,4 132,1 34,3 2,3 16 93,9 2,0 1,3 971 162,2 
Podlaskie 0,5 0,8 127,2 8,9 0,6 7 137,2 0,3 0,2 255 145,7 
Świętokrzyskie 0,6 0,8 112,8 18,4 1,3 14 116,3 2,7 1,7 2104 92,1 

Lubuskie 2,7 4,0 116,1 35,4 2,4 35 116,6 2,2 1,4 2198 181,7 
Wielkopolskie 5,8 8,5 119,3 190,9 13,1 56 129,6 13,4 8,7 3918 130,7 
Zachodniopomorskie 4,2 6,2 115,7 47,0 3,2 28 110,4 4,1 2,7 2428 266,0 
Dolnośląskie 6,5 9,5 121,5 138,5 9,5 48 138,4 14,4 9,4 4993 150,0 
Opolskie 1,4 2,0 117,5 23,6 1,6 23 114,2 1,5 1,0 1428 115,9 
Kujawsko-pomorskie 1,7 2,5 117,6 37,2 2,5 18 117,5 2,5 1,6 1209 164,8 
Pomorskie 4,1 6,1 119,0 60,1 4,1 27 107,1 4,2 2,7 1885 144,0 
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Warmińsko-mazurskie 0,9 1,4 111,2 14,0 1,0 10 68,4 1,5 0,9 1022 294,0 
Pozycja lubuskiego 
wśród województw 

9 9 13 10 10 4 9 11 11 7 3 

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych GUS. 

Cechy: 
1. Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego w 2010 roku (w tys. jednostek). 
2. Udział w krajowej liczbie spółek z udziałem kapitału zagranicznego  (%) 
3. Wskaźnik dynamiki liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego wyliczony przez porównanie stanu 

w 2005 roku do roku 2010 
4. Pracujący w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w 2009 roku (tys. osób). 
5. Pracujący w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w 2009 roku na 1000 mieszkańców 
6. Udział w krajowej liczbie pracujących w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego (%). 
7. Wskaźnik dynamiki liczby pracujących w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego wyliczony przez 

porównanie stanu w 2005 roku do roku 2010. 
8. Kapitał zagraniczny 2009 roku (w mld. zł). 
9. Kapitał zagraniczny 2009 roku na mieszkańca w zł 
10. Udział w krajowej wysokości kapitału zagranicznego  (%). 
11. Wskaźnik dynamiki wysokości kapitału zagranicznego wyliczony przez porównanie stanu w 2005 roku 

do roku 2010. 
 
 

ZaangaŜowanie kapitału zagranicznego w województwie lubuskim jest niskie w stosunku 

do parametrów średnio krajowych, a zwłaszcza w relacji do województw o znacznie wyŜej 

rozwiniętym potencjale gospodarczym. Wydaje się, Ŝe pozycja województwa pod względem 

wskaźników dotyczących kapitału zagranicznego jest poniŜej rankingu, jaki województwo 

uzyskuje w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej. Jedynym pozytywnym osiągnięciem jest 

dynamika wzrostu wartości kapitału zagranicznego w ostatnich latach (2005-2010). Pod tym 

względem lubuskie zajmuje wysoką trzecią pozycje w kraju, aczkolwiek trzeba zauwaŜyć, Ŝe 

po części przynajmniej jest to efekt niskiej skali zjawiska, przy której większa jest łatwość 

bardziej znacznych przyrostów procentowych. 
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Rys. 40. Wska źnik wyrejestrowanych spółek 
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6.3. Innowacyjność 

Innowacyjność polskiej gospodarki przedstawiona została w liczbowych 

charakterystykach w Raporcie województwa dolnośląskiego42. Z zamieszczonych ocen rysuje 

się relatywnie niska pozycja Polski w róŜnych przejawach innowacyjności. ZaleŜnie od 

przyjętego komponentu, Polska zajmuje w grupie 28 branych pod uwagę krajów europejskich 

                                                 
42 Raport województwa dolnośląskiego, op.cit. tabela 12. 

Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące pozyskiwanie inwestycji zagranicznych 

Wyniki badań nad atrakcyjnością inwestycyjną polskich regionów wskazują na relatywnie 
wysoką pozycję województwa lubuskiego, zwłaszcza dla działalności przemysłowej, a takŜe 
przedsięwzięć zaawansowanych technologicznie. PowyŜej przeciętnej oceniana jest równieŜ 
atrakcyjność dla rozwoju turystyki i biznesu turystycznego.  
NiŜsza od atrakcyjności inwestycyjnej jest ocena Województwa pod względem 
zaangaŜowanego kapitału zagranicznego. Wśród innych województw lubuskie zajmuje na 
ogół niskie pod tym względem pozycje.  
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od 11 do 27 miejsca, z wyraźną asymetria rozkładu ocen w przedziale ku niŜszym pozycjom. 

 Województwo lubuskie naleŜy do grupy regionów na ogół o niŜszych od średnich 

krajowych wskaźnikach innowacyjności. Gorsze wydają się równieŜ warunki poprawy tej 

innowacyjności w najbliŜszych latach. W tabelach 20 i 21 ujęte zostały dwie grupy 

wskaźników:  

a) charakteryzujące przejawy innowacyjności, 

b) ujmujące warunki, które mogą przesądzać o poprawie w przyszłości innowacyjnej 

kondycji rozwaŜanego regionu.  

 W pierwszym przypadku dotyczy to głównie przejawów innowacyjnego poziomu 

podmiotów gospodarczych, w drugim natomiast skali rozwoju i aktywności sektora B+R. 

Uzupełnieniem tej drugiej grupy są omówione wcześniej charakterystyki rozwoju szkolnictwa 

wyŜszego w Województwie.  

 

Tabela 20. Przejawy poziomu innowacyjności województw. 
Województwo  1 2 3 4 5 6 7 Synt.*) 

Polska 17,07 13,10 100,0 100,0 56,4 57,4 14,71 x 
Łódzkie 11,15 8,24 9,7 3,2 53,6 56,4 7,87 -0,475 
Mazowieckie 19,81 17,94 20,7 74,1 60,2 65,6 18,66 1,956 
Małopolskie 18,25 12,53 5,2 2,3 57,9 60,3 13,82 0,345 
Śląskie 19,05 15,00 17,5 3,7 59,7 60,2 13,07 0,859 
Lubelskie 17,63 10,56 3,3 0,9 51,5 49,7 11,42 -0,368 
Podkarpackie 18,03 13,30 4,0 1,0 55,0 53,4 14,17 0,077 
Podlaskie 19,66 8,04 1,8 0,1 49,5 49,7 7,10 -0,606 
Świętokrzyskie 15,91 8,16 1,8 0,2 51,3 49,2 11,52 -0,629 
Lubuskie 9,85 14,05 1,4 0,6 54,6 45,5 17,20 -0,484 
Wielkopolskie 15,86 10,60 6,5 5,2 55,6 58,6 9,18 -0,040 
Zachodniopomorskie 14,87 7,66 1,6 0,7 54,3 53,0 8,25 -0,592 
Dolnośląskie 19,48 13,25 7,3 2,1 58,6 57,9 12,38 0,421 
Opolskie 17,04 10,52 1,2 0,5 51,6 52,6 8,72 -0,443 
Kujawsko-pomorskie 17,09 10,19 7,4 1,8 55,2 50,7 15,24 -0,067 
Pomorskie 19,12 12,69 9,2 3,2 58,3 59,2 31,88 0,918 
Warmińsko-mazurskie 14,65 10,19 1,3 0,2 43,3 44,8 15,75 -0,872 
Pozycja lubuskiego wśród 
województw 

16 3 14 12 9 15 3 12 

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych GUS 

*) Jest to wskaźnik sumy standaryzowanych cech (1-7). W przypisie omawiającym rysunek 7 
wyjaśniono sposób jego liczenia. 

Cechy: 
1. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną 2008 rok (%). 
2. Przedsiębiorstwa sektora usług, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną 2008 rok (%). 
3. Udział działalność wartości krajowej nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych 

2008 rok (%). 
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4. Udział w wartości krajowej nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw sektora usług 2008 rok 
(%). 

5. Przedsiębiorstwa ogółem korzystające z wewnętrznej sieci komputerowej LAN (%) 
6. Przedsiębiorstwa ogółem posiadające własną stronę internetową 
7. Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych 

w wartości sprzedaŜy wyrobów ogółem. 
 

Tabela 21. Parametry charakteryzujące działalność badawczo-rozwojową. 
Województwo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Polska 9 070 100,0 163 238 163 0,60 105 73,58 19 100,0 96 
Łódzkie 493 5,4 154 194 156 0,54 104 4,48 18 6,1 103 
Mazowieckie 3 498 38,6 151 670 149 1,21 110 24,41 47 33,2 98 
Małopolskie 923 10,2 126 280 125 0,95 93 7,22 22 9,8 72 
Śląskie 957 10,5 218 206 222 0,36 106 6,94 15 9,4 98 
Lubelskie 296 3,3 162 137 163 0,48 100 3,08 14 4,2 89 
Podkarpackie 189 2,1 169 90 170 0,37 123 1,60 8 2,2 109 
Podlaskie 66 0,7 108 56 109 0,26 96 1,56 13 2,1 121 
Świętokrzyskie 147 1,6 752 116 770 0,27 338 1,10 9 1,5 139 

Lubuskie 29 0,3 81 29 82 0,10 67 0,65 6 0,9 71 
Wielkopolskie 846 9,3 194 248 192 0,52 111 5,78 17 7,9 105 
Zachodniopomorskie 118 1,3 168 70 170 0,24 141 1,70 10 2,3 84 
Dolnośląskie 581 6,4 168 202 168 0,44 98 6,03 21 8,2 116 
Opolskie 68 0,8 244 66 246 0,14 117 0,93 9 1,3 97 
Kujawsko-pomorskie 347 3,8 303 168 305 0,22 88 2,64 13 3,6 93 
Pomorskie 397 4,4 138 178 135 0,57 110 4,23 19 5,7 90 

Warmińsko-mazurskie 116 1,3 175 81 176 0,23 96 1,23 9 1,7 101 
Pozycja lubuskiego 
wśród województw 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych GUS 

Cechy: 
1. Nakłady na badania i rozwój (mln. zł) 
2. Udział województw w nakładach krajowych 
3. Dynamika zmian nakładów na B+R w 2009 roku w stosunku do roku 2005  
4. Nakłady na B+R w przeliczeniu na mieszkańca (w zł) 
5. Dynamika zmian nakładów na B+R na mieszkańca w 2009 roku w stosunku do roku 2005  
6. Nakłady na B+R w relacji do PKB (dla 2008 roku) 
7. Dynamika zmian nakładów na B+R w relacji do PKB w 2008 roku w stosunku do roku 2005 
8. Zatrudnienie w B+R w tys. EPC (ekwiwalenty pełnego czasu prac). 
9. Zatrudnienie w B+R w tys. EPC na 1000 mieszkańców 
10. Udział województw w krajowym zatrudnieniu w B+R 
11. Dynamika zmian zatrudnienia na B+R w 2009 roku w stosunku do roku 2005 

 

 W interpretacji przedstawionych informacji naleŜy zachować znaczną ostroŜność 

wynikającą z faktu uwzględniania w przytoczonych statystykach, podmiotów zatrudniających 

powyŜej 9 osób. Biorąc jednak pod uwagę zróŜnicowanie wyliczonych wskaźników, 

naświetlających róŜne aspekty rozwaŜanego zjawiska, wydaje się, Ŝe uogólnione oceny będą 

dostatecznie wiarygodne.  
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 Wysoce jednoznaczna jest ocena innowacyjności województwa lubuskiego w przekroju 

charakterystyk działalności badawczo-rozwojowej. Województwo zajmuje ostatnie miejsce 

pod względem kaŜdego z uwzględnionych wskaźników B+R. W większości przypadków jest 

to zdecydowane „odstawanie” od województw pozostałych. ZauwaŜa się istotny dystans 

nawet do regionu zajmującego przedostatnie miejsce w przedstawionym rankingu. Spośród 

województw Polski Zachodniej najlepszymi wskaźnikami legitymują się wielkopolskie i 

dolnośląskie, znacznie niŜszymi od nich, zachodniopomorskie i opolskie. Trzeba jednak 

zwrócić uwagę na relatywnie wysoką dynamikę rozwoju sektora B+R w województwie 

opolskim. Niewiele gorsze pod tym względem jest takŜe województwo zachodniopomorskie 

(pod względem dynamiki zmian nakładów na B+R w relacji do PKB województwo to 

osiągnęło najwyŜszy wskaźnik).  

 Istotny problem w zakresie innowacyjności województwa lubuskiego wiąŜe się z tym, 

Ŝe w analizowanym okresie pogorszyło ono swoją pozycje wśród pozostałych regionów. Na 

podstawie uzyskanych informacji moŜna nawet twierdzić, Ŝe nastąpił bezwzględny regres w 

rozwoju sektora B+R. Poglądowo ilustruje to rysunek 4143. ZauwaŜamy, Ŝe jedynie 

województwo lubuskie charakteryzuje się stanem poniŜe średniej i jednocześnie z tendencją 

spadkową. Województwa dolnośląskie i wielkopolskie znajdują się w pierwszej ćwiartce  

 

                                                 
43 Oś Y obrazuje uogólniony stan rozwoju sektora B+R w 2009 roku. Stan ten stanowią wartości wskaźnika 
sumarycznych cech standaryzowanych zero-jedynkowo. Zostały one uśrednione liczbą cech, co oznacza, Ŝe 
wartość 0 wskazuje na średni poziom rozwoju (oznaczono poziomą linią). W wyliczeniu brano pod uwagę cechy 
1, 4, 6, 8 z listy pod tabelą 21.  Oś X ujmuje uogólniona dynamikę rozwoju sektora B+R pomiędzy latami 2005-
2009. Dynamikę tę wyznaczono jako średnią geometryczną dynamik cząstkowych (cechy 3, 5, 7, 10 z listy pod 
tabelą 21. PoniewaŜ dynamiki cząstkowe skorygowano uprzednio do postaci ilorazowych (zrezygnowano z 
procentowego ujęcia),  wartość wskaźnika powyŜej 1 oznacza przyrosty, zaś poniŜej 1 spadki (na wykresie 
zaznaczono pionową linią).  
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Rys.41. Wska źnik rozwoju B+R w 2009 roku oraz wska źnik dynamiki zmian 2005-2009
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wykresu, zaś opolskie i zachodniopomorskie w ćwiartce drugiej (poniŜej „stanu”, ale z 

wysoką dynamiką). 

 Uwzględniając dodatkowo omówione wcześniej charakterystyki szkolnictwa wyŜszego, 

w tym zwłaszcza zaobserwowany regres w liczebności akademickiej kadry naukowo-

dydaktycznej Województwa, wskazać moŜna na ujawniające się bariery mogące przesądzać o 

moŜliwościach innowacyjnego rozwoju regionu. Wniosek taki nasuwa się z oceny stanu i 

obserwowanych trendów w zakresie jego bazy badawczo-rozwojowej. 

 Znacząco lepiej, aniŜeli wynikałoby to z przedstawionej wyŜej analizy, wygląda 

sytuacja w zakresie przejawów innowacyjnego rozwoju województwa lubuskiego. Pod 

względem dwóch parametrów lubuskie naleŜy do czołówki polskich regionów (zob. tabela 

20: cecha-2: odsetek przedsiębiorstw sektora usług, które poniosły nakłady na działalność 

innowacyjną; cecha-7: udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w 

przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaŜy wyrobów ogółem). W przypadku 

pozostałych wskaźników zajmuje niestety niskie pozycje. Wyliczony, uogólniony wskaźnik, 

lokuje Województwo znacznie poniŜej średniej. Rysunek 42 pozycjonuje województwo 

lubuskie w grupie o niŜszych od średniej warunkach i niŜszych od średniej przejawach 

innowacyjności44. W grupie tej znajduje się jeszcze województwo opolskie i 

zachodniopomorskie. Województwo dolnośląskie znajduje się w ćwiartce” pierwszej, zaś 

wielkopolskie czwartej.  

                                                 
44 Oś X opisują wartości wskaźnika syntetycznego stanu B+R (zob,. rys.41), zaś oś Y wartości wskaźnika 
syntetycznego przejawów innowacyjności (zob. tabela 20). 
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 Z rozwaŜanymi kwestiami rozwoju innowacyjnego pośrednio związana jest struktura 

wielkościowa podmiotów gospodarczych. Wydaje się, Ŝe największe szanse innowacyjnych 

adaptacji mają przedsiębiorstwa małe, ale powyŜej mikro i przedsiębiorstwa średnie. DuŜe 

natomiast przedsiębiorstwa, zwłaszcza powyŜej 1 tys. pracujących stają się biegunami na 

lokalnych rynkach pracy. DuŜa ich skala jest często warunkowana specyficznymi (swoistymi) 

właściwościami regionu, pozwalającymi na ukształtowanie właściwej pozycji konkurencyjnej 

danej firmy. Nierzadko duŜe podmioty stają się równieŜ kreatorami sieci powiązań, o 

waŜnych klastrowych właściwościach współpracy terytorialnej.  

 Odpowiednie wyliczenia w zakresie struktury wielkościowej firm prezentuje tabela 22. 

Wynikają z niej dwie waŜne uwagi dotyczące potencjału liczbowego podmiotów 

charakteryzowanego województwa: 

Rys.42. Wska źnik rozwoju B+R oraz wska źnik przejawów innowacyjno ści (2009r.)
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Tabela. 22. Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych; udział w krajowej 
liczbie podmiotów danej wielkości w 2010 roku 

 ogółem 0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 - 999 >1000 
Polska 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Łódzkie 5,91 5,86 6,86 6,51 6,00 4,81 
Mazowieckie 17,42 17,47 16,21 17,13 21,97 32,06 
Małopolskie 8,48 8,46 8,91 8,13 7,81 7,40 
Śląskie 11,55 11,46 13,50 12,15 12,92 10,11 
Lubelskie 4,20 4,21 4,07 3,88 3,10 4,07 
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Podkarpackie 3,90 3,89 4,18 4,14 4,29 3,58 
Podlaskie 2,35 2,36 2,18 2,38 2,18 2,22 
Świętokrzyskie 2,78 2,78 2,79 2,86 2,60 2,59 

Lubuskie 2,71 2,71 2,74 2,75 2,53 1,23 
Wielkopolskie 9,60 9,55 10,60 10,38 9,65 9,86 
Zachodniopomorskie 5,64 5,71 4,28 4,57 3,47 2,71 
Dolnośląskie 8,47 8,56 6,78 7,23 8,23 7,27 
Opolskie 2,54 2,55 2,22 2,46 1,98 1,60 
Kujawsko-pomorskie 4,76 4,74 4,92 5,42 5,16 3,82 
Pomorskie 6,66 6,67 6,40 6,31 5,18 5,06 
Warmińsko-mazurskie 3,04 3,02 3,38 3,72 2,93 1,60 

Udział lubuskiego w 2010r.  minus 
udział w 2005r.*) 

-0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,29 -1,59 

 Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych GUS. 
  *) Zmiana w punktach procentowych w 2010 roku stosunku do udziału w 2005 roku. 

 

 

1. NajniŜszy udział w grupie firn duŜych: 

a) ostanie miejsce w grupie powyŜej 1 tys. pracujących, 

b) niskie miejsce w grupie wielkościowej 250-1000 pracujących (Województwo 

wyprzedza tylko podlaskie i opolskie). 

2. Spadek udziału we wszystkich grupach wielkości, co oznacza względne przynajmniej, 

kurczenie się bazy rozwojowej województwa. 

 

Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące ocenę innowacyjności 

RozwaŜany segment potencjału rozwojowego ujawnia zarówno słabe strony województwa 
lubuskiego, jak i zagroŜenia. Relatywnie niska jest innowacyjność gospodarki, przy 
jednoczesnych trendach pogarszania się stanu. Rozwój innowacyjnej gospodarki nie ma takŜe 
oparcia w miejscowej bazie badawczo-rozwojowej. Jej poziom nie jest najwyŜszy, przy 
równoczesnym, braku symptomów poprawy względem zmian zachodzących w innych 
regionach kraju. Uwzględniwszy liczebność i strukturę  podmiotów gospodarki narodowej, 
takŜe tendencje w tym względzie, dodatkowo wyrazić moŜna obawy o poziom 
konkurencyjności bazy ekonomicznej regionu. Wydaje się, Ŝe dobrym teoretycznym modelem 
odniesienia procesów rozwoju województwa jest koncepcja kumulatywnej przyczynowości. 
W myśl jej zaleceń naleŜy poszukiwać najbardziej odpowiedniego miejsca przerwania 
negatywnych sprzęŜeń rozwojowych, poprzez odpowiednio zaprojektowane działania 
interwencyjne polityki społeczno-gospodarczej. Logika podpowiada, Ŝe być moŜe ogniwem 
tym jest stymulowanie rozwoju sektora B+R, wraz z całym „oprzyrządowaniem” 
przesądzającym o jakości kapitału ludzkiego. 
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6.4. Jakość Ŝycia 

 Pomijając literaturowe interpretacje „jakości Ŝycia”, na uŜytek niniejszego opracowania 

przyjmujemy, iŜ będziemy przez to rozumieć odczuwaną przez daną społeczność satysfakcję 

z poziomu (stanu) pięciu zjawisk:  

1) Poziomu Ŝycia warunkowanego moŜliwościami finansowymi.  

2) Stanu zdrowotnego społeczeństwa i stanu bazy zabezpieczającej.  

3) Dostępności instytucji kultury.  

4) Poziomu rozwoju turystyki.  

5) Stanu środowiska przyrodniczego. 

 Zakres rozwaŜań w kaŜdej z wymienionych składowych jakości Ŝycia dyktowany jest 

celami prezentowanego opracowania. Koncentruje się rozpoznawaniu właściwości mogących 

mieć znaczenie ponadregionalne. Dominującym podejściem jest zatem analiza porównawcza 

prowadzona na tle innych województw.  

Poziom Ŝycia 

 Analizę poziomu Ŝycia zdecydowano oprzeć na czterech wskaźnikach: 

1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto. 

2. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę ogółem. 

3. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę na kulturę i rekreację. 

4. Wskaźnik zagroŜenia ubóstwem (w % osób w gosp. dom. poniŜej ustalonej granicy). 

Odpowiednie informacje w tym względzie prezentują tabele 23 i 24. Pierwsza z nich 

dotyczy stanu zjawisk w 2009 roku, druga natomiast dynamik zmian pomiędzy 2005 i 2009 

rokiem. Dla obydwóch zestawów wyliczone zostały wskaźniki syntetyzujące cechy 

szczegółowe.  

 

Tabela 23. Wskaźniki poziomu Ŝycia ludności dla 2009 roku 

Województwo 1 2 3 4*) Synt.*)  

Polska 3315 957 76 17,3 x 

Łódzkie 2 885 998 82 13,4 0,461 

Mazowieckie 4 180 1 233 112 12,4 2,421 

Małopolskie 3 058 900 69 17,5 -0,083 

Śląskie 3 405 960 80 14,2 0,663 

Lubelskie 2 891 827 57 26,0 -1,021 
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Podkarpackie 2 741 784 51 21,4 -1,063 

Podlaskie 2 885 824 60 23,3 -0,833 

Świętokrzyskie 2 868 792 48 25,7 -1,238 

Lubuskie 2 803 938 69 13,8 0,039 
Wielkopolskie 2 976 880 64 19,1 -0,348 
Zachodniopomorskie 3 022 940 73 15,6 0,158 
Dolnośląskie 3 295 1 013 87 17,0 0,655 
Opolskie 2 988 1 016 83 11,9 0,677 
Kujawsko-pomorskie 2 811 876 69 18,4 -0,360 

Pomorskie 3 320 977 79 17,6 0,437 

Warmińsko-mazurskie 2 752 873 66 20,5 -0,564 
Pozycja lubuskiego wśród 
województw 14 8 9 4*)  8 

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych GUS 
*) Cecha nr 4 jest destymulantą, co uwzględniono w wyliczeniu wskaźnika (takŜe syntetyzującego). 

 

 Poziom Ŝycia mieszkańców województwa lubuskiego, w ogólnej ocenie nie odbiega 

istotnie od średnich krajowych. ZauwaŜalnie niŜe są jedynie przeciętne płace. Znacząco lepiej 

wygląda natomiast sytuacja w zakresie ubóstwa lokująca województwo na czwartym miejscu 

wśród polskich regionów. W grupie województw Polski Zachodniej nieco wyŜszy poziom 

dotyczy województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego (oprócz wskaźnika ubóstwa), 

a przede wszystkim województwa opolskiego. Pewnym zaskoczeniem moŜe być niŜszy, 

uogólniony poziom Ŝycia w województwie wielkopolskim.   

 

Tabela 24. Dynamika wskaźników poziomu Ŝycia ludności w latach 2005-2009*) 

 1 2 3 4**)  Synt. **)  
Łódzkie 117 121 142 110 117 

Mazowieckie 115 134 149 118 122 

Małopolskie 118 119 141 99 113 

Śląskie 117 120 151 103 115 

Lubelskie 118 117 137 80 106 

Podkarpackie 117 118 131 103 113 

Podlaskie 117 113 138 85 107 

Świętokrzyskie 117 121 142 91 111 

Lubuskie 116 116 132 107 113 
Wielkopolskie 117 117 132 102 113 
Zachodniopomorskie 116 124 142 121 120 
Dolnośląskie 118 129 145 112 120 
Opolskie 118 116 148 97 113 
Kujawsko-pomorskie 116 129 151 119 122 

Pomorskie 117 124 140 118 120 



134 

 

Warmińsko-mazurskie 116 128 154 123 123 
Pozycja lubuskiego wśród 
województw 12 14 14 9**)  11 

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych GUS 
*) Uwaga: W wyliczaniu dynamiki cech 1-3, uprzednio wartości dla 2005 roku zostały skorygowane 
wskaźnikiem deflacji wyprowadzonym z róŜnic w PKB w cenach bieŜących i stałych. 

**) Cecha nr 4 jest destymulantą, co uwzględniono w wyliczeniu wskaźnika (takŜe syntetyzującego). 

 

 Analiza dynamiki poziomu Ŝycia ludności w województwie lubuskim wskazuje na dwa 

wektory zmian. Pierwszy, pozytywny, to poprawa wszystkich branych pod uwagę 

wskaźników. W wymiarze bezwzględnym odnotować naleŜy stosunkowo wysoki postęp. 

Drugi jednak wektor potwierdza negatywną stronę dynamiki zmian, a mianowicie 

pogarszanie się pozycji województwa w zakresie oceny względnej, co prawda niezbyt duŜo, 

ale województwo traci jednak dystans do regionów lepszych. W odpowiednim rankingu 

Województwo zajmuje relatywnie niską pozycję. Biorąc pod uwagę okres 2005-2009 

stwierdzić więc trzeba pogorszenie się pozycji konkurencyjnej regionu. Zmniejszyła się tym 

samych atrakcyjność rozwaŜanej przestrzeni do zamieszkania. Ten aspekt kształtowania 

konkurencyjności regionu wydaje się szczególnie współcześnie waŜny, o czym przesądzają 

trzy kwestie: 

1. Kurczenie się aktywnych zasobów siły roboczej najbliŜszych lat, 

2. Pełne otwarcie zewnętrznych granic dla polskiego rynku pracy, 

3. Wzrastająca mobilność siły roboczej. 

Wniosek ten powinien być podstawą odpowiedniej rekomendacji dla podmiotów polityki 

regionalnej. 

 Potwierdzeniem  przedstawianych właściwości jest ilustracja ujęta na rysunku 43. 
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Rys.43. Wska źnik poziomu Ŝycia w  2009 roku oraz wska źnik dynamiki zmian 2005-2009
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Stan zdrowotny społeczeństwa i stan bazy zabezpieczającej 

 Szereg elementów kondycji zdrowotnej społeczeństwa w układach wojewódzkich 

omówionych zostało w Raporcie województwa dolnośląskiego45. W tym miejscu 

skoncentrujemy się na niektórych parametrach uzupełniających, i eksponujących oczywiście 

charakteryzowane województwo lubuskie. PosłuŜymy się zestawem czterech następujących 

wskaźników: 

1. Liczba zgonów na 10 tys. mieszkańców. 

2. Liczba zgonów na nowotwory ogółem na 10 tys. mieszkańców. 

3. Liczba zgonów na choroby  krąŜenia na 10 tys. mieszkańców. 

4. Zgony noworodków na 1 tys. urodzeń Ŝywych. 

5. Liczba ludności na łóŜko w szpitalach. 

 Dane liczbowe, wraz z odpowiedniki obliczeniami  przedstawia tabela 25. 

Syntetyzujące wnioski podpowiadać moŜe rysunek 9. 

 

 Tabela 25. Podstawowe charakterystyki stanu zdrowotnego społeczeństwa i stanu 
bazy zabezpieczającej w 2009 roku 

                                                 
45 .Zaleski, T.Korf. G.Lisowiec. Raport regionalny …, op.ct. 
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Województwo 1 2 3 4 5 Synt., 
stan 

Synt., 
dynamika 

Polska 101 25 47 5,6 209 x x 
Łódzkie 126 28 57 5,4 187 -0,479 1,02 

Mazowieckie 105 25 48 4,9 217 0,068 1,02 

Małopolskie 90 23 45 5,0 229 0,280 1,03 

Śląskie 105 27 47 7,2 174 -0,352 0,99 

Lubelskie 110 24 54 4,9 188 0,368 1,09 

Podkarpackie 89 21 46 5,5 216 0,511 1,06 

Podlaskie 102 24 45 4,7 191 0,722 1,00 

Świętokrzyskie 109 25 61 4,2 201 0,072 1,06 

Lubuskie 97 24 45 6,3 232 -0,247 0,95 
Wielkopolskie 93 25 40 5,4 214 0,300 1,01 
Zachodniopomorskie 97 25 43 6,7 213 -0,261 0,99 
Dolnośląskie 107 27 52 6,5 207 -0,677 0,98 
Opolskie 94 24 46 5,0 232 0,064 1,00 
Kujawsko-pomorskie 99 28 44 6,4 229 -0,747 0,97 

Pomorskie 88 25 33 5,0 251 0,141 1,08 

Warmińsko-mazurskie 92 25 38 5,0 236 0,236 1,02 
Pozycja lubuskiego wśród 
województw*)  7 5 8 12 13 11 16 

 Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych GUS. 

Uwaga-1: Wskaźniki syntetyzujące wyliczono z pominiecie cechy 1, czego uzasadnieniem było wyeliminowanie zgonów 
wynikających z procesów  naturalnych, nie mogących być podstawą wnioskowań ocennych. 
Uwaga-2: Wszystkie cechy mają charakter destymulant, co uwzględniono w wyliczeniach wskaźników syntetyzujących. Te 
ostatnie posiadają interpretację stymulant. 
*) Wskazaną pozycję naleŜy interpretować pozytywnie, im wyŜsza pozycja tym lepiej. 
 

 

 Pozytywnie raczej naleŜy oceniać kondycję zdrowotną społeczeństwa (zwłaszcza z 

uwagi na cechy 2 i 3). Relatywnie niska jest śmiertelność na współczesne choroby 

cywilizacyjne, nieco gorzej jest ze wskaźnikiem śmiertelności niemowląt. Ten ostatni 

świadczy jednak bardziej o istniejącej bazie materialnej ochrony zdrowia i ewentualnie 

kulturze zdrowotnej społeczeństwa, aniŜeli poziomie zdrowotności. Zdecydowanie gorzej jest  
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Rys.44. Wska źnik kondycji zdrowotne w 2009 roku oraz wska źnik dynamiki zmian 2005-2009

Lubuskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Dolnośląskie

Opolskie

0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12

dynamika

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

st
an

Lubuskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Dolnośląskie

Opolskie

 

z bazą materialną szpitalnictwa. Co prawda ograniczono się z konieczności do jednego 

wskaźnika w tym względzie i to o charakterze ilościowym, nie mniej jednak wydaje się on  

dobitnie podkreślać istniejące w Województwie zaniedbania w rozwoju opieki zdrowotnej. 

Lubuskie lokuje się w grupie województw o najmniejszej dostępności opieki szpitalnej. To 

ten właśnie wskaźnik przesądza, Ŝe uśredniona ocena w postaci wskaźnika syntetyzującego 

„stan” jest stosunkowo niska, istotnie poniŜej średniej dla województw. Spośród województw 

Polski Zachodniej niskie pozycje zajmuje takŜe województwo dolnośląskie (oprócz 

wskaźnika łózek w szpitalach).  

 O ile stan zdrowotny nie jest najgorszy, to zdecydowanie niepokojące są natomiast 

wyniki w zakresie dynamiki zmian. Uogólniony wskaźnik syntetyzujący  pozycjonuje 

województwo na ostatnim miejscu. Dla pewnego złagodzenia oceny trzeba jednak zauwaŜyć, 

Ŝe stosunkowo niezły wynik województwo osiągnęło w odniesieniu do wskaźnika zgonów na 

nowotwory. Wprawdzie zanotowano niewielki wzrost zgonów, ale był on istotnie poniŜej 

średniej dla województw. W przypadku pozostałych wskaźników województwo zajmowało 

bardzo niskie pozycje, co w efekcie skutkowało ustalonym wynikiem oceny uogólnionej.  

 Z rysunku 44 wynika, Ŝe w tej samej najgorszej „ćwiartce” znajdują się dwa inne 

województw Polski Zachodniej, a mianowicie dolnośląskie i zachodniopomorskie. To 

pierwsze ze wskaźnikiem kondycji zdrowotnej nawet poniŜej lubuskiego. Województwo 
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wielkopolskie i opolskie naleŜą do grupy najlepszej, aczkolwiek nieznacznie tylko 

przekraczają wartości średnie, zwłaszcza opolskie. 

 

Dostępności instytucji kultury 

 Rozwój kultury w regionie rozpatrywać moŜna z róŜnych punktów widzenia. Kultura 

jest przede wszystkim składową ogólnego rozwoju danej społeczności. Przesądza o 

zaspokojeniu waŜnych, intelektualnych jej potrzeb. Poziom rozwoju kultury jest teŜ 

przejawem ogólnych, historycznie kształtowanych osiągnięć rozwojowych regionu. Z punktu 

widzenia celów niniejszego raportu waŜniejsze od przedstawianych wartości, jest jednak 

postrzeganie kultury jako determinanty dalszych pozytywnych przemian rozwojowych 

regionu. W tym aspekcie poziom rozwoju kultury jest współcześnie waŜny dla regionu z 

dwóch, co najmniej, powodów: 

1) Współprzesądza o potencjale absorpcji w regionie zewnętrznych „sygnałów rozwoju”. 

2) Kształtuje atrakcyjność lokalizacyjną regionu, tak w wymiarze atrakcyjności 

inwestycyjnej dla biznesu, jak równieŜ atrakcyjności do zamieszkania. W tym względzie 

szczególnie waŜne jest oddziaływanie na wizerunek danej jednostki terytorialnej, 

utrwalając, zwłaszcza w „świecie zewnętrznym”, często w sposób subiektywny, 

przekonanie o określonych wartościach danej przestrzeni.  

 Ocenę poziomu rozwoju kultury województwa lubuskiego na tle innych województw, 

zdecydowano oprzeć na następującym zestawie mierników szczegółowych: 

1. Imprezy teatralne (przedstawienia i koncerty). 

2. Muzea. 

3. Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej (z uwagi na znaczną zmienność w 

czasie, liczbę wystaw przyjęto jako średnią z lat 2005-2010). 

4. Wskaźnik z zakresu aktywności domów kultury46. 

 Odpowiednie wyliczenia zestawione zostały w tabeli 26. Uzupełnieniem jest rysunek 45. 

 Województwo lubuskie naleŜy do regionów o wysokim wskaźniku imprez teatralnych. W 

zakresie pozostałych parametrów rozwoju kultury zajmuje jednak końcowe miejsca w 

                                                 
46 PosłuŜono się uogólnioną miara wskaźnika syntetyzującego  trzy cechy szczegółowe (wszystkie przeliczane 
na liczbę ludności): 

1) liczba domów kultury, 
2) liczba imprez w domach kultury, 
3) liczba zespołów artystycznych. 
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układzie regionalnym. Taką teŜ pozycję zajmuje w ogólniej klasyfikacji stanu zjawisk 

kultury. Optymistycznym symptomem dla rozwoju kultury w Województwie jest wskaźnik 

dynamiki zmian lokujący go na pierwszym miejscu wśród pozostałych województw. Zostało 

to osiągnięte głównie dzięki znaczącemu rozwojowi imprez teatralnych. Gdyby nie znaczący  

 
Tabela 26. Podstawowe charakterystyki dostępności instytucji kultury 

Województwo 1 2 3 4 Synt., 
stan 

Synt., 
dynamika 

Łódzkie 3 458 46 479,4 -0,425 0,148 1,03 

Mazowieckie 11 045 113 543,4 -1,482 1,021 1,09 

Małopolskie 4 568 111 737,2 1,063 1,209 1,06 

Śląskie 6 708 60 371,6 -0,733 0,319 1,20 

Lubelskie 1 175 46 130 0,307 -0,243 1,05 

Podkarpackie 1 381 40 83 1,073 -0,160 1,10 

Podlaskie 2 712 24 98,6 0,570 -0,241 1,03 

Świętokrzyskie 1 259 24 104,4 -0,581 -0,579 1,08 

Lubuskie 3 785 15 95 -0,565 -0,445 1,20 
Wielkopolskie 3 411 86 174,8 -0,191 0,132 1,10 
Zachodniopomorskie 1 868 25 169,4 1,005 -0,141 1,04 
Dolnośląskie 5 029 58 211,2 -0,513 0,055 1,11 
Opolskie 954 13 56 1,731 -0,260 1,03 
Kujawsko-pomorskie 3 018 29 218 -0,615 -0,300 1,08 

Pomorskie 2 908 59 189,8 -0,928 -0,210 1,06 

Warmińsko-mazurskie 2 179 25 125,4 0,487 -0,266 1,17 
Pozycja lubuskiego wśród 
województw 5 15 14 11 15 2 

 

 

Rys.45. Wska źnik rozwoju kultury w 2009 roku oraz wska źnik dynamiki zmian 2005-2009
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regres działalności wystawienniczej, ogólnych wskaźnik dynamiki zmian byłby jeszcze 

wyŜszy. 

 

 

Poziom rozwoju turystyki 

Turystyczny potencjał województwa lubuskiego ilustrują dane zamieszczone w tabeli 27. 

Wynika z nich, Ŝe potencjał ten swym oddziaływaniem wydaje się znacząco wykraczać poza 

granice regionu. Podstawowe wskaźniki zjawisk turystycznych, relatywizowane do liczby 

ludności sytuują województwo lubuskie w grupie najwyŜej turystycznie rozwiniętych 

regionów. Pod względem bazy noclegowej daje się wyprzedzić jedynie województwom o 

najwyŜszych walorach środowiska przyrodniczego (zachodniopomorskie, pomorskie, 

warmińsko-mazurskie). Niewiele gorzej jest pod względem pozostałych dwóch miar, gdzie 

dodatkowo lepszymi są przede wszystkim małopolskie i dolnośląskie. Szczególnie waŜna jest 

pozycja pod względem turystów zagranicznych. W przedstawianej interpretacji naleŜy 

oczywiście pamiętać o międzyregionalnej róŜnicy w gęstości zaludnienia, co z pewnością, w 

przypadku lubuskiego, istotnie zawyŜa jego wskaźniki relatywizowane do liczby 

mieszkańców.  

 

Tabela 27. Charakterystyka zjawisk turystycznych. 

Województwo 2009 2009 2009 Synt., 
stan 

Synt., 
dynamika  

Łódzkie 71 649 115 -0,585 1,35 

Mazowieckie 78 666 279 -0,373 1,10 

Małopolskie 209 1 823 590 0,653 1,07 

Śląskie 85 827 130 -0,479 1,09 

Lubelskie 88 685 58 -0,602 1,03 

Podkarpackie 106 856 68 -0,494 1,19 

Podlaskie 96 636 90 -0,563 0,96 

Świętokrzyskie 86 841 48 -0,565 1,42 

Lubuskie 231 1 081 213 0,023 1,10 

Wielkopolskie 113 676 143 -0,451 1,06 

Zachodniopomorskie 647 4 579 1 189 3,218 1,02 

Dolnośląskie 178 1 334 322 0,115 0,97 

Opolskie 76 475 78 -0,673 1,10 

Kujawsko-pomorskie 126 1 297 75 -0,298 1,05 

Pomorskie 365 2 323 278 0,803 0,98 

Warmińsko-mazurskie 269 1 395 267 0,272 1,01 

Pozycja lubuskiego wśród 4 7 7 6 5 
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województw 

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych GUS. 

Cechy: 
1. Miejsca noclegowe w hotelach i innych obiektach zbiorowego zakwaterowania w przeliczeniu na 10 

tys. mieszkańców. 
2. Noclegi udzielone polskim turystom  w hotelach i innych obiektach zbiorowego zakwaterowania w 

przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. 
3. Noclegi udzielone turystom  zagranicznym w hotelach i innych obiektach zbiorowego zakwaterowania 

w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. 
 

 Wysoka pozycja województwa lubuskiego pod względem rozwoju turystyki w 2009 

roku idzie w parze z wysoką dynamika przemian w latach 2005-2009. W okresie tym 

Województwo zwiększyło ponad 30% swoja bazę noclegową, w niŜej proporcji zwiększyła 

się równieŜ liczba polskich turystów korzystających z noclegów. Spadła natomiast liczba 

turystów zagranicznych. Spadek ten w 2009 roku dotyczy, co prawda, całego kraju (ok. 9%), 

niemniej jednak w nieco wyŜszym stopniu dotknął on województwo lubuskie (ok. 11%). 

 Rysunek 46 pokazuje wyniki klasyfikacji województw pod względem wskaźnika 

uogólniającego poziom rozwoju turystyki w 2009 roku oraz uogólniającego dynamikę 

rozwoju w latach 2005-200947. Województwo lubuskie znajduje się w pierwszej „ćwiartce”, 

wraz z zachodniopomorskim, aczkolwiek lubuskie pod względem ogólnego poziomu 

badanego zjawiska w 2009 roku jest na granicy wartości przeciętnych.  W zasadzie niczym 

niezagroŜone są takŜe pozostałe województwa Polski Zachodniej. Województwo dolnośląskie 

ma nieznacznie niŜszy od 1 wskaźnik dynamiki (co oznacza tendencję spadkową) i jest ona 

następstwem najwyŜszego, wśród województw, spadku wskaźnika turystów zagranicznych. Z 

pewnością swoje piętno wywarły nagłaśnianie w mediach zjawiska powodziowe. 

 

                                                 
47 Odpowiednie miary syntetyzujące wyliczone zostały według metodyki wcześniej przedstawianej. 
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Rys.46. Wska źnik rozwoju turystyki w 2009 roku oraz wska źnik dynamiki zmian 2005-2009
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Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące rozwaŜania nad jakością Ŝycia 

1. Poziom Ŝycia mieszkańców województwa lubuskiego, w ogólnej ocenie nie odbiega 
istotnie od średnich krajowych. ZauwaŜalnie niŜe są jedynie przeciętne płace. Znacząco 
lepiej wygląda natomiast sytuacja w zakresie ubóstwa, lokująca województwo na 
czwartym miejscu wśród polskich regionów. W grupie województw Polski Zachodniej 
nieco wyŜszy poziom dotyczy województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego 
(oprócz wskaźnika ubóstwa), a przede wszystkim województwa opolskiego.  

2. Warto dodatkowo zauwaŜyć w Województwie stałą poprawę wskaźników poziomu 
Ŝycia ludności. Poprawa ta jest jednak niŜsza od wartości średnio krajowych. Prowadzi 
to do wniosku o pogorszeniu się pozycji konkurencyjnej regionu. Zmniejsza się 
bowiem atrakcyjność rozwaŜanej przestrzeni do zamieszkania. Ten aspekt 
kształtowania konkurencyjności regionu wydaje się szczególnie współcześnie waŜny, o 
czym przesądzają trzy kwestie: 

• kurczenie się aktywnych 
zasobów siły roboczej najbliŜszych lat, 

• pełne otwarcie zewnętrznych 
granic dla polskiego rynku pracy, 

• wzrastająca mobilność siły 
roboczej. 

3. Pozytywnie raczej naleŜy oceniać kondycję zdrowotną społeczeństwa. Relatywnie 
niska jest śmiertelność na współczesne choroby cywilizacyjne; nieco gorzej jest ze 
wskaźnikiem śmiertelności niemowląt. Jednocześnie lubuskie lokuje się w grupie 
województw o najmniejszej dostępności opieki szpitalnej.  

4. O ile stan zdrowotny nie jest najgorszy, to zdecydowanie niepokojące są natomiast 
wyniki w zakresie dynamiki zmian. Pod tym względem Województwo zajmuje ostatnie 
miejsca. 

5. Optymistycznym symptomem dla rozwoju kultury w Województwie jest wskaźnik 
dynamiki zmian lokujący go na pierwszym miejscu wśród pozostałych województw. 
Zostało to osiągnięte głównie dzięki znaczącemu rozwojowi imprez teatralnych. 

6. Wysoki jest turystyczny potencjał województwa lubuskiego. Swym oddziaływaniem 
wydaje się on znacząco wykraczać poza granice regionu. Podstawowe wskaźniki 
zjawisk turystycznych, relatywizowane do liczby ludności sytuują województwo 
lubuskie w grupie najwyŜej turystycznie rozwiniętych regionów W przedstawianej 
interpretacji naleŜy oczywiście pamiętać o międzyregionalnej róŜnicy w gęstości 
zaludnienia, co z pewnością, w przypadku lubuskiego, istotnie zawyŜa jego wskaźniki 
relatywizowane do liczby mieszkańców.  

7. Przedstawione powyŜej charakterystyki pozwalają na umiarkowanie dobrą ocenę 
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4.5 Analiza terytorialna województwa lubuskiego 

 Analiza terytorialna przeprowadzona zostanie przede wszystkim w przekroju obszarów 

funkcjonalnych Województwa. Przyjmuje się załoŜenie, Ŝe korespondujące często w tego 

rodzaju opisach obszary problemowe48 są podgrupą obszarów funkcjonalnych49. Przyjęta w 

KPZK definicja obszaru funkcjonalnego obejmuje pojęcie „obszaru problemowego” 

interpretowane w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r. (art.2, 

p.7) oraz dodatkowo wskazanie, Ŝe jest to „zwarty układ przestrzenny składający się z 

funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i 

przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju”50. 

 KPZK wyróŜnia następujące obszary funkcjonalne:  

1) Miejskie obszary funkcjonalne.  

2) Wiejskie obszary funkcjonalne. 

3) Obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej. 

4) Obszary kształtowania potencjału rozwojowego. 

5) Obszary funkcjonalne wymagające rozwoju nowych funkcji przy uŜyciu instrumentów 

właściwych polityce regionalnej. 

 Przedstawiona typologia będzie ogólnym wyznacznikiem porządkowania obszarów 

funkcjonalnych województwa lubuskiego. W charakterystyce tych obszarów skoncentrujemy 

się jednak na tych tylko wyselekcjonowanych przypadkach, które mogą mieć 

ponadregionalne implikacje. NaleŜy teŜ zauwaŜyć, Ŝe omawiane obszary funkcjonalne 

Województwa nie zawsze będą miały rozłączny charakter. Niektóre z nich nakładają się na 

siebie, zarówno w sensie częściowej zbieŜności terytorialnej, jak i problemowej. 

 Podstawą przedstawianych analiz są głównie dostępne dokumenty i opracowania 

dotyczące województwa lubuskiego. W duŜej części oparto się na diagnozie i ustaleniach 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego z 2010 roku – 

korzystając zwłaszcza z opracowań kartograficznych, a takŜe na zapisach Strategii Rozwoju 

Województwa Lubuskiego z 2005 roku, z uwzględnieniem zachodzących później zmian. 

                                                 
48 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 20010-2020 (s.8) operuje pojęciem obszaru problemowego na 
oznaczenie obszaru cechującego się największą koncentracją negatywnych zjawisk rozwojowych o zasięgu i 
znaczeniu krajowym, lub ponadregionalnym. 
49 Oparto się w tym przypadku na interpretacji obszarów funkcjonalnych przyjętej w Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 (projekt rządowy), s.158 i dalsze. 

50 KPZK, s.159. 
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Korzystano równieŜ z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego. 

4.5.1. Miejskie obszary funkcjonalne 

 Strukturę wielkościową miast województwa lubuskiego ujmują dane tabeli 28 oraz 

rysunek 47. 

Tabela 28. Ludności w miastach województwa lubuskiego 

Lp. Miasto Ludność Lp. Miasto Ludność 
1 Gorzów Wielkopolski 125,4 25 Bytom Odrzański 4,5 
2 Zielona Góra 117,5 26 Jasień 4,4 
3 Nowa Sól 39,9 27 Babimost 4,2 

4 śary 38,7 28 Czerwieńsk 4,1 
5 śagań 26,3 29 Iłowa 4,0 
6 Świebodzin 21,7 30 Sława 3,9 

7 Międzyrzecz 18,5 31 Ośno Lubuskie  3,8 
8 Kostrzyn nad Odrą 17,7 32 Kargowa 3,7 

10 Gubin 16,7 33 Małomice 3,6 

11 Słubice 16,5 34 Gozdnica 3,4 
12 Lubsko 14,7 35 Dobiegniew 3,2 

13 Wschowa 14,4 36 Nowe Miasteczko 2,8 
14 Szprotawa 12,4 37 Cybinka 2,7 
15 Krosno Odrzańskie 11,9 38 Łęknica 2,5 

16 Drezdenko 10,3 39 Torzym 2,5 
17 Strzelce Krajeńskie 10,2 40 Trzciel 2,3 

18 Skwierzyna 10,1 41 Lubniewice 1,9 
19 Sulęcin 10,1 42 Szlichtyngowa 1,4 

20 KoŜuchów 9,5    
21 Witnica  6,9    
22 Rzepin 6,4    

23 Nowogród Bobrzański 5,1    
24 Zbąszynek 5,1    

 Źródło: Dane GUS. 
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Rys.47. Wykres rozkładu wielko ści miast województwa lubuskiego (reguła Zipfa)
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Gorzowsko-Zielonogórska strefa podwyŜszonej koncentracji procesów społeczno-

gospodarczych 

 Województwo lubuskie nie posiada rozwiniętego ośrodka metropolitalnego. W jego 

obszarze funkcjonują natomiast dwa miasta rangi regionalnej (Gorzów Wielkopolski oraz 

Zielona Góra) i one to właśnie stanowią rdzeń dwóch, w duŜym stopniu równorzędnych  

potencjałowo, obszarów funkcjonalnych.  Parametry ich wzajemnej, obecnej dostępności, w 

relacji do potencjałów rozwojowych obydwóch miast nie pozwalają na pojawienie się 

procesów typowych dla układów bipolarnych. Pełna modernizacja korytarza drogowego 

CETC, wraz ze stopniowym umacnianiem nowoczesnych, wielofunkcyjnych struktur bazy 

ekonomicznej obydwóch ośrodków moŜe jednak wyzwolić wzajemnie stymulujące się siły 

rozwojowe. DuŜą rolę w rozwoju bipolarnego układu widzieć naleŜy w ośrodkach 

przenoszenia wpływu, a więc w miastach leŜących na osi ośrodków regionalnych: Sulechów, 

Świebodzin, Międzyrzecz, Skwierzyna. Ich rola jest szczególnie waŜna w sytuacji 

rozłącznych względem siebie zasięgów terytorialnych obszarów funkcjonalnych 

wskazywanych ośrodków regionalnych. Oddziaływanie kaŜdego z ośrodków na siebie moŜe 

bowiem mieć charakter pośredni, wtedy gdy w zakresie grupy zjawisk waŜnych dla rozwoju, 

istotną rolę pełnią ośrodki przenoszenia wpływów. Ośrodkami przenoszenia wpływów są 

funkcjonujące w strefie międzyaglomeracyjnej jednostki terytorialne (osadnicze), które z racji 

swych powiązań z obydwoma aglomeracjami są w stanie pełnić funkcję transformatora 

wpływów jednego „biopola” na drugi. Najprostszym tego przykładem są procesy na 

regionalnych i lokalnych rynkach pracy.  
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 Biorąc pod uwagę współczesne siły motoryczne rozwoju regionalnego bardzo wysoko 

lokujące funkcje większych miast, w obydwóch omawianych ośrodkach poziomu 

regionalnego widzieć naleŜy strategiczne znaczenie dla przyszłości Województwa51. Te teŜ 

ośrodki będą głównymi węzłami absorpcji zewnętrznych sygnałów rozwojowych. WaŜne 

zatem jest tworzenie warunków, po pierwsze dla wzmacniania ich funkcji biegunów rozwoju, 

po drugie zaś dla wzmacniania dyfuzji rozprzestrzenianego przez te miasta wpływu na 

otaczające je ośrodki lokalne.  

 W argumentowaniu znaczenia omawianego obszaru bipolarnego bardzo symptomatyczny 

jest ilustrowany mapką 23 rozkład nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Nietrudno 

zauwaŜyć znaczącą koncentrację nakładów na osi omawianego obszaru. 

  Z uwagi na ogólny potencjał rozwojowy, w omawianym układzie funkcjonalnym widzieć 

naleŜy równieŜ Nową Sól, miasto z relatywnie duŜym potencjałem zasobów pracy, 

rozwijającym się przemysłem, filią specjalnej strefy ekonomicznej, będące jednocześnie 

waŜnym węzłem transportowym.  Jest ono przedłuŜeniem charakteryzowanej osi rozwoju. 

Łącznie z Zieloną Górą i Sulechowem tworzy subregionalny podukład podwyŜszonej 

koncentracji procesów społeczno-gospodarczych. Podobny podukład, zauwaŜa się równieŜ w 

obszarze Gorzowa Wielkopolskiego i Skwierzyny. 

 
Mapa 23. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach  
 województwa lubuskiego w 2007 roku 

                                                 
51 Osobną kwestią jest wzajemna niechęć do konstruktywnej współpracy władz samorządowych poziomu 
lokalnego. 
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Inne pasma podwyŜszonej koncentracji procesów społeczno-gospodarczych 

 WzmoŜone procesy rozwoju obserwuje się równieŜ w przebiegających przez 

Województwo Europejskich korytarzach transportowych.  W jednym z nich leŜy opisywana 

wyŜej, potencjalna strefa bipolarna (zob. mapa 24). Drugi waŜny korytarz transportowy (II), z 

autostradą A-2 i linią kolejową Berlin-Poznań-Warszawa-Moskawa stanowi obszar o 

potencjalnych walorach koncentrowania rozwoju. Południową część Województwa przecina 

trzeci Europejski Korytarz Transportowy tworzony głównie przez autostradę A-18. W tym 

obszarze strefa rozwoju dotyczy głównie osi: śary - śagań – Szprotawa, aczkolwiek to 

ostatnie miasto wydaje się wymagać sporych wysiłków przywrócenia właściwych trendów 

rozwoju. 

 

Mapa 24. Transeuropejskie korytarze transportowe 

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
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 Osobne lokalne układy funkcjonalne stanowią miasta pogranicza, zwłaszcza tzw. dwu-

miasta, wśród których najbardziej znanym układem są Słubice - Frankfurt nad Odrą; w nieco 

mniejszym stopniu: Gubin – Guben oraz Kostrzyn nad Odrą - Küstrin-Kietz. Mimo wielu 

formalnych porozumień, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia, miasta te w małym 

stopniu wydają się wykorzystywać rzeczywiste szanse współpracy na rzecz poprawy 

atrakcyjności lokalizacyjnej. 

4.5.2. Obszary cenne przyrodniczo  

 Województwo lubuskie jest bardzo zróŜnicowaną przyrodniczo jednostką terytorialną 

z licznymi obszarami i obiektami prawnie chronionymi. Ilustruje to mapa 25.  

 

Mapa 25. Korytarze ekologiczne na tle obszarów  
 prawnie chronionych 
  

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
 Województwa Lubuskiego 
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 Połowę powierzchni Województwa stanowią lasy z unikalnymi w skali europejskiej 

kompleksami leśnymi. Pod tym względem lubuskie jest zdecydowanym liderem wśród 

polskich województw. Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 

chroniona stanowi prawie 40% ogólnej jego powierzchni. W Lubuskim funkcjonują 2 Parki 

Narodowe: Ujście Warty i część Parku Drawieńskiego, osiem Parków Krajobrazowych o 

łącznej powierzchni 760 km2 ha oraz 51 Rezerwatów Przyrody52.  

Obszar Ziemi Lubuskiej charakteryzuje się równieŜ znacznym bogactwem fauny i flory. 

Znajdują się tu stanowiska wielu chronionych, rzadkich i zagroŜonych wyginięciem gatunków 

roślin i zwierząt, z których część wpisana została do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz 

Zwierząt53. W województwie znajdują się unikatowe w skali Polski i Europy zasoby 

przyrodnicze, jak np. zimowisko nietoperzy. W województwie lubuskim wyznaczone zostały 

równieŜ obszary sieci ekologicznej Natura 2000. Obecnie na liście specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk Natura 2000 znalazło się sześć obszarów. Problem ten został szerzej opisany 

w podrozdziale 2.2 niniejszego raportu. 

                                                 
52 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego z 2005 roku. 
53 Strategia Rozwoju Województwa, op.cit. 
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4.5.3. Obszary potencjalnego rozwoju turystyki 

 Przedstawione wcześniej wysokie walory środowiska przyrodniczego predestynują 

województwo do rozwoju turystyki, szczególnie w obszarach, gdzie dodatkowo pojawiają się  

wartości środowiska antropogenicznego waŜne dla ruchu turystycznego.  

 

Mapa 26. Obszary o walorach europejskich  
 dla rozwoju turystyki i rekreacji 

   

 

 

Mapa 26 ilustruje najbardziej znaczące pod tym względem obszary. Problem ten był juŜ 

przedmiotem rozwaŜań w podrozdziale 2.2, a takŜe 4.4.. Warto przypomnieć, Ŝe pod 

względem bazy noclegowej (takŜe jej przyrostu), równieŜ ruchu turystycznego, województwo 

juŜ dzisiaj naleŜy do grupy relatywnie wysoko rozwiniętych (zob. teŜ mapa 27). Turystyka 

wydaje się być waŜnym rezerwuarem wśród potencjalnych biegunów rozwoju województwa.  

 

Mapa 27. Baza noclegowa województwa lubuskiego 

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubuskiego 
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4.5.4. Dolina Odry 

 Z dolina Odry wiąŜą się co najmniej z cztery róŜne problemy. Po pierwsze, na 

wybranych odcinkach moŜna w niej upatrywać stref podwyŜszonej atrakcyjności dla 

wyspecjalizowanych form rozwoju społeczno-gospodarczego. Dotyczy to zwłaszcza odcinka 

granicznego z Niemcami, gdzie ulokowanych jest szereg miast przygranicznych, „skazanych” 

niejako na współpracę z partnerskimi jednostkami strony niemieckiej – była o tym mowa 

wyŜej.  Po drugie, jest to obszar problemowy związany z niebezpieczeństwem powodzi i 

ograniczeniami w uŜytkowaniu szerszych stref zalewowych (zob. mapa 28). Zabezpieczanie 

przeciwpowodziowe wymagać będzie duŜych nakładów kapitałowych, dla których konieczne 

jest poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Po trzecie, jest to waŜny korytarz 

śródlądowego transportu wodnego, który w ostatnich dekadach uległ znacznej erozji. Pełna 

Ŝeglowności, a takŜe utrzymanie bieŜącego stanu na odcinkach zmodernizowanych - 
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podobnie jak w przypadku zabezpieczenia przeciwpowodziowego - równieŜ wymagać będzie 

duŜych nakładów finansowych. 

 

Mapa 28. Obszary bezpośredniego zagroŜenia  
 powodzią w województwie lubuskim 

        

 

Po czwarte, dolina Odry jest korytarzem ekologicznym o bardzo cennych okazach flory i 

fauny. Była o tym mowa w podrozdziale 2.2 raportu.  

 

4.5.5. Obszary współpracy transgranicznej 

 Główne znaczenie ma Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska 

(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia. Program został przyjęty na lata 2007-2013 w 

ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Po stronie polskiej obejmuje województwo 

lubuskie, po stronie niemieckiej trzy powiaty (Markisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neise) 

oraz dwa miasta na prawach powiatu (Frankfurt (Oder), Cottbus). Sformułowanym w 

programie, strategicznym celem  głównym jest „Pokonywać granice: redukcja niedogodności 

spowodowanych połoŜeniem przygranicznym i wspólny rozwój regionu Polska (Województwo 

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubuskiego  

OBSZARY  POŚREDNIO  ZAGROśONE  POWODZIĄ 

OBSZARY BEZPOŚREDNIO ZAGROśONE POWODZIĄ 
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Lubuskie) – Brandenburgia”54. Jest to dosyć pasywny cel przełamywania historycznie 

nawarstwionych barier współpracy przygranicznej. W przeciwieństwie do tego cele 

szczegółowe formułują bardzo rozbudowaną strukturę zadań, których realizacja wymagałaby  

bardzo aktywnych postaw partnerów i duŜej ich determinacji w osiąganiu projektowanych 

celów. 

 
Mapa 29. Obszar działania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  

Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 

 

 

 Drugim programem współpracy jest Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 – 2013. Obejmuje on część województwa lubuskiego 

(podregion zielonogórski) oraz część województwa dolnośląskiego (podregion jeleniogórsko-

wałbrzyski). Po stronie niemieckiej obejmuje on powiaty powiat Görlitz, jak równieŜ miasto 

na prawach powiatu Görlitz. W ograniczonym zakresie dotyczy to takŜe powiatu Bautzen. 

Pełna formuła wsparcia projektów infrastrukturalnych, w województwie lubuskim dotyczy 

tylko powiatów Ŝarskiego i Ŝagańskiego. Naczelnym celem programu jest wspieranie 

                                                 
54 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 
2013, s.35. 

 

Źródło: Materiały Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego. 
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zrównowaŜonego rozwoju polsko-saksońskiego obszaru wsparcia w celu wzmocnienia jego 

spójności gospodarczej i społecznej.  

 W ocenie osiągnięć obydwóch programów dla rozwoju delimitowanych stref naleŜy 

zachować daleko idącą ostroŜność. Podejmowane projekty są zapewnie waŜne dla 

bezpośrednich beneficjentów skali czysto lokalnej. Trafna wydaje się teza, Ŝe przyjmowane w 

programach załoŜenia w bardzo ograniczonym zakresie przekładają się na stymulowanie 

rozwoju całych obszarów wsparcia. 

 

4.5.6. Euroregiony 

 Na terenie województwa lubuskiego funkcjonują dwa Euroregiony (mapa 30): 

• Euroregion "Pro Europa Viadrina" 

• Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” 

• Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”  

a takŜe w małym skrawku (miasto Gozdnica) Euroregion Neisse-Nisa-Nysa.  

 
Mapa 30. Euroregiony w województwie lubuskim 

 

 

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 Województwa Lubuskiego 
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Znaczenia obydwóch Euroregionów bardziej naleŜy upatrywać w pewnej „symbolice” 

deklarowania współpracy społeczności lokalnych o odrębnych modelach struktur 

państwowych i róŜnej spuściźnie kulturowej, aniŜeli w dokonaniach na rzecz bieŜącego 

rozwoju gospodarczego. W długim okresie „euroregionalnej współpracy”, skutkującej 

postępującą integracją społeczności, wzrostem zaufania współpracujących władz, moŜe to 

jednak mieć przełoŜenie na efekty ogólnego rozwoju  danych obszarów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi i spostrzeŜenia podsumowujące analizę terytorialn ą 

1. Biorąc pod uwagę współczesne siły motoryczne rozwoju regionalnego bardzo wysoko 
lokujące funkcje większych miast, strategiczne znaczenie dla przyszłości Województwa 
widzieć naleŜy w dwóch jego największych miastach: Gorzowie Wielkopolskim oraz 
Zielonej Górze. Te teŜ ośrodki będą głównymi węzłami absorpcji zewnętrznych sygnałów 
rozwojowych. WaŜne zatem jest tworzenie warunków, po pierwsze dla wzmacniania ich 
funkcji biegunów rozwoju, po drugie zaś dla wzmacniania dyfuzji rozprzestrzenianego 
przez te miasta wpływu na otaczające je ośrodki lokalne.  

2. Z uwagi na ogólny potencjał rozwojowy, w układzie funkcjonalnym dwóch największych 
miast widzieć naleŜy równieŜ Nową Sól, miasto z relatywnie duŜym potencjałem zasobów 
pracy, rozwijającym się przemysłem, filią specjalnej strefy ekonomicznej, będące 
jednocześnie waŜnym węzłem transportowym. Jest ono przedłuŜeniem głównej, 
gorzowsko - zielonogórskiej osi rozwoju. Łącznie z Zieloną Górą i Sulechowem tworzy 
subregionalny podukład podwyŜszonej koncentracji procesów społeczno-gospodarczych 
(w. Lubuskie Trójmiasto). 

3. WzmoŜone procesy rozwoju obserwuje się w przebiegających przez Województwo 
Europejskich korytarzach transportowych. 

4. Istotne dla rozwoju Województwa lokalne układy funkcjonalne, stanowią miasta 
pogranicza, zwłaszcza tzw. dwu-miasta.  

5. Województwo lubuskie jest bardzo zróŜnicowaną przyrodniczo jednostką terytorialną z 
licznymi obszarami i obiektami prawnie chronionymi. W województwie znajdują się 
unikatowe w skali Polski i Europy zasoby przyrodnicze (znacznie szerzej była o tych 
kwestiach mowa w części 2.2). 

6. Turystyka wydaje się być waŜnym rezerwuarem wśród potencjalnych biegunów rozwoju 
województwa (przedstawione to zostało w części 2.3). 

7. Województwo objęte jest dwoma programami współpracy transgranicznej. Podejmowane 
w ich ramach projekty są zapewnie waŜne dla bezpośrednich beneficjentów skali lokalnej. 
Jednak przyjmowane w programach załoŜenia w ograniczonym zakresie przekładają się na 
stymulowanie rozwoju całych obszarów wsparcia. 

8. Województwo bierze równieŜ udział w pracach dwóch Euroregionów. ChociaŜ trudno 
byłoby obecnie doszukiwać się znaczących ich osiągnięć w rozwoju Województwa, to 
jednak w długim okresie moŜliwe jest bardziej znaczące dyskontowanie wyników 
współpracy. 
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5. EKSPERCKA OCENA NAJWA śNIEJSZYCH WYZWA Ń PRZED 

JAKIMI STOI WOJEWÓDZTWO W KONTEK ŚCIE WSPÓŁPRACY 

W RAMACH POLSKI ZACHODNIEJ 

 

 Przeprowadzona analiza stanu oraz moŜliwości rozwoju województwa lubuskiego jest 

podstawą sformułowaniu szeregu wyzwań przed jakimi stają podmioty polityki regionalnej i 

lokalnej Województwa w najbliŜszych latach. Perspektywa współpracy województw Polski 

Zachodniej stanowi kryterium selekcji wyzwań, uzasadniając koncentrowanie się na 

zjawiskach i procesach, o ponadregionalnym znaczeniu. W prezentowanych wyzwaniach 

starano się zachować kolejność wynikającą z układu treści raportu. 

1. Wyzwanie związane z potrzebą zachowania wysokich wartości środowiska 

przyrodniczego w połączeniu z koniecznością bardziej intensywnego rozwoju społeczno-

gospodarczego. Jednym z waŜniejszych dylematów będzie wybór strategicznych 

kierunków rozwoju Województwa, a zwłaszcza wybór między ekologicznymi i 

surowcowymi podstawami rozwijającej się bazy ekonomicznej. Rozstrzygnięcie tego 

dylematu przesądzi na dziesiątki lat o naturze wewnętrznych procesów społeczno-

gospodarczego rozwoju, postaci sieci powiązań zewnętrznych oraz wizerunku regionu. 

Kierunek surowcowy skutkowałby najprawdopodobniej większą dynamiką rozwoju w 

początkowym okresie realizacji projektów, wynikającą z zewnętrznych źródeł 

finansowania kapitałochłonnych inwestycji. Kierunek ekologiczny, o relatywnie 

wolniejszych efektach, wymagałby determinacji i duŜej aktywności miejscowych 

podmiotów polityki, w tym ich skoordynowanego współdziałania, w pobudzaniu 

niewykorzystanych endogenicznych zasobów.  

2. Wyzwania związane z ochroną przeciwpowodziową. Układ rzek regionu i postępująca  

w ostatnich latach dekapitalizacji w ich zagospodarowaniu stwarzają niebezpieczeństwo 

okresowych powodzi. Pełnego zaangaŜowania podmiotów branŜowo odpowiedzialnych 

wymaga udział w realizacji rządowych i regionalnych programów zagospodarowania 

rzek, w tym  zabezpieczania przeciwpowodziowego. 
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3. Wyzwanie związane ze skuteczną promocją regionu. Istnienie obszarów cennych 

przyrodniczo powinno w większym stopniu stać się elementem marketingowych 

przedsięwzięć Województwa, traktujących środowisko przyrodnicze jako waŜny czynniki 

rozwoju gospodarczego. Wzrost korzyści płynących z dobrze zachowanego środowiska 

przyrodniczego, a jednocześnie będącego podstawą dochodów podmiotów 

gospodarujących (licznych firm i gospodarstw domowych) sprzyjać moŜe budowaniu 

poparcia społecznego dla funkcjonowania obszarów chronionych, a tym samym ułatwi 

wprowadzenie trwałego i zrównowaŜonego rozwoju w Województwie. Podstawą powinna 

być  promocja kierowana do „świata zewnętrznego”, szczególnie zaś do partnerów 

niemieckich. Wskazane byłoby opracowanie specjalnego programu promocji 

Województwa uwzględniającego potrzeby, oczekiwania oraz moŜliwości podmiotów 

niemieckich. Obok promocji walorów środowiska przyrodniczego, aktywnych działań 

marketingowych wymagają równieŜ wartości biznesowe, m.in. związane z połoŜeniem 

regionu i swoistymi cechami bazy ekonomicznej. Przeprowadzona analiza wskazuje, Ŝe 

np. zaangaŜowanie kapitału zagranicznego w regionie jest poniŜej jego atrakcyjności 

inwestycyjnej. 

4. Wyzwanie związane z rozwojem turystyki. W świetle istniejących w Województwie 

walorów przyrodniczych i kulturowych turystyka moŜe i powinna stać się waŜnym  

filarem rozwoju społeczno-gospodarczego. Obok wskazywanej wyŜej promocji, wymagać 

to będzie tworzenia warunków dla modernizacji i rozwoju bazy turystycznej, stopniowej 

poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, zmian w zagospodarowaniu miejscowości 

turystycznych stosownie do zwiększonej recepcji ruchu turystycznego, takŜe zwiększania 

atrakcji kulturalnych.  

5. Wyzwanie w zakresie infrastruktury transportowej. Wobec stosunkowo niskiej 

dostępności komunikacyjnej (przesądza o tym jakość dróg), konieczne są działania 

wymuszające zasadniczą modernizację sieci dróg kołowych i kolejowych, zarówno 

tranzytowych, jak i o wewnątrz wojewódzkim znaczeniu. Najpilniejszą wydaje się 

rozbudowa korytarza transportowego północ – południe, ale takŜe sieci dróg 

udostępniających połączenia autostradowe. Rozwój turystyki wymagać będzie poprawy 

dostępności obszarów atrakcyjnych przyrodniczo, łącznie z odpowiednim zapleczem 

logistycznym, np. w postaci parkingów, punktów informacji. WaŜne będzie stopniowe 

wyprowadzanie ruchu tranzytowego z ośrodków miejskich regionu. Przywrócenia funkcji 
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transportowych wymaga układ rzeczny województwa. WaŜną rolę w poprawie 

dostępności komunikacyjnej Województwa odegrać powinien dalszy rozwój lotniska w 

Babimoście.  

6. Wyzwanie związane z umacnianiem subregionalnych biegunów wzrostu. WiąŜe się 

to z dwoma róŜnymi układami aktywizowania rozwoju regionu. Pierwszy nawiązuje do 

regionotwórczych funkcji duŜych ośrodków miejskich. Rozwój Województwa, zwłaszcza 

w oparciu o nośniki nowoczesne, zaleŜeć będzie w znaczącym stopniu do rozbudowy 

potencjałów Gorzowa Wielkopolskiego oraz Zielonej Góry. To te głównie miasta będą 

ośrodkami absorpcji zewnętrznych sygnałów rozwoju, a jednocześnie biegunami rozwoju 

otaczających je stref. Jest to jednak w duŜym stopniu moŜliwość potencjalna i jej 

uwolnienie wymagać będzie tworzenia warunków dla rozwoju funkcji adekwatnych do 

wyzwań wskazywanych miast. Stosownej troski wymaga równieŜ wykorzystanie 

potencjałów rozwojowych mniejszych ośrodków miejskich: Nowa Sól, śary, śagań, 

Świebodzin, Międzyrzecz, Sulechów, Kostrzyn nad Odrą, Gubin, Słubice. Tworzą one 

policentryczną sieć ośrodków aktywizowania rozwoju. Część z tych miast pełnić moŜe rolę 

ośrodków „przenoszenia wpływu” dwóch największych miast regionu, aŜ do pełnego 

ukształtowania się subregionu bipolarnego. Drugi układ aktywizowania rozwoju 

województwa wiąŜe się ze strukturą branŜową potencjału wytwórczego. W województwie 

dominują co prawda tradycyjne branŜe przemysłu, w większości nawiązujące do 

miejscowych surowców. Są to jednak rozpoznawalne w skali kraju specjalizacje, których 

rozwój powinien być podtrzymywany, zaś technologie będą zapewne udoskonalane.  

7. Osobnym wyzwaniem jest sektor badawczo-rozwojowy oraz innowacyjne przemysły. 

Bardzo niskie wskaźniki w tym zakresie, przy jednocześnie niezłych warunkach 

środowiskowych, zmuszają do wypracowania realistycznej i konsekwentnie realizowanej 

strategii innowacyjnego rozwoju. Jej podstawą powinien być odpowiednio 

zaprojektowany Regionalny System Innowacji. Układ podmiotowy RSI tworzyć muszą 

cztery podukłady. Pierwszy obejmuje samorząd województwa, jako główny podmiot 

polityki rozwoju regionalnego, wspomagany samorządami większych ośrodków 

miejskich. Drugi tworzą instytucje wyspecjalizowane w projektach badawczo-

rozwojowych, w tym spółki (instytucje) spin off i spin out. Trzeci podukład składa się z 

firm zainteresowanych innowacyjnym rozwojem; wreszcie ostatnią grupą są instytucje 

wspierania biznesu. Przeprowadzone analizy dowodzą, Ŝe oprócz pierwszego podukładu 
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wszystkie następne wymagają programów ulepszających i rozbudowujących. Warunkiem 

skutecznego funkcjonowania RSI jest teŜ odpowiednio zaprojektowana sieć współpracy.  

8. Wyzwania dotyczące potencjału edukacyjnego. W szczególności dotyczy to 

szkolnictwa wyŜszego, którego parametry sytuują Województwo nisko w rankingach 

regionalnych. W interesie województwa leŜy konieczna poprawa konkurencyjności 

własnego potencjału akademickiego, zdolnego zatrzymać młodzieŜ o ponadprzeciętnych 

uzdolnieniach i bardziej rozbudowanych ambicjach. Szczególną rolę w tym względzie ma 

do spełnienia Uniwersytet Zielonogórski. Rozwój i umacnianie prestiŜu naukowego 

Uniwersytetu wydaje się stanowić jedno z głównych wyzwań dla miejscowych 

podmiotów publicznych.  

9. Wyzwania związane z rynkiem pracy i jakością Ŝycia. Stałej poprawy wymagają 

wskaźniki jakości Ŝycia ludności przesądzające o atrakcyjności rozwaŜanej przestrzeni do 

zamieszkania. W świetle kształtowania konkurencyjności regionu wydaje się to 

szczególnie współcześnie waŜne, o czym przesądzają trzy kwestie: 

• kurczenie się aktywnych zasobów 

siły roboczej najbliŜszych lat, 

• pełne otwarcie zewnętrznych 

granic dla polskiego rynku pracy, 

• wzrastająca mobilność siły 

roboczej. 

10. Wyzwania związane z nowymi moŜliwościami ponadregionalnej współpracy oraz 

zewnętrznego wsparcia finansowego po 2013 roku. Doprecyzowania wymagają 

projekty współpracy międzyregionalnej, maksymalnie wykorzystujące  szanse stwarzane 

przez otoczenie i minimalizujące uwarunkowania ograniczające. Województwo musi 

równieŜ podjąć wariantowe przygotowania programowe do obecnie hipotetycznych 

scenariuszy polityki Unii Europejskiej po 2013 roku. 
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