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Gorzów Wielkopolski, 4 grudnia 2020 r. 

Pan 
Piotr Gramza 
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji 

dziękuję za przesłane opinie i uwagi, dotyczące projektu diagnozy strategicznej oraz artykuł 
dr hab. prof. UP Michała Żełmy nt. błędów popełnianych podczas diagnozowania szans 
rozwojowych. 

Mając świadomość, że jedynie rzetelna diagnoza daje podstawy do opracowania wysokiej 
jakości dokumentu .. Strategii Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030", Urząd Miasta 
Gorzowa Wlkp. rozpoczął prace nad diagnozą strategiczną, w połowie 2019 r., definiując ją 
jako kluczowy etap prac. 

W trosce o najwyższą jakość przygotowywanych dokumentów w ramach prac nad strategią, 
Miasto zdecydowało ponadto o wsparciu eksperckim oraz prowadzonym równolegle badaniu 
ewaluacyjnym ex-ante, które realizowane są przez ekspertów z zakresu planowania 
strategicznego gmin, m.in. prof. UE dr hab. Andrzeja Sztando, dr hab. inż. arch. Jacka 
Sołtysa oraz dr hab. prof. ZUT Katarzynę Chebę. Współpracujący z Miastem eksperci 
czuwają na każdym etapie nad odpowiednim poziomem prac nad strategią oraz zgłaszają na 
bieżąco uwagi i rekomendacje w zakresie opracowywanych materiałów i dokumentów. 

Jednocześnie informuję , że projekt diagnozy strategicznej jest aktualnie uzupełniany 

o wnioski z warsztatów - debat publicznych z udziałem mieszkańców, uwagi zgłoszone po 
opublikowaniu dokumentu oraz wyniki wywiadów jakościowych TDI z przedsiębiorcami. 

Aktualny projekt dokumentu zostanie opublikowany na stronie internetowej miasta 
www.gorzow.pl/strategia, w grudniu br. Od stycznia 2021 r. natomiast planowane są szerokie 
konsultacje społeczne projektu strategii wraz diagnozą. 

Poniżej przedstawiam, zgodnie z Pańską prośbą, odniesienia Wykonawcy strategii -
Instytutu Badawczego IPC sp. z o.o. do przesłanych przez Pana uwag. 

Odpowiedź na uwagi zgłoszone do projektu dokumentu "Diagnoza strategiczna 
uwarunkowań rozwojowych Gorzowa Wielkopolskiego". 

Uwaga 1. 

Niestety materializują się obawy, które przekazywaliśmy Państwu na spotkaniach we 
wrześniu, że będziemy planowali przyszłość Miasta bez solidnej inwentaryzacji tego czym 
Gorzów dysponuje, co go będzie wzmacniać, a co hamować. Strategia zostanie 
przygotowana pobieżnie, a szczególne wyzwania, przed którymi stoi teraz Miasto stawiają 
potrzebę wyjątkowej staranności. 
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Odpowiedź: 

Nie można zgodzić się z uwagą, że diagnoza w ramach prac nad Strategią została 

przygotowana powierzchownie. Należy bowiem uwzględnić nie tylko sam proces prac nad 
diagnozą firmy IPC, ale wydarzenia, które poprzedziły tą pracę. 

Praca firmy IPC nad diagnozą polegała na przetworzeniu już zgromadzonych i dostępnych 
danych analitycznych, wyników badań oraz szeregu opracowanych przez Miasto 
dokumentów planistycznych i strategicznych. Była to lista następujących opracowań: 

1. Informacja do diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gorzowa 
Wielkopolskiego. (1a- zał. nr 1 remonty przedszkoli oraz 1b- zał. nr 1 remonty szkół), 

2. "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020", 
3. "Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego" 
4. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. 
5. "Strategia Rozwoju Kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 2020"oraz DNA miasta 
6. "Strategia Rozwoju Sportu i Turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku" 
7. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 

Komunikacji Miejskiej Gorzowa Wlkp. i Gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów 
Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu 
zbiorowego na lata 2014-2025. 

8. Polityka Społeczna Gorzowa Wlkp. 2023+ 
9. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+. Projekt po 

konsultacjach społecznych. (aktualizacja dokumentu na finiszu, projekt jest w ocenie 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego), 

10. "Pian Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp." 
11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego -obecnie w opracowaniu, 
12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie uwarunkowań i kierunków rozwoju układu 

komunikacyjnego miasta- Etap 3 (tzw. Studium komunikacyjne). 
13. Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Gorzowa Wlkp. do roku 2030. 
14. Sprawozdanie z realizacji "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 201 O- 2020" za rok 2018. 
15. Sprawozdanie z realizacji "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa 

Wlkp. na lata 2010- 2020" za rok 2019. 
16. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, 
17. "Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin województwa l ubuskiego wraz z 

badaniem ich potrzeb rozwojowych" Raport końcowy dla Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 

18. "Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa lubuskiego w obszarach 
oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego". 

19. "Diagnoza Szkolnictwa Wyższego w Województwie Lubuskim", UMWL. 
20. "Diagnoza Problemy społeczne w środowisku dorosłych mieszkańców - hierarchia 

problemów społecznych", UM Gorzowa Wlkp. 
21. "Lubuski plan działań na rzecz zatrudnienia rok 2018" Załącznik do Uchwały nr 

232/3202/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018. 

22. "Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego" UMWL. 
23. "Wojewódzki Program na rzecz Osób Starszych", Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Zielonej Górze. 
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Ww. dokumenty stanowią bardzo bogaty material wiedzy nt. zjawisk, problemów 
i potencjałów miasta. Znaczna ich część to aktualne dokumenty, których wytworzenie 
poprzedzone było pogłębionymi diagnozami, konsultacjami społecznymi. 

Ponadto korzystano z aktualnych danych GUS oraz narzędzia Monitor Rozwoju Lokalnego, 
które pozwala na syntetyczną ocenę potencjału społeczno - ekonomicznego gminy w czasie 
i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju. Wygenerowane 
porównania pozwalają ocenić wybrane zjawiska i wskaźniki w odniesieniu do średniej dla 
grupy porównawczej lub wybranych jednostek terytorialnych. 

Na ww. wiedzy, którą uzupełniono także o badania ilościowe przeprowadzone w lipcu 2020 r. 
oraz spotkania warsztatowe- o charakterze jakościowym, oparto założenia diagnozy. 

Można zgodzić się z twierdzeniem, że proces inwentaryzacji mógł nie ująć wszystkich 
zagadnień tematycznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że proces budowy Strategii był 

poprzedzony rzetelnym audytem - który faktycznie wynikał z procesów diagnostycznych 
i planistycznych dot. szeregu polityk rozwoju miasta, zdefiniowanych w takich dokumentach 
jak zaktualizowany program rewitalizacji, czy też aktualne studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta. 

W samym dokumencie diagnozy strategicznej nie sposób ująć i przedstawić szczegółowo 
wszystkich ustaleń i informacji, gdyż taka diagnoza byłaby zbyt obszerna. Strategia co do 
zasady ma być kluczowym dokumentem, ale o pewnym stopniu ogólności. Należy przede 
wszystkim ocenić kluczowe zasoby i potencjały oraz problemy. Szczegółowe analizy 
i wytyczne dla polityki rozwoju to domena dokumentów operacyjnych i sektorowych. 

Bardzo cenne są natomiast uwagi dot. inwentaryzacji potencjału gospodarczego 
miasta. Powinny być istotną wskazówką do działań operacyjnych w ramach realizacji 
strategii. 

Uwaga 2. 

W przypadku Szans, wydaje się, że firma /PC pope/ni/a wiele błędów w ich wyznaczaniu, a 
nawet w poprawnym zrozumieniu czym są Szanse w analizie SWOT: Za Encyklopedią 
Zarządzania: "Szansa jest to katda możliwość stworzona przez otoczenie zewnętrzne 
organizacji, która może zostać wykorzystana do osiągnięcia celów. Na takie czynniki 
kierownictwo nie ma bezpośredniego wpływu i mogą one w sposób nieprzewidziany wpłynąć 
na przedsiębiorstwo. Zawsze mają charakter pozytywny." 

Odpowiedź: 

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że analiza SWOT przygotowana zostało 

niepoprawnie metodologicznie. Analiza SWOT ma to do siebie, że ma kilka wariantów 
podejścia. Zgłaszający uwagę powolał się jedną z wykładni analizy SWOT, nie przyjmując do 
wiadomości, że stosowane mogą być także inne podejścia. 

• W niektórych wykładniach mówi się: mocne strony i słabe strony, to czynniki 
wewnętrzne, szanse i zagrożenia- to czynniki zewnętrzne; 

• W innej interpretacji: mocne strony i słabe strony to cechy stanu obecnego, a 
szanse i zagrożenia, to spodziewane zjawiska przyszłe. 
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• Wreszcie u niektórych autorów: mocne strony i słabe strony to czynniki zależne 
od nas (te, na które mamy wpływ planistyczny i zarządczy), a szanse 
i zagrożenia, to czynniki obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego 

wpływu sprawczego. 

Analiza SWOT daje wartościowy rezultat analityczny przy zastosowaniu każdego 
z trzech wymienionych ujęć, pod warunkiem, że jest ono stosowane konsekwentnie 
i świadomie. Jednak najczęstszym błędem w praktyce stosowania techniki SWOT jest 
mieszanie trzech ujęć (np. zapisanie jakiejś przewagi w obszarze szans na podstawie tego, 
że jest ona czynnikiem zewnętrznym, a potem odczytywanie jej z macierzy SWOT, jako 
czynnika przyszłego (który dopiero pojawi się), lub - jako czynnika na który nie mamy 
wpływu sprawczego). Stąd postulat otwartego i jednoznacznego deklarowania kryteriów 
rozróżnienia wertykalnego na wstępie przeprowadzanej analizy. 

Podkreślamy więc, mając wieloletnie doświadczenie w tego typu analizach, że ww. 
wykładnię SWOT zastosowano bardzo świadomie (mocne strony i słabe strony to cechy 
stanu obecnego, a szanse i zagrożenia, to spodziewane zjawiska przyszłe}, analizując, które 
z przyszłych wydarzeń mają szansę zaistnieć oraz które mają istotne znaczenie dla 
przyszłego rozwoju miasta. Celowość związana była m. in. z tym, że faktycznie próbujemy 
zbudować wizję zmierzającą do 2050. W ten sposób możliwe jest wychwycenie zjawisk 
o dłuższej perspektywie czasu. Przykładem jest tu stan demografii miasta. O ile do 
2030 roku można uznać, że będzie korzystna sytuacja demograficzna, niezależnie od tego, 
czy będziemy wspierać dzietność, przyciągać nowych mieszkańców, etc., to po 2030 roku 
miasto zacznie się wyludniać - głównie ze względu na uwarunkowania naturalne 
("wymieranie wyżu demograficznego powojennego"). 

W odniesieniu do wzrostu gospodarczego - należy przewidzieć, że prędzej czy później 

polska gospodarka osiągnie granice wzrostu (dobije do pewnego poziomu i później nastąpi 
stagnacja). Kiedy to będzie - pewnie w perspektywie do 2050 roku nastąpi na pewno. A 
zapewne jeszcze szybciej np. w 2030 roku. 

Każdy praktycznie z czynników ma swoje uzasadnienie Uest realny i ma istotny wpływ na 
kreowanie rozwoju miasta). Kluczem jest więc ustalenie czy ujęte zjawiska są realne/ czy 
wystąpią, a później ustalenie ich wpływu na rozwój miasta. 

Oczywiście SWOT można zbudować w oparciu o inne podejście, wskazane przez 
Zgłaszającego uwagę. Wymaga to jednak nie tylko na nowo zdefiniowania szans i zagrożeń, 
ale również przeformułowania zapisów odnoszących się do mocnych i słabych stron - aby 
precyzyjniej wskazać ich cechy w odniesieniu do przyszłości. Dla przykładu w odniesieniu do 
demografii. Po stronie mocnych stron zostanie względnie korzystna struktura demograficzna. 
Ale po stronie słabych stron musimy już ująć informacje o tym, że po 2030 roku ze względu 
na powojenny wyż demograficzny miasto zacznie tracić mieszkańców (dość dynamicznie). 

Uwaga 3. 

Proszę o ustosunkowanie się przez firmę IPC do uwag zgłaszanych podczas ankiety SWOT. 

Względnie stabilna sytuacja demograficzna w zakresie liczby ludności miasta jego otoczenia 
funkcjonalnego w perspektywie do 2030 roku. 
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Odpowiedź: 

Aby zrozumieć, dlaczego taki zapis pojawił się po stronie mocnych stron miasta należy 
spojrzeć na dane dol. liczby ludności miasta w perspektywie ostatniej dekady oraz prognozę 
dla kolejnej dekady. Warto zauważyć, że treść tego zapisu wyraźnie wskazuje na 2030 rok 
oraz mówi o potencjale ilościowym. Oznacza to, że treść tego zapisu nie deprecjonuje 
problemu starzejącego się społeczeństwa oraz nie mówi o tym co będzie po 2030 roku. 

Otóż do 2030 roku liczba ludności Gorzowa nie będzie się zasadniczo zmniejszać. Gorzów w 
ciągu ostatniej dekady stracił niecałe 1% ludności, a w ujęciu funkcjonalnym, czyli łącznie z 
gminami sąsiednimi - powiększył liczbę ludności. 

Dane dol. migracji wskazują, że pomimo utraty ludności - ubytek ten rekompensowany był 
przez napływ nowych mieszkańców, głównie z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. W 
tym miejscu oczywiście można wskazać, że mimo tego Gorzów tracił potencjał kapitału 
ludzkiego (wyjeżdżają młodzi i wykształceni a przyjeżdżają osoby do pracy na produkcji, 
emigranci z zagranicy). Jednak w ujęciu ilościowym już niekoniecznie. 

Taki stan rzeczy, tj. stabilna liczba populacji, utrzyma się do około 2030 roku. Po tym okresie 
liczba ludności miasta zacznie dynamicznie spadać - co spowodowane będzie nie przez 
ujemne saldo migracji lecz przez czynniki naturalne. Odchodzić będzie powojenny wyż 
demograficzny. 

Powyższe informacje są kluczowe dla zaprojektowania polityki rozwoju miasta. Zarządzający 
muszą mieć świadomość, że jeszcze przez dekadę mogą liczyć na stabilną liczbę 

mieszkańców (co jest mocną stroną w ujęciu analitycznym) - choć na pewno z dużym 
udziałem ludności senioralnej. Ma to znaczenie w kontekście planowanie m. in. budżetu 
miasta, który wraz ze wzrostem wynagrodzeń oraz rent i emerytur może rosnąć. Po 2030 
roku prognozowany jest dynamiczny spadek liczby ludności miasta i otoczenia 
funkcjonalnego. Należy więc w kontekście wyzwań strategicznych dobrze wykorzystać 
dekadę stabilności - gdyż problemy miasta związane z jego wyludnianiem pojawią się po 
2030 roku (czytaj: należy przygotować się na duży kryzys demograficzny). 

Warto zauważyć, iż w analizie SWOT po stronie zagrożeń, czyli przyszłych wydarzeń ujęto 
następujący czynnik: 

• Niekorzystne zmiany demograficzne związane z procesami starzenia się miasta, jak 
też zmniejszaniem się liczby młodych mieszkańców oraz kurczącą się liczbą 

mieszkańców w wieku produkcyjnym, które mogą być szczególnie dotkliwe dla 
procesów rozwojowych miasta po 2030 roku, w tym również w zakresie popytu i 
podaży usług publicznych (w tym w sferze edukacji). 

W ten sposób spojrzenie na demografię miasta jest pełne i obrazuje dynamikę 
zdarzeń. 
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Wykres 1. Liczba ludności Gorzowa Wielkopolskiego 
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Uwaga 4. 

Poprawiająca się sytuacja materialna mieszkańców miasta. widoczna m. in. we wskaźnikach 
pomocy społecznej, malejącym bezrobociu. rosnących wynagrodzeniach i dochodach 
miasta. 

Odpowiedź: 

Potwierdzają ten stan dane dot. pomocy społecznej, bezrobocia oraz wzrostu dochodów 
miasta z PIT. To są fakty. Oczywiście można mieć uwagi do tego, że wzrost jest wolniejszy, 
że jest wysoka inflacja - jednak dane budżetu miasta, kraju, etc. -świadczą bardzo wyraźnie 
o poprawiającej się sytuacji materialnej mieszkańców. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla 
planowania budżetu miasta, ale jest też ważną informacją dla podmiotów gospodarczych, w 
szczególności usługowych . Mieszkańców miasta i kraju stać po prostu na wydawanie 
większych środków. 

Oczywiście na tą sytuację może nałożyć się stan epidemii związany z COVID - tj . może 
zahamować wzrost wynagrodzeń. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że wzrost 
wynagrodzeń i spadek bezrobocia w ostatniej dekadzie miał charakter liniowy. Różnica 
pomiędzy poziomem wynagrodzeń w UE i Polsce jest jeszcze ciągle znaczna, co jest 
oczywiście samo w sobie niekorzystne. Wskazuje jednak, że w polskiej gospodarce tkwi 
jeszcze spory potencjał wzrostu. Jak on będzie wyglądał w okresie po COVID trudno 
przewidzieć, wydaje się jednak, że będzie rósł. Nieznane jest tempo tego wzrostu. 
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Uwaga 5. 

Bogate tradycje w obszarze sportu oraz wysoka aktywność mieszkańców w sferze sportu i 
rekreacji. 

Odpowiedź: 

O aktywności mieszkańców w obszarze sportu świadczą liczby. 

Liczba członków klubów sportowych na 1000 mieszkańców w okresie 2014 - 2018 w 
Gorzowie Wielkopolskim była większa od analogicznego wskaźnika dla grupy 
porównawczej. Tempo wzrostu tej liczby dla Gorzowa było dużo większe niż dla grupy 
porównawczej (porównując rok 2014 i 2018 rok odpowiednio 45% oraz 22%). Wyższy 
wskaźnik w tym zakresie wśród wybranych do porównania miast zyskało tylko Opole, w 
którym przypada prawie 50 członków klubów sportowych na 1000 mieszkańców. Najniższy 

wskaźnik w tym aspekcie osiągnął Olsztyn mający blisko dwukrotnie mniej członków klubów 
sportowych niż zajmujące pierwsze miejsce Opole. 

Wykres 2. Liczba członków klubów sportowych na 1000 mieszkańców w Gorzowie 
Wielkopolskim oraz w grupie porównawczej 
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Źródło: https://www.systemanaliz.pl/ 

Wykres 3. Liczba członków klubów sportowych na 1000 mieszkańców w Gorzowie 
Wielkopolskim i w wybranych miastach grupy porównawczej 
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Uwaga 6. 

Sieć publicznych i prywatnych ośrodków zdrowia funkcjonujących na terenie Gorzowa 
Wielkopolskiego, która zapewnia dogodny dostęp do podstawowych usług ochrony zdrowia 

Odpowiedź: 

Z uwagi na lokalizację w mieście szpitala wojewódzkiego oraz lądowiska ratownictwa 
medycznego Gorzów Wielkopolski pełni rolę ośrodka regionalnego w dziedzinie 
ochrony zdrowia. 

Według danych GUS w 2019 roku na terenie Gorzowa Wielkopolskiego znajdowały się 82 
przychodnie (podmioty ambulatoryjne). 

Czołową placówką opieki zdrowotnej w Gorzowie Wielkopolskim jest 
Wielespecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o. o. W Szpitalu w ostatnich latach 
zainwestowano w Ośrodek Radioterapii, który skupia w jednym miejscu wszystkie poradnie 
związane z leczeniem onkologicznym. Ośrodek Radioterapii został dofinansowany ze 
środków Unii Europejskiej z Funduszu Europejskiego Programu Regionalnego. W lipcu 2019 
r. otwarto bazę gorzowskiego oddziału Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który 
dotychczas miał tymczasową siedzibę w niewielkim kontenerze. Nowa baza to przede 
wszystkim nowoczesny hangar dla helikoptera, którego wyposażenie ułatwia szybki start 
śmigłowca . Budowa bazy kosztowała 9 mln PLN i była możliwa dzięki umowie między 
Miastem Gorzów Wielkopolski , a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, 
dotyczącej wspólnego finansowania powyższej inwestycji. 1 

Około 236 mln złotych kosztować będą kluczowe inwestycje w Wielespecja listycznym 
Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2019 - 2024. Spowodują one 

1 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. 2010-2020 za 2019 r. 
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podwojenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz znaczące zmiany warunków 
pobytu pacjentów i pracy całego zespołu placówki. Wszystkie inwestycje mają nie tylko 
poprawić jakość leczenia pacjentów i rozszerzyć wachlarz usług medycznych, ale też dać 
Spółce konkretne korzyści finansowe i oszczędności energetyczne. W ramach planu 
inwestycyjnego, którego realizacja JUZ się rozpoczęła, będzie prowadzona 
termomodernizacja istniejących budynków szpitala. Dzięki realizacji planu inwestycyjnego 
zwiększy się liczba sal centralnego bloku operacyjnego, zmienią się warunki opieki nad 
dziećmi. Ma też powstać Centrum Geriatrii. 

Zarząd szpitala planuje sukcesywnie wyposażać placówkę w nowoczesny sprzęt i aparaturę 
medyczną, a obecnie posiadane urządzenia diagnostyczne wymieniać zgodnie z 
zapotrzebowaniem i najnowszymi technologiami. Zamierza inwestować w infrastrukturę 

informatyczną i dostosowywać ją do zmieniających się wymagań związanych z cyfryzacją w 
ochronie zdrowia. 

Jedna z kluczowych inwestycji jest już w trakcie realizacji. Od 9 września 2019 r. trwa 
budowa nowego pawilonu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OlOM), Kliniki 
Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Banku Komórek Macierzystych. Wartość 
inwestycji jest szacowana na 44 mln złotych. Jej zakończenie jest planowane na 11 połowę 
2021 r. 

Pomieszczenia opuszczone przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostaną 

przebudowane. Powstaną tam dodatkowe sale zabiegowe centralnego bloku operacyjnego. 

W 11 kwartale 2022 r. działalność ma rozpocząć Centrum Geriatrii. To odpowiedź na 
problemy starzejącego się społeczeństwa. Specjalnie dla seniorów szpital rozszerzy swoją 
ofertę usług medycznych. 

Centrum będzie się zajmowało przede wszystkim diagnostyką demencji przy wykorzystaniu 
najbardziej zaawansowanych metod (m.in. badania laboratoryjne, USG tętnic, angiografia 
CT, MRI, scyntygraficzne badania mózgu SPECT, badania neurologiczne przy użyciu 

PET/CT}. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań diagnostycznych pacjenci będą 

poddawani leczeniu i rehabilitacji obejmującej także wspomagające leczenie geriatryczne, 
farmakologiczne leczenie zaburzeń pamięci, indywidualne i grupowe leczenie pamięci i 
terapię zajęciową). Opieka będzie realizowana w formie poradni, opieki dziennej, w domu 
pacjentów, a także w warunkach stacjonarnych. 

Centrum Geriatrii będzie prowadziło działalność edukacyjną (szkolenia, poradnictwo, 
tworzenie bezpiecznych warunków w domu i indywidualnych planów opieki) skierowaną do 
opiekunów osób starszych.2 

Natomiast podstawowym problemem, z którym zmaga się nie tylko miasto, ale cały 
region jest deficyt specjalistycznej kadry medycznej. 

Uwaga 7. 

2 Źródło: Informacja do diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gorzowa Wielkopolskiego, 
oprac. UM Gorzów Wielkopolski 
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Stały i dynamiczny rozwój szkolnictwa. który widoczny jest w inwestycjach podejmowanych 
przez miasto w sferze oświatowej, zarówno dol. szkolnictwa podstawowego (remonty. zakup 
wyposażenia), jak też szkolnictwa zawodowego, współpraca szkół pracodawcami. 

Odpowiedź: 

W tym miejscu warto sobie odpowiedź, czy to co posiada miasto w sferze oświatowej to jego 
mocna strona, na której można budować dalszy rozwój miasta (wzmacniać ją), czy też jest 
jego słabą stroną (trzeba ją zasadniczo wyeliminować, czyli podjąć działania takie jak 
zasadniczo modernizacja tego systemu i infrastruktury, zmiana priorytetów, etc.). 

Warto dodać, że ujecie czegoś po stronie mocnych stron Idotyczy to wszystkich 
uwarunkowań ujetych w SWOTl nie oznacza, źe nie trzeba podejmować już żadnego 
wysiłku, aby dany czynnik podnieść na wyższy poziom, usprawnić. zmodernizować, 
rozbudować. Kluczowe pytanie jest takie, czy jest to czynnik, na którym już dziś 

!zgodnie z nasza metodą SWOT-a, odsyłam do odpowiedzi na uwagę nr 2) można 
zbudować przewagi konkurencyjne. W takim właśnie aspekcie należy rozumieć 

kwalifikację danego czynnika do mocnych lub słabych stron. Ma to swoje znaczenie 
dla dalszych analiz związanych m. in. ze SWOT/TOWS oraz definiowaniem wyzwań. 

Zgodnie z ww. kontekstem należy czytać zapisy diagnozy- biorąc również pod uwagę 
skalę inwestycji miasta w edukację. 

W Gorzowie znajdują się placówki zapewniające wszechstronne kształcenie dzieci i 
młodzieży oraz umożliwiające dokształcanie osobom dorosłym. Wiele placówek 
współpracuje z zagranicznymi szkołami oraz realizuje specjalne programy kształcenia. 

Miasto zakłada i prowadzi publiczne przedszkola, szkoły oraz inne placówki oświatowe, 
wymienione w ustawie prawo oświatowe. 

Publiczne placówki kształcenia zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim oferują 

kształcenie w 61 różnych zawodach. Najwięcej zawodów wchodzi w skład obszaru 
administracyjno-usługowego {14 zawodów). Najbogatszą ofertę posiadają technika, które 
w ostatnich latach kształciły uczniów w 26 zawodach, z czego najczęściej w obszarze 
administracyjno-usługowym i elektryczno-elektronicznym. Zasadnicze szkoły zawodowe {od 
1 września 2017 r. szkoły branżowe) kształciły w 19 zawodach, aktualnie w 26 zawodach, 
najczęściej o profilu mechanicznym. Niepubliczne placówki kształcenia zawodowego 
oferowały możliwość kształcenia w 19 różnych zawodach, najwięcej zawodów wchodziło w 
skład obszaru medyczno-społecznego (9). Łącznie jednostki kształcenia zawodowego 
oferowały kształcenie w 62 zawodach. Najczęściej reprezentowały one obszar 
administracyjno-usługowy (16 zawodów). Na drugim miejscu znalazł się obszar medyczno
społeczny z 11 zawodami, głównie nauczanymi w jednostkach niepublicznych. Aktualna 
oferta edukacyjna skierowana do uczniów kształcących się w placówkach o profilu 
zawodowym jest dość mocno zróżnicowana, zarówno, jeśli chodzi o wybór zawodu w 
konkretnym obszarze, jak i ofertę poszczególnych placówek, która jest najbogatsza w 
przypadku szkół technicznych. Obecnie trwają intensywne prace modelujące sieć 

szkolnictwa zawodowego. W Gorzowie Wielkopolskim w szkołach o profilu zawodowym 
kształci się przede wszystkim w zawodach z obszaru usługowego oraz medyczno
społecznego. 20 zawodów było nauczanych w więcej niż 1 placówce, w przypadku 
pozostałych 42 zawodów odnotowano je w ofercie pojedynczych szkół. Kierunek kształcenia 
w zawodzie technik usług kosmetycznych w swojej ofercie posiadało 7 szkół policealnych, 
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aktualnie 6. W ofercie 5 szkół znajdował się zawód technika informatyka oraz w 4 szkołach 
technika administracji. Zawód opiekuna medycznego był nauczany w 4 szkołach 

policealnych. W obszarze administracyjno-usługowym znajdowało się najwięcej zawodów, 
których oferta znajdowała się w więcej niż 1 placówce oświatowej. Zjawisko mulliplikowania 
oferty nauczania pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi może oznaczać w 
niedalekiej przyszłości nasycenie rynku pracy pracownikami wyspecjalizowanymi w 
zawodach związanych z takimi branżami, co z kolei pod znakiem zapytania postawi 
zasadność prowadzenia tak szerokiej oferty w określonych branżach w placówkach 
kształcenia zawodowego. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę prawdopodobne zmiany 
w strukturze wiekowej ludności, w tym rosnącą populację osób w zaawansowanym wieku, 
kształcenie młodzieży w zawodach związanych z ofertą usług i towarów skierowane do takiej 
grupy społecznej może stanowić odpowiedź na potencjalne deficyty w określonych branżach 
(medycznej, opiekuńczej, itp.). Powielanie oferty edukacyjnej skutkuje często 

problemami szkół w naborze odpowiedniej liczby uczniów oraz objawia się swego 
rodzaju rywalizacją placówek o ucznia. Podjęto działania w zakresie modelowania sieci 
szkół zawodowych z uwzględnieniem kierunków deficytowych oraz potrzeb pracodawców w 
regionie. Ostatnie lata przyniosły zmiany w strukturze absolwentów poszczególnych typów 
szkół ponadgimnazjalnych. Szczególnie widoczny był wzrost udziału w ogólnej liczbie 
absolwentów osób kończących naukę w technikach oraz szkołach branżowych i 
równoczesne zmnieJSZanie się udziału w strukturze absolwentów liceów 
ogólnokształcących. Wzrost w obrębie techników był spowodowany między innymi 
migracją uczniów, którzy w wyniku zmian nie mogli podjąć nauki w liceach profilowanych. 
Wzrost w obrębie szkół zawodowych odbył się natomiast nieco na przekór, pomimo często 
stereotypowego postrzegania szkół zawodowych jako "szkoły negatywnego wyboru" 
oraz promowania szkół ogólnokształcących jako placówek lepiej przygotowujących do 
przyszłej pracy zawodowej. Aby utrzymać podobny trend z pewnością przydatne będą 
wszelkie działania promocyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz ich 
rodziców w celu budowania pozytywnego wizerunku tego profilu kształcenia. 

Szczególnie warto również kierować odpowiednie aktywności do grupy kobiet, bowiem nadal 
stanowią one mniej niż połowę wszystkich osób uczących się w placówkach o profilu 
zawodowym w Gorzowie Wielkopolskim. 

Wychodząc naprzeciw zachodzącym zmianom Miasto zdecydowało się stworzyć Centrum 
Edukacji Zawodowej (CEZ) przy ulicy Warszawskiej w ramach Centrum Edukacji 
Zawodowej i Biznesu. Przedsięwzięcie polega na utworzeniu w byłym Zespole Szpitalnym 
przy ul. Warszawskiej nowoczesnego zespołu średnich szkół zawodowych (Zespołu Szkół 
Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Mechanicznych im. 
Zesłańców Sybiru oraz Centrum Kształcenia Zawodowego), opartego na synergii szkół z 
pracodawcami (dualny system kształcenia) i nastawionego na nauczanie nie tylko zawodów 
poszukiwanych przez obecny rynek pracy, ale także proaktywne wybieranie kierunków 
kształcenia przydatnych w przyszłości. Elementem przedsięwzięcia jest zakup 
nowoczesnego wyposażenia i sprzętu, służącego praktycznej nauce zawodu. W koncepcję 
funkcjonowania Centrum będą włączone komponenty rozwijania kreatywności technicznej, 
wynalazczości i postawy przedsiębiorczej. Głównym założeniem jego działalności jest 
zindywidualizowane, a nie schematyczne podejście do edukacji zawodowej. 

Poprzez wdrożenie działań projektowych nastąpi przeniesienie kształcenia 

zawodowego z odległych od siebie dziełnic do ścisłego centrum miasta. Dzięki temu 
poprawi się dostępność komunikacyjna szkół w ramach nowo utworzonego CEZ, w efekcie 
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młodzież szkolna będzie miała ułatwiony dostęp do edukacji, co jest szczególnie istotne w 
przypadku uczniów zamieszkujących poza miastem. Dodatkowym rezultatem osiągniętym w 
wyniku realizacji projektu, będzie wzrost prestiżu kształcenia zawodowego, a tym samym 
zwiększenie zainteresowania tą formą edukacji wśród uczniów szkół podstawowych oraz ich 
rodziców. 

Centrum Edukacji Zawodowej będzie kształcić w formach szkolnych i ustawicznych oraz 
przeprowadzać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w 6 obszarach: 
budowlanym, stolarskim, mechanicznym, automotive, TSL, uzupełniającym, w 30 zawodach, 
39 zawodowych kursach kwalifikacyjnych oraz kursach umiejętności zawodowych. 

Uwaga 8. 

Innowacyjne i prężnie rozwijających się firmy. 

Odpowiedź: 

Ten czynnik ma charakter bardziej jakościowy niż ilościowy. Na ten potencjał należy 

spojrzeć pod kątem jego znaczenia dla przyszłości miasta i czy jest on rozwojowy. 
Głównie właśnie pod tym kątem zdefiniowano ten czynnik rozwojowy po stronie mocnych 
stron. Kwestie dot. innowacyjności firm w Gorzowie są dość słabo poznane. Niemniej jednak 
dostępne dane i spotkania z przedsiębiorcami, pozwalają na stwierdzenie, że takie firmy w 
Gorzowie są. 

Jak już wcześniej wspomniano analizy SWOT nie należy czytać tylko i wyłącznie pod 
kątem inwentaryzacji, ale również pod kątem perspektywy dynamicznej, czyli zmian w 
czasie, znaczenia dla przyszłego rozwoju miasta. W dalszym etapie prac 
diagnostycznych, kształtując wyzwania rozwojowe, należy uwzględniać także te czynniki, 
które wydają się być na obecnym etapie dość słabo eksponowane, ale mają duży potencjał 
rozwojowy. Istniejące i prężnie rozwijające się firmy Gorzowa (nie wiemy ile ich dokładnie 
jest, ale wiemy na pewno, że są, działają i odnoszą sukcesy) to obecny, ale także przyszły 
kapitał rozwoju miasta. Dlatego zostały ujęte po stronie mocnych stron. Należy je 
(innowacyjne firmy) w ujęciu wyzwań strategicznych - bezwzględnie ująć w polityce rozwoju 
miasta - jako kluczowych partnerów - zarówno pod kątem kształtowanie innowacyjnej 
gospodarki miasta, budowy marki i wizerunku Gorzowa, przyciągania kapitału ludzkiego, 
budowania sieci współpracy - także na poziomach międzynarodowych, czy też kształcenia 
zawodowego. 

Uwaga 9. 

Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców. 

Odpowiedź: 

Podobnie jak z poprzednim czynnikiem należy sobie odpowiedzieć, czy mieszkańcy miasta 
to osoby przedsiębiorcze. Kluczowe dla przyszłej polityki rozwoju jest to, w jaki sposób ten 
potencjał zostanie wykorzystany (np. poprzez rozwój przestrzeni usług w centrum miasta). 

Powyższą tezę potwierdzają wskaźniki statystyczne. 
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Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w RE GON na 1000 mieszkańców w 
Gorzowie Wielkopolskim była wyższa niż w średnia w grupie porównawczej, chociaż ta 
różnica zmniejsza się z roku na rok (wynosiła ona ok. 15 podmiotów w 2014 roku, ale już ok. 
8 w roku 2018). Pomiędzy 2017 a 2018 rokiem odnotowano niewielki spadek wartości 
wskaźnika - zarówno w Gorzowie Wielkopolskim, jak i w grupie porównawczej. Większe od 
Gorzowa Wielkopolskiego nasycenie podmiotami gospodarczymi w odniesieniu do liczby 
ludności dotyczyło Zielonej Góry (151 podmiotów) i Opola (168), natomiast mniejsze 
Olsztyna (134). 

Wykres 4. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców 

150 

145 

Źródło: https:llwww.systemanaliz.plł 

Wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 ludności 

wskazuje na zdecydowanie wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców Gorzowa 
Wielkopolskiego na tle innych jednostek. W 2019 roku na 1000 mieszkańców miasta 
przypadało 101 osób prowadzących działalność gospodarczą. W tym samym roku w skali 
kraju na 1000 ludności działalność gospodarczą prowadziły 84 osoby, w skali województwa -
83 osoby, a w skali powiatu - 94 osoby. 

Uwaga 10. 

Posiadane atuty do kreowania innowacyjnej gospodarki. w tym lOB, uczelnie wyższe. 
innowacyjni przedsiębiorcy. 

Odpowiedź: 

W mieście zlokalizowanych jest i działa szereg instytucji otoczenia biznesu. Są to 
potencjalne atuty do kreowanie rozwoju innowacyjności. Czy te atuty zostaną 

wykorzystane to już jest inna kwestia.3 

3 
Dla przypomn1en1a: Warto dodać, że ujęcie czegoś po stronie mocnych stron (dotyczy to wszystkich 

uwarunkowań ujętych w SWOT) nie oznacza, że nie trzeba podejmować już żadnego wysiłku, aby dany czynnik 
podnieść na wyższy poziom, usp rawnić, zmodernizować, rozbudować. Kluczowe pytan ie jest takie, czy jest to 
czynnik, na którym już dziś (zgodnie z naszą metod ą SWOT-a, odsyłam do odpowiedzi na uwagę nr 2) można 

zbudować przewagi konkurencyjne. W takim właśnie aspekcie należy rozumieć kwalifikację danego czynnika do 
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Rozwój instytucji otoczenia biznesu w regionie stanowi ważny czynnik jego 
atrakcyjności inwestycyjnej. Szczególnie istotną rolę odgrywają instytucje wspierające 
przedsiębiorczość, rozwiązania proinwestycyjne, komercjalizację badań naukowych i 
innowacyjność przedsiębiorstw. W Gorzowie Wielkopolskim jest to4

: 

• Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo Przemysłowy Sp. z o.o. 
stanowiący platformę współpracy gospodarki i nauki oraz kreujący przyjazne 
środowisko dla rozwoju innowacji. Podstawowym zadaniem spółki jest 
komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii środowiskowych oraz 
innych poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych, w których GOT PNP 
Sp. z o.o. będzie obejmował udziały kapitałowe. Głównym obszarem specjalizacji 
GOT PNP Sp. z o.o. są projekty związane z technologiami środowiskowymi, 

obejmujące m.in. odzysk surowców i energii z odpadów, unieszkodliwianie odpadów 
(w tym odpadów niebezpiecznych), pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, 
paliwa niekonwencjonalne, zwiększanie efektywności produkcji różnych form energii z 
paliw. Park realizuje przedsięwzięcie związane z budową Centrum Transferu 
Technologii Środowiskowych w Stanowicach, którego celem jest stworzenie 
infrastruktury niezbędnej do instalowania prototypowych linii badawczych 
stanowiących etap transferu badań i nowoczesnych technologii do przemysłu 

(kompleks hal laboratoryjnych wyposażonych w instalacje do prowadzenia badań w 
skali półtechnicznej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym). W ramach Parku 
powstaje taboratorium pomiarowego 30. Udostępnienie nowoczesnej 
infrastruktury B+R oraz specjalistycznej aparatury wsparte zostanie poprzez 
ekologiczne źródła energii elektrycznej i cieplnej - pompy ciepła, instalacje 
fotowoltaiczne oraz elektrociepłownię na biomasę, które obniżą koszty 
funkcjonowania lokatorów Centrum Transferu Technologii Środowiskowych. Ponadto 
Spółka prowadzi zajęcia laboratoryjne dla dzieci i młodzieży w ramach Klubu 
Młodego Wynalazcy'. 

• Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy jest jedynym klastrem w regionie 
zweryfikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, spełniającym 

standardy zarządzania oraz zweryfikowanym czterokrotnie w ramach benchmarkingu 
klastrów. Zajmuje się tworzeniem optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorstw 

branży metalowej. aktywnie wspiera współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, 

dostarcza wiedzę i promowanie innowacyjnosc1, wpływa na zwiększanie 

międzynarodowej konkurencyjności branży metalowej. Wspiera też tworzenie kultury 
innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie poprzez aktywną współpracę 

pomiędzy członkami klastra, sektorem badawczo-rozwojowym, instytucjami otoczenia 
biznesu oraz poprzez współpracę ze sferą edukacji i sektorem publicznym. Jego 
celem jest wyższa specjalizacja regionu i zwiększanie atrakcyjności województwa 
lubuskiego. 

• Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim. Niezależna 
organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej 
przedsiębiorców. ZIPH jest największą organizacją samorządu gospodarczego na 

mocnych lub słabych stron. Ma to swoje znaczenie dla dalszych analiz związanych m. in. ze SWOT/TOWS oraz 
definiowaniem wyzwań. 
'źródło: Informacja do diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gorzowa Wielkopolskiego, 
oprac. UM Gorzów Wielkopolski 
5 www.gotechnology.pl 
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terenie województwa lubuskiego. Głównym celem Izby jest tworzenia warunków do 
rozwoju życia gospodarczego, międzynarodowych kontaktów gospodarczych oraz 
wspierania inicjatyw członków6 . 

• Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Gorzów 
Wielkopolski wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych. K-S 
SSE jest najszybciej rozwijającą się polską specjalną strefą ekonomiczną, zarówno 
pod względem finansowym, jak i terytorialnym. Zwolnienia podatkowe w 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej są największą 

dostępną ulgą finansową obowiązującą obecnie w Polsce. Inwestora wspiera 
rząd RP i samorządy lokalne, będący głównymi akcjonariuszami Kostrzyńsko -
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Dzięki temu inwestycje realizowane 
są w komfortowych dla inwestora warunkach, a sprawność działania spółki 

zarządzającej Strefą znacznie ułatwia firmom rozpoczęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej w Polsce7

. 

• Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu to specjalistyczna komórka Urzędu Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego. Celem Wydziału jest pomoc w szeroko pojętej 

działalności inwestycyjnej oraz wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta. Główne 
zadania wydziału to: obsługa inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych, 
obsługa lokalnych przedsiębiorców w zakresie prowadzenia Centralnej Ewidencji 
Działalności Gospodarczej oraz obsługi związanej z wydawaniem zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. To zespół ludzi gotowych od zaraz pomóc w 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych w Gorzowie. Pomaga w przejściu przez 
procedury administracyjne związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 
Zajmuje się wsparciem lokalnego biznesu. 

Ponadto nie można zapomnieć o potencjale szkół wyższych. 

Największą uczelnią w Gorzowie Wielkopolskim jest Akademia im. Jakuba z Paradyża (AJP), 
która od roku akademickiego 2016/2017 zmieniła status (wcześniej Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa). W mieście działają także: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF 
im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim (WSB). 
Do niedawna (do października 2018 roku) funkcjonował tutaj również Zamiejscowy Wydział 
Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Uwaga 11. 

Zła jakość środowiska w wybranych aspektach, w tym jakość powietrza, hałas -
koncentrujące sie w centrum Gorzowa. 

Odpowiedź: 

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego duźy wpływ na powstawanie wyźszych, niż w 
innych punktach pomiarowych, wartości stężeń dwutlenku azotu N02 ma komunikacja 
samochodowa. Jest to szczególnie widoczne na obszarze, gdzie natężenie ruchu 
samochodowego jest największe (centrum miasta, droga krajowa nr 22). Obserwowane są 
również znaczne zmiany dobowe wielkości zanieczyszczeń. Najmniejsze zanieczyszczenie 

6 www.ziph.pl 
7 www.kssse.pl 
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występuje w późnych godzinach nocnych, pomiędzy 2 - 4 godz. Wzrost następuje wraz ze 
wzmagającym się ruchem ulicznym, z kulminacją przeważnie koło godziny 17-tej. 

Wyższe stężenia średnioroczne dwutlenku siarki 502 obserwowane są w Śródmieściu, 
w obszarze starej zabudowy. Jest to związane z funkcjonowaniem pieców węglowych oraz 
niekorzystnymi warunkami przewietrzania w tym rejonie miasta. Różnice w stężeniach 

zanieczyszczeń pomiędzy sezonem grzewczym, a pozostałą częścią roku, są wyraźne i 
świadczą o dużym udziale spalania paliw stałych w ogrzewaniu budynków Śródmieścia. 
Należy jednak podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat, również w rejonie 
śródmiejskim następuje spadek emisji dwutlenku siarki, co wiąże się zarówno ze 
zmianą sposobu ogrzewania, jak i likwidacją niektórych źródeł emisji. 

Najwyższe wartości pyłu zawieszonego PM10 obserwowane są w rejonie Śródmieścia. 
Stężenie pyłu zawieszonego szczególnie nasila się wraz z rozpoczęciem sezonu 
grzewczego (zanieczyszczenie to jest mocno związane ze zjawiskiem emisji niskiej · 
paleniska domowe). Od chwili wprowadzenia w życie programu KAWKA8 liczba dni z 
przekroczeniem dopuszczalnego poziomu 24-godzinnego sukcesywnie maleje. 

Do źródeł hałasu w środowisku na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego zaliczono: 
komunikację drogową, linie tramwajowe, linie kolejowe oraz przemysł9 . 

Na ponadnormatywny poziom hałasu drogowego narażonych jest 1,9% mieszkańców 
miasta. Niewielka liczba mieszkańców- około 0,05 % - narażona jest na ponadnormatywny 
poziom hałasu tramwajowego i przemysłowego. 

Tereny narażone na hałas drogowy położone są wzdłuż dróg krajowych - Nr 3, Nr 22; 
dróg wojewódzkich- Nr 151, Nr 132, Nr 130; pozostałych ulic, m.in.: Pomorskiej, Kazimierza 
Wielkiego, Kobylogórskiej, Strażackiej, Jagiełły, Estkowskiego, Marcinkowskiego, 
Kosynierów Gdyńskich, Szarych Szeregów. 

Uwaga 12. 

Zmniejszające się zainteresowanie wybraną ofertą kulturalną, związane m. in. z udziałem w 
imprezach kulturalnych, uczestnictwem w tzw. ofercie kultury wyższej. 

Odpowiedź: 

Zdaniem uczestników warsztatów, które odbyły się w Gorzowie w lipcu 2020 r., Miasto jest 
niedoceniane przez mieszkańców w kontekście spędzania czasu wolnego. Gorzów 
Wielkopolski dobrze się rozwija, należy więc pochylić się nad pomysłem "miasto jako 
przestrzeń funkcjonalna z innymi gminami". Warto rozwijać i unowocześniać obecną, 
przestarzałą infrastrukturę, ponieważ sam potencjał do promowania miasta dla 
mieszkańców, jako miejsca rekreacyjnego istnieje.10 

Mimo dość optymistycznego obrazu pod względem uczestnictwa w kulturze gorzewian na tle 
grupy porównawczej, sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy do porównania wskażemy 

8 Program redukcji emisji pyłów w śródmieściu. 
9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa Wielkopolskiego- PROJEKT-
2020.07.22 
10 Źródło: Raport z warsztatów strategicznych w Gorzowie Wielkopolskim, czerwiec/lipiec 2020 r., Instytut 
Badawczy IPC 
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poszczególne miasta, które są do niego najbardziej podobne. Gorzów Wielkopolski w 2018 
roku miał niższy wskaźnik w tym aspekcie. Różnica pomiędzy Gorzowem, a Olsztynem, który 
uzyskał najwyższy poziom wskaźnika to około 43%. 

Wykres 5. Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 
mieszkańców w Gorzowie Wielkopolskim oraz w wybranych miastach grupy 
porównawczej (2018 rok). 
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Zjawisko spadku zainteresowania obecną ofertą kulturalna potwierdzają także inne wskaźniki 
w GUS, takie jak: 

• Członkowie grup artystycznych, klubów/kół/sekcji oraz uczestnicy imprez w Gorzowie 
Wielkopolskim w latach 2012-2019, 

• Imprezy organizowane przez Centra, domy i ośrodki kultury w Gorzowie 
Wielkopolskim w latach 2012-2019, 

• Liczba osób korzystających bibliotek (czytelnicy w Gorzowie Wielkopolskim w latach 
2012-2019. 

Uwaga 13. 

Należy podkreślić , że suburbanizacja została wskazana jako słaba strona Gorzowa. 
Jednocześnie, zgodnie z prawdą , nie wpisano jako szansy rozwojowej procesu integracji 
obszaru funkcjonalnego w jeden organizm, jak to zrobiła w 2014 roku Zielona Góra i jak to 
było planowane wcześniej w Gorzowie. Dlatego powoływanie się na dane demograficzne 
Powiatu Gorzowskiego nie powinno mieć miejsc. 

Odpowiedź: 

W naszej ocenie integracja, podobna jak miała miejsce w przypadku Zielonej Góry - nie jest 
prawdopodobna w przypadku Gorzowa -więc zgodnie z logiką tworzenia SWOT (ujmowania 
tego co najważniejsze i najbardziej prawdopodobne) - nie została ujęta jako istotny 
czynników, które determinować będzie rozwój miasta. 

Warto dodać, iż w przypadku Gorzowa mocną stroną są przestrzenie otaczające miasto, 
które stanowią potencjalny zasób do realizacji inwestycji w sferze gospodarczej, 
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komunikacyjnej , mieszkaniowej, etc. Są to zasoby, które wiele miast w Polsce nie posiada 
(przykład skrajny: Kołobrzeg) i muszą szukać rozwiązań "pozwalających na przejęcie 

gruntów gmin sąsiednich" lub innych. 

Natomiast związki funkcjonalne Gorzowa z otoczeniem mają bardzo różny wymiar. 
Suburbanizacja dotyczy rzeczywiście tylko najbliższych gmin, ale kwestie takie jak dojazdy 
do pracy, korzystanie z usług Gorzowa, dojazdy do szkół, rekrutacja na uczelnie wyższe -
dotyczą szerszej przestrzeni. Powoływanie się na dane o zasięgu powiatowym może mieć 
swoje uzasadnienie. Czym innym jest natomiast planowanie wspólnej polityki rozwoju 
obszaru funkcjonalnego - gdzie związki z poszczególnymi gminami są bardziej dynamiczne. 

Uwaga 14. 

W wielu miejscach Diagnozy są także niespójności w horyzontach czasowych 
przedstawianych i analizowanych danych, co może prowadzić do błędnych wniosków. 

Odpowiedź: 

Tak to prawda, część danych ma różne horyzonty czasu. Jest to związane z tym, w jaki 
sposób dane są publikowane w statystykach publicznych - na co nie mamy wpływu. 

Warto zwrócić uwagę, że zasadniczym horyzontem czasowym był rok 2019/2018. Ważne 
jest również to, że analizowano dłuższe okresy czasu, pozwalające wychwycić trendy i 
dynamiki. Ponadto nałożenie na siebie różnych źródeł danych (np. dane z GUS oraz 
dane z Monitora Rozwoju Lokalnego) eliminują zagrożenie niewłaściwej interpretacji 
danych. 

Przykład: 

"Budżet Gorzowa Wielkopolskiego na tle gmin z grupy porównawczej był wyraźnie mniej 
obciążony zobowiązaniami kredytowymi, co obrazuje wskaźnik okresu spłaty długu według 
stanu w danym roku za pomocą średniej kwoty pełnej nadwyżki operacyjnej z ostatnich 3 lat. 
W 2018 roku wskaźnik ten w Gorzowie Wielkopolskim wynosił ok. 3 lat, przy średniej dla 
grupy porównawczej wynoszącej ponad 7 lat (Wykres 97). Dla porównania wskaźnik okresu 
spłaty długu w Opolu wynosił 5,2, w Zielonej Górze 5,8, w Olsztynie 4,7." Co jest informacją 
nieprawdziwą i mogącą wypaczyć prace nad Strategią Rozwoju. 

Odpowiedź: 

Oprócz danych z Monitora Rozwoju Lokalnego ujęto w diagnozie aktualne dane nt. stanu 
budżetu . 
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