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1. Wprowadzenie 

1.1. Czym jest ta diagnoza? 

Niniejsza diagnoza jest wstępną wersją części diagnostycznej Miejskiego Programu Rewitalizacji GO-
RZÓW 2023+. Diagnoza została przeprowadzona na podstawie danych dostępnych na dzień 30 
czerwca 2015 r. i będzie uzupełniana w toku prac nad Miejskim Programem Rewitalizacji w miarę 
uzyskiwania dostępu do nowych danych. Ponieważ niniejszy dokument jest materiałem do konsulta-
cji z interesariuszami rewitalizacji, należy zakładać, że diagnoza będzie uzupełniana także w wyniku 
propozycji i poprawek zgłaszanych podczas konsultacji. Aby ułatwić wnoszenie poprawek a następnie 
wprowadzanie ich do dokumentu, w tej jego wersji została użyta numeracja poszczególnych rozdzia-
łów i podrozdziałów, która będzie zasadniczo zachowana w dokumencie docelowym. 

Struktura diagnozy jest zgodna z dyspozycjami zawartymi w projekcie ustawy o rewitalizacji1 tak aby 
niniejszy dokument uwzględniał od razu nowy stan prawny, jaki zaistnieje po uchwaleniu ustawy. 
Struktura ta przedstawia się, jak na schemacie poniżej.   

Ryc. 1. Struktura części diagnostycznej Miejskiego Programu Rewitalizacji GORZÓW 2023+ 

 
Opracowanie: W. Kłosowski 

W kolejnych podrozdziałach rozdziału „Diagnoza zjawisk kryzysowych...” analizowano zarówno czyn-
niki i zjawiska kryzysowe, jak i lokalne potencjały, jakie mogą być wykorzystane w procesie rewitaliza-
cji, a wreszcie – diagnozowano charakter i skalę potrzeb rewitalizacyjnych w danym aspekcie. Na tej 
podstawie – po analizie przestrzennego rozkładu zjawisk kryzysowych – zaproponowano granice ob-
szaru rewitalizacji. W ostatnim rozdziale wskazano niezbędne powiązania MPR z innymi dokumenta-
mi strategicznymi i planistycznymi Gorzowa. 

                                                             

1 W chwili zamykania pierwszej wersji niniejszego dokumentu projekt ten jest upubliczniony i można spodziewać się, że 
będzie uchwalony przez Sejm RP przed zakończeniem prac nad Miejskim Programem Rewitalizacji Gorzów 2023+ 
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1.2. Tło diagnozy strategicznej 

1.2.1. Grupa tła – porównawcza grupa miast podobnych do Gorzowa 
Aby identyfikując kryzys ocenić sytuację Gorzowa w sposób pogłębiony i odróżnić zjawiska faktycznie 
kryzysowe od typowych zjawisk zachodzących we wszystkich podobnych miastach, zdecydowano się 
porównać poszczególne zakresy danych dla Gorzowa z analogicznymi zakresami danych dla grupy 
porównawczej (grupy tła) złożonej z miast o zbliżonej liczbie ludności i podobnej specyfice. Grupę 
skonstruowano następująco: wybrano wszystkie miasta w Polsce o liczbie ludności2 równej liczbie 
ludności Gorzowa z tolerancją +/- 25 tys. (a więc w praktyce miasta o liczbie ludności pomiędzy 100 a 
150 tysięcy). Miast takich – licząc wraz z Gorzowem – zidentyfikowano szesnaście. 

Ryc. 2. Gorzów na tle grupy tła: porównawczej grupy  podobnych miast w Polsce  

Nazwa miasta województwo Liczba ludności (średnia 2009 – 2014) 

RUDA ŚLĄSKA śląskie 142 420 

RYBNIK śląskie 140 728 

TYCHY śląskie 129 135 

DĄBROWA GÓRNICZA śląskie 125 219 

GORZÓW WIELKOPOLSKI lubuskie 124 602 

ELBLĄG warmińsko-mazurskie 124 081 

PŁOCK mazowieckie 124 036 

OPOLE opolskie 122 031 

WAŁBRZYCH dolnośląskie 119 375 

ZIELONA GÓRA3 lubuskie 118 666 

WŁOCŁAWEK kujawsko-pomorskie 115 859 

TARNÓW małopolskie 113 229 

CHORZÓW śląskie 111 442 

KOSZALIN zachodniopomorskie 108 773 

KALISZ wielkopolskie 104 959 

LEGNICA dolnośląskie 102 722 

 Opracowanie: Wojciech Kłosowski 

Jak widać w tabeli, cztery miasta w grupie porównawczej są większe od Gorzowa a jedenaście jest 
mniejszych (grupy nie dało się ułożyć bardziej symetrycznie, bo następne miasto w rankingu wielko-
ści, to Bielsko-Biała o liczbie ludności bliskiej 175 tys. a więc już znacznie większe). W grupie znalazły 
się trzy stolice województw (Opole, Gorzów i Zielona Góra), a pozostałe miasta to na ogół stolice 

                                                             

2 Aby zniwelować niewielkie roczne wahania liczby ludności, posłużono się tu liczbą ludności obliczoną dla każdego z miast 
jako średnia z lat 2009 – 2014. 
3 Od 1 stycznia 2015 r. miasto Zielona Góra zostało połączone z gminą wiejską Zielona Góra i obecnie ma większą liczbę 
ludności, jednak dane historyczne są podawane konsekwentnie zgodnie ze stanem faktycznym dla odpowiednich lat.   
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podregionów. Wszystkie one bez wyjątku są miastami na prawach powiatu4 i znaczącymi ośrodkami 
przemysłowymi swych województw. 

Ryc. 3. Grupa porównawcza miast podobnych do Gorzowa (grupa tła) – kartogram   

 
Opracowanie: W. Kłosowski 

Jak dobitnie widać to na kartogramie, miast tego typu – ośrodków przemysłowych o wielości pomię-
dzy 100 – 150 tys. mieszkańców5 – w ogóle nie ma w Polsce wschodniej. Gorzów sytuujący się wiel-
kościowo dokładnie w środku tej grupy jest więc średnim ośrodkiem przemysłowym typowym dla 
Polski zachodniej i południowej.  

Dla pełniejszego zobrazowania miejsca Gorzowa w grupie porównawczej oceniono jeszcze potencjał 
ekonomiczny miast i ich ludności porównując dochody budżetu per capita i średnie wynagrodzenie 
brutto w poszczególnych miastach grupy (w 2013 roku). 

                                                             

4 Wałbrzych jako jedyny z grupy porównawczej do 31 grudnia 2012 r. nie był miastem na prawach powiatu. Toteż dane dla 
Wałbrzycha za lata do 2012 r. dotyczą gminy miejskiej a za lata 2013 i 2014 – miasta na prawach powiatu. 
5 Tak naprawdę luka jest jeszcze szersza: w Polsce wschodniej, a więc województwach: podkarpackim, świętokrzyskim, 
lubelskim, łódzkim i podlaskim a także mazowieckim i warmińsko-mazurskim (wyłączając jedynie ich zachodnie krańce) 
w ogóle nie ma miast w przedziale pomiędzy 80 a 170 tys. mieszkańców; po niemal 175-tysięcznym Olsztynie kolejne miasta 
w rankingu wielkości, to dopiero 76-tysięczne: Piotrków Trybunalski i Siedlce oraz niespełna 70-tysięczny Chełm. 
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Ryc. 4. Miasta z grupy tła: dochody budżetu na mieszkańca i śr. wynagrodzenie brutto (2013) 

Miasto Dochody budżetu per capita Średnie wynagrodzenie brutto 

Dąbrowa Górnicza    5 772,31 zł           4 324,15 zł  

Płock    5 557,75 zł           4 799,33 zł  

Włocławek    5 212,61 zł           3 419,98 zł  

Opole    5 032,29 zł           3 872,66 zł  

Tarnów    4 757,87 zł           3 448,15 zł  

Tychy    4 739,04 zł           3 691,88 zł  

Rybnik    4 436,68 zł           3 507,69 zł  

Kalisz    4 432,91 zł           3 264,40 zł  

Zielona Góra    4 252,96 zł           3 363,53 zł  

Elbląg    4 229,97 zł           3 488,01 zł  

Chorzów    4 175,63 zł           3 540,84 zł  

Koszalin    4 077,15 zł           3 492,03 zł  

Wałbrzych    4 034,84 zł           3 735,14 zł  

Legnica    4 004,80 zł           3 188,81 zł  

Gorzów Wielkopolski    3 838,54 zł           3 313,03 zł  

Ruda Śląska    3 713,75 zł           3 395,43 zł  

Średnia dla grupy (bez Gorzowa):    4 562,04 zł     3 635,47 zł  
Opracowanie: W. Kłosowski – na podstawie danych statystycznych GUS (miasta uszeregowano wg dochodów budżetu) 

Potencjał Gorzowa na tle grupy tła wypada bardzo słabo: drugie od końca dochody budżetu per ca-
pita (nieznacznie niższy ma tylko Ruda Śląska) oraz trzeci od końca poziom średniego wynagrodzenia 
brutto (minimalnie niższe mają tylko Kalisz i Legnica) to wskaźnik bardzo niepokojący: Gorzów ma 
oba wskaźniki niższe od średniej w grupie o – odpowiednio – 723,50 zł i 322,44 zł. 

Konkluzja 1. W punkcie wyjścia diagnozy trzeba szczerze stwierdzić, że na tle grupy porównawczej miast podob-
nych Gorzów pod względem potencjału ekonomicznego: dochodów budżetu miasta oraz średnich 
miesięcznych wynagrodzeń wypada bardzo słabo.  

1.2.2. Grupa aspiracji – porównawcza grupa miast rozwijających się dynamiczniej  
Ambicje rozwojowe Gorzowa sytuują to miasto zdecydowanie powyżej jego obecnej sytuacji, której 
docelowo nie można uznać za zadowalającą. Z tego punktu widzenia można przyjąć, że jeśli nawet 
Gorzów w niektórych aspektach rozwija się przeciętnie wśród miast z grupy tła, to taki stan także 
mamy prawo uznać za kryzys i oczekiwać znacznie dynamiczniejszego rozwoju.  Aby porównywać 
sytuację Gorzowa nie tylko z miastami podobnymi, ale też z miastami, do pozycji których Gorzów 
obecnie aspiruje, skonstruowano odrębnie drugą grupę porównawczą – tzw. grupę aspiracji, złożo-
ną z wybranych miast o bardzo silnej randze regionalnej, dynamicznym rozwoju i liczbie mieszkańców 
pomiędzy (ok.) 175 a 205 tysięcy. W tej grupie znajduje się pięć miast: Toruń, Kielce, Rzeszów, Olsz-
tyn i Bielsko-Biała6.  O ile globalne wielkości statystyczne w tych miastach będą na ogół nieporówny-
walne z Gorzowem, o tyle już takie parametry, jak natężenie zjawisk, czy ich wielkość per capita, po-
winny dawać wartościową wiedzę o dystansie, jaki jeszcze jest do pokonania. 

                                                             

6 Ze względu na całkowicie odmienną od Gorzowa specyfikę świadomie pominięto w tej grupie Gliwice, Zabrze i Bytom. 
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Ryc. 5. Gorzów na tle grupy aspiracji (miast nieco większych o dużym potencjale rozwojowym) 

Nazwa miasta Województwo Liczba ludności (średnia 2009 – 2014) 

TORUŃ kujawsko- pomorskie 204 299 

KIELCE świętokrzyskie 200 938 

RZESZÓW podkarpackie 182 028 

OLSZTYN warmińsko-mazurskie 174 641 

BIELSKO-BIAŁA Śląskie 174 370 

GORZÓW WIELKOPOLSKI lubuskie 124 602 

 Opracowanie: Wojciech Kłosowski 

Ryc. 6. Grupa aspiracji – grupa porównawcza miast o dużym potencjale rozwojowym 

 
Opracowanie: W. Kłosowski 

Ryc. 7. Miasta z grupy aspiracji: ludność, dochody budżetu na mieszkańca i średnie 
wynagrodzenie brutto (2013) 

Miasto Ludność ogółem Dochody budżetu per capita Śr. wynagrodzenie brutto 

Rzeszów 185 123 5 189,88 zł 3 859,86 zł 

Kielce 198 857 5 121,33 zł 3 597,04 zł 

Toruń 203 158 5 099,74 zł 3 719,69 zł 

Olsztyn 173 831 5 079,76 zł 3 795,30 zł 

Bielsko-Biała 173 013 4 295,79 zł 3 781,12 zł 

Gorzów Wielkopolski 124 145 3 838,54 zł 3 313,03 zł 

Średnia dla grupy (bez Gorzowa): 186 796 4 957,30 zł 3 750,60 zł 
Opracowanie: W. Kłosowski – na podstawie danych statystycznych GUS (miasta uszeregowano wg dochodów budżetu) 
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Na tle grupy aspiracji Gorzów – co zrozumiałe – wypada najsłabiej (ponieważ grupa została dobrana 
właśnie w taki sposób: składa się z miast, do pozycji których Gorzów aspiruje). Dystans do pokonania, 
aby dogonić te miasta, jest jednak znaczny: w stosunku do średniej dla grupy aspiracji Gorzów ma 
dochody budżetu per capita niższe o 1 118,76 zł a średnie miesięczne wynagrodzenie – o 437,57 zł. 

1.3. Definicje podstawowych pojęć 

W niniejszej diagnozie pojawią się liczne terminy specjalistyczne, np. związane z polityką społeczną, wymaga-
jące zdefiniowania. W ramach procesu rewitalizacji w Gorzowie przyjmuje się, że wymienione poniżej termi-
ny będą używane w opisanym znaczeniu. Ponieważ część ze zdefiniowanych tu pojęć ma z kolei swoje defi-
nicje ustawowe (nie zawsze wygodne do celów planistycznych, zarządczych czy komunikacyjnych), ilekroć 
w samym tekście diagnozy, lub w wynikających z niej programach strategicznych i średnioterminowych uży-
wa się poniższych pojęć w ich znaczeniu ustawowym, będzie to za każdym razem wyraźnie zaznaczone. 
W braku takiego zaznaczenia rozumie się, że chodzi o znaczenie pojęć opisane poniżej.  

■ BEZDOMNOŚĆ  

Bezdomność to kryzysowy stan egzystencji osoby nie posiadającej faktycznego miejsca za-
mieszkania, dotkniętej ewidentną i trwałą deprywacją7 potrzeby schronienia, której ta osoba 
nie jest w stanie zapobiec.  

■ BEZROBOCIE 

Bezrobocie polega na tym, że osoba zdolna do pracy, aktywnie poszukująca jej i faktycznie 
gotowa do jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie rejestrowane natomiast, to 
formalny stan wpisania kogoś do rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy. 

■ EWALUACJA 

Ewaluacja (inaczej: systematyczna ocena) to w odniesieniu do MPR zaplanowany proces ba-
dania uzyskiwanych przez poszczególne programy rezultatów (bezpośrednich, mierzalnych 
korzyści dla beneficjenta), oraz przeliczania tych rezultatów według przyjętego systemu 
wskaźników  i wag, w celu oceny skuteczności realizacji całego programu rewitalizacji. 

■ INTEGRACJA SPOŁECZNA 

Z punktu widzenia jednostki, proces jej włączania społecznego, przełamywania jej wyklucze-
nia. Z punktu widzenia społeczeństwa – proces budowania spójności społecznej.  

■ KAPITAŁ SPOŁECZNY 

Kapitał społeczny to sieć istniejących w danej grupie społecznych relacji zaufania, lojalności 
i solidarności, tworząca warunki do faktycznego współdziałania jednostek we wspólnym inte-
resie i rozwijania pomiędzy tymi jednostkami realnych kooperacji o różnych celach. 

                                                             

7 W psychologii deprywacja to niemożliwość zaspokojenia istotnej potrzeby i towarzyszące jej poczucie bezsilności. 
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■ MARGINALIZACJA  

Marginalizacja oznacza spadek znaczenia danej jednostki lub grupy społecznej w społeczeństwie, 
osłabienie jej wpływu na życie społeczne, subiektywne odbieranie jej głosu przez resztę społeczeń-
stwa jako mało ważnego. Skutkiem marginalizacji (procesu) jest wykluczenie społeczne (stan). 

■ MONITORING 

Monitoring to obserwowanie jakiegoś procesu i odnotowywanie jego zmieniającego się stanu w ce-
lu uzyskania wiedzy o jego przebiegu. W odniesieniu do Miejskiego Programu Rewitalizacji monito-
ring to bieżące gromadzenie informacji o terminowości realizacji elementów MPR i uzyskanych pro-
duktach (bezpośrednich wynikach mierzalnych np. w jednostkach fizycznych lub finansowych). 

■ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Według Europejskiego Forum Niepełnosprawności osobą niepełnosprawną jest jednostka 
w pełni swoich praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowi-
skowych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących u niej uszkodzeń 
nie może przezwyciężyć w taki sposób, jak inni ludzie.  

■ OBSZAR ZDEGRADOWANY 

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zja-
wisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 
edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 
publicznym i kulturalnym, w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z 
następujących negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kon-
dycji lokalnych przedsiębiorstw lub 

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowi-
ska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub 
stanu środowiska, lub 

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku 
dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwią-
zań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu ob-
sługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub 

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budow-
lanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwią-
zań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowla-
nych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadają-
ce ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów wystę-
powania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowisko-
wych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. 
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■ OBSZAR REWITALIZACJI 

Wyznaczony w Miejskim Programie Rewitalizacji obszar obejmujący całość lub część obszaru 
kryzysu (obszaru zdegradowanego), cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zja-
wisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju gminy, przygotowywana lub pro-
wadzona jest rewitalizacja. 

■ PROFILAKTYKA 

Profilaktyka to zapobieganie powstaniu niekorzystnego zjawiska, zanim ono wystąpi, poprzez od-
działywanie zawczasu na jego rozpoznane przyczyny lub poprzez budowanie zabezpieczeń przed 
tym zjawiskiem, lub wyprzedzające łagodzenie skutków zjawiska, któremu zapobiec się nie da. 

■ REWITALIZACJA 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez intere-
sariuszy rewitalizacji na podstawie Miejskiego Programu Rewitalizacji. 

■ RÓWNOŚĆ SZANS 

Równość to realna możliwość korzystania z posiadanych praw na równi z innymi, niezablokowana 
przez stereotypy społeczne, obyczaje, wpojone obawy itp. Równość szans dotyczy obiektywnych 
możliwości samorealizacji (np. dostępu do: wykształcenia, zatrudnienia, możliwości rozwijania ta-
lentów i bogacenia się) oraz szans subiektywnych (wyuczonych postaw i nawyków, utrwalonych 
przekonań, ukształtowanego społecznie poziomu wiary we własne siły itp.).  

■ SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA  

W rozumieniu Rady Europy – spójność społeczna to zdolność społeczeństwa do zapewnienia 
dobrobytu wszystkim swoim członkom, zminimalizowania różnic i uniknięcia polaryzacji. 
W praktyce istotą spójności społecznej jest budowanie takich relacji społecznych, aby natu-
ralna różnorodność wzbogacająca społeczeństwo nie przeradzała się w bolesne podziały ge-
nerujące nieufność i wrogość między grupami społecznymi a nawet w segregację społeczną.  

■ UBÓSTWO 

Ubóstwo to stan doznawania przez kogoś przynajmniej jednego z dwóch problemów8: 
• głęboki niedostatek – jego dochody ekwiwalentne na członka rodziny są niższe niż 

60% mediany takich dochodów w danym kraju (kryterium dochodowe), 
• głęboka deprywacja materialna – brak środków na wydatki związane z realizacją pod-

stawowych, uzasadnionych potrzeb: opłacenia bieżących rachunków za czynsz 
i energię, ogrzania domu, pokrycia niespodziewanych wydatków, zjedzenia przy-
najmniej raz na dwa dni posiłku z odpowiednią ilością białka, spędzenia tygodnia 

                                                             

8 Definicja EAPN dodaje jeszcze trzecie kryterium: skrajnie niskiej intensywności pracy. W niniejszym opracowaniu nie 
stosujemy tego kryterium zakładając, że zawiera się ono w obu pozostałych kryteriach. 
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urlopu rocznie poza miejscem zamieszkania, posiadania podstawowych udogodnień 
technicznych standardowych dla danego społeczeństwa (kryterium wydatkowe). 

■ UZALEŻNIENIE 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdro-
wotnych ICD-10 uzależnienie rozpoznaje się, jeśli trzy lub więcej z następujących objawów 
występowało łącznie przez co najmniej 1 miesiąc lub, jeżeli utrzymywało się krócej niż 1 mie-
siąc, to występowało w sposób powtarzający się w okresie 12 miesięcy: 

1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu użycia  
2. Upośledzenie kontroli nad zachowaniem związanym z używaniem, tj. nad jego rozpo-

czynaniem, kończeniem oraz poziomem użycia,  
3. Fizjologiczne objawy stanu abstynencyjnego pojawiające się, gdy użycie jest ograni-

czane lub przerywane,  
4. Wzrost tolerancji tj. konieczność przyjmowania istotnie wzrastających ilości substan-

cji, w celu osiągnięcia pożądanego efektu. 
5. Silne pochłonięcie sprawą używania przejawiające się istotną zmianą dotychczasowych 

zamiłowań i zainteresowań porzucanych lub ograniczanych z powodu używania,  
6. Uporczywe używanie, pomimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych na-

stępstw, choć charakter i rozmiar szkód są już danej osobie znane.  

■ WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Włączenie społeczne to odnosząca się do danej jednostki jej realna możliwość faktycznego 
uczestniczenia w relacjach społecznych – funkcjonowanie w kręgu znajomych, zawieranie 
przyjaźni, podejmowanie pracy, doznawanie szacunku i uznania itp. – oraz faktyczne korzy-
stanie z tych możliwości przez jednostkę według jej własnych potrzeb. 

■ WYKLUCZENIE SPOŁECZNE 

Wykluczenie to doznawany przez jednostkę lub grupę faktyczny brak możliwości lub znaczne 
utrudnienie pełnienia ról społecznych dostępnych dla innych, nawiązywania normalnych rela-
cji społecznych, korzystania z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenia zaso-
bów i zdobywanie dochodów w godny sposób. Wykluczona społecznie jest jednostka lub gru-
pa, która w sensie formalnym należy do danego społeczeństwa i chce uczestniczyć w jego ży-
ciu czynnie, lecz nie może z powodów będących poza jej kontrolą. 
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2. Część DIAGNOSTYCZNA 

Część diagnostyczna Miejskiego Programu Rewitalizacji poprzedza część wykonawczą i służy oparciu 
planowanych działań rewitalizacyjnych na szerszej, pogłębionej wiedzy. Część ta zawiera: 

1. diagnozę poszczególnych zjawisk kryzysowych w Gorzowie i obszarów ich występowania,  
2. wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w oparciu o tę diagnozę, 
3. opis powiązań Miejskiego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i plani-

stycznymi miasta. 

2.1. Diagnoza zjawisk kryzysowych w Gorzowie  

Rozdział ten skupia się w kolejnych pięciu podrozdziałach na diagnozie kryzysu społecznego, a więc 
problemów: (1) w sferze socjalnej, (2) w obszarze rynku pracy i bezrobocia, (3) w sferze edukacji, 
(4) w sferze zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz (5) deficytów kapitału społecznego. W ostat-
nim podrozdziale omówiono inne zjawiska nakładające się na kryzys społeczny, a w szczególności 
problemy gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczno-infrastrukturalne. 

2.1.1. Problemy socjalne mieszkańców Gorzowa 
Ten rozdział zawiera diagnozę sytuacji w sferze socjalnej, a więc w szczególności problemy wyklucze-
nia społecznego z powodu ubóstwa, kryzysów dotykających rodziny i warunków zamieszkania. Roz-
dział obejmuje:  

a. analizę czynników i zjawisk kryzysowych w sferze socjalnej 
b. analizę lokalnych potencjałów w tej sferze,  
c. ocenę skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w sferze socjalnej. 

2.1.1.1. Analiza czynników i zjawisk kryzysowych w sferze socjalnej 

Pierwszym kryterium diagnostycznym sprawdzającym za pomocą którego ocenimy stan sfery spo-
łecznej w Gorzowie, jest natężenie korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej.  

Środowiskowa pomoc społeczna, to pomoc udzielana ludności w miejscu zamieszkania, za 
pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej.  

Dane zostały zaczerpnięte ze Zbioru Centralnego Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecz-
nej (ZC KSMPS) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zawierającego informację o zrealizowanych 
świadczeniach środowiskowej pomocy społecznej i odbiorcach tej pomocy – środowiskach (rodzinach 
lub osobach niespokrewnionych prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe) i ich członkach.  

Statystyka udzielanej pomocy środowiskowej została dodatkowo podana w podziale na beneficjen-
tów będących poniżej i powyżej kryterium dochodowego. Bycie poniżej kryterium dochodowego 
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oznacza, że dochód na osobę w rodzinie (lub na osobę samotnie gospodarującą) nie był wyższy, niż 
ustalone w ustawie kryterium do uzyskania świadczenia pieniężnego. To kryterium w latach 2008 – 
2011 i do 30 września 2012 r. wynosiło dla osoby w rodzinie 351 zł, a dla osoby samotnie gospodaru-
jącej 477 zł. Od 1 października 2012 r. to kryterium wynosi odpowiednio: 456 zł i 542 zł9.  

Warto zaznaczyć, że kryteria dochodowe obowiązujące w chwili sporządzania tej diagnozy są bliskie 
poziomowi minimum egzystencji, które dla 2013 roku zostało  wyliczone przez Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych na – odpowiednio – 541,91 zł dla osoby samotnej i 455,90 zł na osobę w gospodarstwie 
dwuosobowym (dwóch osób dorosłych)10. Wg tego samego opracowania dla wszystkich innych ty-
pów rodzin minimum egzystencji jest wyższe, niż oficjalne kryterium dochodowe. A więc skalę korzy-
stania w danym mieście ze środowiskowej pomocy społecznej, w szczególności przez osoby będące 
poniżej kryterium dochodowego, można uważać za trafną miarę skrajnego ubóstwa w tym mieście.  

Ryc. 8. Korzystający ze środowiskowej pomocy ogółem na 10 tys. mieszkańców; Gorzów na tle 
grupy porównawczej w latach 2009 – 2013 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Opole 273 218 244 236 253 
Tychy 360 367 386 383 397 
Rybnik 409 415 408 406 431 

Zielona Góra 640 435 363 378 436 
Dąbrowa Górnicza 317 346 335 529 441 

Koszalin 429 496 472 488 492 
Gorzów Wielkopolski 563 566 535 497 533 

Tarnów 739 687 653 614 629 
Ruda Śląska 570 589 587 615 635 

Legnica 742 745 742 702 671 
Chorzów 840 871 826 721 818 

Kalisz 764 690 709 720 823 
Płock 814 855 727 830 827 

Wałbrzych 1053 1038 888 898 962 
Elbląg 984 1004 770 937 977 

Włocławek 1300 1332 1289 1285 1315 
Średnia dla grupy: 675 666 621 640 665 

Opracowanie: W. Kłosowski – na podstawie danych statystycznych Zbioru  
Centralnego Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej (ZCKSMPS) 

Jak widać w tabeli, sytuacja socjalna w Gorzowie nie należy do złych i jest w każdym kolejnym roku 
lepsza, niż średnio w grupie porównawczej. Dla pewności przeanalizowano jeszcze korzystanie z po-
mocy środowiskowej wyłącznie przez osoby będące poniżej kryterium dochodowego.   

                                                             

9 Wyższe kryterium dochodowe obowiązuje w przypadku świadczeń realizowanych nieodpłatnie w ramach Programu 
Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz w ustalanych przez gminy zasadach odpłatności za usługi 
opiekuńcze. 
10 „Poziom i struktura zmodyfikowanego minimum egzystencji w 2013 r. (na podstawie danych średniorocznych)”, Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 28 marca 2014 r., Tabela 1, s. 2  
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Ryc. 9. Korzystający ze środowiskowej pomocy będący poniżej kryterium dochodowego 
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; Gorzów na tle grupy porównawczej 2009 – 2013 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Opole 150 132 134 141 146 
Tychy 184 172 183 226 222 
Rybnik 239 255 232 279 284 

Zielona Góra 422 301 258 287 320 
Dąbrowa Górnicza 199 251 249 416 348 

Koszalin 310 361 329 359 374 
Tarnów 401 373 367 409 402 

Gorzów Wielkopolski 350 381 360 394 405 
Ruda Śląska 356 392 361 386 410 

Legnica 468 445 583 576 514 
Kalisz 519 481 504 528 593 
Elbląg 527 541 426 598 638 
Płock 602 632 503 613 668 

Chorzów 564 597 602 520 673 
Wałbrzych 770 770 661 744 771 
Włocławek 930 957 939 1067 1090 

Średnia dla grupy: 437 440 418 471 491 

Opracowanie: W. Kłosowski – na podstawie danych statystycznych ZCKSMPS 

Także w tej statystyce Gorzów nie wypada źle. Choć liczba korzystających z pomocy powoli rośnie (jak 
zresztą w całej grupie), to nadal wskaźnik udziału w populacji Gorzowa osób będących poniżej mini-
mum egzystencji jest wyraźnie niższy, niż średnio w kraju; dla roku 2012 wskaźnik krajowy wynosił 
6,8% a w 2013 – 7,4%, podczas gdy dla Gorzowa tylko – odpowiednio – 3,9% i 4,1%. 

Konkluzja 2. Problem skrajnego ubóstwa w Gorzowie – średnio w skali całego miasta – występuje w nasileniu nie-
co mniejszym, niż w porównywalnych miastach grupy tła. Można przewidywać, że przeciwdziałanie 
temu problemowi ma duże szanse powodzenia. Należy jednak przeanalizować dokładniej rozkład 
terytorialny występowania problemu i zidentyfikować jego koncentracje przestrzenne.  

Ponieważ sytuacja socjalna średnio w skali miasta nie jest zła, oceniono z kolei, gdzie na terenie Go-
rzowa mogą występować przestrzenne koncentracje problemów socjalnych. W tym celu zdecydowa-
no się sporządzić mapę przestrzennego rozkładu pobierania świadczeń pomocy społecznej: zasiłków 
stałych, okresowych, celowych i pomocy na dożywianie dzieci.  

2.1.1.1.1. Zasiłek stały 
Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym pomocy społecznej, które przysługuje: 

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub cał-
kowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej; 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całko-
wicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe 
od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
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Zasiłek stały ustala się w wysokości: 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym oso-
by samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być 
wyższa niż 529 zł  miesięcznie; 

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie 
a dochodem na osobę w rodzinie. 

 Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 

Ryc. 10. Zasiłek stały: rozkład przestrzenny (2014), teren całego miasta 

 
Opracowanie: Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie – na podstawie danych GCPR. 
Na mapie dla lepszej czytelności uwidoczniono także kontur obszaru rewitalizacji wytyczony w dotychczas  

obowiązującym lokalnym programie rewitalizacji11. 

Jak widać, w mieście występują bardzo wyraźne koncentracje przestrzenne zamieszkania osób pobie-
rających zasiłek, obejmujące w szczególności obszar Nowego Miasta i Zamościa, oraz – poza dotych-
czasowym obszarem rewitalizacji – Osiedla Słonecznego i w mniejszym stopniu os. Dolinki. Dotych-
czasowy obszar rewitalizacji zobrazowano dokładniejszą mapą, na której dodatkowo rozróżniono 
miejsca pobierania 2-3 zasiłków i miejsca pobierania większej ich ilości (w praktyce do sześciu). 

                                                             

11 „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, poprzemysłowych i  powojskowych Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010 – 2015” przyjęty uchwałą nr LXIX/1097/2010 Rady Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2010 r. 
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Ryc. 11. Zasiłek stały: rozkład przestrzenny (2014), dotychczasowy obszar rewitalizacji 

 
Opracowanie: Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie – na podstawie danych GCPR 

1) Najbardziej zauważalna koncentracja przestrzenna problemów społecznych występuje w ca-
łym obszarze Nowego Miasta ograniczonym ulicami: od zachodu – Kosynierów Gdyńskich, od 
północy – Roosevelta/Aleją Odrodzenia Polski, od wschodu – Wyszyńskiego/Drzymały i od 
południa – ulicą Łokietka, przy czym obszar szczególnej koncentracji problemów znajduje się 
pomiędzy ulicami: Kosynierów Gdyńskich, Borowskiego, Dąbrowskiego i Łokietka. 

2) Wyraźną koncentrację problemów widać na Zawarciu (Zamościu) w obrębie ulic: Waryńskie-
go, Fabrycznej, Towarowej i Śląskiej, oraz wzdłuż ulic: Jasnej, Wawrzyniaka i Przemysłowej. 

3) Nieco mniejsze, ale też znaczące koncentracje przestrzenne problemów występują w obsza-
rze centrum (obszar M2 dotychczasowego programu rewitalizacji) i na osiedlu Dolinki. 
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2.1.1.1.2. Zasiłek okresowy 
Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym pomocy społecznej, które przysługuje w szczególno-
ści ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub 
nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej; 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Zasiłek okresowy ustala się: 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium do-
chodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie 
może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; 

2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a do-
chodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego ustalona nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodo-
wym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, lub kryterium dochodowym rodziny a 
dochodem tej rodziny, przy czym kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

Ryc. 12. Zasiłek okresowy: rozkład przestrzenny (2014), teren całego miasta 

 
Opracowanie: Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie – na podstawie danych GCPR. 

Także tu widoczne są koncentracje miejsc pobierania zasiłków, które pokaże dokładniejsza mapa. 
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Ryc. 13. Zasiłek okresowy: rozkład przestrzenny (2014), dotychczasowy obszar rewitalizacji 

 
Opracowanie: Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie – na podstawie danych GCPR 

Zasadniczo potwierdzają się wszystkie obszary problemowe zidentyfikowane przy zasiłku stałym 
a ponadto dodatkowo: 

1) Pojawia się tym razem bardzo wyraźna koncentracja problemów w rozległym otoczeniu 
zbiegu ulic Walczaka i Piłsudzkiego – poprzednio mniej wyrazista. 

2) Zauważalna koncentracja problemów pojawia się w obrębie ulic: Dworcowej, Jancarza, Est-
kowskiego i Konstytucji 3 Maja, wraz z odcinkiem Sikorskiego w kierunku Wieprzyc.  

3) Na Zawarciu oprócz ulic: Waryńskiego, Fabrycznej, Towarowej i Śląskiej, Spokojnej i Waw-
rzyniaka bardzo wyraźnie ujawnia się koncentracja problemów przy ulicy Przemysłowej. 
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2.1.1.1.3. Zasiłek celowy 
Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane  na zaspokojenie niezbędnej potrzeby by-
towej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w 
mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym do-
chodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na po-
krycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany 
także w formie biletu kredytowanego. 

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. 
Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym 
osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną. 

Może być wypłacany także: 

1) zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
2) zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 
3) specjalny zasiłek celowy 
4) zasiłek celowy na zasadach zwrotu 

Ryc. 14. Zasiłek celowy: rozkład przestrzenny (2014), teren całego miasta 

 
Opracowanie: Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie – na podstawie danych GCPR. 

W tym przypadku także największa koncentracja dotyczy Śródmieścia, Os. Słonecznego i Zawarcia. 
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Ryc. 15. Zasiłek celowy: rozkład przestrzenny (2014), dotychczasowy obszar rewitalizacji 

 
Opracowanie: Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie – na podstawie danych GCPR 

Także zasiłki celowe koncentrują się w obszarach wskazanych poprzednio. Potwierdzają się wszystkie 
dotychczas zidentyfikowane obszary koncentracji problemów, przy czym w szczególności: 

1) Na plan pierwszy wychodzi po raz kolejny obszar koncentracji problemów pomiędzy ulicami: 
Kosynierów Gdyńskich, Borowskiego, Dąbrowskiego i Łokietka wraz z odcinkiem Kosynierów 
Gdyńskich aż do Roosevelta, z wyraźnie zaznaczoną osią problemową wzdłuż ul. Chrobrego. 

2) Na Zawarciu (Zamościu) potwierdza się bardzo wyraźny obszar problemowy Fabryczna – Wa-
ryńskiego – Śląska – Przemysłowa, a ponadto po raz kolejny pojawia się enklawa problemów 
przy ul. Grobla. 
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3) Cały czas poważnym obszarem problemowym wymagającym wsparcia jest Osiedle Słoneczne 
jako całość; koncentruje się tu pobieranie wszystkich trzech rodzajów zasiłków. 

4) Potwierdza się bardzo wyraźna enklawa problemów u zbiegu ulic Walczaka i Piłsudzkiego. 
5) Potwierdza się też zauważalna koncentracja problemów w obrębie ulic: Dworcowej, Janca-

rza, Estkowskiego i Konstytucji 3 Maja, wraz z odcinkiem Sikorskiego w kierunku Wieprzyc.  

2.1.1.1.4. Pomoc w zakresie dożywiania dzieci 
Zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy, wy-
nikającym z ustawy o pomocy społecznej. Zadanie to wspomaga częściowo rządowy program wielo-
letni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który jest realizowany na podstawie ustawy12. W Go-
rzowie program dożywiania dzieci i młodzieży w 2014 roku objął 469 dzieci i młodzieży w szkołach 
oraz 106 wychowanków w przedszkolach. Rozkład terytorialny na terenie Gorzowa miejsc zamieszka-
nia dzieci korzystających z dożywiania przedstawia poniższa mapa. 

Ryc. 16. Dożywianie dzieci i młodzieży (2014), teren całego miasta 

 

 
Opracowanie: Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie – na podstawie danych GCPR. 

Jeśli chodzi o dożywianie dzieci i młodzieży, ponownie największa koncentracja korzystania ze świad-
czenia dotyczy Śródmieścia, Os. Słonecznego i Zawarcia. Pokazuje to bardziej szczegółowa mapa. 

                                                             

12 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. 
Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) 
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Ryc. 17. Dożywianie dzieci: rozkład przestrzenny (2014), dotychczasowy obszar rewitalizacji 

 
Opracowanie: Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie – na podstawie danych GCPR 

Dożywianie dzieci i młodzieży koncentruje się także w obszarach wskazanych poprzednio. Potwier-
dzają się w zasadzie wszystkie obszary koncentracji problemów, przy czym w szczególności: 

1) Po raz kolejny na plan pierwszy wychodzi obszar koncentracji problemów pomiędzy ulicami: 
Kosynierów Gdyńskich, Borowskiego, Dąbrowskiego i Łokietka wraz z odcinkiem Kosynierów 
Gdyńskich aż do Roosevelta, z wyraźnie zaznaczoną osią problemową wzdłuż ul. Chrobrego. 

2) Na Zawarciu (Zamościu) potwierdza się po raz kolejny bardzo wyraźny obszar problemowy 
Fabryczna – Waryńskiego – Śląska – Przemysłowa (ze szczególnym nasileniem przy Waryń-
skiego i Przemysłowej), i po raz kolejny pojawia się enklawa problemów przy ul. Grobla. 
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3) Nadal poważnym obszarem problemowym jest Osiedle Słoneczne jako całość. 
4) Potwierdza się bardzo wyraźna koncentracja problemów u zbiegu ul. Walczaka i Piłsudzkiego. 
5) Potwierdza się też zauważalna koncentracja problemów w obrębie ulic: Dworcowej, Janca-

rza, Estkowskiego i Konstytucji 3 Maja, wraz z odcinkiem Sikorskiego w kierunku Wieprzyc.  
6) Ujawnia się też wyraźnie – widoczna już poprzednio – enklawa problemów po obu stronach 

ulicy Warszawskiej, wokół ulic: Plac Staromiejski, Szkolna i Ogrodowa, aż do ul. Teatralnej. 

Konkluzja 3. Problemy socjalne Gorzowa mają kilka wyraźnych  koncentracji przestrzennych: (1) obszar Nowego 
Miasta ograniczony ulicami: Kosynierów Gdyńskich, Roosevelta/Al. Odrodzenia Polski, Wyszyńskie-
go/Drzymały i Łokietka; (2) obszar Zawarcia (Zamościa) – otoczenie ulic: Fabrycznej, Waryńskiego, Ja-
snej, Śląskiej, Towarowej, Wawrzyniaka i Przemysłowej; (3) obszar Osiedla Słonecznego. Ponadto 
występują wyraźne enklawy problemów: (a) obszar ograniczony ulicami: Dworcową, Jancarza, Est-
kowskiego i Al. Konstytucji 3 Maja wraz z odcinkiem ul. Sikorskiego w stronę Wieprzyc; (b) rejon blo-
ków przy zbiegu ulic: Walczaka i Piłsudzkiego, oraz (c) obszar po obu stronach ulicy Warszawskiej – 
ulice: Plac Staromiejski, Szkolna i Ogrodowa. Pozostałe zjawiska problemowe w Gorzowie są rozpro-
szone przestrzennie. 

Wobec takiego obrazu przestrzennego problemów socjalnych dokonano wstępnej oceny ilościowej 
natężenia zjawisk problemowych w poszczególnych obszarach. Posłużono się tu podziałem na obsza-
ry wynikającym z obowiązującego dotychczas programu rewitalizacji, w którym cały obszar rewitali-
zacji został podzielony na trzy podobszary: M1 – Nowe Miasto, M2 – Centrum i M3 – Zamoście. 

1. Dotychczas obowiązujący obszar rewitalizacji i jego podział na podobszary M1, M2 i M3 

 
 

Źródło: „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, poprzemysłowych  
i  powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010 – 2015” 
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Przeliczono natężenie zjawisk problemowych rodzajami w całym obszarze rewitalizacji w stosunku do 
pozostałej części miasta, a także odrębnie dla podobszarów M1, M2 i M3.  

Wyliczenia te wymagają komentarza metodycznego: na mapach została naniesiona olbrzymia więk-
szość zjawisk problemowych, ale z konieczności pominięto te przypadki, które nie mają swojego 
umiejscowienia przestrzennego (osoby bezdomne), lub adres ten nie jest znany (brak danych).  

Ryc. 18. Tabela korygująca do map pobierania zasiłków 

 RODZAJ ZASIŁKU: 

 zasiłek stały zasiłek okresowy zasiłek celowy dożywianie dzieci 

 rodziny osoby rodziny osoby rodziny osoby rodziny osoby 

Liczba pobierających ogółem 895 1025 829 1784 846 1576 1391 2849 

Dane naniesione na mapę 858 984 797 1738 812 1521 1343 2778 
Dane nienaniesione na mapę 48 71 37 41 32 46 34 55 

W tym: 
brak danych przestrzennych 42 65 28 32 24 38 29 50 

osoby bezdomne 6 6 9 9 8 8 5 5 

Opracowanie: Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie – na podstawie danych GCPR 

Zakładając jednak, że przypadki, które nie zostały naniesione na mapę, rozkładają się losowo, przyję-
to, ze nie zakłócają one proporcji ilościowych między poszczególnymi obszarami i podobszarami.  

Natężenia poszczególnych rodzajów zjawisk problemowych na obszarze rewitalizacji i na poszczegól-
nych jego podobszarach w stosunku do natężenia tych samych zjawisk problemowych poza obszarem 
rewitalizacji przedstawia poniższa tabela: 

Ryc. 19. Natężenia zjawisk problemowych w obszarze rewitalizacji i poza nim 

MIESZKAŃCY 
OGÓŁEM 

w tym – POBIERAJĄCY POSZCZEGÓLNE ZASIŁKI: 

zasiłek stały zasiłek okresowy zasiłek celowy dożywianie dzieci 

 
rodziny osoby rodziny osoby rodziny osoby rodziny osoby rodziny osoby 

W CAŁYM MIEŚCIE:  37 209 124 145 858 984 797 1738 812 1521 1343 2778 

odsetek pobierających świadczenie: 2,31% 0,79% 2,14% 1,40% 2,18% 1,23% 3,61% 2,24% 

W
 ty

m
: 

W OBSZARZE 
REWITALIZACJI: 5 622 18 758 287 337 317 688 313 576 538 1111 

odsetek pobierających świadczenie: 5,10% 1,80% 5,64% 3,67% 5,57% 3,07% 9,57% 5,92% 

W
 ty

m
: 

M1 2 710 9 043 145 174 141 313 143 287 251 532 
odsetek pobierających świadczenie: 5,35% 1,92% 5,20% 3,46% 5,28% 3,17% 9,26% 5,88% 

M2 1 074 3 583 43 46 40 73 46 66 75 134 
odsetek pobierających świadczenie: 4,00% 1,28% 3,72% 2,04% 4,28% 1,84% 6,98% 3,74% 

M3 1 838 6 132 99 117 136 302 124 223 212 445 
odsetek pobierających świadczenie: 5,39% 1,91% 7,40% 4,92% 6,75% 3,64% 11,53% 7,26% 

POZA OBSZAREM 
REWITALIZACJI: 31 587 105 387 571 647 480 1050 499 945 805 1667 

odsetek pobierających świadczenie: 1,81% 0,61% 1,52% 1,00% 1,58% 0,90% 2,55% 1,58% 

natężenie danego problemu w obszarze rewitalizacji 
jako odsetek natężenia tego problemu poza obszarem: 

282% 293% 371% 368% 352% 342% 375% 374% 

Opracowanie: W. Kłosowski na podstawie danych Referatu Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie i GCPR 
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Jak widać, natężenie wszystkich zjawisk problemowych w obszarze rewitalizacji sięga od 282% do 
375% natężenia tych samych zjawisk poza obszarem rewitalizacji, a więc jest 3 – 4-krotnie wyższe 
w obszarze rewitalizacji, niż poza nim. Przykładowo:  

• jeśli w całym mieście przeciętnie 3,6% rodzin korzysta z dożywiania dla dzieci, to średnia taka 
powstaje stąd, że poza obszarem rewitalizacji z dożywania korzysta tylko 2,4% rodzin, ale za 
to w obszarze rewitalizacji aż 9,6%, przy czym w podobszarze M1 jest to 9,3%, w M2 jest to 
7,0% a w M3 aż 11,5%; 

• jeśli średnio w mieście 1,4% osób funkcjonuje w rodzinach, którym przyznano zasiłek okre-
sowy, to poza obszarem rewitalizacji jest to 1,0% a w obszarze rewitalizacji aż 3,7% (z czego 
w podobszarze M1 będzie to 3,5%, w M2 – 2,0% a w M3 – aż 4,9%); 

• jeśli średnio w mieście 2,3% rodzin otrzymuje zasiłek stały, to poza obszarem rewitalizacji jest 
to 1,8% a w obszarze rewitalizacji aż 5,1% (w tym M1 – 5,4%, M2 – 4,% i M3 – 5,4%). 

Konkluzja 4. Natężenie problemów społecznych mierzone intensywnością  pobierania świadczeń pomocy społecz-
nej, jest w dotychczas wytyczonym obszarze rewitalizacji 3 – 4-krotnie wyższe niż poza nim. 

2.1.1.2. Potencjały zidentyfikowane w sferze socjalnej 

Diagnoza jest dokonywana w punkcie wyjścia do programu rewitalizacji a więc zadaniem naszym na 
tym etapie jest odnotowanie potencjału, jaki możemy uruchomić dla przeciwdziałania problemom 
socjalnym. Potencjał ten wstępnie zdiagnozujemy w trzech obszarach:  

1) Istniejącej infrastruktury pomocy społecznej,  
2) Aktywności obywatelskiej mierzonej tu ilością nowo rejestrujących się stowarzyszeń i organi-

zacji społecznych,  
3) Stanem aktualnych szans na znalezienie pracy. 

Trzeci aspekt będzie obszernie zdiagnozowany w podrozdziale o problemach rynku pracy, natomiast 
dwa pozostałe dwa diagnozujemy poniżej.  

2.1.1.2.1. Potencjał infrastruktury pomocy społecznej 
Miarą statystyczną potencjału infrastruktury pomocy społecznej są przede wszystkim zasoby instytu-
cjonalne w postaci placówek udzielających poszczególnych form wsparcia i opieki, (przy czym wskaź-
nikiem pomocniczym może być ilość placówek, ale ważniejszym wskaźnikiem będzie ilość miejsc or-
ganizacyjnych w tych placówkach.  

Ponieważ miejsce w niektórych typach placówek może być wykorzystywane na rzecz różnych benefi-
cjentów, dla dokładniejszego zobrazowania potencjału (rozumianego jako umiejętności personelu 
i dostosowanie placówek do sprawowania opieki nad niektórymi grupami beneficjentów) zostanie 
porównana statystyka nie tylko samych miejsc w placówkach, ale także poszczególnych grup benefi-
cjentów korzystających z tych miejsc. 

Wprawdzie bezpośrednio istotny jest dla nas tylko potencjał istniejący aktualnie (a więc dane naj-
nowsze, tu – za 2014 rok), jednakże pomocniczo istotne jest dla nas, czy w ciągu ostatnich sześciu lat 
w potencjale placówek pomocy społecznej w Gorzowie i grupie porównawczej widoczna jest jakaś 
tendencja zmian. Dlatego tabele zawierają dane od 2009 r. 
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Ryc. 20. Liczba placówek opieki środowiskowej w mieście; Gorzów na tle grupy porównawczej 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tarnów 10 10 10 10 10 10 

Chorzów 6 6 8 8 8 8 

Ruda Śląska 8 9 9 10 8 7 

Gorzów Wielkopolski 7 7 7 7 7 7 

Dąbrowa Górnicza 4 5 6 6 6 6 

Wałbrzych 3 4 5 6 5 6 

Płock 4 4 4 5 5 5 

Opole 5 5 5 5 5 5 

Elbląg 7 5 6 6 5 5 

Zielona Góra 4 4 4 4 4 4 

Kalisz 4 4 4 4 5 4 

Koszalin 3 3 4 4 4 4 

Legnica 4 4 4 4 4 4 

Włocławek 3 3 3 3 3 4 

Rybnik 4 4 3 3 3 3 

Tychy 3 3 3 3 3 3 

Opracowanie: W. Kłosowski – na podstawie danych statystycznych ZCKSMPS 

Ryc. 21. Liczba miejsc w placówkach opieki środowiskowej; Gorzów na tle grupy porównawczej 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tarnów 553 525 543 540 560 606 

Chorzów 486 448 504 514 520 520 

Gorzów Wielkopolski 399 433 435 425 457 452 

Ruda Śląska 561 600 605 622 526 441 

Zielona Góra 391 386 400 395 398 392 

Opole 348 363 337 341 390 392 

Wałbrzych 158 194 233 377 321 390 

Dąbrowa Górnicza 197 258 341 367 421 362 

Włocławek 311 277 305 307 307 343 

Kalisz 310 314 310 317 335 325 

Elbląg 376 286 329 328 269 269 

Rybnik 191 204 224 214 224 224 

Płock 205 188 202 223 217 220 

Legnica 161 210 213 217 216 217 

Tychy 150 164 146 166 176 182 

Koszalin 54 44 138 172 184 182 

Opracowanie: W. Kłosowski – na podstawie danych statystycznych ZCKSMPS 

Gorzów w obu powyższych kategoriach sytuuje się w ścisłej czołówce grupy: ma trzecią (na 16 miast!) 
liczbę miejsc w placówkach i trzecią-czwartą ilość placówek (ex aequo z Rudą Śląską). Tak wysoki po-
tencjał Gorzowa przy – jak pamiętamy – niższym niż przeciętnie natężeniu problemów socjalnych, 
pozwala żywić optymizm co do szans na skuteczną walkę z tymi problemami.  
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Z kolei ważny jest potencjał placówek pobytowych do obejmowania opieką osób przewlekle chorych 
psychicznie i somatycznie oraz niepełnosprawnych fizycznie. Istnienie takich palcówek to bardzo zna-
czące wsparcie dla rodzin, które często nie są w stanie zapewnić chorym właściwej opieki ani warun-
ków pobytu w domu, a pobyt chorego w domu bez takich warunków skutkuje z reguły radykalnym 
pogorszeniem funkcjonowania całej rodziny. 

Ryc. 22. Mieszkańcy placówek stacjonarnych przewlekle chorzy psychicznie 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gorzów Wielkopolski 90 90 90 91 90 90 

Płock 80 79 80 81 80 80 

Ruda Śląska 53 53 53 53 53 53 

Chorzów 48 8 8 8 8 6 

Rybnik 3 6 0 0 0 0 

Pozostałe miasta 0 0 0 0 0 0 

Opracowanie: W. Kłosowski – na podstawie danych statystycznych ZCKSMPS 

Ryc. 23. Mieszkańcy placówek stacjonarnych przewlekle chorzy somatycznie 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ruda Śląska 198 199 200 199 199 198 

Gorzów Wielkopolski 186 194 194 194 194 194 

Kalisz 180 180 180 179 180 178 

Zielona Góra 73 80 118 123 153 168 

Tarnów 171 157 155 160 153 153 

Rybnik 142 150 100 95 99 98 

Opole 0 83 42 30 30 82 

Wałbrzych 48 48 48 47 48 67 

Legnica 61 61 61 0 60 61 

Elbląg 96 0 0 0 0 0 

Pozostałe miasta 0 0 0 0 0 0 

Opracowanie: W. Kłosowski – na podstawie danych statystycznych ZCKSMPS 

Ryc. 24. Mieszkańcy placówek stacjonarnych niepełnosprawni fizycznie 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Chorzów 154 153 154 156 156 156 

Gorzów Wielkopolski 42 42 42 42 42 42 

Płock 0 11 0 0 0 0 

Pozostałe miasta 0 0 0 0 0 0 

Opracowanie: W. Kłosowski – na podstawie danych statystycznych ZCKSMPS 

We wszystkich trzech wymiarach Gorzów znajduje się w czołówce grupy porównawczej, zajmując 
w opiece nad przewlekle chorymi psychiczne pierwsze miejsce, nad przewlekle chorymi somatycznie 
i niepełnosprawnymi fizycznie – drugie w całej grupie porównawczej (na 16 miast). Warto zaznaczyć 
że ten segment opieki społecznej staje się kluczowo ważny wobec narastającego zjawiska przewle-
kłych chorób psychicznych wymagających fachowej opieki, w tym zmian demencyjnych związanych z 
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podeszłym wiekiem, klasyfikowanych jako choroby psychiczne. Należy zakładać, że w innych miastach 
– wbrew oficjalnej statystyce – osoby z takimi schorzeniami także są klientami DPS-ów, tyle że być 
może trafiają do DPS-ów ogólnych, bez specjalistycznej opieki. 

Natomiast gorzej przedstawia się potencjał Gorzowa, jeśli chodzi o instytucjonalną opiekę nad bez-
domnymi. W tym aspekcie Gorzów sytuuje się poniżej średniej dla grupy porównawczej.  

Ryc. 25. Liczba miejsc w placówkach dla bezdomnych; Gorzów na tle grupy porównawczej 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wałbrzych b.d. 127 121 225 239 259 
Dąbrowa Górnicza b.d. 127 207 236 287 228 

Włocławek b.d. 154 184 185 185 180 
Koszalin b.d. 0 84 118 130 130 
Tarnów b.d. 86 87 87 85 118 

Zielona Góra b.d. 104 106 109 112 111 
Legnica b.d. 82 85 88 96 96 
Płock b.d. 83 85 95 90 90 
Kalisz b.d. 84 80 80 98 90 
Tychy b.d. 82 69 75 80 86 

Gorzów Wielkopolski b.d. 72 74 63 91 86 
Chorzów b.d. 0 45 52 60 60 
Rybnik b.d. 24 50 50 50 50 

Ruda Śląska b.d. 55 59 59 32 0 
Opole b.d. 52 0 0 0 0 
Elbląg b.d. 72 72 72 0 0 

Opracowanie: W. Kłosowski – na podstawie danych statystycznych Zbioru  
Centralnego Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej (ZCKSMPS) 

Statystyka pokazuje optymistyczny obraz potencjału pomocy środowiskowej w Gorzowie. Należy 
jednak pamiętać, że obraz ten powstał przez zestawienie z tłem porównawczym, nie zaś poprzez po-
równanie zasobów z faktycznymi potrzebami.  

Konkluzja 5. Potencjał infrastruktury pomocy społecznej w Gorzowie na tle grupy porównawczej należy ocenić 
jako duży. Natomiast faktycznym punktem odniesienia dla oceny wielkości tego potencjału powinny 
być nie potencjały innych miast, ale – faktyczne potrzeby Gorzowa. Można domyślać się, że obecny 
potencjał nie w pełni zaspokaja potrzeby. Diagnoza w tym zakresie musi być uszczegółowiona 

2.1.1.2.2. Potencjał aktywności obywatelskiej: nowo rejestrowane organizacje społeczne 
Gorzów – jak wykazano poprzednio ma nieco niższe, niż średnio w podobnych miastach, natężenie 
problemu ubóstwa i problemów z nim powiązanych. Jednak jest to poziom znaczący, a przez swoją 
silną koncentrację na niewielkich obszarach – skutkujący wykluczeniem społecznym.  

W przełamywaniu wykluczenia osób doznających problemu ubóstwa i aktywizowaniu możliwie dużej 
części z nich do poprawy własnej sytuacji bardzo ważnym partnerem są organizacje społeczne, w 
szczególności stowarzyszenia. Jak wygląda Gorzów pod względem nowo rejestrowanej aktywności 
obywatelskiej na tle miast z grupy tła?  
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Ryc. 26. Stowarzyszenia i organizacje społeczne nowo zarejestrowane w  bazie REGON 2009 – 
2014; Gorzów na tle grupy porównawczej  

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 RAZEM 

Opole 24 17 22 22 17 38 140 

Zielona Góra 18 16 21 18 20 29 122 

Tarnów 22 20 21 12 17 19 111 

Elbląg 22 18 20 17 12 19 108 

       Gorzów Wielkopolski 15 12 8 27 13 14 89 

Koszalin 13 13 12 12 14 22 86 

Płock 14 12 14 10 11 18 79 

Wałbrzych 10 13 12 20 7 9 71 

Włocławek 6 12 13 15 11 14 71 

Rybnik 14 9 9 8 12 16 68 

Dąbrowa Górnicza 2 12 11 11 15 15 66 

Legnica 12 9 11 10 13 10 65 

Kalisz 7 12 10 14 9 12 64 

Ruda Śląska 8 4 13 12 10 5 52 

Chorzów 7 5 12 9 7 7 47 

Tychy 7 10 13 5 5 7 47 

Średnia dla grupy (bez Gorzowa): 13 12 14 14 12 16 81 

Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

Obraz jest dość optymistyczny: Gorzów nie tylko mieści się w pierwszej piątce pod względem ilości 
nowo zarejestrowanych organizacji w ostatnich sześciu latach, ale też tempo przyrostu liczby organi-
zacji jest nieco większe, niż średnio w grupie porównawczej. 

Ryc. 27. Stowarzyszenia i organizacje społeczne nowo zarejestrowane w  bazie REGON – 
narastająco w latach 2009 – 2014: Gorzów  a średnia dla grupy porównawczej  

 
Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

Konkluzja 6. Gorzów dysponuje ponadprzeciętnym, lecz nie wybitnym potencjałem aktywności obywatelskiej; po-
tencjał ten dla celów rewitalizacji trzeba będzie znacznie zaktywizować włączając w to nie tylko sto-
warzyszenia i organizacje społeczne, lecz także inne podmioty: fundacje, grupy nieformalne, a nawet 
indywidualne osoby będące naturalnymi liderami w społecznościach lokalnych. Odnotowujemy jed-
nak w punkcie wyjścia optymistyczny wskaźnik większej, niż średnio w grupie ilości nowo rejestro-
wanych organizacji społecznych. 
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2.1.1.3. Potrzeby rewitalizacyjne w sferze socjalnej – ich skala i charakter 

Potrzeby rewitalizacyjne w sferze socjalnej mogą być na tym etapie jedynie wstępnie określone jako-
ściowo i oszacowane ilościowo. Wiedza o tych potrzebach zostanie pogłębiona w procesie konsultacji 
społecznych i dodatkowych badań.  Jednak wstępny, ogólny obraz potrzeb obszaru rewitalizowanego 
w sferze socjalnej rysuje się jasno. 

2.1.1.3.1. Skala potrzeb 
Dotychczasowa ilościowa ocena problemów socjalnych dotyczyła osób korzystających z zasiłków sta-
łych, okresowych i celowych oraz dzieci i młodzieży korzystających z dożywania. Jest to niemal w ca-
łości grupa spełniająca kryterium dochodowe, które obecnie jest równe minimum egzystencji. Tak 
więc nie można zidentyfikowanej grupy traktować jako całości populacji objętej kryzysem, a jedynie, 
jako absolutną dolną granicę zjawiska kryzysowego – poziom ubóstwa skrajnego. Biorąc pod uwagę 
że świadczeniem o najszerszym zasięgu – dożywianiem dzieci – jest objętych 1391 dzieci, a liczba 
osób w ich rodzinach  ogółem wynosi 2 778 osób, można uznać tę liczbę za dolną granicę skrajnego 
ubóstwa. Osoby te stanowią co 2,98% populacji Gorzowa. 

Tymczasem międzynarodowa definicja ubóstwa wyznacza jego granicę na poziomie 60% mediany 
dochodów (per capita w rodzinie) w danym regionie.  Jeśli weźmiemy pod uwagę, że mediana do-
chodów w Gorzowie w 2014 roku wynosiła 3 500,00 zł brutto miesięcznie13, to 60% z tej kwoty wyno-
si 2 100,00 zł (brutto), co odpowiada kwocie netto 1530,00 zł. A więc 1530 zł dochodu otrzymywa-
nego „na rękę” to relatywna granica ubóstwa osoby gospodarującej samotnie14. Z kolei relatywną 
granicę ubóstwa członka rodziny czteroosobowej (złożonej z rodziców i dwojga dzieci) oszacowano 
na 840,00 zł15. Grupa osób, na które w ich rodzinach przypada dochód niższy od tego, może wynosić 
w Gorzowie nawet 21% całej populacji, a więc może to być około 26 tys. osób w skali całego miasta. 

Konkluzja 7. Populacja osób doznających problemu ubóstwa w Gorzowie obejmuje od 2 778 osób (ubóstwo 
skrajne) do około 26 000 osób (ubóstwo relatywne). 

W dotychczasowym obszarze rewitalizacji – razem w obszarach M1, M2 i M3 – zamieszkuje 18 758 
osób zameldowanych na pobyt stały i 513 zameldowanych na pobyt czasowy, co daje razem liczbę 
19 271 osób zameldowanych ogółem, a więc 15,52% ludności miasta.  

2.1.2. Problemy rynku pracy i bezrobocia w Gorzowie 
Ten rozdział zawiera diagnozę sytuacji w sferze rynku pracy, a więc w szczególności problem bezro-
bocia, ale także potencjału przedsiębiorczości tworzącej zatrudnienie. Rozdział obejmuje:  

a. analizę czynników i zjawisk kryzysowych na rynku pracy, 
b. analizę lokalnych potencjałów przedsiębiorczości i zatrudnienia,  

                                                             

13 Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń (OBW), Sedlak & Sedlak 2014; Mediana wynagrodzeń w województwie lubuskim 
wyniosła 3 480 PLN brutto miesięcznie. Niewiele wyższa, bo zaledwie o 20 PLN, była mediana płac w Zielonej Górze 
i w Gorzowie Wielkopolskim. W obu tych miastach wyniosła ona 3 500 PLN. 
14 Wyliczenia dokonano dla Gorzowa w roku 2014; W. Kłosowski 
15 Oszacowanie – parametrycznie, na podstawie danych GUS za lata poprzednie – W. Kłosowski 
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c. ocenę skali i charakteru potrzeb zadań rewitalizacyjnych w sferze rynku pracy i pobudza-
nia przedsiębiorczości. 

2.1.2.1. Analiza czynników i zjawisk kryzysowych na rynku pracy 

Podstawowym parametrem charakteryzującym zjawiska kryzysowe w obrębie rynku pracy jest stopa 
bezrobocia rejestrowanego, a więc – proporcja liczby bezrobotnych do liczny osób aktywnych eko-
nomicznie (czyli – zsumowanych liczb bezrobotnych i pracujących). Stopę bezrobocia dla Gorzowa 
i jej zmiany w okresie 2009 – 2014 na tle grupy porównawczej, pokazuje poniższa tabela.  

Ryc. 28. Stopa bezrobocia rejestrowanego; Gorzów na tle grupy porównawczej  

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tychy 5,1 5,8 5,8 6,9 7,0 5,2 

Gorzów Wielkopolski 7,7 8,1 9,4 9,1 8,5 6,0 

Opole 5,9 6,4 6,2 7,1 6,9 6,0 

Kalisz 8,4 8,6 7,8 8,4 8,3 6,9 

Zielona Góra 7,4 7,7 8,3 8,3 7,8 7,3 

Rybnik 7,0 7,5 7,9 8,1 8,5 7,5 

Ruda Śląska 7,2 8,5 8,1 9,0 9,4 7,8 

Legnica 8,8 9,2 10,1 10,5 10,3 8,3 

Tarnów 9,3 9,2 9,1 10,6 10,5 9,6 

Chorzów 11,5 11,6 11,2 11,6 12,1 10,2 

Koszalin 10,2 11,0 11,0 12,4 12,1 10,4 

Dąbrowa Górnicza 11,4 11,1 11,4 12,6 12,3 10,8 

Płock 10,9 11,0 11,8 12,8 13,0 11,8 

Wałbrzych - - - - 16,8 13,2 

Elbląg 15,7 16,6 16,2 17,0 17,7 15,1 

Włocławek 17,3 19,5 19,8 21,3 20,3 18,9 

Średnia dla grupy (bez Gorzowa): 9,5 10,1 10,2 11,0 11,4 9,8 

Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

Ryc. 29. Zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego 2009 – 2014: Gorzów  i średnia dla grupy 

 
Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 
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Jak widać, bezrobocie w Gorzowie jest bardzo niskie i od czterech lat konsekwentnie nadal maleje. 
W 2014 roku Gorzów ma znakomitą druga pozycję w grupie porównawczej ze stopą bezrobocia 6,0%, 
podczas gdy średnia dla grupy w tym samym roku wynosi 9,8%. Warto też odnotować, że w latach 
2011 – 2013, kiedy w całej grupie porównawczej bezrobocie rosło, w Gorzowie stopa bezrobocia 
spadała, co można odczytywać jako trwałą tendencję.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Gorzowie jest nie tylko niższa od średniej krajowej, ale też od 
czterech lat maleje szybciej, niż średnio w kraju: w 20011 gorzowska stopa bezrobocia wynosiła 
75,2% stopy krajowej, w 2012 już tylko 67,9%, w 2013 – 64,2%  a w 2014 roku – zaledwie 52,2% stopy 
krajowej, a więc jest obecnie niemal dwukrotnie niższa, niż średnio w kraju. 

Stopa bezrobocia nie jest jednak wskaźnikiem uniwersalnym i daje przekłamany obraz, gdy w danym 
terenie – np. z przyczyn kulturowych – niski jest w ogóle odsetek ludności aktywnej ekonomicznie 
(może to w szczególności dotyczyć aktywności ekonomicznej kobiet). Toteż warto posłużyć się jeszcze 
wskaźnikiem kontrolnym, którym jest odsetek bezrobotnych w grupie osób w wielu produkcyjnym. 

Ryc. 30. Bezrobotni jako odsetek ludności w wielu produkcyjnym (2014) 

OGÓŁEM mężczyźni kobiety 

Tychy 3,7% 3,3% 4,2% 

Ruda Śląska 4,1% 3,3% 5,0% 

Gorzów Wielkopolski 4,3% 3,8% 4,9% 

Rybnik 4,7% 3,5% 6,1% 

Kalisz 5,3% 5,0% 5,5% 

Opole 5,6% 5,4% 5,7% 

Zielona Góra 5,8% 5,4% 6,1% 

Chorzów 6,1% 5,5% 6,8% 

Legnica 6,1% 5,6% 6,5% 

Koszalin 7,5% 7,6% 7,4% 

Dąbrowa Górnicza 7,6% 6,8% 8,4% 

Tarnów 7,7% 6,8% 8,8% 

Wałbrzych 8,0% 7,1% 8,9% 

Elbląg 8,5% 7,8% 9,2% 

Płock 9,9% 8,9% 11,0% 

Włocławek 13,1% 11,5% 14,8% 

Średnia (bez Gorzowa) 6,9% 6,2% 7,6% 

 
Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

Także i ten wskaźnik dla Gorzowa wygląda bardzo optymistycznie na tle grupy porównawczej. Ogó-
łem Gorzów ma trzecie najniższe bezrobocie na 16 miast, a wśród kobiet nawet drugie najniższe. Przy 
średniej dla grupy 6,9%, Gorzów ma wynik na poziomie 4,3%. 

Konkluzja 8. Relatywnie dobra sytuacja na gorzowskim rynku pracy rokuje bardzo optymistycznie, jeśli chodzi o 
szanse wyprowadzenia zidentyfikowanych obszarów kryzysowych z obecnego stanu. Brak pracy jest 
bowiem kluczową przyczyną stanu kryzysowego obszarów miejskich. W przypadku Gorzowa przyczy-
na ta występuje w bardzo ograniczonym zakresie. 
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2.1.2.2. Potencjały zidentyfikowane w sferze zatrudnienia i rynku pracy  

Potencjał przedsiębiorczości to nie tylko potencjał istniejących podmiotów gospodarczych, ale też 
potencjał postawy przedsiębiorczej wśród mieszkańców, a więc gotowość do podejmowania aktyw-
ności z własnej inicjatywy. Potencjał istniejących przedsiębiorstw jest pośrednim wskaźnikiem obra-
zującym lokalne szanse na znalezienie zatrudnienia. Natomiast od potencjału postawy przedsiębior-
czej zależy gotowość do podejmowania ryzyka: przekwalifikowywania się, poszukiwania lepszej pracy 
oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej. 

2.1.2.2.1. Potencjał istniejących podmiotów gospodarczych  
Jeśli chodzi o pierwszy ze wskaźników, Gorzów wypada na tle grupy bardzo dobrze. 

Ryc. 31. Podmioty gospodarcze na 10 tys. ludności ogółem; Gorzów na tle grupy porównawczej  

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Opole 2338 2497 2479 2550 2655 2718 

Koszalin 2618 2625 2561 2626 2658 2713 

Zielona Góra 1991 2046 2058 2247 2375 2428 

Gorzów Wielkopolski 2107 2202 2171 2223 2274 2288 

Legnica 1894 1986 1925 2007 2071 2108 

Wałbrzych 1724 1786 1777 1837 1891 1927 

Kalisz 1682 1787 1754 1817 1857 1895 

Tychy 1459 1520 1524 1585 1652 1672 

Włocławek 1581 1603 1562 1603 1647 1663 

Chorzów 1579 1655 1594 1620 1639 1657 

Płock 1463 1519 1504 1572 1617 1637 

Tarnów 1431 1505 1491 1550 1593 1616 

Elbląg 1472 1553 1481 1524 1569 1600 

Dąbrowa Górnicza 1392 1500 1414 1469 1532 1565 

Rybnik 1341 1435 1423 1457 1501 1522 

Ruda Śląska 1026 1077 1027 1062 1085 1088 

Średnia dla grupy (bez Gorzowa): 1666 1740 1705 1768 1823 1854 

Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

Gorzów ma czwarty najlepszy wynik, jeśli chodzi o ilość podmiotów gospodarczych ogółem. Warto 
jednak odnotować, że do 2011 roku zajmował trzecią pozycję w grupie, by w 2012 stracić ją na rzecz 
Zielonej Góry. Stopniowo zmniejsza się też dystans do Legnicy goniącej Gorzów.  

Dla poprawy sytuacji w terenach rewitalizowanych ważne znaczenie ma zatrudnienie ściśle lokalne, 
powstające najczęściej w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach. Jak wygląda sytuacja 
w rozbiciu na kategorie wielkości podmiotów gospodarczych, pokazują poniższe tabele. 
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Ryc. 32. Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników) na 10 tys. ludności 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Koszalin 2 533 2 540 2 477 2 544 2 574 2 629 

Opole 2 236 2 390 2 373 2 445 2 544 2 604 

Zielona Góra 1 889 1 943 1 954 2 148 2 275 2 323 

Gorzów Wielkopolski 2 009 2 102 2 072 2 138 2 184 2 195 

Legnica 1 825 1 916 1 852 1 935 1 998 2 033 

Wałbrzych 1 656 1 719 1 711 1 772 1 824 1 858 

Kalisz 1 591 1 696 1 658 1 727 1 767 1 802 

Tychy 1 375 1 435 1 438 1 509 1 574 1 594 

Włocławek 1 496 1 517 1 477 1 517 1 566 1 582 

Chorzów 1 490 1 565 1 504 1 537 1 556 1 575 

Płock 1 364 1 415 1 401 1 475 1 519 1 536 

Elbląg 1 393 1 471 1 404 1 452 1 498 1 528 

Tarnów 1 338 1 410 1 393 1 458 1 500 1 522 

Dąbrowa Górnicza 1 311 1 417 1 331 1 392 1 453 1 481 

Rybnik 1 253 1 334 1 334 1 375 1 418 1 437 

Ruda Śląska 962 1 014 966 1 006 1 029 1 031 

Średnia dla grupy (bez Gorzowa): 1 581 1 652 1 618 1 686 1 740 1 769 

Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

Ryc. 33. Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające od 10 do 49 pracowników) na 10 tys. ludności 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Opole 76,6 80,4 79,8 79,6 84,9 87,8 

Zielona Góra 79,5 80,7 81,7 78,1 79,5 84,7 

Płock 77,4 80,9 79,8 74,0 76,0 77,7 

Gorzów Wielkopolski 78,9 80,2 79,6 67,1 71,1 75,1 

Kalisz 71,7 71,5 76,0 68,6 70,0 72,8 

Tarnów 69,9 72,5 75,0 69,0 69,6 70,4 

Rybnik 74,8 84,8 75,3 67,7 68,2 69,9 

Dąbrowa Górnicza 64,6 66,2 67,0 60,1 62,8 66,8 

Koszalin 65,4 66,1 66,3 62,9 64,0 64,6 

Chorzów 71,5 73,0 73,5 64,8 63,7 63,5 

Tychy 69,9 69,8 71,1 60,6 62,1 63,0 

Włocławek 63,9 64,9 63,7 62,3 58,8 58,7 

Wałbrzych 54,9 54,7 54,5 52,4 54,6 56,5 

Elbląg 62,1 65,4 60,6 56,6 55,5 56,0 

Legnica 53,9 54,4 58,3 52,1 52,8 53,7 

Ruda Śląska 53,4 53,0 52,3 44,2 44,4 44,9 

Średnia dla grupy (bez Gorzowa): 67,3 69,2 69,0 63,5 64,5 66,1 

Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

Już nie tak dobrze wygląda sytuacja, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa średnie i duże. W obu katego-
riach Gorzów sytuuje na tle grupy średnio, lub nieco poniżej średniej. 
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Ryc. 34. Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 do 249 pracowników) na 10 tys. ludności 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Opole 21,1 21,5 21,4 20,5 21,7 21,9 

Tarnów 19,5 19,4 19,9 20,5 20,7 21,4 

Włocławek 18,3 18,3 18,6 21,5 19,7 20,0 

Płock 18,6 19,6 19,4 19,2 19,0 19,6 

Legnica 13,1 13,3 12,8 17,4 17,8 17,9 

Zielona Góra 19,3 19,1 19,0 17,2 17,3 17,8 

Kalisz 17,3 17,5 17,5 17,9 17,7 17,7 

Koszalin 16,0 15,6 15,1 16,3 16,3 16,6 

Chorzów 15,1 14,4 13,8 16,1 16,1 16,2 

Gorzów Wielkopolski 16,5 16,8 16,1 15,6 15,7 16,0 

Dąbrowa Górnicza 14,5 14,6 14,2 14,4 14,7 15,5 

Elbląg 14,7 14,6 14,3 14,0 14,0 14,3 

Rybnik 11,9 14,0 11,7 12,4 12,9 12,8 

Tychy 11,7 11,9 11,8 12,0 12,1 12,0 

Ruda Śląska 8,2 8,3 7,6 10,1 10,3 10,6 

Wałbrzych 10,8 10,4 10,1 10,0 10,0 10,0 

Średnia dla grupy (bez Gorzowa): 15,3 15,5 15,1 16,0 16,0 16,3 

Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

Ryc. 35. Duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 pracowników) na 10 tys. ludności 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Opole 4,3 4,5 4,6 4,4 4,5 4,6 
Płock 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,5 
Tychy 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 3,0 

Zielona Góra 3,6 3,3 3,2 3,3 3,2 2,8 
Koszalin 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 
Legnica 2,0 2,2 2,2 2,4 2,4 2,8 
Tarnów 3,2 3,4 3,2 2,8 2,7 2,7 

Gorzów Wielkopolski 2,4 2,4 2,7 2,5 2,7 2,7 
Włocławek 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,7 

Kalisz 2,3 2,2 2,3 2,6 2,5 2,6 
Chorzów 2,1 2,3 2,3 2,5 2,6 2,5 

Wałbrzych 2,5 2,5 2,2 2,1 2,3 2,3 
Dąbrowa Górnicza 2,3 2,3 2,3 2,2 2,0 2,1 

Elbląg 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 
Ruda Śląska 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 

Rybnik 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,6 

Średnia dla grupy (bez Gorzowa): 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 

Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

Gorzów wyraźnie wyróżnia się na tle grupy porównawczej jeśli chodzi o ilość mikro- i małych przed-
siębiorstw (w obu przypadkach zajmuje czwarte miejsce w grupie na 16 miast). Natomiast liczba du-
żych przedsiębiorstw jest przeciętna, a średnich przedsiębiorstw – nieco poniżej przeciętnej. Można 
więc scharakteryzować gospodarkę Gorzowa jako dynamicznie rozwijającą sektor drobnej przedsię-
biorczości, co rokuje dobrze, jeśli chodzi o rozwój terenów rewitalizowanych. 
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2.1.2.2.2. Postawa przedsiębiorcza – gotowość podejmowania ryzyka 
Pośrednim wskaźnikiem postawy przedsiębiorczej jest dynamika rejestrowania nowych podmiotów 
w bazie REGON ogółem. Poniższa tabela przedstawia ten wskaźnik. 

Ryc. 36. Podmioty nowo rejestrowane w bazie REGON ogółem 

 
2009 2010 2011 2012 2013 Średnia wieloletnia 

Zielona Góra 1520 1682 1483 2243 1601 1 706 
Gorzów Wielkopolski 1709 1775 1464 1377 1393 1 544 

Opole 1479 1601 1282 1267 1438 1 413 
Koszalin 1493 1251 1255 1364 1301 1 333 
Elbląg 1487 1403 1200 1123 1176 1 278 

Dąbrowa Górnicza 1304 1542 1044 1214 1174 1 256 
Płock 1331 1329 1043 1281 1201 1 237 

Legnica 1221 1267 1090 1166 1227 1 194 
Tychy 1203 1293 1128 1113 1229 1 193 
Rybnik 1124 1466 1020 979 1027 1 123 
Kalisz 1063 1299 1001 1155 1020 1 108 

Tarnów 1238 1243 963 1082 1008 1 107 
Wałbrzych 1108 1175 1015 1036 963 1 059 
Chorzów 1021 1088 893 1007 864 975 

Ruda Śląska 952 1164 936 928 824 961 
Włocławek 887 930 900 977 1025 944 

Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

Warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o ilość nowo rejestrowanych podmiotów w sekcji „przemysł 
i budownictwo”, Gorzów zajmuje wyraźne pierwsze miejsce w grupie. Natomiast w sekcji „pozostałe” 
(bez przemysłu, budownictwa i rolnictwa), obejmującej przede wszystkim handel i usługi, Gorzów 
utrzymuje się na mocnym drugim miejscu na 16 miast. To bardzo dobry wynik. 

Ryc. 37. Podmioty nowo rejestrowane w bazie REGON: przemysł i budownictwo  

 
Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 
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Ryc. 38. Podmioty nowo rejestrowane w bazie REGON: handel, usługi, pozostałe 

 
Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

Konkluzja 9. Dynamika rejestrowania nowych podmiotów w bazie REGON – druga w całej grupie, a w sekcji 
„przemysł i budownictwo” nawet pierwsza – wskazuje na wysoki poziom postawy przedsiębiorczej 
wśród mieszkańców Gorzowa. To bardzo optymistyczny wskaźnik z punktu widzenia rewitalizacji.  

2.1.2.3. Potrzeby rewitalizacyjne w sferze rynku pracy – ich skala i charakter 

Na tym etapie diagnozy potrzeby rynku pracy na obszarze rewitalizacji mogą być ocenione tylko jako-
ściowo, bez oszacowania ilościowego.  

• Zdecydowanie najpilniejszą potrzebą jest ożywienie na obszarze rewitalizowanym handlu i 
usług. Działalności te w sektorach Mi i M2 powinny być skierowanej na zaspokajanie nie tylko 
potrzeb klientów zamieszkujących bezpośrednio obszar rewitalizowany, ale przede wszystkim 
mieszkańców innych części miasta odwiedzających centrum. Natomiast w tym sektorze po-
winno powstawać zatrudnienie dla mieszkańców centrum.  

• Odrębnego potraktowania wymaga obszar M3, który do czasu lepszego skomunikowania go 
ze śródmieściem ma ograniczone szanse na stanie się częścią żywego centrum miasta. Obszar 
ten zostanie dokładniej przebadany jeśli chodzi o problem bezrobocia. 

• Generalnie istnieje potrzeba dokładnego zbadania rozkładu przestrzennego problemu bezro-
bocia, w tym bezrobocia długotrwałego; prace nad tym zadaniem trwają obecnie. 

2.1.3. Problemy w obszarze edukacji i deficyty kapitału społecznego 
Ten rozdział docelowo będzie zawierał diagnozę sytuacji w sferze edukacji i kapitału społecznego, 
a więc w szczególności ocenę potencjału osobistych szans każdego mieszkańca na dalszą samoreali-
zację i osiąganie osobistego sukcesu, jakie stwarza dobra edukacja oraz rozbudowana sieć relacji spo-
łecznych. Materiał diagnostyczny do tego rozdziału jest w trakcie uzupełniania, toteż na razie zapre-
zentowano pierwsze, wstępne ujęcie diagnostyczne, które zostanie pogłębione po uzyskaniu szer-
szych danych.  
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Rozdział obejmuje:  

a. analizę czynników i zjawisk kryzysowych w sferze edukacji,  
b. analizę lokalnych potencjałów edukacji,  
c. ocenę skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w sferze edukacji. 

2.1.3.1. Analiza czynników i zjawisk kryzysowych w obszarze edukacji i kapitału społecznego 

2.1.3.1.1. Problemy edukacji w Gorzowie 
Gorzów jako miasto na prawach powiatu jest organem prowadzącym zarówno dla szkół podstawo-
wych i gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. W Gorzowie działa 18 publicznych szkół podsta-
wowych (w tym dwie specjalne i jedna sportowa), oraz cztery szkoły podstawowe niepubliczne 
o uprawnieniach szkoły publicznej: 

■ Szkoły podstawowe publiczne: 

• Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dąbrowskiego 23,  
• Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kobylogórska 110,  
• Szkoła Podstawowa nr 5, al. Konstytucji 3 Maja 44,  
• Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gwiaździsta 14,  
• Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7,  
• Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Towarowa 21,  
• Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Stanisławskiego 2,  
• Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Dobra 16,  
• Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Szwoleżerów 2,  
• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14, ul. Mościckiego 3,  
• Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Kotsisa 1,  
• Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Dunikowskiego 5,  
• Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Warszawska 19,  
• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 18, ul. Walczaka 1,  
• Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Śląska 20,  
• Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Szarych Szeregów 7,  
• Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Taczaka 1,  
• Sportowa Szkoła Podstawowa, ul. Stanisławskiego 2. 

■ Szkoły podstawowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:  

• Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, ul. Chełmońskiego 1,  
• Prywatna Szkoła Podstawowa o Profilu Artystycznym, ul. Cegielskiego 1,  
• Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego, ul. Kazimierza Wielkiego 65b,  
• Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Waldemara Kućki 1,  
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Ryc. 39. Szkoły podstawowe: publiczne wraz z obwodami oraz niepubliczne 

 
Opracowanie: Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie 

Obecnie wytyczone obwody szkolne są wyraźnie niezoptymalizowane i ich kształty wymagają w wielu 
przypadkach zdroworozsądkowego skorygowania (np. obwód SP nr 11 jest wysepką na terytorium 
obwodu SP nr 16, a obwód SP nr 5 jest dziwacznie rozciągniętą strukturą linearną, przecinającą na 
dwie rozdzielne części zarówno obwód SP nr 12, jak i SP nr 16). Na dotychczasowym obszarze rewita-
lizacji znajdują się jedynie dwie szkoły: SP nr 1 i SP nr 10. Na tym etapie diagnozy nie ma podstaw do 
twierdzenia, że szkoły te kumulują problemy edukacyjne lub wychowawcze o szczególnym natężeniu.  

W dalszym toku diagnozy wiedza na ten temat będzie pogłębiona. Rekomenduje się przebadanie 
następujących źródeł informacji o problemach wychowawczych w szkołach:  

• ewaluacje z realizacji programów wychowawczych i szkolnych programów profilak-
tycznych (dyrektorzy lub wicedyrektorzy odpowiedzialni za nadzór pedagogiczny) 

• procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych zawarte w statutach szkół 
• zbiorcza informacja o problemach uczniów (pedagodzy szkolni). 

Jeśli chodzi z kolei o problemy edukacyjne, to porównane zostaną:  

• dla szkół podstawowych – zbiorcze wyniki egzaminów na zakończenie III i VI klasy, 
• Dla gimnazjów – zbiorcze wyniki egzaminu gimnazjalnego, 
• Dla szkół ponadgimnazjalnych – zbiorcze wyniki egzaminu maturalnego, oraz dodat-

kowo – dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – zbiorcze wyniki egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe (obecnie – kwalifikacje w zawodzie). 
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Najświeższe dane GUS o komputeryzacji szkół pochodzą niestety z 2012 roku a więc są mocno zdez-
aktualizowane. Jednak pomocniczo możemy użyć ich dla uzyskania ogólnego obrazu sytuacji. Gorzów 
w tym kontekście wypada nie najlepiej. 

Ryc. 40. Komputeryzacja szkół ogółem (2012) 

 
komputery pracownie śr. komp. na pracownię 

Chorzów 773 49 16 
Wałbrzych 749 44 17 

Rybnik 682 56 12 
Opole 650 45 14 
Elbląg 629 42 15 

Koszalin 575 37 16 
Płock 561 40 14 

Zielona Góra 561 38 15 
Ruda Śląska 546 44 12 

Tychy 524 52 10 
Gorzów Wielkopolski 515 46 11 

Dąbrowa Górnicza 454 52 9 
Włocławek 413 42 10 

Legnica 410 27 15 
Tarnów 379 48 8 
Kalisz 230 40 6 

Średnia dla grupy (bez Gorzowa): 542 44 13 
Opracowanie: W. Kłosowski (na podstawie danych statystycznych GUS) 

2.1.3.2. Potencjały zidentyfikowane w sferze edukacji 

Na tym etapie diagnozy nie oceniamy potencjału edukacji ani skali problemów ujawniających się w jej 
obszarze. Diagnoza w tym zakresie będzie pogłębiana w drugim etapie. Będą przeanalizowane w pro-
blemy edukacyjne i odrębnie problemy wychowawcze. W zakresie problemów wychowawczych dia-
gnozą zostaną objęte w szczególności: 

• dane z ewaluacji wewnętrznej realizacji szkolnych programów wychowawczych i szkolnych 
programów profilaktycznych, 

• informacje o posiadaniu i stosowaniu przez szkoły procedur postępowania w sytuacjach kry-
zysowych; 

• wywiady z pedagogami szkolnymi (przekrojowe spojrzenie na charakter i skalę problemów 
wychowawczych w danej szkole); 

• informacje o ewentualnych aktualizacjach statutów (lub załączników do statutów) szkół w re-
akcji na pojawiające się problemy i konieczność lepszego zapobiegania im; 

Z kolei w zakresie problemów edukacyjnych diagnozą zostaną objęte w szczególności: 

• w szkołach podstawowych: wyniki egzaminów trzecioklasistów i egzaminów końcowych; 
• w gimnazjach: wyniki egzaminu gimnazjalnego; 
• w szkołach ponadgimnazjalnych: 

o wyniki egzaminu maturalnego; 
o w średnich szkołach zawodowych – wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie (poprzednio – egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe).  
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2.1.3.3. Analiza czynników kryzysowych i potencjały zidentyfikowane w sferze kapitału społecznego 

Ewentualne deficyty kapitału społecznego zostaną zdiagnozowane w II etapie poprzez: 

• Porównanie frekwencji wyborczej w obwodach głosowania w wyborach w latach 2009 – 2014 
(wyższa frekwencja będzie uważana za pośredni wskaźnik wyższego kapitału społecznego); 

• Porównanie aktywności w procedurze budżetu obywatelskiego: składania wniosków i głoso-
wania nad nimi.  

2.1.3.4. Potrzeby rewitalizacyjne w sferze edukacji i kapitału społecznego – ich skala i charakter 

Potrzeby rewitalizacyjne w sferze edukacji i ewentualne deficyty kapitału społecznego zostaną okre-
ślone po zakończeniu drugiego etapu diagnozy. Wstępnie najeży spodziewać się, że zostaną zidenty-
fikowane potrzeby dodatkowego wsparcia niektórych szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych, na 
których spoczną dodatkowe zadania związane z przełamywaniem kryzysu w obszarze rewitalizacji. 

2.1.4. Problemy zagrożenia przestępczością w Gorzowie 
Analiza obszaru bezpieczeństwa i porządku publicznego (a więc zagrożenia przestępstwami i wykro-
czeniami) – z uwagi na trwającą obecnie, pracochłonną procedurę przenoszenia na mapę miasta da-
nych, które są gromadzone przez policję w specyficznym podziale terytorialnym – będzie uzupełniona 
w kolejnym etapie diagnozy.  

2.1.5. Pozostałe problemy generujące kryzys – II etap diagnozy 
Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk spo-
łecznych, zdiagnozowanych poprzednio, kwalifikuje się do wyznaczenia jako obszar zdegradowany i 
wymagający rewitalizacji pod dodatkowym warunkiem występowania na nim co najmniej jednego z 
następujących negatywnych zjawisk: 

a. gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokal-
nych przedsiębiorstw, lub 

b. środowiskowych – w szczególności degradacji środowiska naturalnego, przekroczenia norm 
środowiskowych, składowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, lub 

c. przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infra-
strukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jako-
ści, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskie-
go poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych, lub 

d. technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 
o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umoż-
liwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 

Ten rozdział zawiera wskazania, jak w II etapie diagnozy będą badane zjawiska problemowe z tych 
czterech grup w odniesieniu do dotychczasowego obszaru rewitalizacji oraz obszarów wstępnie 
planowanych do dołączenia do obszaru rewitalizacji. 
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2.1.5.1. Problemy gospodarcze 

W II etapie diagnozy zostanie zinwentaryzowana przedsiębiorczość funkcjonująca obecnie na obsza-
rze rewitalizacji i obszarach planowanych do dołączenia. Zostanie przeprowadzona całościowa inwen-
taryzacja faktycznie prowadzonych działalności gospodarczych.  

Zostaną także przeprowadzone wyrywkowe wywiady pogłębione z przedsiębiorcami na temat funk-
cjonowania ich przedsiębiorstw w przyszłej strefie rewitalizacji, odczuwanych przez nich problemów 
i proponowanych rozwiązań. Na podstawie wyników badania ilościowego zostanie skonstruowana 
ankieta internetowa dla przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność gospodarczą 
w obszarze rewitalizacji. 

Odrębnym obszarem przedsiębiorczości, który będzie zbadany w kontekście rewitalizacji, jest obrót 
nieruchomościami praz najem budynków i lokali. W tym kontekście zostanie oszacowany rynek 
sprzedaży i najmu lokali i budynków, ilość pustostanów i średni czas oczekiwania lokalu lub budynku 
na najemcę czy nabywcę.  

Dane te zostaną zestawione z informacją o popycie na lokale przeznaczone na działalność gospodar-
czą w obszarze rewitalizacji, będące w zarządzie miasta Gorzowa. Zostanie w miarę możliwości zdia-
gnozowany wpływ nowej polityki czynszowej miasta na ewentualny wzrost popytu na lokale użytko-
we i ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji. 

Ryc. 41. Pustostany w obszarze rewitalizacji – świadectwo ograniczonej atrakcyjności obszaru 

 
Fot. W. Kłosowski, czerwiec 2015 
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2.1.5.2. Problemy środowiskowe 

Dotychczas nie stwierdzono znaczących problemów środowiskowych w obszarze rewitalizacji (zarów-
no dotychczasowym, jak i planowanym do włączenia). Jedynym niepokojącym czynnikiem zdiagno-
zowanym na tym etapie są nieznaczne przekroczenia norm hałasu (do 10 dB, sporadycznie do 20).  

Ryc. 42. Mapa akustyczna: przekroczenia norm hałasu 

 
Źródło: mapa akustyczna miasta Gorzowa 

Problemy środowiskowe będą zdiagnozowane głębiej w drugim etapie, oraz przeanalizowane w zbie-
gu z zadaniami przeciwdziałania zmianom klimatycznym (których częścią jest program „Kawka”) 
i działaniami dostosowawczymi do zmian klimatycznych.   

2.1.5.3. Problemy przestrzenno-funkcjonalne 

Diagnoza w tym zakresie będzie dotyczyła przede wszystkim przestrzeni publicznej w obszarze rewi-
talizacji. Kluczowa dla całego miasta Gorzowa, a nie tylko dla mieszkańców bezpośredniego otocze-
nia, jest przestrzeń publiczna śródmieścia z symboliczną osią ulicy Chrobrego i ważnymi użytkowo 
i symbolicznie placami: Grunwaldzkim, „Kwadratem” (Placem Nieznanego Żołnierza) i Starym Ryn-
kiem pomiędzy ul. Sikorskiego a Obotrycką. Dokonana będzie diagnoza obecnych sposobów użytko-
wania tych przestrzeni i ich stanu technicznego.  
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Ryc. 43. „Deptak” na ul. Chrobrego – bardzo zły stan techniczny i funkcjonalny 

 

 

  

Fot. W. Kłosowski, czerwiec 2015 
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Przykłady z deptakowego docinka ul. Chrobrego są bardzo wymowne: skrajnie zdewastowany chod-
nik odgrodzony niefunkcjonalnym i stwarzającym zagrożenie niskim płotkiem i torowisko tramwajo-
we w stanie bliskim katastrofy technicznej, o bardzo znacznych nierównościach falistych główki szy-
ny, co powoduje wzrost hałasu, drgania gruntu, oraz szybsze zużywanie taboru. Z uwagi na planowa-
ną w Gorzowie całościową inwestycję tramwajową, na tym etapie powstała wstępna koncepcja funk-
cjonalna dla tramwaju w obszarze rewitalizacji, będąca częścią szerszej koncepcji strefy uspokojone-
go ruchu „Tempo 30”, obejmującej centrum miasta. 

Ryc. 44. Koncepcja funkcjonalna przebiegu tramwaju przez obszar rewitalizacji 

 
Opracowanie: W. Kłosowski 
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Koncepcja ta ma na obecnym etapie charakter wstępny i wymaga między innymi zintegrowania 
z istniejącą koncepcją ruchu rowerowego dla centrum Gorzowa, będącą częścią koncepcji dla MOF.  

Ryc. 45. Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju tras rowerowych – fragment w obszarze 
rewitalizacji: skrzyżowanie ulic Chrobrego i Sikorskiego 

 
Źródło: Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju tras rowerowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.; 

opracowanie: Interprojekt Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

Przedmiotem diagnozy będzie możliwość zintegrowania w centrum Gorzowa ruchu pieszego (doce-
lowo – bardzo nasilonego) z ruchem rowerowym i publicznym transportem tramwajowym przy zna-
cząco ograniczonym ruchu samochodów indywidualnych. 

2.1.5.4. Problemy infrastrukturalno-techniczne 

Przedmiotem diagnozy w tym zakresie będzie stan budynków, w szczególności mieszkalnych. W tym 
kontekście uwzględniony będzie także zabytkowy charakter założeń urbanistycznych i obiektów.  
Obecnie posiadane dane o stanie technicznym budynków mieszkalnych administrowanych przez Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie są zdecydowanie za mało precyzyjne. ZGM przyjął klasy-
fikację stanu technicznego budynków na trzy klasy stanu technicznego: dobry, dostateczny i zły. 

• Do klasy „dobry stan techniczny” są zaliczane wszystkie budynki, które rokują możliwość 
utrzymania ponad 10 lat (ZGM dodatkowo stwierdza, że mogą ich dotyczyć remonty bieżące, 
konserwacje i modernizacje); 

• Do klasy „dostateczny stan techniczny” są zaliczane tylko te budynki, co do których w przy-
padku braku inwestycji istnieje duże zagrożenie, że w ciągu 5-10 lat mogą znaleźć się w stanie 
katastrowy technicznej16; 

• W „złym stanie technicznym” są budynki przeznaczone do rozbiórki w okresie do 5 lat. 

                                                             

16 ZGM używa równoznacznego określenia: „być przeznaczone do rozbiórki”, przez co należy zapewne rozumieć, stan w 
którym budynek nie nadaje się już do remontu kapitalnego. 
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Ryc. 46. Stan techniczny budynków ZGM na koniec 2014 r. 

 
Opracowanie: Referat Geodezji i Informacji Przestrzennych UM w Gorzowie na podstawie danych ZGM w Gorzowie 
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Jak można zauważyć na mapie, przy tak przyjętej klasyfikacji niemal wszystkie budynki w zarządzie 
ZGM są w stanie technicznym dobrym. W stanie złym jest w całym obszarze rewitalizacji tylko siedem 
budynków (z czego ani jednego w podobszarze M1 Nowe Miasto, zaledwie jeden w podobszarze M2 
Centrum i 6 na Zawarciu w podobszarze M3). Tymczasem zły stan techniczny bardzo wielu budyn-
ków w obszarze rewitalizowanym jest widoczny gołym okiem. Klasyfikacja przyjęta przez ZGM nie 
posługuje się pojęciami prawa budowlanego i o ile można się domyślać, że „stan dostateczny” to stan 
natychmiastowej konieczności remontu kapitalnego, a „stan zły”, to praktycznie stan katastrofy bu-
dowlanej, o tyle wcale nie wiadomo, jak oceniać budynki o „stanie technicznym dobrym” (zaznaczone 
na mapie na zielono), ponieważ w tej kategorii znajdują się wymieszane bez rozróżnienia: 

• budynki w stanie faktycznie dobrym, wymagające jedynie konserwacji; 
• budynki, którym konserwacja nie wystarczy, wymagające remontów bieżących o różnym za-

kresie, lub remontów interwencyjnych, lecz nie wymagające na razie remontu kapitalnego; 
• budynki wymagające remontu kapitalnego, jednak nie bardzo pilnie, możliwe na razie do 

utrzymania remontami interwencyjnymi i naprawami bieżącymi. 

Dla uzyskania precyzyjniejszego obrazu diagnostycznego, przydatnego do celów praktycznych, klasa 
budynków „w stanie dobrym” powinna być rozróżniona właśnie na takie trzy podklasy. Należy 
przypomnieć, że racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodze-
nia obiektu budowlanego poprzez stosowanie systemu remontów zapobiegawczych w planowym 
cyklu remontowym. Kiedy jednak już do uszkodzeń doszło (a tak jest w przypadku bardzo wielu bu-
dynków z obszaru rewitalizacji) należy jak najpilniej ocenić potrzeby remontów kapitalnych, inter-
wencyjnych i bieżących. Prawdopodobnie niezbędne okaże się poddanie poszczególnych budynków 
technicznej ocenie rzeczoznawców. 

Ryc. 47. Faktyczny stan techniczny przykładowych budynków „w stanie dobrym”: Łokietka 29 – 
prawdopodobnie konieczność natychmiastowego remontu kapitalnego  

Fot. W. Kłosowski; czerwiec 2015 
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Ryc. 48. Faktyczny stan techniczny przykładowych budynków „w stanie dobrym”: Łokietka 15 
prawdopodobnie konieczność remontu kapitalnego, lub interwencyjnego 

 
Fot. W. Kłosowski; czerwiec 2015 

Ryc. 49. Faktyczny stan techniczny przykładowych budynków „w stanie dobrym”: 30 stycznia 31 –
prawdopodobnie pilna konieczność remontu bieżącego 

 
Fot. W. Kłosowski; czerwiec 2015 
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2.2. Wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 

2.2.1. Dotychczasowy obszar rewitalizacji 
Dotychczasowy obszar rewitalizacji składa się z trzech podobszarów oznaczonych: 

• M1 – Nowe Miasto, 
• M2 – Centrum, 
• M3 – Zamoście. 

Ryc. 50. Dotychczasowy obszar rewitalizacji z podziałem na podobszary 

 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – Miejskich, Poprzemysłowych 

 i Powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010 - 2015 
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2.2.1.1. Podobszar M 1 — Nowe Miasto  

M1 – Nowe Miasto, to obszar ograniczony ulicami: Kosynierów Gdyńskich, Roosevelta, Aleją Od-
rodzenia Polski, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Michała Drzymały, Władysława Jagiełły, Strzelecką 
i gen. Władysława Sikorskiego wraz z Parkiem Wiosny Ludów i Parkiem Siemiradzkiego (do ul. 
Franciszka Walczaka).  

Ryc. 51. Zasięg podobszaru M1 (Nowe Miasto) 

• Ul. Kosynierów Gdyńskich  od numerów 50 i 50a do 109  

• Ul. Kazimierza Wielkiego  nr 1  

• Aleja Odrodzenia Polski  strona płd. od ul. Wyszyńskiego do ul. Mieszka I  

• Ul. Franklina Roosevelta  cała strona południowa – numery od 15 do 20  

• Ul. Mieszka I  cała  

• Ul. Zygmunta Krasińskiego  cała  

• Ul. Jarosława Dąbrowskiego  cała  

• Ul. Adama Mickiewicza  cała  

• Ul. Juliusza Słowackiego  cała  

• Plac Grunwaldzki  cały  

• Ul. Kazimierza Jagiellończyka  cała  

• Ul. Edwarda Borowskiego  cała  

• Ul. Bolesława Chrobrego  od numerów 2a i 2 do nr 35  

• Ul. Armii Polskiej  cała  

• Ul. Bolesława Krzywoustego  cała  

• Plac Nieznanego Żołnierza  cały  

• Ul. 30 Stycznia  cała  

• Ul. Władysława Łokietka  cała  

• Ul. Józefa Wybickiego  cała  

• Park Wiosny Ludów  cały  

• Ul. Gen. Władysława Sikorskiego  numery od 106 do 110  

• Ul. Strzelecka  strona północna, numery od 1 do 9  

• Ul. Władysława Jagiełły  od ul. Chrobrego do Dzieci Wrzesińskich  

• Ul. Michała Drzymały  cała (w tym numery: 14 i 15)  

• Park Henryka Siemiradzkiego  cały  

• Ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego  Stronna parzysta do nr 36 i 36a, nieparzysta do nr 41 

• Ul. Zacisze  nr 2, 4  

• Ul. Franciszka Walczaka  pomiędzy nr 12a a 12b  

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – Miejskich, Poprzemysłowych 
 i Powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010 - 2015 

2.2.1.2. Podobszar M2 - Centrum 

Obszar CENTRUM jest ograniczony okolicami ulic: Składowej, Dworcowej, gen. Władysława Sikorskie-
go, Strzeleckiej, Władysława Jagiełły, Stanisława Cichońskiego, Teatralnej, Szkolnej, Warszawskiej, 
Ogrodowej, powtórnie Teatralnej i Szpitalnej do rzeki Warty. 

Zgodnie z informacjami z Urzędu Miejskiego obszar ten w nieznacznym stopniu objęty jest Miejsco-
wym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z aktualizowanym obecnie Studium uwa-
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runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta obszar ten jest terenem z dominu-
jącymi funkcjami mieszkaniowymi i usługami o charakterze komercyjnym i publicznym. 

Ryc. 52. Zasięg podobszaru M2 (Centrum) 

• ul. Strzelecka  ulica i strona południowa – numery od nr: 12 do 25  

• ul. Stara  cała  

• Ul. Pocztowa  cała  

• Ul. Bolesława Chrobrego  od ul. Jagiełły do ul. Spichrzowej, w tym numery: 1 i od 37 do 45  

• Ul. Wełniany Rynek  cała  

• Ul. Hawelańska  cała  

• Ul. Zabytkowa  cała  

• Ul. Dzieci Wrzesińskich  cała  

• Ul. Warszawska  numer 1, numery 18, 28, 36, 38, 40, 42  

• Ul. Gen. Wł. Sikorskiego  od nr 1 do nr 41, od nr 111 do nr 144  

• Ul. Dworcowa  cała bez nr 10  

• Ul. Składowa  cała bez nr 2  

• Ul. Garbary  cała  

• Ul. Spichrzowa  cała  

• Ul. Nadbrzeżna  od nr 1 do nr 18  

• Ul. Młyńska  cała  

• Ul. Łużycka  cała  

• Ul. Zaułek  cała  

• Ul. Łazienki  cała  

• Ul. Wodna  cała  

• Ul. Mostowa  cała  

• Ul. Obotrycka  cała  

• Stary rynek  cały  

• Ul. Lutycka  cała  

• Ul. Pionierów  cała  

• Ul. Zbigniewa Herberta  cała  

• Ul. Stanisława Cichońskiego  cała  

• Ul. Ogrodowa  str. zachodnia: 1 do 5; str. wschodnia: nr 6 (bez 6a), numery od 7 do 10  

• Ul. Szkolna  str. zachodnia: numery od 1 do 3 (w tym 1a) str. wschodnia: nr 5  

• Ul. Teatralna  str. północna: od 8 do 13; str. południowa: od 25 (w tym 25a, b, c) do 50  

• Rzeka warta  brzeg na długości od ul. Nadbrzeżnej 18 do łąk za Trasą Nadwarciańską  

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – Miejskich, Poprzemysłowych 
 i Powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010 - 2015 

2.2.1.3. Podobszar M3 – Zamoście 

Obszar Zamoście jest ograniczony okolicami ulic: Ludwika Waryńskiego, Śląskiej, Spokojnej, Piotra 
Wawrzyniaka, Mazowieckiej, Wału Okrężnego, Portowej, Owczej, Trasy Nadwarciańskiej z częścią 
Wału Okrężnego i Warty, Zielonej, Woskowej, Kolejowej, powtórnie Piotra Wawrzyniaka i Śląskiej, 
Towarowej i Fabrycznej wraz z rzeką Warta.  

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
obszar ten jest terenem z dominującymi funkcjami mieszkaniowymi i usługami o charakterze komer-
cyjnym i publicznym.  
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Ryc. 53. Zasięg podobszaru M3 (Zamoście) 

• Rzeka Warta  brzeg od Waryńskiego do Towarowej i od Wału Okrężnego 26 do ul zielonej  

• Ul. Fabryczna  strona południowa: od nr 33 do  64, północna: do ul. Waryńskiego do Towarowej,  

• Ul. Waryńskiego  od nr 1 do nr 28  

• Ul. Małopolska  cała  

• Ul. Budowlanych  cała  

• Ul. Spółdzielców  cała  

• Ul. Żerańska  cała  

• Ul. Towarowa  od nr 1 do nr 21  

• Ul. Śląska  od nr 1 do nr 42 (strona południowa) i od nr 65 do nr 95 (strona północna)  

• Ul. Polna  część ul.( ok. 150) m od ul. Śląskiej  

• Ul. Jasna  od. ul. 1 do 6  

• Ul. Kwiatowa  część ul.( ok. 75) m od ul. Śląskiej  

• Ul. Bracka  nr: 5, 6  

• Ul. Spokojna  od nr: 1 do 17 i od nr: 65 do 73  

• Ul. Wawrzyniaka  od nr 3 do nr 6, od nr 14 do nr 80  

• Ul. Kolejowa  od nr 3 do nr 11  

• Ul. Prosta  cała  

• Ul. Mazowiecka  między ul. Przemysłową a torami kolejowymi (m. in. numery 14 i 15)  

• Ul. Przemysłowa  od nr 17 do nr 27 (bez 27a) od nr 28 do nr 50  

• Ul. Woskowa  cała (w tym numery 1a,b,c i 3)  

• Ul. Wąska  cała  

• Ul. Grobla  od nr 19 do 64  

• Ul. Zielona  strona północna: od nr 16 do nr 31; strona południowa: od nr 41 do nr 60  

• Trasa Nadwarciańska  od ul. Mazowieckiej do ul. Zielonej  

• Ul. Owcza  strona północna: nr: 1, 3, 11, strona południowa cała (numery parzyste)  

• Ul. Portowa  nr 6  

• Ul. Wał Okrężny  od nr 26 do 37, od Trasy Nadwarciańskiej do Zielonej i str. płn. od Owczej do ul. Grobla.  

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – Miejskich, Poprzemysłowych 
 i Powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010 - 2015 

2.2.2. Analiza przestrzennego rozkładu zjawisk kryzysowych 
W części diagnostycznej zidentyfikowano koncentracje problemów społecznych i społeczno-
gospodarczych na wszystkich trzech podobszarach wyznaczonych dotychczas, ale także poza nimi. 
Najdotkliwsza koncentracja problemów społecznych ma miejsce na Zamościu, w podobszarze M3, 
podobnie dotkliwa jest koncentracja w podobszarze M1 Nowe Miasto, a nieco łagodniejsza w podob-
szarze M2 Centrum. 

Poza dotychczas wyznaczonym dotychczas obszarem rewitalizacji zidentyfikowano:  

• wielką koncentrację problemów społecznych na Osiedlu Słonecznym, podobnie dotkliwą, jak 
za Zamościu i na Nowym Mieście,   

• istotne enklawy problemów:  
o u zbiegu ulic: Walczaka i Piłsudskiego,  
o pomiędzy ulicami: Dworcową, Jancarza, Estkowskiego i Al. 3-go Maja, 
o pomiędzy ulicami: Warszawską i Teatralną z ulicami Szkolną i Ogrodową oraz okolice 

ulicy Plac Staromiejski,   
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• mniej nasilona, ale jednak zauważalna okazała się także koncentracja problemów społecz-
nych na osiedlu Dolinki. 

2.2.3. Wyznaczanie granic obszaru rewitalizacji 
Proponowane granice nowego obszaru rewitalizacji prezentuje poniższa mapa. 

Ryc. 54. Granice Obszaru Rewitalizacji  

 
Opracowanie: W. Kłosowski 

2.2.3.1. Podobszar M1 

Podobszar M1 jest rekomendowany do pozostawienia zasadniczo w dotychczasowych granicach, 
jedynie z korektą polegającą na włączeniu do niego fragmentu poza linią ulicy Roosevelta (podobszar 
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M1a), ponieważ fragment ten jest – choć jest przestrzennie odcięty od Nowego Miasta arterią komu-
nikacyjną i nie występują na nim zjawiska kryzysowe, to jednak jest potencjalnym obszarem rekreacji 
dla mieszkańców Nowego Miasta, a więc wpływa istotnie na jakość życia na tym obszarze. 

2.2.3.2. Podobszar M2 

Podobszar M2 rekomenduje się do rozszerzenia o trzy obszary oznaczone roboczo: M2a, M2b i M2c.  

• Podobszar M2a to enklawa nabrzmiałych problemów społecznych, powiązana przestrzennie i 
funkcjonalnie z sąsiadującym podobszarem M2.  

• Podobszar M2b to teren z wysoką koncentracją zidentyfikowanych problemów, a ponadto te-
ren, którego włączenie w obszar rewitalizacji jest ważne dla całościowej, zintegrowanej kon-
cepcji ożywienia centrum miasta: powiązania z Nowym Miastem ważnych instytucji kultury. 

• Podobszar M2c to niewielki teren, którego włączenie w obszar rewitalizacji jest ważne dla ca-
łościowej, zintegrowanej koncepcji ożywienia centrum miasta; jest to potencjalna lokalizacja 
przyczółka zachodniej przeprawy mostowej, kluczowej także dla ożywienia podobszaru M3, 
oraz potencjalna lokalizacja infrastruktury rekreacyjnej wokół ujścia Kłodawki do Warty.  

2.2.3.3. Podobszar M3 

Podobszar M3 rekomenduje się do rozszerzenia o dodatkowy obszar M3a. Jego włączenie w obszar 
rewitalizacji jest kluczowo ważne dla możliwości zrealizowania całościowej, zintegrowanej koncepcji 
ożywienia centrum miasta.   

UWAGA: obecnie granice rozszerzeń obszaru rewitalizacji są wyznaczone wstępnie i robo-
czo, toteż fragmentami nie w pełni uwzględniają obecny podział działek. Dokładne granice 
obszaru rewitalizacji będą wytyczone po etapie konsultacji. 

2.2.3.4. Pozostałe obszary problemowe 

Poza tak wyznaczonym obszarem rewitalizacji znalazły się obszary koncentracji problemów społecznych 
(czasami bardzo nasilonej). To przede wszystkim:  

• Osiedle Słoneczne  
• enklawa u zbiegu ulic Walczaka z Piłsudskiego  
• osiedle Dolinki.  

Po dogłębnej analizie wszystkie te obszary zostały wskazane do objęcia odrębnym, dedykowanymi pro-
gramami w ramach polityki społecznej Gorzowa, jednak bez włączania ich w obszar rewitalizacji.  

Na obszarach tych występują wprawdzie skoncentrowane problemy społeczne, lecz nie towarzyszą im na-
warstwione problemy techniczno-budowlane ani przestrzenne (np. głęboka dekapitalizacja infrastruktury). 
Brak także szczególnie nasilonych problemów środowiskowych, a problemy gospodarcze majązdecydowanie 
mniejszą skalę. Wobec tego interwencja rewitalizacyjna w przypadku tych obszarów nie byłaby skuteczna 
(a ponadto nie spełniają one ustawowych kryteriów obszaru zdegradowanego). Problemy ich mieszkańców 
muszą być objęte lepiej dobranym do ich specyfiki wsparciem w ramach polityki społecznej miasta. 
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2.3. Spójność MPR z innymi dokumentami strategicznymi i 
planistycznymi Gorzowa 

Obowiązująca dotychczas Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. – wyczerpała 
się i nie odpowiada już wyzwaniom rozwojowym stojącym dziś przed naszym miastem. Równolegle z 
pracami nad oraz tym Programem Rewitalizacji trwają pracę nad:  

• Strategią Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2023+; obecnie są opracowane jej 
pierwsze założenia; które będą służyły jako zestaw kierunkowych wytycznych dla przygoto-
wania pozostałych dokumentów. 

• Polityką Społeczną Gorzowa 2023+ do której diagnoza powstaje równolegle z niniejszą dia-
gnozą (a w pierwszym etapie jest to diagnoza wspólna) 

• W najbliższym czasie miasto przystępuje do tworzenia nowego Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. 

Spójność pomiędzy tymi dokumentami powstaje na bieżąco, ponieważ są one tworzone i konsulto-
wane równolegle. Ostateczny obraz spójności między wymienionymi dokumentami strategicznymi, 
zostanie opisany w momencie sformułowania systemu celów strategicznych. 
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3. Kalendarium dalszych prac nad Miejskim 
Programem Rewitalizacji Gorzów 2023+ 

1. Niniejsza diagnoza powinna być przedmiotem konsultacji trwających do końca sierpnia 2015 r., 
przy czym etap moderowanych konsultacji z interesariuszami jest przewidziany na miesiąc lipiec 
a etap szerokich konsultacji z mieszkańcami będzie dodatkowo przedłużony do połowy sierpnia. 

2. Do końca września powstanie pełna wersja projektu Miejskiego Programu Rewitalizacji, 
uwzględniająca zarówno wyniki szerokich konsultacji z mieszkańcami miasta, jak i moderowa-
nych konsultacji z interesariuszami.  

3. Październik i listopad 2015 to etap uzgodnień wewnętrznych, skierowania projektu uchwały do 
Rady Miasta i procedowanie nad projektem w komisjach Rady. 

4. Rada mogłaby uchwalić Miejski Program Rewitalizacji w grudniu. 
5. W ciągu grudnia 2015 i stycznia 2016 zostanie opracowany szczegółowy model wykonawczy za-

dań MPR wraz ze strukturą zarządzania wdrażaniem programu. 
6. Opracowanie wykonawczego modelu ewaluacji procesu rewitalizacji (w tym pełnego systemu 

wskaźników ewaluacji) oraz zasad monitorowania postępów wdrażania rewitalizacji nastąpi do 
końca lutego 2016 r. 


