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SYNTEZA 
SFERA SPOŁECZNA 

• Liczba ludności Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) wyniosła 239,7 tys. 
(stan w dniu 31 grudnia 2021 r.), co stanowiło 24,3% populacji województwa lubuskiego. W 
odniesieniu do 2011 r., liczba ludności ogółem ZNOF wzrosła, w dużej mierze wskutek połączenia w 
2015 r. gmin Zielonej Góry miejskiej i wiejskiej. W przekroju gmin wzrost liczby ludności odnotowano 
w Zielonej Górze oraz w gminach: Zabór, Świdnica, Otyń i Czerwieńsk. W pozostałych gminach ZNOF: 
Sulechów, Nowogród Bobrzański i w mieście Nowa Sól liczba ludności zmniejszyła się w ciągu 
dekady. 

• Prognozowana liczba mieszkańców ZNOF w 2030 r. utrzyma się na obecnym poziomie – ok. 240,1 tys. 
osób. Wzrost liczby ludności przewiduje się w gminach: Świdnica, Zabór i Otyń, natomiast spadek 
prognozuje się w mieście Nowa Sól, a także w gminach Sulechów i Nowogród Bobrzański. Według 
prognozy, w mieście Zielona Góra i w gminie Czerwieńsk liczba ludności nie ulegnie większej zmianie. 

• Średnia gęstość zaludnienia w ZNOF wyniosła 179 osób na 1 km2, przy średniej dla województwa – 70 
osób. Największą gęstość zaludnienia zanotowano w Nowej Soli oraz w Zielonej Górze. Powyżej 
średniej wojewódzkiej wskaźnik odnotowano także w gminie Sulechów i Otyń. Mniejszym 
zaludnieniem charakteryzowały się gminy: Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk, Świdnica i Zabór. 

• Zmiany w strukturze wieku ludności wskazują na postępujące procesy starzenia się społeczeństwa. 
Zmniejsza się liczba dzieci i młodzieży w populacji, rośnie natomiast liczba osób starszych. Spośród 
gmin ZNOF struktura wieku ludności o największym udziale dzieci w ogólnej liczbie ludności 
charakteryzowała gminy: Zabór, Otyń i Czerwieńsk. Najmniejszy udział ludności w wieku 0-14 lat 
odnotowano w mieście Nowa Sól. W Nowej Soli największy był natomiast odsetek osób w wieku 65 
lat i więcej. Wysoki udział osób w starszym wieku zanotowano również w Zielonej Górze. 

• Obszar charakteryzuje wyższa niż średnio w województwie wartość współczynnika obciążenia 
demograficznego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało ok. 71 osób w wieku 
nieprodukcyjnym (prawie o 2 osoby więcej niż przeciętnie w województwie lubuskim). Wyższa 
wartość tego wskaźnika była w miastach Nowa Sól i Zielona Góra, które zamieszkiwało zdecydowanie 
więcej ludności w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) niż w wieku przedprodukcyjnym (0-17 
lat). Z kolei w gminach wskaźnik był niższy – relacje między grupami wieku ekonomicznego ludności 
były korzystniejsze.  

• W ZNOF obecnie notuje się ujemny przyrost naturalny (liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń). 
Ujemny przyrost naturalny notowało większość gmin ZNOF, z wyjątkiem gminy Zabór. Licząc na 1000 
ludności, największy spadek przyrostu naturalnego odnotowały gmina Nowogród Bobrzański i 
miasto Nowa Sól. 

• Jednocześnie saldo migracji ludności na pobyt stały pozostaje dodatnie. Przewaga napływu 
migracyjnego nad odpływem w 2021 r. wyniosła 337 osób, tj. 1,4 osoby w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców ZNOF. 

• W roku szkolnym 2021/22 na terenie ZNOF znajdowało się blisko 22% ogółu placówek wychowania 
przedszkolnego w województwie. Na przestrzeni dekady zarówno liczba placówek, jak i liczba 
przebywających w nich dzieci wzrosła (odpowiednio o 18,7% i 28,6%). Ponad 80% wszystkich 
placówek wychowania przedszkolnego w ZNOF stanowiły przedszkola (wobec ok. 63% w 
województwie). W ciągu 10 lat ich liczba wzrosła o ponad 50% (wobec wzrostu w województwie 
o blisko 30%).  

• W roku szkolnym 2021/22 na terenie ZNOF znajdowało się ponad 18% ogółu szkół podstawowych dla 
dzieci i młodzieży w województwie lubuskim. Na jeden odział przypadało średnio 18 uczniów, 
najwięcej w Zielonej Górze (20 uczniów), a najmniej w gminie Zabór (12 uczniów). W roku szkolnym 
2020/21 absolwenci szkół podstawowych w ZNOF stanowili blisko 24% ogółu absolwentów szkół 
podstawowych dla dzieci i młodzieży w województwie.  

• W roku szkolnym 2021/22 w granicach ZNOF działały 42 szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży (bez 
policealnych) i stanowiły one 23% ogółu szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w województwie 
lubuskim. Liczba uczniów szkół ponadpodstawowych usytułowanych na terenie ZNOF stanowiła 
blisko 32% ogółu uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w województwie. 

• W roku szkolnym 2021/22 w obrębie ZNOF funkcjonowało łącznie 14 szkół policealnych dla młodzieży 
i dorosłych (ok. 47% tego rodzaju szkół w województwie). Uczniowie szkół policealnych stanowili 



45,4% ogółu uczniów szkół policealnych w województwie, a absolwenci (z roku szkolnego 2020/21) 
stanowili 32,1% ogółu absolwentów tych szkół w województwie lubuskim.  

• W przeciągu dekady liczba uczelni wyższych zmniejszyła się o trzy (w województwie lubuskim mniej 
o sześć). Odnotowano spadek liczby studentów  zarówno na studiach stacjonarnych , jak 
i niestacjonarnych blisko o połowę.  W roku akademickim 2021/22 na terenie ZNOF funkcjonowała 
jedna uczelnia wyższa (wobec siedmiu łącznie w województwie lubuskim). Studiowało na niej 9,0 tys. 
osób, tj. 73,5% ogółu studentów w województwie  

• W ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie ZNOF odnotowano działalność 175 
przychodni i 33 praktyk lekarskich, świadczących usługi w zakresie podstawowej i specjalistycznej 
opieki zdrowotnej. W porównaniu z 2012 r. zaobserwowano spadek łącznej liczby przychodni i 
praktyk lekarskich o 8 podmiotów. Liczba udzielonych porad lekarskich na terenie ZNOF w 2021 r. 
wyniosła 2045,5 tys. (w roku poprzedzającym pandemię Covid-19 (2019 r.) udzielono o 49,7 tys. porad 
lekarskich mniej). W porównaniu z 2012 r. wzrosła średnia liczba ludności przypadająca na jeden 
podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (do 1153). Było to jednak o 218 osób na 1 podmiot mniej 
niż średnio w województwie.  

• Mieszkańcy ZNOF mieli do dyspozycji różnego rodzaju obiekty i instytucje kulturalne, które jednak 
w ostatnich latach pozostawały pod wpływem skutków Covid 19. Istotną rolę w kreowaniu aktywności 
kulturalnej pełnią m.in. centra, domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice, których liczba nie 
zmieniła się znacząco w porównaniu z 2011 r. W 2021 r. ww. instytucje zorganizowały ponad 20% 
ogółu imprez kulturalnych w województwie lubuskim. W porównaniu z 2011 r. liczba imprez 
zmniejszyła się jednak o blisko 15%. Liczba uczestników imprez kulturalnych była o ok. 48% mniejsza 
niż w 2011 r. Należy jednak podkreślić, że w roku poprzedzającym pandemię Covid-19, tj. w 2019 r. 
zaobserwowano wzrost liczby uczestników w imprezach kulturalnych organizowanych w ZNOF 
w porównaniu z 2011 r. o blisko  64%, wobec wzrostu średnio w województwie o ok. 24%. 
Wśród mieszkańców analizowanego obszaru rośnie zainteresowanie aktywnością w grupach 
artystycznych, których w 2021 r. na obszarze ZNOF było o 8,8% więcej w porównaniu z 2011 r. Do 
dyspozycji mieszkańców ZNOF pozostawało łącznie 13% ogółu w województwie lubuskim centrów, 
domów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic, a także filharmonia, teatr dramatyczny – muzea. 
Ponadto na terenie ZNOF w 2021 r. funkcjonowało ok. 17% bibliotek publicznych (łącznie z filiami). 

• Mieszkańcy ZNOF mogą realizować swoje potrzeby w zakresie sportu i aktywności fizycznej w różnego 
rodzaju obiektach sportowych. W 2018 r. było to: 8 stadionów, 40 boisk piłkarskich, 12 boisk 
uniwersalnych o charakterze wielozadaniowym, 17 hal sportowych o wymiarach od 36x19 m, a także 
sale gimnastyczne o wymiarach poniżej 36x19 m i sale pomocnicze – łącznie 7 obiektów oraz 3 
pływalnie kryte. Do 2018 r. zmniejszyła się liczba boisk, przy wzroście liczby hal sportowych i sal 
gimnastycznych. Ponadto, mieszkańcy gmin tworzących obszar ZNOF mogli uczestniczyć 
w aktywnościach fizycznych w klubach sportowych działających na terenie powiatu zielonogórskiego, 
nowosolskiego i miasta na prawach powiatu – Zielona Góra. Do 2020 r. w  powiatach nowosolskim 
i zielonogórskim zmniejszyła się liczba klubów i sekcji sportowych. Z kolei w Zielonej Górze zarówno 
liczba klubów, jak i liczba sekcji sportowych wzrosła.  

• W porównaniu z 2014 r. zmniejszyła się liczba osób ćwiczących w powiecie nowosolskim i w powiecie 
zielonogórskim. Jednocześnie w obu powiatach odnotowano wzrost liczby ćwiczących kobiet i 
spadek liczby ćwiczących mężczyzn. Wzrost liczby osób ćwiczących w klubach sportowych wystąpił 
w Zielonej Górze, przy czym przybyło tam ćwiczących kobiet, jak i mężczyzn. W 2020 r. w porównaniu 
z 2014 r. zwiększyła się także liczba trenerów sportowych, a spadła liczba instruktorów. 

• W 2021 r. świadczeniem wychowawczym w wysokości 500 zł miesięcznie objęto przeciętnie ok. 
49,4 tys. małoletnich dzieci wychowujących się w rodzinach zamieszkujących ZNOF. W porównaniu 
z 2020 r. liczba otrzymujących świadczenie wzrosła. Wydatki na świadczenie „500 plus” wzrosły do 
307,9 mln zł, tj. o 0,2% w skali roku. 

• W końcu 2021 r. liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w powiecie nowosolskim, 
zielonogórskim i Zielonej Górze ogółem wyniosła 708, w tym 85,2% dzieci przebywało w rodzinnej 
pieczy zastępczej. W porównaniu z 2020 r. liczba dzieci objętych pieczą zastępczą wzrosła o 7,6%.  
Wydatki z tytułu wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej 
wzrosły o 6,1% w skali roku oraz wydatki z tytułu wypłaty dodatku w wysokości świadczenia 
wychowawczego wzrosły o 12,2%. 

• Według wstępnych danych NSP2021 powiat nowosolski, powiat zielonogórski i Zieloną Górę 
zamieszkiwało łącznie 80,9 tys. rodzin, tj. ok. 30% ogółu rodzin w województwie lubuskim.  



• W 2021 r. łączna liczba rodzin w powiecie nowosolskim, zielonogórskim i Zielonej Górze, które 
posiadały Kartę Dużej Rodziny wyniosła 6,9 tys., tj. o 12,1% więcej niż w 2020 r.  

• W ZNOF blisko 27,5 tys. dzieci w 2021 r. otrzymało świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę 
szkolną. Kwota świadczeń „Dobry Start” wypłaconych w 2021 r. wzrosła o 3,8% w porównaniu 
z rokiem poprzednim.  

• W ZNOF blisko 2,9 tys. rodzin pobierało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, tj. o 22,9% mniej niż 
w 2020 r. Spadek liczby rodzin pobierających zasiłki rodzinne związany był z przekroczeniem 
kryterium dochodowego, warunkującego wypłatę świadczeń rodzinnych. W 2021 r. na zasiłki rodzinne 
(wraz z dodatkami) wydatkowano kwotę o 20,5% mniejszą niż w 2020 r.  

• W 2021 r. rodzinom najczęściej pomocy społecznej udzielano z powodu ubóstwa (23,5% ogółu rodzin 
korzystających z pomocy środowiskowej), długotrwałej i ciężkiej choroby (23,3%) oraz 
niepełnosprawności (20,7%). Zasięg korzystania z pomocy społecznej, czyli udział beneficjentów 
w ogólnej liczbie ludności ZNOF zmniejszył się do 3,1% w 2021 r. Udział korzystających z pomocy 
społecznej był mniejszy niż średnio w województwie. W 2021 r. najczęściej z pomocy społecznej 
korzystała ludność w gminach: Świdnica, Nowogród Bobrzański i Otyń. Z kolei najmniej 
korzystających zanotowano w Zielonej Górze i gminie Zabór.  

• W 2021 r. w ZNOF funkcjonowało 38 żłobków i 4 kluby dziecięce. Oznacza to ponad 4,5-krotny wzrost 
liczby żłobków i 4-krotny wzrost liczby klubów dziecięcych w porównaniu z 2012 r. W rezultacie we 
wszystkich gminach ZNOF działała przynajmniej jedna placówka sprawująca opiekę nad dziećmi 
w wieku do lat 3. Liczba miejsc we wszystkich placówkach opieki nad małymi dziećmi wzrosła  
3-krotnie. W 2021 r. opieką objęto 2,6 tys. dzieci, tj. niemal 2,5-krotnie więcej w porównaniu z 2012 r. 
W 2021 r. w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3 było 292 dzieci objętych opieką w żłobkach 
i klubach dziecięcych, to o 100 dzieci więcej niż średnio w województwie. Największe wartości tego 
wskaźnika zanotowano w Zielonej Górze, gminie Otyń i Sulechów, a także w mieście Nowa Sól. 

• W ostatnich latach liczba stwierdzonych przestępstw, w powiatach do których przynależy ZNOF, 
w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszała się. 

• W 2021 r. na drogach w powiatach: nowosolskim, zielonogórskim i w Zielonej Górze doszło do 146 
wypadków i było to najmniej od 2015 r. Wypadki w tych powiatach stanowiły 27% ogółu wypadków 
w województwie. 

SFERA GOSPODARCZA 

• Pracujący w ZNOF to ok. 30% ogółu pracujących w województwie (w podmiotach o liczbie 
pracujących powyżej 9 osób). W przeliczeniu na 1000 ludności wartość wskaźnika w 2021 r. była 
wyższa od przeciętnej wartości w województwie. 

• W końcu 2021 r. zarejestrowani bezrobotni stanowili 25% ogółu zarejestrowanych w województwie. 
Na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadały 33 osoby bezrobotne (wobec 31 w województwie). 

• W 2016 r. mieszkańcy ZNOF dojeżdżający do pracy poza gminę zamieszkania to 13,7 tys. osób, tj. 17% 
ogółu dojeżdżających do pracy (poza gminę zamieszkania) w województwie. Spośród dojeżdżających 
do pracy mieszkańców tego obszaru ponad połowa dojeżdżała do innej gminy wchodzącej w skład 
ZNOF. Do pracy do gmin należących do ZNOF przyjeżdżało 23,2 tys. osób, tj. ok. 32% ogółu 
przyjeżdżających do pracy w województwie lubuskim z innej gminy zamieszkania. 

• Produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, na 
terenie ZNOF stanowiła niemal ¼ ogółu  produkcji sprzedanej w województwie. Obserwowany jest 
również systematyczny wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 
jednak wskaźnik ten jest mniejszy od przeciętnej w województwie. 

• Obserwowany jest wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania na terenie ZNOF. W 2021 r. 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca najwięcej mieszkań oddano do użytku w gminie Zabór, a najmniej 
w gminach Czerwieńsk i Otyń. 

• W końcu 2021 r. w rejestrze REGON na terenie ZNOF zarejestrowanych było 35,0 tys. podmiotów 
gospodarki narodowej to 28% ogółu podmiotów w województwie. Podmioty zarejestrowane na 
terenie ZNOF to głównie osoby fizyczne, a biorąc pod uwagę liczbę pracujących – jednostki małe 
(do 10 pracujących). 

• Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020), liczba gospodarstw rolnych w czerwcu 
2020 r. w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym wyniosła 1,9 tys., co stanowiło 
ok. 1/10 wszystkich gospodarstw rolnych w województwie lubuskim. W porównaniu z wynikami spisu 
w 2010 r. liczba gospodarstw rolnych w ZNOF zmniejszyła się o ponad 10%. 



• Na terenie ZNOF w końcu lipca 2021 r. znajdowało się 51 turystycznych obiektów noclegowych. Były 
to głównie hotele, natomiast zlokalizowane były zasadniczo w Zielonej Górze. W 2021 r. 
z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 77,8 tys. turystów, w tym 11,6% byli to turyści 
zagraniczni.  

SFERA PRZESTRZENNA 

• W końcu 2021 r. powierzchnia prawnie chroniona na obszarze ZNOF wyniosła niemal 30 tys. ha, tj. 6% 
powierzchni prawnie chronionej województwa lubuskiego. Udział powierzchni chronionej 
w powierzchni całkowitej ZNOF był mniejszy niż średnio w województwie. 

• W 2021 r. ścieżki rowerowe przebiegające przez ZNOF stanowiły niemal 1/3 długości dróg 
rowerowych w województwie lubuskim. W przeliczeniu na 10 tys. km2 na terenie ZNOF znajdowało się 
1,5 tys. km ścieżek rowerowych, wobec 0,5 km średnio w województwie. 

• W powiatach, na terenie których znajduje się ZNOF, w 2021 r. było łącznie niemal 1,3 tys. km dróg 
gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni, w tym 89% miało nawierzchnię ulepszoną. 

• W 2021 r. zużycie wody w ZNOF wyniosło 12,2 hm³, tj. 16% zużycia wody w województwie lubuskim. 
Największy udział (93,0%) w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał sektor 
komunalny, w ramach eksploatacji sieci wodociągowej. 

• Na terenie ZNOF funkcjonowało 15 przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków, a także 16 
zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza. W 2021 r. w ZNOF zebrano niemal 100 tys. 
ton odpadów komunalnych, tj. 25% odpadów komunalnych zebranych w województwie. Odsetek 
odpadów zebranych selektywnie wyniósł 31%. 

SFERA ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ZNOF 

• W 2021 r. na 1 mieszkańca ZNOF dochody budżetów gmin i miasta na prawach powiatu wyniosły 
przeciętnie 7,4 tys. zł (wobec 6,8 tys. zł przeciętnie w budżetach gmin i miast na prawach powiatu 
w województwie). Wydatki budżetów gmin wchodzących w skład ZNOF w przeliczeniu na 
1 mieszkańca wyniosły przeciętnie 7,2 tys. zł, w tym 6,0 tys. zł przypadało na wydatki bieżące (wobec 
przeciętnie 6,5 tys. zł w województwie – w tym 5,4 tys. zł to wydatki bieżące). 

  



SFERA SPOŁECZNA 

Demografia 

W końcu 2021 r. liczba ludności Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) wyniosła 
239,7 tys., co stanowiło 24,3% populacji województwa lubuskiego. Najwięcej ludności liczyły miasta: 
Zielona Góra – 139,7 tys. (58,3% ogółu ludności ZNOF) i Nowa Sól – 36,6 tys. (15,2%) oraz gmina Sulechów – 
26,0 tys. (10,9%). W gminach: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnicę i Zabór zamieszkiwała 
łącznie 37,5 tys. ludności (15,6%). 

Tablica 1. Ludność (stan w dniu 31 grudnia) 

Wyszczególnienie 2011 2020 
2021 

Ogółem Mężczyźni Kobiety  

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny  222 137 240 689 239 734 114 686 125 048 

Gminy:          

Czerwieńsk  9 860 10 044 10 028 4 993 5 035 

m. Nowa Sól  40 240 36 976 36 569 17 292 19 277 

Nowogród Bobrzański  9 443 9 142 9 067 4 472 4 595 

Otyń  6 663 6 955 7 006 3 585 3 421 

Sulechów  26 670 26 128 26 026 12 674 13 352 

Świdnica  6 187 6 780 6 771 3 368 3 403 

Zabór  3 877 4 516 4 600 2 252 2 348 

m. Zielona Góra  119 197 140 148 139 667 66 050 73 617 

W odniesieniu do 2011 r. liczba ludności ogółem ZNOF wzrosła w 2021 r. o 7,9% w dużej mierze wskutek 
połączenia w 2015 r. gmin Zielonej Góry miejskiej i wiejskiej. W przekroju gmin wzrost liczby ludności 
odnotowała Zielona Góra – o 20,5 tys. (17,2%), także gminy: Zabór – o 0,7 tys. osób (18,6%), Świdnica – 
o 0,6 tys. osób (9,4%), Otyń – o 0,3 tys. osób (5,1%) i Czerwieńsk – o 0,2 tys. osób (1,7%). Liczba ludności 
zmniejszyła się w Nowej Soli – o 3,7 tys. osób (9,1%) oraz w gminie Sulechów – o 0,6 osób (2,4%) 
i Nowogród Bobrzański – o 0,4 tys. osób (4,0%).  

W porównaniu z 2020 r. populacja ZNOF zmniejszyła się o 0,4%. Największy spadek liczby ludności 
odnotowało miasto Nowa Sól (o 1,1%) i gmina Nowogród Bobrzański (o 0,8%). W skali roku wzrost 
populacji zanotowały gminy Zabór (o 1,9%) i Otyń (o 0,7%).  

W 2021 r. badany obszar zamieszkiwało 114,7 tys. mężczyzn i 125,0 tys. kobiet. Kobiety stanowiły ponad 
połowę populacji, a ich udział w ogólnej liczbie ludności (52,2%) był większy niż średnio w województwie 
(51,4%). Najbardziej sfeminizowane były miasta: Zielona Góra i Nowa Sól, w których liczba kobiet 
w przeliczeniu na 100 mężczyzn (wskaźnik feminizacji) wyniosła 111, przy średniej dla województwa 106. 
Wartość wskaźnika (licząc od największej) w gminach wyniosła: Sulechów – 105, Zabór – 104, Nowogród 
Bobrzański – 103, Czerwieńsk i Świdnica – po 101 oraz Otyń – 95, gdzie zanotowano przewagę liczby 
mężczyzn nad liczbą kobiet.  

Średnia gęstość zaludnienia w 2021 r. dla ZNOF wyniosła 179 osób na 1 km2, przy średniej dla 
województwa – 70 osób. Największą gęstość zaludnienia zanotowano w Nowej Soli – 1677 osób 
przypadało na 1 km2 oraz w Zielonej Górze – 502 osoby. Powyżej średniej wojewódzkiej wskaźnik 
odnotowano także w gminie Sulechów (110 osób) i Otyń (76 osób). Mniejszym zaludnieniem 
charakteryzowały się gminy: Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk, Świdnica i Zabór. Według Delimitacji 
Obszarów Wiejskich gminy wiejskie oraz obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich wchodzące 
w skład ZNOF stanowiły w 2021 r. obszar aglomeracyjny małej gęstości. 



Mapa 1. Gęstość zaludnienia w 2021 r. 

 

W porównaniu z 2011 r. średnia gęstość zaludnienia ZNOF zmniejszyła się o 20 osób w przeliczeniu na 
1 km2. W przekroju gmin spadek gęstości zaludnienia na 1 km2 notowały: miasto Zielona Góra – 
o 1541 osób, miasto Nowa Sól - o 169 osób, gmina Sulechów – o 3 osoby, gmina Nowogród Bobrzański – 
o 1 osobę. Licząc na 1 km2 zaludnienie zwiększyło się w 4 gminach: Zabór – o 7 osób, Świdnica – 
o 4 osoby, Otyń – o 3 osoby, Czerwieńsk – o 1 osobę. 

Prognozowana liczba mieszkańców ZNOF w 2030 r. wyniesie 240,1 tys., z tego 124,8 tys. to kobiety, 
a 115,3 tys. - mężczyźni. Zauważa się, że ogólna liczba ludności ZNOF utrzyma się na obecnym poziomie, 
przy czym przewiduje się zmiany w poszczególnych gminach. Do 2030 roku populacja będzie wzrastać 
w gminach Świdnica, Zabór i Otyń, natomiast spadek prognozuje się w mieście Nowa Sól, a także 
w gminach Sulechów i Nowogród Bobrzański. W mieście Zielona Góra i gminie Czerwieńsk liczba ludności 
nie ulegnie większej zmianie. 

Tablica 2. Prognoza ludności w 2030 r. 

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety  

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny 240 083 115 290 124 793 

Gminy:      

Czerwieńsk  10 100 4 961 5 139 

m. Nowa Sól  35 168 16 835 18 333 

Nowogród Bobrzański  9 065 4 448 4 617 

Otyń  7 547 3 805 3 742 

Sulechów  25 215 12 401 12 814 

Świdnica  7 652 3 746 3 906 

Zabór  5 005 2 448 2 557 

m. Zielona Góra  140 331 66 646 73 685 

Zmiany w strukturze wieku ludności wskazują na postępujące procesy starzenia się społeczeństwa. 
Zmniejsza się liczba dzieci i młodzieży w populacji, rośnie natomiast liczba osób starszych. 

W 2021 r. liczba dzieci w wieku poniżej 15 lat zamieszkujących ZNOF wyniosła 36,4 tys. i w porównaniu 
z 2020 r. zmniejszyła się o 0,4%. Udział dzieci wśród mieszkańców ZNOF wyniósł 15,2% i nie uległ zmianie 
w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2011 r. wynosił 14,1%). Nieznacznie wyższy odsetek dzieci 
zanotowano w całym województwie (15,4%). 



Równocześnie liczba osób w wieku 65 lat i więcej zwiększyła się z 46,6 tys. do 47,7 tys., tj. o 2,4% 
w porównaniu z 2020 r. Wzrósł także udział osób starszych w populacji ZNOF – o 0,5 p. proc. i wyniósł 
19,9% (wobec 13,3% w 2011 r.). Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ludności województwa wyniósł 18,9%. 
W rezultacie odsetek osób w wieku senioralnym obecnie jest większy niż odsetek dzieci.  

Tablica 3. Ludność według grup wieku (stan w dniu 31 grudnia) 

Wyszczególnienie 
0-14 65 lat i więcej 

2011 2020 2021 2020=100 2011 2020 2021 2020=100 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny  31 384 36 592 36 445 99,6 29 592 46 596 47 726 102,4 

Gminy:                

Czerwieńsk  1 641 1 745 1 714 98,2 934 1 644 1 713 104,2 

m. Nowa Sól  5 758 5 086 4 969 97,7 5 676 8 121 8 322 102,5 

Nowogród Bobrzański  1 480 1 433 1 403 97,9 964 1 572 1 586 100,9 

Otyń  1 172 1 186 1 211 102,1 646 1 032 1 068 103,5 

Sulechów  3 862 4 102 4 163 101,5 3 072 4 677 4 817 103,0 

Świdnica  989 1 128 1 100 97,5 647 1 073 1 113 103,7 

Zabór  694 825 839 101,7 380 587 645 109,9 

m. Zielona Góra  15 788 21 087 21 046 99,8 17 273 27 890 28 462 102,1 

Mapa. 2. Ludność w wieku 0-14 lat w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia) 

 

Mapa. 3. Ludność w wieku 65 lat i więcej w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia) 

 



Spośród gmin ZNOF najmłodsza struktura wieku ludności, tj. struktura o największym udziale dzieci 
w ogólnej liczbie ludności charakteryzowała gminy: Zabór (18,2%), Otyń (17,3%) i Czerwieńsk (17,1%). 
Najmniejszy zaś udział ludności w wieku 0-14 lat odnotowano w mieście Nowa Sól (13,6%). W Nowej Soli 
największy był natomiast odsetek osób w wieku 65 lat i więcej (22,8%). Wysoki udział osób w starszym 
wieku zanotowano również w Zielonej Górze (20,4%).  

Starzenie się społeczeństwa wpływa na zmniejszenie się liczby ludności w wieku aktywności zawodowej. 
W 2021 r. ludność ZNOF według ekonomicznych grup wieku wynosiła:  

– 43,1 tys. osób w wieku przedprodukcyjnym (wzrost o 0,3 tys. osób w odniesieniu do 2020 r.) 
– 139,9 tys. osób w wieku produkcyjnym (spadek o 1,9 tys. osób w odniesieniu do 2020 r.) 
– 56,7 tys. osób w wieku poprodukcyjnym (wzrost o 0,7 tys. osób w odniesieniu do 2020 r.). 

Uwzględniając dane z 2011 r., widoczny jest wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (o 12,1%) 
i poprodukcyjnym (o 48,2%) i spadek ludności w wieku produkcyjnym (o 3,8%).  

Tablica 4. Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 grudnia) 

Wyszczególnienie 

Ludność w wieku 

przed-
produkcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

nieprodukcyjnym 
na 100 osób 

w wieku 
produkcyjnym 

Zielonogórsko-Nowosolski 
Obszar Funkcjonalny  2011 38 484 145 370 38 283 52,8 

 
2020 42 813 141 813 56 063 69,7 

 
2021 43 142 139 863 56 729 71,4 

Gminy: 
 

      
 

Czerwieńsk  
 

2 009 5 973 2 046 67,9 

m. Nowa Sól  
 

5 937 20 736 9 896 76,4 

Nowogród Bobrzański  
 

1 676 5 510 1 881 64,6 

Otyń  
 

1 439 4 279 1 288 63,7 

Sulechów  
 

4 815 15 385 5 826 69,2 

Świdnica  
 

1 355 4 057 1 359 66,9 

Zabór  
 

997 2 783 820 65,3 

m. Zielona Góra  
 

24 914 81 140 33 613 72,1 

W ogóle ludności ZNOF 58,3% stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (wobec 59,0% w województwie). 
Obszar charakteryzuje wyższa niż średnio w województwie wartość współczynnika obciążenia 
demograficznego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 71,4 osób w wieku nieprodukcyjnym. 
To prawie o 2 osoby więcej niż przeciętnie w województwie lubuskim (69,6).  

Wartość tego wskaźnika wśród gmin była zróżnicowana. Wyższa była w miastach Nowa Sól i Zielona Góra, 
które zamieszkiwało zdecydowanie więcej ludności w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) niż 
w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat). Z kolei w gminach wskaźnik był niższy, gdyż korzystniejsze były 
relacje między grupami wieku ekonomicznego ludności.  

  



Wykres 1. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia) 

 

W latach 2011-2021 w ZNOF zameldowało się na pobyt stały 34,8 tys. osób. Z ogółu zameldowań w ZNOF, 
19,9 tys. osób zameldowało się na terenie miasta Zielonej Góry, co stanowiło 57,1% łącznej liczby 
ludności, która w tym okresie na stałe zameldowała się w ZNOF. Znaczna liczba zameldowań na pobyt 
stały charakteryzowała także gminę Sulechów (4,4 tys.) i miasto Nowa Sól (3,2 tys.). W pozostałych 
gminach liczba zameldowań kształtowała się następująco: Czerwieńsk – 1,9 tys., Świdnica i Otyń – po 
1,5 tys., Nowogród Bobrzański – 1,3 tys. i Zabór – 1,2 tys. W tym samym okresie z ZNOF wymeldowało się 
prawie 30,0 tys. osób. Saldo migracji na pobyt stały w latach 2011-2021 dla ZNOF było dodatnie i wyniosło 
4,9 tys. osób.  

ZNOF obecnie ma ujemny przyrost naturalny (liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń) wynoszący minus 
1,1 tys. osób (2021 r.). Odpowiada to przyrostowi naturalnemu minus 4,4 osoby na 1000 mieszkańców 
obszaru. W ujęciu rocznym obserwuje się zmniejszenie przyrostu naturalnego. Jednocześnie saldo 
migracji ludności na pobyt stały pozostaje dodatnie. Przewaga napływu migracyjnego nad odpływem 
w 2021 r. wyniosła 337 osób, tj. 1,4 osoby w przeliczeniu na 1000 mieszkańców ZNOF. 

Uwzględniając gminy, w okresie 2020-2021 r. widoczne były niekorzystne zmiany w ruchu naturalnym 
ludności. Większość gmin – z wyjątkiem gminy Zabór – notowało ujemny przyrost naturalny, który w ujęciu 
rocznym pogorszył się. Licząc na 1000 ludności, największy spadek przyrostu naturalnego odnotowały 
gmina Nowogród Bobrzański (o 4,1 pkt.) i miasto Nowa Sól (o 2,1 pkt.). W tych gminach wartość 
współczynnika przyrostu naturalnego obecnie wynosi prawie minus 8 osób na 1000 mieszańców gminy. 

W porównaniu z 2011 r. jedynie w gminie Świdnica współczynnik przyrostu naturalnego uległ nieznacznej 
poprawie. 

Biorąc pod uwagę saldo migracji na pobyt stały w okresie 2020-2021 r. większość gmin – z wyjątkiem 
Nowej Soli i Nowogrodu Bobrzańskiego – zanotowało dodatnie saldo migracji (przewagę napływu 
ludności nad odpływem). W 2021 r. najwyższy współczynnik salda migracji odnotowała gmina Zabór 
(22 osoby na 1000 ludności) i Otyń (12 osób na 1000 ludności). W pozostałych gminach napływ migrantów 
nie kompensował ubytku naturalnego ludności. 

Na podstawie wartości względnych przyrostu naturalnego i salda migracji stałej za lata 2020–2021 można 
zaobserwować, że procesy demograficzne w ZNOF mają charakter depopulacyjny. Spośród 8 gmin, 6 gmin 
wyludniało się, a 2 zaludniały się, w tym jedna w wyniku oddziaływania przyrostu naturalnego oraz salda 
migracji. 
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Tablica 5. Przyrost naturalny i saldo migracji na pobyt stały na 1000 ludności 

Wyszczególnienie 
Przyrost naturalny Saldo migracji stałej 

2011 2020 2021 2011 2020 2021 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny  0,53 -3,31 -4,39 -0,07 2,26 1,40 

Gminy:            

Czerwieńsk  1,93 -1,80 -3,00 -2,13 3,60 1,00 

m. Nowa Sól  -0,42 -5,78 -7,90 -4,29 -2,41 -3,98 

Nowogród Bobrzański  1,90 -3,49 -7,57 -4,34 -1,74 -0,99 

Otyń  2,11 -2,46 -2,87 5,27 9,85 11,90 

Sulechów  -0,45 -1,64 -3,45 -2,55 2,98 0,38 

Świdnica  -3,41 -0,74 -1,91 8,76 7,74 1,32 

Zabór  2,35 0,45 0,44 15,38 14,80 21,96 

m. Zielona Góra  0,90 -3,34 -3,89 1,18 2,50 2,00 

Usługi publiczne i infrastruktura na rzecz kapitału ludzkiego 

Oświata i szkolnictwo wyższe 

Wychowanie przedszkolne  

W roku szkolnym 2021/22 na terenie ZNOF znajdowało się 108 placówek wychowania przedszkolnego 
(łącznie ze specjalnymi), tj. blisko 22% ogółu placówek wychowania przedszkolnego w województwie 
lubuskim. W porównaniu z rokiem szkolnym 2011/12 liczba placówek wychowania przedszkolnego wrosła 
o 18,7% (wobec wzrostu w województwie o 2,1%). Przebywało w nich 9,8 tys. dzieci, tj. 26,9% ogółu dzieci 
przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego w województwie. W przeciągu dekady ich 
liczba wzrosła o 28,6% (wobec wzrostu w województwie o 13,7%). Najwyższy wzrost liczby dzieci 
odnotowano w placówkach wychowania przedszkolnego w gminie Świdnica (o 94,0%). Spośród gmin 
wchodzących w skład ZNOF tylko w jednej (gm. Czerwieńsk) zanotowano spadek liczby dzieci 
w placówkach wychowania przedszkolnego (o 0,3%). 

Tablica 6. Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/22 r. 

Wyszczególnienie 

Placówki Dzieci 

ogółem w tym 
przedszkola 

ogółem w tym 
w przedszkolach 

 2011 = 100 ZNOF = 100  

Lubuskie 493 310 36521 113,7 x 31537 
Zielonogórsko-Nowosolski 
Obszar Funkcjonalny 108 88 9828 128,6 100,0 9328 
Gminy:       

m. Nowa Sól 14 13 1336 118,4 13,6 1328 
Otyń 3 2 198 109,4 2,0 186 
Czerwieńsk 8 5 340 99,7 3,5 272 
Nowogród Bobrzański 3 2 304 133,3 3,1 268 
Sulechów 14 7 1147 132,6 11,7 922 
Świdnica 5 3 225 194,0 2,3 151 
Zabór 2 2 129 135,8 1,3 129 
m. Zielona Góra 59 54 6149 131,2 62,6 6072 



Przedszkola stanowiły 81,5% wszystkich placówek wychowania przedszkolnego w ZNOF (w województwie 
– 62,9%). W porównaniu z rokiem szkolnym 2011/12 liczba przedszkoli wzrosła o 54,4% (w województwie 
wzrost wyniósł 27,6%). Przebywało w nich 9,3 tys. dzieci, tj. 29,6% ogółu dzieci przebywających 
w przedszkolach w województwie lubuskim. Największą liczbę dzieci przebywających w przedszkolach 
odnotowano w Zielonej Górze (65,1% ogółu dzieci w przedszkolach w ZNOF). Natomiast najmniej liczną 
grupę stanowiły dzieci w przedszkolach w gminie Zabór (1,4%). 

Tablica 7. Oddziały w placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22 

Wyszczególnienie Oddziały Liczba dzieci na 1 oddział 

Lubuskie 1780 21 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny 465 21 

Gminy:   

m. Nowa Sól 64 21 

Otyń 10 20 

Czerwieńsk 21 16 

Nowogród Bobrzański 15 20 

Sulechów 57 20 

Świdnica 11 21 

Zabór 7 18 

m. Zielona Góra 280 22 

W roku szkolnym 2021/22 liczba oddziałów w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie ZNOF 
wyniosła 465 i stanowiła 26,1% ogółu oddziałów w placówkach wychowania przedszkolnego 
w województwie lubuskim. Na jeden oddział, tak samo jak w województwie, przypadało średnio 21 dzieci.  

Wykres 2. Nauczyciele w placówkach wychowania przedszkolnego  

 

W roku szkolnym 2021/22 liczba etatów nauczycieli placówek przedszkolnych (w przeliczeniu na pełne 
etaty) wyniosła 751 etatów, tj. 29,1% ogółu etatów nauczycieli placówek przedszkolnych w województwie 
lubuskim. W porównaniu z rokiem szkolnym 2011/12 liczba etatów nauczycieli w ZNOF wzrosła o 42,8% 
(wobec wzrostu w województwie o 29,2%). 
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Mapa 4. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22 na 1000 dzieci 
w wieku 3-6 lat 

 

Wykres 3. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego  

  
*Obejmuje przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty 
przedszkolne. 

Tablica 8. Prognoza ludności w wieku 3-6 lat według płci (dla powiatów, na terenie których znajdują się 
gminy należące do ZNOF) (stan w dniu 31 grudnia) 

Rok 

Powiaty 

nowosolski zielonogórski m. Zielona Góra 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

2025 3 068 1 585 1 483 3 412 1 771 1 641 4 368 2 280 2 088 

2030 2 824 1 459 1 365 3 208 1 665 1 543 4 009 2 093 1 916 

2035 2 640 1 363 1 277 3 037 1 577 1 460 3 769 1 966 1 803 

2040 2 555 1 320 1 235 2 970 1 542 1 428 3 757 1 960 1 797 

2045 2 515 1 299 1 216 2 951 1 533 1 418 3 886 2 028 1 858 

2050 2 432 1 257 1 175 2 882 1 498 1 384 3 921 2 046 1 875 

Edukacja w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych według szczebli kształcenia 

W 2017 roku, w wyniku reformy systemu edukacji, wprowadzonej ustawą Prawo Oświatowe z dnia 
14 grudnia 2016 r., wygasła pierwsza klasa gimnazjum, a zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się 
w branżową szkołę I stopnia. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni absolwenci ukończyli gimnazjum, 
co oznacza, że 1 września 2019 r. nastąpiła całkowita likwidacja tej placówki.  

Wprowadzona od 1 września 2017 r. reforma systemu oświaty założyła wydłużenie nauki w szkołach 
podstawowych do ośmiu lat, w liceach ogólnokształcących do czterech lat i w technikach do pięciu lat. 
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Trzyletnia szkoła branżowa I stopnia zastąpiła dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe, a dwuletnia 
szkoła branżowa II stopnia została dedykowana absolwentom szkoły branżowej I stopnia. 

Szkoły podstawowe  

W roku szkolnym 2021/22 na terenie ZNOF znajdowało się 65 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży 
(w tym 6 szkół specjalnych), tj. 18,3% ogółu szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w województwie 
lubuskim. 

Na przestrzeni lat 2017-2021 liczba obiektów szkolnych utrzymywała się na podobnym poziomie 
(65 obiektów szkolnych). Uczyło się w nich 20,4 tys. uczniów, tj. blisko 25% uczniów szkół podstawowych 
dla dzieci i młodzieży w województwie lubuskim. W ZNOF na jeden oddział przypadało średnio 
18 uczniów (wobec 17 w województwie). Najwięcej uczniów na jeden oddział przypadało w szkołach 
podstawowych w Zielonej Górze (20 uczniów) i stanowili oni blisko 60% ogółu uczniów szkół 
podstawowych w ZNOF. Najmniej uczniów na jeden oddział przypadało w szkołach podstawowych 
w gminie Zabór (12 uczniów), a ich odsetek wyniósł 1,5% ogółu uczniów szkół podstawowych w ZNOF. 

Tablica 9. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/22 

Wyszczególnienie 
Obiekty 
ogółem 

Uczniowie Uczniowie na 
1 oddział 

Absolwenci* 
 2019/20=100 ZNOF = 100 

Lubuskie 355 82585 101,2 x 17 9786 

Zielonogórsko-
Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 65 20394 104,4 100,0 18 2334 

Gminy:       

m. Nowa Sól 8 3072 99,8 15,1 18 365 

Otyń 2 598 104,9 2,9 19 55 

Czerwieńsk 5 746 103,5 3,7 15 76 

Nowogród 
Bobrzański 4 765 107,0 3,8 15 90 

Sulechów 9 2234 107,7 11,0 16 250 

Świdnica 3 443 102,5 2,2 18 64 

Zabór 5 313 92,3 1,5 12 42 

m. Zielona Góra 29 12 223 105,4 59,9 20 1392 

* Absolwenci rok szkolny 2020/21 

Wykres 4. Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży  

 

Liczba absolwentów w roku szkolnym 2020/21 ukształtowała się na poziomie 2,3 tys. osób, tj. prawie 24% 
ogółu absolwentów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w województwie. 

W roku szkolnym 2021/22 liczba etatów nauczycieli szkół podstawowych w ZNOF wyniosła 1660, tj. 24,8% 
ogółu etatów nauczycieli szkół podstawowych w województwie lubuskim. W szkołach podstawowych, 
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od momentu wydłużenia liczby lat nauki do ośmiu, obserwuje się wzrost liczby etatów nauczycieli, 
a niewielki spadek odnotowano w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym.  

Tablica 10. Nauczyciele szkół podstawowych w przeliczeniu na pełne etaty  

Wyszczególnienie 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Lubuskie 5640 6456 6841 6772 6704 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny 1384 1592 1651 1667 1660 

Tablica 11. Prognoza ludności w wieku 7-15 lat* (dla powiatów, na terenie których znajdują się gminy 
należące do ZNOF) (stan w dniu 31 grudnia) 

Rok 

Powiaty 

nowosolski zielonogórski m. Zielona Góra 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

2025 7 659 3 957 3 702 8 606 4 495 4 111 10 338 5 370 4 968 

2030 6 989 3 627 3 362 5 311 2 759 2 552 9 695 5 112 4 583 

2035 6 533 3 389 3 144 5 010 2 600 2 410 9 047 4 768 4 279 

2040 6 071 3 149 2 922 4 742 2 463 2 279 8 429 4 441 3 988 

2045 5 808 3 014 2 794 4 641 2 410 2 231 8 241 4 342 3 899 

2050 5 693 2 958 2 735 7 006 3 642 3 364 8 402 4 429 3 973 

*Wiek uczniów szkoły podstawowej od roku szkolnego 2017/18 wynosi 7-14 lat. Powyższą prognozę przedstawiono w celach 
poglądowych, odnosi się ona bowiem do grupy funkcjonalnej 7-15 lat.  

Szkoły ponadpodstawowe  

W roku szkolnym 2021/22 w granicach ZNOF działały 42 szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży (bez 
policealnych), tj. 23% ogółu szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w województwie lubuskim. 
Uczęszczało do nich łącznie 12,7 tys. uczniów i stanowili oni 31,5% ogółu uczniów szkół 
ponadpodstawowych dla młodzieży w województwie. 

W tej grupie było 10 branżowych szkół I stopnia (łącznie ze specjalnymi), 1 branżowa szkoła II stopnia, 
15 liceów ogólnokształcących, 2 ogólnokształcące szkoły artystyczne II stopnia (dające uprawnienia 
zawodowe), 11 techników i 3 szkoły specjalne przysposabiające do pracy. 

Wykres 5. Struktura uczniów i absolwentów* szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w roku szkolnym 2021/22 

 

* dotyczy absolwentów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/21 

Szkoły branżowe I stopnia (łącznie ze specjalnymi) 

W roku szkolnym 2017/18 szkoły branżowe I stopnia zastąpiły dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe. 
Od tego momentu liczba szkół branżowych I stopnia nie uległa zmianie i w roku szkolnym 2021/22 
na terenie ZNOF funkcjonowało ich 10 (wobec 53 w województwie lubuskim).  
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W roku szkolnym 2021/22 w szkołach branżowych I stopnia uczyło się 1,6 tys. uczniów, tj. 24,3% ogółu 
uczniów szkół tego typu w województwie.  

Średnia liczba uczniów przypadających na jeden oddział w ZNOF była większa o 2 osoby od przeciętnej 
w województwie. Najwięcej uczniów przypadających na jeden oddział wystąpiło w gminie miejskiej Nowa 
Sól (22), a najmniej w gminie Sulechów (20). Największy odsetek uczniów szkół branżowych I stopnia 
stanowili uczniowie uczący się w Zielonej Górze (52,6% ogółu liczby uczniów szkół branżowych I stopnia 
w ZNOF).  

Tablica 12. Branżowe szkoły I stopnia w roku szkolnym 2021/22 

Wyszczególnienie Ogółem Uczniowie 
Uczniowie na 

1 oddział 
Absolwenci* Nauczyciele 

Lubuskie 53 6688 19 1164 392 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 10 1626 21 328 86 

* dotyczy absolwentów w roku szkolnym 2020/21 

Po zastąpieniu przez szkoły branżowe I stopnia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, 
pierwsi absolwenci weszli na rynek pracy w roku szkolnym 2019/20, a ich liczba wyniosła 249 osób, 
tj. 22,1% ogółu absolwentów szkół branżowych I stopnia w województwie. W roku szkolnym 2020/21 liczba 
absolwentów wyniosła 328 i wzrosła o 31,7% w porównaniu z liczbą absolwentów sprzed roku 
(w województwie wzrost o 3,4%). 

Liczba etatów nauczycieli pracujących w szkołach branżowych I stopnia w roku szkolnym 2021/22 
w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 86, tj. 22,0% ogółu etatów tego typu szkół w województwie. 
W okresie dwóch pierwszych lat funkcjonowania szkół branżowych I stopnia liczba etatów była znacznie 
mniejsza, co wynikało z niskiej liczby uczniów (początkowo funkcjonowały tylko pierwsze klasy). 
Począwszy od roku szkolnego 2019/20 liczba etatów utrzymywała się na zbliżonym poziomie. 

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy  

W roku szkolnym 2021/22 w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym funkcjonowały trzy 
szkoły specjalne przysposabiające do pracy. W ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba nie uległa zmianie 
(w województwie wzrosła z 17 szkół w roku szkolnym 2017/18 do 19 szkół w roku szkolnym 2021/22). 
W roku szkolnym 2021/22 zanotowano 72 uczniów, tj. 19,0% ogółu uczniów szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy w województwie lubuskim. W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/20 
zaobserwowano spadek liczby uczniów szkół specjalnych ogółem w ZNOF o 14,3% (wobec wzrostu 
w województwie o 7,4%). 

Na jeden oddział w tej grupie szkół przypadało średnio trzech uczniów (podobnie w województwie). 
Najwięcej uczniów przypadających na jeden oddział wystąpiło w Zielonej Górze (5), a najmniej w gminie 
Sulechów (2). Największy odsetek uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy stanowili 
uczniowie uczący się w gminie miejskiej Nowa Sól (45,8% ogółu liczby uczniów szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy w ZNOF). 

Tablica 13. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy w roku szkolnym 2021/22 

Wyszczególnienie Ogółem Uczniowie 
Uczniowie na 

1 oddział 
Absolwenci* Nauczyciele 

Lubuskie 19 378 3 68 119 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 3 72 3 17 20 

* dotyczy absolwentów w roku szkolnym 2020/21 

W roku szkolnym 2020/21 absolwenci szkół specjalnych przysposabiających do pracy w ZNOF stanowili 
25,0% ogółu absolwentów tych szkół w województwie lubuskim. Szkoły ukończyło 17 uczniów, tj. o dwóch 
absolwentów mniej w porównaniu z rokiem szkolnym 2019/20.  



Liczba etatów nauczycieli pracujących w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy w roku 
szkolnym 2021/22 w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 20, tj. 16,8% ogółu etatów w tego typu szkołach 
w województwie. 

Szkoły branżowe II stopnia 

W roku szkolnym 2021/22 w granicach ZNOF funkcjonowała jedna szkoła branżowa II stopnia (wobec 
trzech szkół tego typu w województwie lubuskim). Szkoła położona jest w Zielonej Górze i w roku 
szkolnym 2021/22 posiadała jeden oddział (wobec pięciu w województwie). Uczyło się w niej 21 uczniów, 
będących absolwentami szkół branżowych I stopnia. Odsetek uczniów omawianej szkoły stanowił 38,9% 
ogółu uczniów szkół branżowych II stopnia w województwie. Ze względu na krótki okres funkcjonowania, 
w szkole tej nie było jeszcze absolwentów. 

Licea ogólnokształcące (ze specjalnymi) 

W roku szkolnym 2021/22 w ZNOF funkcjonowało 15 liceów ogólnokształcących (wobec 51 
w województwie lubuskim). W okresie 2017-2021 r. liczba szkół wzrosła z 14 do 15 (wobec spadku o trzy 
szkoły w województwie). W roku szkolnym 2021/22 zanotowano 5,0 tys. uczniów, tj. 36,9% ogółu uczniów 
liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim. 

Na jeden oddział analizowanych szkół przypadało średnio 27 uczniów (26 w województwie). Najwięcej 
uczniów przypadających na jeden oddział wystąpiło w szkołach w Nowej Soli (30), a najmniej w liceum 
ogólnokształcącym specjalnym w gminie Zabór (9) i w liceum ogólnokształcącym w gminie Czerwieńsk 
(21). Największy odsetek uczniów liceów ogólnokształcących stanowili uczniowie uczący się w Zielonej 
Górze (76,2% ogółu liczby uczniów liceów ogólnokształcących w ZNOF).  

Tablica 14. Licea ogólnokształcące dla młodzieży w roku szkolnym 2021/22 

Wyszczególnienie 
Obiekty 
ogółem 

Uczniowie 
Uczniowie na 

1 oddział 
Absolwenci* Nauczyciele 

Lubuskie 51 13 564 26 3 003 1048 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 15 5 006 27 1 248 403 

* dotyczy absolwentów w roku szkolnym 2020/21 

W roku szkolnym 2020/21 absolwenci liceów ogólnokształcących w ZNOF stanowili 41,6% ogółu 
absolwentów tychże szkół w województwie lubuskim. W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/20 liczba 
absolwentów liceów ogólnokształcących w ZNOF wzrosła o 22,7%. 

Liczba etatów nauczycieli pracujących w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2021/22 
w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 403, tj. 38,5% ogółu etatów w tego typu szkołach w województwie.  

W roku szkolnym 2021/22 w granicach ZNOF funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, 
w których kształciło się 932 uczniów. W województwie lubuskim było odpowiednio: 21 liceów 
ogólnokształcących dla dorosłych z liczbą uczniów 2385. 

Technika dla młodzieży  

W roku szkolnym 2021/22 w ZNOF działalność edukacyjną prowadziło 11 techników dla młodzieży (wobec 
53 w województwie lubuskim). W latach 2017-2021 liczba szkół w ZNOF utrzymała się na takim samym 
poziomie (w województwie mniej o pięć szkół). W roku szkolnym 2021/22 zanotowano 5,7 tys. uczniów, 
tj. 28,9% ogółu uczniów techników w województwie lubuskim. 

Na jeden oddział analizowanych szkół przypadało średnio 26 uczniów (25 w województwie lubuskim). 
Najwięcej uczniów przypadających na jeden oddział wystąpiło w technikach w Nowej Soli (27), a najmniej 
w gminie Czerwieńsk (7). Największy odsetek uczniów techników stanowili uczniowie uczący się 
w Zielonej Górze (65,1% ogółu liczby uczniów techników w ZNOF).  



Tablica 15. Technika dla młodzieży w roku szkolnym 2021/22 

Wyszczególnienie 
Obiekty 
ogółem 

Uczniowie 
Uczniowie na 1 

oddział 
Absolwenci* Nauczyciele 

Lubuskie 53 19 177 25 3 026 1495 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 11 5 723 26 845 438 

* dotyczy absolwentów w roku szkolnym 2020/21 

W roku szkolnym 2020/21 absolwenci techników w ZNOF stanowili 27,9% ogółu absolwentów tych szkół 
w województwie lubuskim.  

Liczba etatów nauczycieli pracujących w technikach w roku szkolnym 2021/22 w przeliczeniu na pełne 
etaty wyniosła 438, tj. 29,3% ogółu etatów tego typu szkół w województwie. 

Ogólnokształcące szkoły artystyczne II st. (dające uprawnienia zawodowe) 

W roku szkolnym 2021/22 w ZNOF funkcjonowały dwie ogólnokształcące szkoły artystyczne dające 
uprawnienia zawodowe (a w województwie lubuskim trzy). Szkoły te mieszczą się w Zielonej Górze. 
W analizowanym roku szkolnym uczyło się w nich 0,2 tys. uczniów, tj. 61,9% ogółu uczniów 
ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe w województwie lubuskim.  

W roku szkolnym 2020/21 szkołę ukończyło 35 uczniów (wobec 58 absolwentów w województwie 
lubuskim). 

Liczba etatów nauczycieli pracujących w omawianych szkołach w roku szkolnym 2021/22 w przeliczeniu 
na pełne etaty wyniosła 22, tj. 59,5% ogółu etatów tego typu szkół w województwie lubuskim.  

Szkoły policealne  

W roku szkolnym 2021/22 w granicach ZNOF funkcjonowało łącznie 14 szkół policealnych dla młodzieży 
i dorosłych (a w województwie lubuskim 30). Na przestrzeni lat 2017-2021 ich liczba zmniejszyła się 
o siedem szkół (w województwie także spadek – o 14 placówek). W omawianym roku szkolnym uczyło się 
w nich 2,6 tys. uczniów, tj. 45,4% ogółu uczniów szkół policealnych w województwie lubuskim. 
W porównaniu z rokiem szkolnym 2011/12 odnotowano spadek (o 41,3%) liczby uczniów szkól 
policealnych w ZNOF (w województwie o 23,7 %). 

Największy odsetek stanowili uczniowie uczący się w szkołach policealnych w Zielonej Górze (97,7% ogółu 
liczby uczniów szkół policealnych w ZNOF). 

Tablica 16. Szkoły policealne (dla młodzieży i dorosłych) w roku szkolnym 2021/22 

Wyszczególnienie Ogółem Uczniowie 
Uczniowie na 

1 oddział 
Absolwenci* 

Nauczyciele 

Lubuskie 30 5721 24 1562 81 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 14 2 595 23 502 54 

* dotyczy absolwentów w roku szkolnym 2020/21 

W ZNOF na jeden oddział analizowanych szkół przypadało średnio 23 uczniów (wobec 24 
w województwie). Na jeden oddział w szkole policealnej w Nowej Soli przypadało 30 uczniów, natomiast 
w szkołach policealnych w Zielonej Górze liczba uczniów przypadających na jeden oddział wyniosła, 
podobnie jak średnia dla ZNOF – 23 uczniów.  



W roku szkolnym 2020/21 absolwenci szkół policealnych w ZNOF stanowili 32,1% ogółu absolwentów tych 
szkół w województwie lubuskim. W porównaniu z sytuacją sprzed dekady (2010/11) odnotowano spadek 
liczby absolwentów w ZNOF o (66,2%), jak i w województwie (o 26,1 %). 

Liczba etatów nauczycieli pracujących w omawianych szkołach w roku szkolnym 2021/22 w przeliczeniu 
na pełne etaty wyniosła 54 etaty i stanowiła 66,7% ogółu etatów tego typu szkół w województwie 
lubuskim.  

Szkolnictwo wyższe  

W roku akademickim 2021/22 na terenie Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) 
znajdowała się jedna uczelnia wyższa, tj. Uniwersytet Zielonogórski, z wydziałem zamiejscowym 
w Sulechowie (wobec siedmiu uczelni wyższych łącznie w województwie lubuskim).  

Na przestrzeni dekady zaszły zmiany w ilości uczelni wyższych i liczebności studentów. W porównaniu 
z rokiem akademickim 2011/12 na terenie ZNOF liczba uczelni zmniejszyła się o trzy (w województwie 
odnotowano mniej o sześć). Analizując strukturę studiów, liczebność i płeć studentów zaobserwowano, 
że w ciągu ostatnich dziesięciu lat, zarówno na terenie ZNOF, jak i województwa lubuskiego, nastąpiło 
zmniejszenie blisko o połowę liczby studentów ogółem, zarówno na studiach stacjonarnych jak 
i niestacjonarnych.  

W roku akademickim 2021/22 w granicach ZNOF studiowało 9,0 tys. osób, tj. 73,5% ogółu studentów 
w województwie i w porównaniu z rokiem akademickim 2011/12 ich liczba zmniejszyła się o 46,6% 
(w województwie spadek o 48,5%). Kobiety stanowiły ponad połowę studentów w obszarze ZNOF (54,9% - 
wobec 55,4% studiujących kobiet w województwie). W ciągu dekady liczba studentek w ZNOF zmniejszyła 
się o 48,5% (wobec spadku w województwie o 50,8%). 

Tablica 17. Studenci* według formy studiów w roku akademickim 2021/22 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym 

kobiety 

Na studiach 

2011/12* = 100 
stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

Lubuskie 12284 6806 7800 4283 4484 2523 51,5 

Zielonogórsko-Nowosolski 
Obszar Funkcjonalny 9033 4956 5896 3322 3137 1634 53,4 

* łącznie z cudzoziemcami; według rzeczywistego położenia uczelni; **stan w dniu 30 listopada  

Na studiach stacjonarnych studiowało 5,9 tys. osób, tj. 65,3% ogółu studentów w ZNOF, a na studiach 
niestacjonarnych 3,1 tys. osób, tj. 34,7% ogółu studentów na studiach niestacjonarnych w ZNOF.  

Studenci na studiach stacjonarnych stanowili 75,6% ogółu studentów na studiach stacjonarnych 
w województwie, a na niestacjonarnych 67,0% ogółu studentów na studiach niestacjonarnych 
w województwie. W porównaniu do sytuacji sprzed dziesięciu lat liczba studentów na studiach 
stacjonarnych zmniejszyła się o 45,8%, a na studiach niestacjonarnych o 48,2% - w województwie 
analogiczne spadki wyniosły 46,1% i 52,3%. 



Wykres 6. Studenci (łącznie z cudzoziemcami) według grup kierunków kształcenia* w ZNOF w roku 
akademickim 2021/22  

 
*Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013). 

W roku akademickim 2021/22 na Uniwersytecie Zielonogórskim, najwięcej osób studiowało kierunki 
z grupy biznes administracja i prawo – 1,8 tys. osób (tj. 20,3% ogółu studentów tej uczelni). Następnie 
z grupy: technika, przemysł i budownictwo – 1,7 tys. osób (18,9%), nauki społeczne, dziennikarstwo 
i informacja – 1,4 tys. osób (16,0%). Na kolejnych lokatach uplasowały się kierunki z grupy nauk 
humanistycznych i sztuki – 0,9 tys. osób (9,7%), zdrowia i opieki społecznej oraz technologii 
teleinformacyjnych – po 0,8 tys. osób (odpowiednio 9,3% oraz 9,1%). Kierunki z grupy kształcenie 
studiowało 0,7 tys. (7,6%), usługi oraz nauki przyrodnicze, matematykę i statystykę po 0,2 tys. osób 
(odpowiednio 2,6% oraz 2,0%).  

Na terenie ZNOF w 2021 r. uczelnie wyższe ukończyło 2,2 tys. osób, tj. 76,4% ogółu absolwentów 
w województwie lubuskim. W ciągu dekady liczba absolwentów zmniejszyła się o ponad połowę, zarówno 
w obszarze ZNOF (o 55,6%), jak i w województwie lubuskim (o 58,7%). 

Tablica 18. Absolwenci* według formy studiów w 2021 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym 

kobiety 

Na studiach 

2010/11** = 
100 

stacjonarnych niestacjonarnych 

razem 
w tym 

kobiety 
razem 

w tym 
kobiety 

Lubuskie 2848 1702 1758 1061 1090 641 41,3 

Zielonogórsko-Nowosolski 
Obszar Funkcjonalny 2175 1284 1415 855 760 429 44,4 

* Absolwenci (łącznie z cudzoziemcami), którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów w 2021 r.; według rzeczywistego 
położenia uczelni; **Absolwenci, którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów w roku akademickim 2010/2011 

Kobiety stanowiły 59,0% ogółu absolwentów w ZNOF (wobec 58,9% kobiet – absolwentek 
w województwie). Na przestrzeni dziesięciu lat liczba kobiet kończących uczelnie wyższe zmniejszyła się 
o 59,3% (wobec spadku w województwie o 62,3%). 

Absolwenci studiów stacjonarnych stanowili 80,5% ogółu absolwentów studiów stacjonarnych 
w województwie, a studiów niestacjonarnych 69,7% ogółu absolwentów studiów niestacjonarnych 
w województwie. W porównaniu do sytuacji sprzed dekady liczba absolwentów studiów stacjonarnych 
zmniejszyła się o 48,1%, a absolwentów niestacjonarnych o 64,9% - w województwie analogiczne spadki: 
o 51,9% i o 66,4%. 
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Wykres 7. Absolwenci (łącznie z cudzoziemcami) według grup kierunków kształcenia* w ZNOF w 2021 r. 

 
*Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013). 

Biorąc pod uwagę profil studiów, najwięcej osób ukończyło studia na kierunkach z grupy biznes, 
administracja i prawo – 456 osób (tj. 21,0% ogółu absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego). 
Następnie z grupy technika, przemysł i budownictwo – 432 osoby (19,9%), nauki społeczne, 
dziennikarstwo i informacja – 322 osoby (14,8%) oraz kształcenie – 253 osoby (11,6%). W granicach 6-9% 
stanowili absolwenci kierunków z grup: nauki humanistyczne i sztuka, technologie teleinformacyjne oraz 
zdrowie i opieka społeczna. 

Spośród kobiet, najwięcej ukończyło kierunki z grupy biznes, administracja i prawo – 24,5% , nauki 
społeczne, dziennikarstwo i informacja – 18,1%, kształcenie – 15,3% oraz nauki humanistyczne i sztuka – 
11,2%. Kobiet, które ukończyły studia na kierunkach z grupy technika, przemysł i budownictwo, zdrowie 
i opieka społeczna było po 9,0% w każdej z grup. Natomiast wśród mężczyzn najwięcej ukończyło 
kierunki z grupy technika, przemysł i budownictwo (35,2%), technologie teleinformacyjne (16,1%) oraz 
biznes, administracja i prawo (15,8%). Kolejne miejsce zajęły kierunki z grupy informacja (10,1%), 
następnie kształcenie oraz nauki humanistyczne i sztuka (nieco ponad 6% w każdej). 

W roku akademickim 2021/22 na Uniwersytecie Zielonogórskim studiowało 104 studentów cudzoziemców 
i stanowili oni największą liczbę cudzoziemców studiujących w województwie lubuskim (61,9%). 
W porównaniu z rokiem akademickim 2011/12 liczba studentów cudzoziemców wzrosła trzykrotnie. 
Kobiety stanowiły 58,7% ogółu studentów cudzoziemców na uczelni zielonogórskiej (i 64,2% ogółu kobiet 
cudzoziemek studiujących w województwie). Ze względu na formę studiów, większość wybierała studia 
stacjonarne (90,4%). W 2021 roku Uniwersytet Zielonogórski ukończyło 19 absolwentów (wobec 31 
absolwentów cudzoziemców w województwie lubuskim). 

Najliczniejszą grupę stanowili studenci pochodzący z krajów europejskich – 91 osób (87,5%). Wśród nich 
najwięcej było studentów z Ukrainy – 62 osoby (59,6%). Kolejną grupę stanowili studenci pochodzący 
z Białorusi (15,4%), Hiszpanii (8,7%), Turcji (3,8%), z Chin (2,9%) i Wietnamu (2,1%). 

W roku akademickim 2021/22 w lubuskich uczelniach zatrudnionych było 1,3 tys. nauczycieli 
akademickich. 

Najliczniejszą grupę stanowili adiunkci – 540 osób, tj. 40,9% ogółu nauczycieli akademickich. 
Profesorowie – 393 osoby – stanowili 29,8% ogółu nauczycieli akademickich. Wśród nich 127 osób 
posiadało tytuł naukowy profesora, tj. 32,3% ogółu profesorów w lubuskich uczelniach. Na stanowisku 
asystenta zatrudnionych było 56 osób, tj. 4,2% ogółu nauczycieli akademickich. 
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Ochrona zdrowia 

W 2021 r. w ZNOF w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 175 przychodni 
(tj. 30,5% ogółu przychodni w województwie lubuskim) i 33 praktyk lekarskich (tj. 22,8% ogółu praktyk 
lekarskich w województwie), które świadczyły usługi w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki 
zdrowotnej. W 2021 r. udzielono 2045,5 tys. porad lekarskich, które stanowiły 31,5% ogółu porad 
lekarskich udzielonych w województwie. W porównaniu z 2012 r. w ZNOF udzielono o 91,0 tys. porad 
więcej (wobec zwiększenia liczby porad lekarskich w województwie o 199,0 tys.). Natomiast porównanie 
liczby udzielonych porad do roku poprzedzającego pandemię Covid-19 (2019 r.) ukazuje zmniejszenie 
liczby udzielonych porad lekarskich zarówno na terytorium ZNOF (o 49,7 tys. mniej), jak i w województwie 
(o 278,1 tys. mniej).  

Tablica 19. Liczba udzielonych porad lekarskich  

Wyszczególnienie 
2012 2019 2020 2021 

w tys. 

Lubuskie 6284,6 6761,7 5871,0 6483,6 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 1954,6 2095,3 1878,6 2045,5 

W 2021 r. na 1 mieszkańca przypadło średnio 9 porad lekarskich, a w 2012 r. było to 8 porad lekarskich 
(w województwie odpowiednio: 7 i 6 porad lekarskich średnio na jednego mieszkańca). Najwięcej porad 
na 1 mieszkańca udzielono w Nowej Soli (10 porad), a najmniej w gminie Zabór (1 porada). 

Tablica 20. Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2021 r. 

Wyszczególnienie Przychodnie 
Praktyki 
lekarskie 

Liczba 
ludności na 
1 podmiot 

Porady 
lekarskie* 

w tys. 

Liczba porad na 
1 mieszkańca 

2012 2021 

Lubuskie 574 145 1 371 6483,6 6 7 

Zielonogórsko-Nowosolski 
Obszar Funkcjonalny 175 33 1 153 2045,5 8 9 

Gminy:       

m. Nowa Sól  34 1 1 045 383,8 8 10 

Otyń  3 - 2 335 25,1 3 4 

Czerwieńsk  4 - 2 507 30,3 3 3 

Nowogród Bobrzański  6 - 1 511 26,8 3 3 

Sulechów  11 4 1 735 227,1 6 9 

Świdnica  2 1 2 257 22,0 1 3 

Zabór  2 1 1 533 6,7 2 1 

m. Zielona Góra  113 26 1 005 1324,0 10 9 

*Porady lekarskie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej łącznie z nocną i świąteczną opieką zdrowotną. Bez 
porad z izb przyjęć udzielanych pacjentom niehospitalizowanym. 

  



Mapa 5. Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2021 r. 

 

Liczba podmiotów ambulatoryjnych (tj. przychodnie łącznie z praktykami lekarskimi) zmniejszyła się 
z 216 podmiotów w 2012 r. do 208 w 2021 r. (także w województwie zanotowano zmniejszenie ich liczby 
z 784 w 2012 r. do 719 w 2021 r.). Na jeden podmiot średnio przypadało 1153 mieszkańców (tj. o 218 osób 
mniej niż w województwie). W porównaniu z 2012 r. średnia liczba ludności przypadająca na jeden 
podmiot wzrosła na terenie ZNOF (o 35 osób ) jak i w województwie (o 66 osób).  

Wykres 8. Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną  

 

W 2021 r. mieszkańcy ZNOF posiadali do dyspozycji 80 aptek ogólnodostępnych i 8 punktów aptecznych. 
W porównaniu z 2012 r. w ZNOF działało o 3 apteki mniej, a punkty apteczne utrzymały się w takiej samej 
ilości.  

W 2021 r. w aptekach i punktach aptecznych na terenie ZNOF pracowało łącznie 160 farmaceutów, 
tj. 29,3% ogółu farmaceutów pracujących w aptekach i punktach aptecznych łącznie w województwie 
lubuskim. W porównaniu z 2012 r. liczba farmaceutów zwiększyła się o 19 osób. 

Tablica 21. Apteki ogólnodostępne łącznie z punktami aptecznymi  

Wyszczególnienie 

Apteki Pracujący farmaceuci 

rok 

2012 2021 2012 2021 

Lubuskie 346 334 510 546 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny 91 88 141 160 
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Kultura i dziedzictwo regionalne 

W 2021 r. w obszarze ZNOF działalność prowadziły 42 biblioteki publiczne (łącznie z filiami), tj. 16,6% 
wszystkich bibliotek w województwie. W porównaniu z 2011 r. ich liczba zwiększyła się o 1 bibliotekę 
(wobec spadku w województwie o 13).  

Analizując liczbę czytelników w ciągu roku należy wziąć pod uwagę sytuację pandemii Covid-19 
i obostrzenia nałożone na placówki świadczące usługi w zakresie kultury. W 2021 r. liczba czytelników 
w porównaniu z rokiem 2011 zmniejszyła się o 37,6% (wobec spadku w województwie o 41,3%). 
Porównanie liczby czytelników w roku poprzedzającego pandemię (tj. 2019 r.) z 2011 r. wskazuje spadek 
w ZNOF o 17,1%, a w województwie o 22,4%. 

Tablica 22. Biblioteki publiczne i czytelnicy 

Wyszczególnienie 

Biblioteki 
i filie 

Czytelnicy* 

2021 2011 2019 2020 2021 

obiekty w tys. 2011 = 100 ZNOF = 100 

Lubuskie 
241 177,0 137,3 108,6 103,8 58,7 . 

Zielonogórsko-Nowosolski 
Obszar Funkcjonalny 40 42,3 35,1 27,4 26,4 62,4 100,0 

Gminy:  
       

m. Nowa Sól 
2 6,5 5,3 4,3 4,0 61,7 15,2 

Otyń 
2 0,6 0,3 0,3 0,4 56,8 1,4 

Czerwieńsk 
5 1,4 1,1 1,0 1,0 76,2 3,9 

Nowogród Bobrzański 
3 1,3 1,4 1,3 1,1 83,0 4,2 

Sulechów 
6 5,3 4,7 4,0 4,1 77,2 15,6 

Świdnica 
2 0,4 0,4 0,5 0,5 123,4 1,9 

Zabór 
1 0,4 0,5 0,4 0,5 107,1 1,8 

m. Zielona Góra 
19 26,3 21,3 15,7 14,8 56,4 56,1 

*w ciągu roku 

  



Tablica 23. Czytelnictwo w 2021 r. 

Wyszczególnienie 
Księgozbiór w tys. 

woluminów 
Wypożyczenia w tys. 

woluminów 
Wypożyczenia na 

1 czytelnika 

Lubuskie 3897,8 1969,5 19 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 1238,4 514,8 19 

Gminy:     

m. Nowa Sól 99,2 105,2 26 

Otyń 16,4 3,5 10 

Czerwieńsk 41,6 13,7 13 

Nowogród Bobrzański 25,4 16,8 15 

Sulechów 76,6 79,9 19 

Świdnica 12,3 3,6 7 

Zabór 16,7 11,7 25 

m. Zielona Góra 950,2 280,5 19 

W 2021 r. księgozbiór bibliotek na obszarze ZNOF wyniósł 1238,4 tys. woluminów i stanowił 31,8% ogółu 
woluminów w województwie. W ciągu dekady wzrósł o 53,0% (wobec wzrostu w województwie o 2,7%). 
Liczba wypożyczeń księgozbioru na jednego czytelnika wyniosła tak jak w województwie 19. Najwięcej 
wypożyczeń księgozbioru na jednego czytelnika odnotowano w gminie miejskiej Nowa Sól (26 
woluminów), a najmniej w gminie Świdnica (7). 

Wykres 9. Czytelnicy w ZNOF w latach 2011-2021 ( w tys.) 

 

Istotną rolę w kreowaniu aktywności kulturalnej pełnią różnego rodzaju ośrodki kultury. Na terenie ZNOF 
w 2021 r. funkcjonowało łącznie 10 centrów, domów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic (wobec 77 
obiektów tego typu w województwie lubuskim). W porównaniu z 2011 r. ich liczba zwiększyła się 
o 1 placówkę (w województwie wystąpił spadek o 2 placówki). W 2021 r. ww. instytucje zorganizowały 766 
imprez kulturalnych, tj. 20,1% ogółu imprez w województwie lubuskim. W porównaniu z 2011 r. liczba 
imprez zmniejszyła się o 14,6% (wobec spadku o 35,1% w województwie). Analizując działalność 
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niniejszych placówek w 2019 r. tj. przed wystąpieniem pandemii Covid-19, notuje się, w porównaniu 
z 2011 r. zmniejszenie liczby imprez o 6,1% (w województwie wzrost o 1,2%). 

Tablica 24. Działalność centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic 

Wyszczególnienie 
Obiekty Zorganizowane imprezy kulturalne 

2021 2011 2019 2020 2021 

Lubuskie 77 5952 6026 3485 3862 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny 10 897 842 492 766 

W 2021 r. w różnego rodzaju imprezach zorganizowanych przez instytucje kultury w ZNOF uczestniczyło 
80,0 tys. ludności, tj. 17,7% ogółu uczestników imprez w województwie lubuskim. W porównaniu z 2011 r. 
ich liczba była mniejsza o 47,9% (wobec mniejszej liczby uczestników w województwie o 50,3%). 
Natomiast inaczej przedstawia się sytuacja ludności uczestniczącej w imprezach kulturalnych w roku 
poprzedzającym pandemię Covid-19. W 2019 r. w porównaniu z 2011 r. zaobserwowano wzrost liczby 
uczestników w różnego rodzaju imprezach kulturalnych organizowanych w ZNOF (o 63,8%), 
jak i na terenie województwa (o 24,3%).  

Tablica 25. Uczestnicy imprez kulturalnych organizowanych przez centra, domy i ośrodki kultury, kluby 
i świetlice 

Wyszczególnienie 

Uczestnicy imprez kulturalnych 

2011 2019 2020 2021 

w tys. 

Lubuskie 907,2 1127,5 344,3 450,9 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny 153,5 251,6 81,5 80,0 

W 2021 r. na terenie ZNOF działalność prowadziły 94 grupy artystyczne, tj. 25,2% ogółu grup artystycznych 
w województwie lubuskim. Ich liczba wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 8,8% (wobec niewielkiego wzrostu 
w województwie – o 0,8%). Porównując rok poprzedzający pandemię Covid-19 z 2011 r., zauważamy wzrost 
liczby grup artystycznych zarówno w granicach ZNOF (o 60,3%), jak i w województwie lubuskim (o 21,6%). 
Można zatem przypuszczać, że wśród mieszkańców analizowanego obszaru rośnie zainteresowanie takim 
rodzajem aktywności kulturalnej.  

Do najbardziej popularnych grup artystycznych w 2021 r. należały: teatralne (24 grupy wobec 54 grup 
w województwie); taneczne (21 wobec 104 w województwie); wokalne łącznie z chórami (18 wobec 90 
w województwie) i folklorystyczne (17 wobec 44 grup w województwie). Skupiały one łącznie 1,2 tys. 
członków, tj. 21,6% ogółu osób należących do grup artystycznych w województwie lubuskim. Ich liczba 
wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 8,2% (wobec spadku w województwie o 3,3%). Natomiast zestawienie 
łącznej liczby członków w różnorodnych grupach artystycznych w 2019 r. z ich liczbą w 2011 r. ukazuje 
wzrost tej zbiorowości zarówno na terenie ZNOF (o 44,2%), jak i w województwie (o 17,9%). 

W granicach ZNOF znajdują się także instytucje kultury, jak filharmonia i teatr dramatyczny – po jednym 
obiekcie w Zielonej Górze (spośród 2 filharmonii i 2 teatrów dramatycznych w województwie) oraz 6 
muzeów łącznie z oddziałami – po dwie instytucje w Zielonej Górze, Nowej Soli i w Świdnicy (spośród 17 
muzeów w województwie). 

W 2021 r. w Filharmonii Zielonogórskiej odbyło się (w stałej sali) 57 przedstawień i koncertów łącznie, 
które obejrzało i wysłuchało 19,5 tys. widzów. Przedstawienia i koncerty stanowiły 23,8% ogółu 
przedstawień i koncertów w województwie, a liczba odbiorców 45,0% ogółu widzów i słuchaczy 
w województwie lubuskim. W 2021 r. w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze wystawiono (w stałej sali 
teatralnej) 139 przedstawień teatralnych, które obejrzało 15,7 tys. widzów. Przedstawienia stanowiły 
55,4% ogółu przedstawień w województwie, a liczba widzów 38,9% ogółu widzów w województwie 
lubuskim.  

W porównaniu z 2011 r. obserwuje się zwiększenie liczby odbiorców przedstawień i koncertów 
oferowanych przez filharmonię – o 1,2%, a w województwie o 25,1%. Zestawienie liczby widzów z roku 
poprzedzającego pandemię (tj. 2019 r.) z rokiem 2011 wskazuje na wzrost odbiorców tej formy sztuki 
o 32,0%. Inne zachowania widzów zanotowano w odniesieniu do oglądania sztuk teatralnych. Liczba 



widzów zmniejszyła się w porównaniu z 2011 r. (o 59,4%, wobec spadku w województwie o 60,6%). 
W 2019 r. liczba widzów sztuk teatralnych w ZNOF zmniejszyła się w stosunku do 2011 r. o 4,4%.  

Tablica 26. Uczestnicy w przedstawieniach, koncertach, seansach kinowych i zwiedzający wystawy w ZNOF 

Wyszczególnienie 

Uczestnicy 

2011 2019 2020 2021 

w tys. 

Filharmonia* 19,3 25,5 13,6 19,5 

Teatr* 38,5 36,8 22,3 15,7 

Muzea** 91,8 96,1 35,6 91,4 

Kina*** 529,1 667,2 194,2 275,9 

*w stałych salach ; **łącznie z oddziałami; ***w kinach stałych 

Położone na terenie ZNOF muzea odwiedziło w 2021 r. 91,4 tys. osób, tj. 45,6% ogółu zwiedzających muzea 
w województwie lubuskim. W porównaniu z 2011 r. liczba osób zwiedzających muzea zmniejszyła się 
o 0,4% (wobec jej spadku w województwie o 4,1%). Natomiast analizując sytuację sprzed pandemii Covid-
19, tj. liczba zwiedzających muzea w 2019 r. wzrosła w porównaniu z 2011 r. zarówno w obrębie ZNOF 
(o 4,7%), jak i w województwie (o 19,6%). 

W 2021 r. w ZNOF funkcjonowały 2 kina stałe (spośród 13 w województwie lubuskim). W 2021 r. kina 
wyemitowały 9,9 tys. seansów filmowych, które obejrzało 275,9 tys. osób, tj. 48,4% ogółu widzów w kinach 
w województwie. W porównaniu z 2011 r. zmniejszyła się liczba seansów, jak i widzów odpowiednio 
o 47,5% i 47,8% (w województwie spadek liczby seansów o 24,4% i spadek widzów o 38,3%). W roku 
poprzedzającym pandemię Covid-19 wystąpił wzrost liczby widzów w kinach w porównaniu z 2011 r., 
zarówno na terenie ZNOF (o 26,1%), jak i w województwie (o 44,6%). 

Wykres 10. Korzystający z instytucji kultury na 1000 ludności 

 

Sport 

W podejmowaniu aktywności fizycznej znaczącą rolę odgrywa dostęp do obiektów sportowych.  

Ze względu na cykliczne pozyskiwanie danych z zakresu obiektów sportowych (co cztery lata) 
w niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje z tego obszaru za 2018 r. 

W 2018 r. na terenie Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego znajdowało się 8 stadionów 
(wobec 71 takich obiektów w województwie lubuskim), 40 boisk piłkarskich (wobec 311 w województwie), 
12 boisk uniwersalnych o charakterze wielozadaniowym (wobec 77 w województwie), 17 hal sportowych 
o wymiarach od 36x19 m (wobec 35 w województwie), ponadto sale gimnastyczne o wymiarach poniżej 
36x19 m i sale pomocnicze – łącznie 7 obiektów (w województwie 30) oraz 3 pływalnie kryte (wobec 11 
w województwie lubuskim). 

W porównaniu z 2014 r. zwiększyła się liczba hal sportowych i sal gimnastycznych. Na terenie ZNOF liczba 
hal sportowych o wymiarach od 36x19 m wzrosła o 9 obiektów (wobec wzrostu w województwie 
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o 7 obiektów). Przybyło także sal gimnastycznych o wymiarach poniżej 36x19 m łącznie z salami 
pomocniczymi – o 3 obiekty więcej niż w 2014 r. (w województwie przybyły 4 takie obiekty). Listę 
zwiększonej liczby obiektów zamykają pływalnie kryte – w ZNOF w porównaniu z 2014 r. przybyła 
1 pływalnia kryta, natomiast w województwie lubuskim w tym czasie liczba pływalni krytych uległa 
zmniejszeniu o 1 obiekt. 

Zmniejszenie ilości obiektów sportowych w porównaniu z 2014 r. zaobserwowano w zakresie boisk 
i stadionów. Na przestrzeni czterech lat w granicach ZNOF ubyło 10 boisk uniwersalnych (w województwie 
w tym czasie o 3 boiska uniwersalne mniej), 6 boisk piłkarskich (w województwie o 47 mniej) i 2 stadiony 
(wobec zmniejszenia ich liczby o 6 obiektów w województwie). 

Ze względu na specyfikę pozyskiwania danych o klubach sportowych, zaprezentowano je według 
powiatów, z których część gmin należy do Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dane 
pozyskiwane są co dwa lata i odnoszą się do 2020 r. 

W 2020 r. mieszkańcy wymienionych powiatów mogli podejmować aktywności fizyczne w klubach 
sportowych. W porównaniu z 2014 r. liczba klubów zmniejszyła się w 2 powiatach – nowosolskim 
i zielonogórskim (w każdym o 3 kluby mniej). Natomiast zwiększyła się w tym czasie liczba klubów 
sportowych w Zielonej Górze (o 12 więcej). W województwie lubuskim liczba klubów sportowych uległa 
zmniejszeniu z 426 klubów w 2014 r. do 412 klubów w 2020 r. 

Na przestrzeni 6 lat zmniejszyła się liczba sekcji sportowych – w powiecie nowosolskim (o 18 sekcji 
mniej) i w powiecie zielonogórskim (o 3 sekcje mniej). Natomiast, wraz ze wzrostem liczby klubów 
sportowych, zwiększyła się ilość sekcji sportowych w Zielonej Górze (o 4 sekcje więcej). W województwie 
lubuskim zanotowano spadek liczby sekcji sportowych (o 82 w porównaniu z  2014 r.). 

W porównaniu z 2014 r. zmniejszyła się liczba osób ćwiczących w powiecie nowosolskim (o 12,1%) 
i w powiecie zielonogórskim (o 2,2%). Jednocześnie w obu powiatach odnotowano wzrost liczby 
ćwiczących kobiet (odpowiednio o 2,6% i o 26,4%) i zmniejszenie liczby ćwiczących mężczyzn 
(odpowiednio o 16,4% i o 11,0%). Wzrost liczby osób ćwiczących w klubach sportowych wystąpił 
w Zielonej Górze (o 42,7% więcej niż w 2014 r.). Przybyło tam ćwiczących kobiet (o 77,7% więcej), 
jak i mężczyzn (o 28,9% więcej).  

W 2020 r. w porównaniu z 2014 r. zaobserwowano także wzrost liczby trenerów sportowych. W Zielonej 
Górze ich liczba wzrosła z 86 trenerów w 2014 do 167 w 2020 r., a także w powiatach zielonogórskim 
(z 44 do 65 trenerów w 2020 r.) i nowosolskim (z 27 do 55 trenerów). W województwie lubuskim na 
przestrzeni 6 lat liczba trenerów sportowych ogółem wzrosła o 84,4%.  

W odniesieniu do instruktorów sportowych zanotowano zmniejszenie ich liczby, poza miastem na 
prawach powiatu – Zielona Góra, gdzie instruktorów sportowych przybyło (ze 103 w 2014 r. do 134 
w 2020 r.). Liczba instruktorów zmniejszyła się w powiecie zielonogórskim (z 69 do 30) i w powiecie 
nowosolskim (z 53 do 20 instruktorów w 2020 r.). W województwie lubuskim wystąpił spadek liczby 
instruktorów sportowych o 35,1% 

  



Tablica 27. Kluby sportowe w 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Kluby sportowe 

ogółem sekcje 

ćwiczący w klubach 

ogółem kobiety mężczyźni 

 2014 = 100  2014 = 100  2014 = 100 

Lubuskie 412 576 25883 105,8 16871 100,5 7212 122,2 

Powiaty:         

nowosolski 27 32 1481 87,9 1086 83,6 395 102,6 

zielonogórski 41 69 2381 97,8 1654 89 727 126,4 

m. Zielona Góra 55 79 5474 142,7 3551 128,9 1923 177,7 

Polityka społeczna (opieka nad dzieckiem i rodziną) 

Rządowy program „Rodzina 500 plus” zapoczątkowany w kwietniu 2016 r. jest długofalowym wsparciem 
kierowanym przede wszystkim do rodzin naturalnych, a le również do rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500 plus”, od 1 lipca 2019 r. 
świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu 
na dochód osiągany przez rodzinę.  

W 2021 r. świadczeniem wychowawczym w wysokości 500 zł miesięcznie objęto ok. 49,4 tys. dzieci 
(w wieku do 18 lat). Było to o 182 dzieci więcej w porównaniu z 2020 r.  

Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych w tych powiatach wyniosły 307,9 mln zł i wzrosły 
nieznacznie (o 0,2%) w porównaniu z poprzednim rokiem (w 2020 r. – 307,3 mln zł.).  

Tablica 28. Świadczenie wychowawcze 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Wydatki na świadczenia wychowawcze w tys. zł       

Powiat nowosolski 64 658,1 83 910,9 83 325,6 

Powiat zielonogórski 58 789,4 78 683,1 78 772,1 

Powiat m. Zielona Góra 103 250,2 144 716,6 145 757,3 

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które rodziny otrzymują 
świadczenie wychowawcze       

Powiat nowosolski 
7 810a 
12 130 13 303 13 198 

Powiat zielonogórski 
6 827a 
11 766 12 437 12 543 

Powiat m. Zielona Góra 
10 903a 
20 267 23 430 23 611 

a Dane dotyczą okresu: w liczniku – od 1 stycznia do 30 czerwca, w mianowniku – od 1 lipca do 31 grudnia. 

Zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia 2021 r. liczba dzieci ogółem umieszczonych w pieczy zastępczej 
w powiecie nowosolskim, zielonogórskim i Zielonej Górze wyniosła 708 (w 2020 r. – 658), z tego 105 



przebywało w 9 placówkach pieczy instytucjonalnej, zaś 603 w 395 podmiotach pieczy rodzinnej 
(rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka).  

W 2021 r. przeciętna miesięczna liczba dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, na 
które pobierany był dodatek wychowawczy wyniosła 485. W pozostałych placówkach przeciętna 
miesięczna liczba dzieci, na które pobierany był dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 
to 114. Wydatki z tytułu wypłaty dodatku wychowawczego (2 920,5 tys. zł) wzrosły o 6,1% w porównaniu 
z rokiem poprzednim (w 2020 r. – 2 753,2 tys. zł), natomiast wydatki z tytułu wypłaty dodatku w wysokości 
świadczenia wychowawczego (687,8 tys. zł) wzrosły o 12,2% w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2020 r. 
– 613,1 tys. zł). 

Wykres 11. Dzieci w pieczy zastępczej* 

 
* Dane obejmują powiat nowosolski, powiat zielonogórski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra. 

Karta Dużej Rodziny, to projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który oferuje rodzinom 
wielodzietnym tj. przynajmniej z trójką dzieci, system zniżek oraz dodatkowych uprawnień przy 
korzystaniu z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej na terenie całego kraju. Po nowelizacji 
ustawy, od 1 stycznia 2019 r. prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom i małżonkom rodziców, 
którzy mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. W 2021 r. 
łączna liczba rodzin w powiecie nowosolskim, zielonogórskim i Zielonej Górze, które posiadały Kartę 
wyniosła 6,9 tys. tj. o 12,1% więcej niż w 2020 r. (6,2 tys.).  

W ramach programu „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka, rozpoczynającego rok szkolny 
wypłacane jest jeden raz w roku świadczenie na wyprawkę szkolną. Wynosi ono 300 zł i jest niezależne 
od dochodu uzyskiwanego przez rodzinę. Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które kontynuuje 
naukę w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 
ukończenia 24 lat. To świadczenie w 2021 r. wypłacono 27,5 tys. dzieci i osób uczących się, które 
zamieszkiwały ZNOF, tj. o 3,6% więcej niż w 2020 r. (26,5 tys.). Kwota świadczeń „Dobry Start” wypłaconych 
w 2021 r. wyniosła 8 248,8 tys. zł i wzrosła o 3,8% w porównaniu z poprzednim rokiem (w 2020 r. – 
7 950,2 tys. zł).  

Wśród świadczeń rodzinnych dominującą pozycję stanowią zasiłki rodzinne. Przyznanie prawa do zasiłku 
rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Kwoty kryteriów dochodowych 
uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych są 
weryfikowane co 3 lata. Wcześniejsza weryfikacja miała miejsce w 2018 r., kolejna przypadła na 2021 r. 
(a weszła w życie od początku 2022 r.). 

Rodzin pobierających zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ZNOF było 2,9 tys., o 22,9% mniej niż w 2020 r. 
(3,7 tys.). Spadek liczby rodzin pobierających zasiłki rodzinne związany jest m.in. z wysokością kryterium 
dochodowego, które było niezmienne od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. W 2021 r. na zasiłki 
rodzinne (wraz z dodatkami) wydatkowano kwotę 12 871 tys. zł i była ona o 20,5% niższa niż w 2020 r. 
(16 197 tys. zł).  
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Wykres 12. Rodziny według typów w 2021 r. a (dane wstępne NSP2021) 

 
a Dane obejmują powiat nowosolski, powiat zielonogórski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra. 

Według danych NSP2021 powiat nowosolski, powiat zielonogórski i Zieloną Górę zamieszkiwało łącznie 
80,9 tys. rodzin, tj. ok. 30% ogółu rodzin w województwie lubuskim. Wśród nich było: 55,9 tys. małżeństw, 
6,1 tys. związków niesformalizowanych, 15,6 tys. matek z dziećmi i 3,2 tys. ojców z dziećmi.  

W 2021 r. w omawianych powiatach najczęściej pomocy społecznej udzielano z powodu ubóstwa, które 
było przyczyną przyznania świadczenia dla 3,7 tys. rodzin (o 78 mniej niż w 2020 r.), tj. 23,5% ogółu rodzin 
korzystających z pomocy środowiskowej. Podobna liczba rodzin – ok. 3,7 tys. (o 91 mniej niż w 2020 r.) 
otrzymała pomoc z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby (23,3% ogółu). Dla 20,7% rodzin przyczyną 
udzielenia pomocy była niepełnosprawność (3,3 tys. rodzin – o 24 mniej), natomiast 12,7% rodzin 
otrzymało pomoc z powodu bezrobocia (2,0 tys. rodzin – o 49 mniej). Innymi powodami udzielenia 
pomocy były: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego (7,9% rodzin), alkoholizm (3,9%), potrzeba ochrony macierzyństwa (2,7%) czy bezdomność 
(2,1%). 

Środowiskowa pomoc społeczna zrealizowana w 2021 r. w ZNOF na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej została skierowana do 4,3 tys. gospodarstw domowych i objęła 7,3 tys. beneficjentów. Liczba 
beneficjentów była o 0,6 tys. mniejsza niż w 2020 r. oraz o 5,5 tys. mniejsza niż 2011 r. Zasięg korzystania 
z pomocy społecznej, czyli udział beneficjentów w ogólnej liczbie ludności ZNOF zmniejszył się w ujęciu 
rocznym z 3,3% do 3,1%, natomiast w odniesieniu do 2011 r. spadł o 2,7 p. proc. 

W ZNOF występuje wyraźne gminne zróżnicowanie zasięgu korzystania z pomocy społecznej osób 
i gospodarstw domowych. W 2021 r. najczęściej z pomocy społecznej korzystała ludność w gminach: 
Świdnica (6,0% ogólnej liczby mieszkańców), Nowogród Bobrzański (5,0%) i Otyń (4,1%). Z kolei najmniej 
korzystających odnotowano w Zielonej Górze (2,4%) i gminie Zabór (2,6%).  

Wykres 13. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności 
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Tablica 29. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w ZNOF 

Wyszczególnienie 2011 2020 2021 

Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny  5 424 4 462 4 273 

Gminy:      
Czerwieńsk  455 234 197 

m. Nowa Sól  1 032 896 861 

Nowogród Bobrzański  390 261 237 

Otyń  299 146 158 

Sulechów  696 554 524 

Świdnica  264 235 222 

Zabór  147 96 73 

m. Zielona Góra  2 141 2 040 2 001 

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny  12 796 7 947 7 315 

Gminy:      
Czerwieńsk  1 232 484 359 

m. Nowa Sól  2 198 1 459 1 329 

Nowogród Bobrzański  1 121 507 449 

Otyń  838 279 287 

Sulechów  1 933 1 088 972 

Świdnica  779 458 408 

Zabór  367 149 120 

m. Zielona Góra  4 328 3 523 3 391 

W 2021 r. w ZNOF funkcjonowało 38 żłobków i 4 kluby dziecięce. Oznacza to ponad 4,5-krotny wzrost 
liczby żłobków i 4-krotny wzrost liczby klubów dziecięcych w porównaniu z 2012 r. W rezultacie 
we wszystkich gminach ZNOF działała przynajmniej jedna placówka sprawująca opiekę nad dziećmi 
w wieku do lat 3. Najwięcej takich placówek działało w Zielonej Górze (27), a najmniej w gminach Otyń, 
Czerwieńsk i Zabór (po 1). W analizowanych latach liczba miejsc we wszystkich placówkach opieki nad 
małymi dziećmi wzrosła 3-krotnie – z 0,7 tys. w 2012 r. do 2,1 tys. w 2021 r. W końcu 2021 r. żłobkach 
i klubach dziecięcych przebywało łącznie 1,8 tys. dzieci, a w ciągu całego roku opieką objęto 2,6 tys. 
dzieci, tj. niemal 2,5-krotnie więcej w porównaniu z 2012 r. W 2021 r. w ZNOF na 1000 dzieci w wieku 
do lat 3 było 292 dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, to o 100 dzieci więcej niż średnio 
w województwie (192 dzieci). Największe wartości tego wskaźnika zanotowano w Zielonej Górze 
(356 dzieci), gminie Otyń (298) i Sulechów (236), także mieście Nowa Sól (206). 

W 2021 r. gminy ZNOF wydatkowały w dziale Rodzina 375,1 mln zł (łącznie ze środkami otrzymanymi 
z budżetu państwa), co stanowiło 21,7% ogółu wydatków gmin i miasta na prawach powiatu. Średnio na 
1 mieszkańca było to 1 561,56 zł. Wydatki w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wyniosły 
21,0 mln zł, tj. przeciętnie 87,25 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  

Najwyższe wydatki w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (licząc na 1 mieszkańca) 
w 2021 r. odnotowano w gminie Otyń (159,95 zł), kolejno w gminie Świdnica (147,64 zł) i w Zielonej Górze 
(103,18 zł). Najniższe zaś były w gminie Sulechów (45,31 zł), Czerwieńsk (57,20 zł) i mieście Nowa Sól 
(57,61 zł). 



Bezpieczeństwo publiczne 

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z czynników wpływających na jakość życia człowieka. 
Do podstawowych zadań Policji należy zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz zapewnienie 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

W 2021 r. w powiatach, do których przynależą gminy ZNOF odnotowano 7,8 tys. przestępstw 
stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych, tj. niemal 29% ogółu 
przestępstw stwierdzonych w województwie. Łączny udział powiatu nowosolskiego, zielonogórskiego 
i Zielonej Góry w ogóle przestępstw w województwie kształtował się w ostatnich latach na poziomie 
ok. 33%. W ostatnich latach liczba stwierdzonych przestępstw, na omawianym obszarze, w porównaniu 
z poprzednim rokiem zmniejszała się (z 9,1 tys. w 2015 r.).  

W strukturze przestępstw przeważały przestępstwa o charakterze kryminalnym, które stanowiły 62% 
ogółu przestępstw na terenie powiatów należących do ZNOF. Mniejszy udział miały przestępstwa 
o charakterze gospodarczym (27%) i drogowe (7%). W ostatnich latach w strukturze notowano 
systematyczne zmniejszenie udziału przestępstw o charakterze kryminalnym (z 69% w 2017 r.), przy 
wzroście przestępstw o charakterze gospodarczym (z 19% w 2017 r.). Udział przestępstw drogowych 
w liczbie przestępstw stwierdzonych ogółem nie zmienił się w analizowanym okresie. 

Wykres 14. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję w powiatach 
ZNOF w latach 2015-2021 

 
W 2021 r. spośród powiatów, na obszarze których mieści się ZNOF, najwięcej przestępstw stwierdzono 
w Zielonej Górze (4,5 tys.). W powiecie nowosolskim zanotowano 2,1 tys., a w powiecie zielonogórskim 
1,2 tys. przestępstw. 

Wskaźnik zagrożenia przestępczością w przeliczeniu na 1000 mieszkańców łącznie w powiatach 
przynależnych do ZNOF wyniósł 26,2 (wobec 27,5 przeciętnie w województwie). W Zielonej Górze liczba 
przestępstw wyniosła 32,1 na 1000 mieszkańców, w powiecie nowosolskim 25,2, a w zielonogórskim 16,3. 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw w powiatach omawianego obszaru najwyższą wartość w 2021 r. 
zanotowano w powiecie nowosolskim - 73,9%. W Zielonej Górze wskaźnik ten osiągnął wartość 67,4%, 
a w powiecie zielonogórskim 61,7%. W województwie wskaźnik wyniósł 72,2%. 

Wykres 15. Wypadki drogowe w latach 2015-2021 
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*Dane obejmują powiat nowosolski, powiat zielonogórski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra. 

W 2021 r. na drogach w powiatach: nowosolskim, zielonogórskim i w Zielonej Górze doszło do 146 
wypadków i było to najmniej od 2015 r. Wypadki w tych powiatach stanowiły, tak jak w poprzednich 
trzech latach, 27% ogółu wypadków w województwie. W wypadkach drogowych na obszarze ZNOF zginęło 
17 osób, a 183 zostały ranne. W poprzednich latach zarówno liczba ofiar jak i rannych była na zbliżonym 
poziomie. 

Wskaźnik wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności w powiatach nowosolskim 
i zielonogórskim wyniósł 55, a 42 w Zielonej Górze (wobec 55 przeciętnie w województwie). W powiecie 
nowosolskim wartość wskaźnika znacznie zmniejszyła się (najwyższą zanotowano w 2018 r. – 86,5), 
w zielonogórskim najwyższą wartość zanotowano w 2020 r. – 71,9. W Zielonej Górze do największej liczby 
wypadków (w przeliczeniu na 100 tys. ludności doszło w 2017 r. 67,4). 

Wskaźnik liczony liczbą ofiar śmiertelnych na 100 tys. ludności w powiatach nowosolskim 
i zielonogórskim był nieznacznie wyższy od przeciętnej w województwie (odpowiednio 7 i 8 osób, wobec 7 
w województwie), a w Zielonej Górze był mniejszy (na poziomie 4). 

We wszystkich powiatach leżących w obszarze ZNOF liczba rannych w przeliczeniu na 100 wypadków była 
równa bądź wyższa od przeciętnej w województwie. W 2021 r. w Zielonej Górze i w powiecie nowosolskim 
poziom wskaźnika wyniósł 120 (tak jak przeciętnie w województwie), natomiast w powiecie 
zielonogórskim 139. 

SFERA GOSPODARCZA 
Rynek pracy 

W 2021 r. liczba pracujących w gminach wchodzących w skład ZNOF wyniosła 69,4 tys. osób, co stanowiło 
29,5% ogółu pracujących w województwie (w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, według 
faktycznego miejsca pracy). Udział pracujących w województwie w ostatnich dziesięciu latach kształtował 
się na zbliżonym poziomie (najmniejszy zanotowano w 2015 r. – 28,6%). W gminach ZNOF największy 
udział pracujących zanotowano w Zielonej Górze (69,3% ogółu pracujących w ZNOF), a następnie w Nowej 
Soli i gminie Sulechów – odpowiednio 16,7% i 7,1%. 

Liczba pracujących w 2021 r. wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 8,6% (wobec wzrostu w województwie 
o 7,4%). W większości gmin ZNOF zanotowano wzrost liczby pracujących w omawianym okresie – przy 
czym najwyższy w gminach Otyń i Zabór (odpowiednio o 34% i 27%), jednak ich udział w strukturze 
pracujących nie przekraczał 1%. W największych ośrodkach: w Zielonej Górze wzrost wyniósł 9%, w Nowej 
Soli 11%, natomiast w gminie Sulechów zanotowano spadek o ok. 7%. 

Tablica 30. Pracującya w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia) 

Wyszczególnienie Ogółem ZNOF ogółem = 100 2011=100 

Lubuskie 235107 x 107,4 
Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny 69404 100,0 108,6 
Gminy:    

Czerwieńsk 1629 2,3 111,2 
m. Nowa Sól 11596 16,7 111,1 
Nowogród Bobrzański 1341 1,9 116,0 
Otyń 466 0,7 134,3 
Sulechów 4953 7,1 93,1 
Świdnica 868 1,3 110,9 
Zabór 488 0,7 127,1 
m. Zielona Góra 48063 69,3 109,2 

a Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz osób pracujących 
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. 

  



Wykres 16. Struktura pracujących według sekcji w ZNOF w 2021 r. 

 
W 2021 r. w strukturze pracujących ZNOF blisko 70% stanowili pracujący w jednostkach prowadzących 
działalność usługową (wobec 60% w województwie). Kolejne 30% to pracujący w przemyśle 
i budownictwie (wobec 38% w województwie), a ok. 1% w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 
(wobec 2% w województwie).  

Istotnym wskaźnikiem obrazującym sytuację na rynku pracy jest liczba pracujących na 1000 ludności. 
W 2021 r. w ZNOF wartość tego wskaźnika wyniosła 290 i była wyższa od przeciętnego wskaźnika 
w województwie (239). W ostatnich latach wartość wskaźnika w ZNOF systematycznie wzrastała. 
W większości gmin ZNOF wartość wskaźnika była wyższa w relacji do 2011 r. (o od 2 osób w gminie 
Świdnica do o 58 w Nowej Soli). Wyjątkiem była gmina Sulechów, gdzie wielkość wskaźnika zmniejszyła 
się o 9 osób. 

Mapa 6. Pracujący w ZNOF w przeliczeniu na 1000 ludności w 2021 r. 

 
Najwięcej pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności w 2021 r. zanotowano w Zielonej Górze i Nowej 
Soli (odpowiednio 344 i 317 osób). Relatywnie wysoką wartość wskaźnika zanotowano również w gminie 
Sulechów (190) i Czerwieńsk (162). 

Wykres 17. Bezrobotni zarejestrowani w latach 2015-2021 (stan w dniu 31 grudnia) 
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W ostatnich latach (z wyjątkiem 2020 r.) liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminach ZNOF 
sukcesywnie zmniejszała się. W końcu 2021 r. wyniosła 4550 osób (tj. 25,1% ogólnej liczby 
w województwie).  

W relacji do 2011 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 61,6% (wobec spadku w województwie o 69,3%). 
We wszystkich gminach obszaru zanotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, o od 39% 
w gminie Zabór do o 83% w Nowej Soli. 

Tablica 31. Bezrobotni zarejestrowani w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia) 

Wyszczególnienie Ogółem 
ZNOF 

ogółem = 
100 

2011=100 
Do 25 roku 

życia 
 

W wieku 
powyżej 
50 roku 

życia 

Długotrwale 
bezrobotni 

Lubuskie 18158 x 30,7 1867 5135 8945 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 4550 100,0 38,4 368 1223 2275 

Gminy:       

Czerwieńsk 262 5,8 43,5 25 75 142 

m. Nowa Sól 455 10,0 17,0 30 156 202 

Nowogród Bobrzański 279 6,1 51,6 43 71 140 

Otyń 104 2,3 20,3 14 32 47 

Sulechów 755 16,6 55,5 73 188 421 

Świdnica 100 2,2 42,4 6 25 45 

Zabór 122 2,7 61,0 8 32 50 

m. Zielona Góra 2473 54,4 43,1 169 644 1228 

W końcu 2021 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym w ZNOF przypadały 33 osoby bezrobotne (wobec 31 
w województwie). Najmniejszą wartość wskaźnika zanotowano w Nowej Soli (22) oraz w gminach Otyń (24) 
i Świdnica (25). W ostatnim dziesięcioleciu wartość omawianego wskaźnika (m.in. z wyjątkiem 2020 r.) 
miała tendencją malejącą we wszystkich gminach. 

Mapa 7. Bezrobotni zarejestrowani na 1000 osób w wieku produkcyjnym w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia) 

 

W relacji do 2011 r. liczba bezrobotnych na 1000 osób wieku produkcyjnym zmniejszyła się ponad  
2-krotnie (w województwie spadek był niemal 3-krotny). Wśród gmin największy, 5-krotny spadek 
zanotowano w gminie Otyń i w Nowej Soli. 



W rejestrach bezrobotnych duży udział w strukturze mają długotrwale bezrobotni (tj. osoby które 
pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 
ostatnich 2 lat). W końcu 2021 r. grupa długotrwale bezrobotnych stanowiła 50% ogółu bezrobotnych 
w gminach ZNOF (wobec ok. 49% przeciętnie w województwie). Najmniejszy udział długotrwale 
bezrobotnych wystąpił w gminie Zabór (41% zarejestrowanych w gminie) i w Nowej Soli (44%), 
z kolei najwyższy w gminach Sulechów i Czerwieńsk (odpowiednio 56% i 54%). 

W końcu 2021 r. co czwarty zarejestrowany bezrobotny w gminach ZNOF był w wieku powyżej 50 roku 
życia. Udział tej grupy w ogóle bezrobotnych w ZNOF wyniósł ok. 27%, wobec 28% w województwie. 
Najwyższą wartość wskaźnika zanotowano w Nowej Soli (34%) i w gminie Otyń (31%), a najmniejszą 
w gminach Świdnica, Nowogród Bobrzański i Sulechów (po 25%).  

Mapa 8. Długotrwale bezrobotni zarejestrowani w % ogółu bezrobotnych w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia) 

 

Mapa 9. Bezrobotni zarejestrowani powyżej 50 roku życia w % ogółu bezrobotnych w 2021 r. (stan w dniu 
31 grudnia) 

 

 

Ok. 8% ogółu bezrobotnych w ZNOF stanowiły osoby w wieku do 25 roku życia (w województwie – 10,3%). 
Najmniejszy odsetek osób z tej grupy wieku zanotowano w gminie Świdnica (6% ogółu bezrobotnych 
w gminie), a także w gminie Zabór i w Nowej Soli (po 7%). Z kolei najwyższy – wstąpił w gminach 
Nowogród Bobrzański i Otyń (odpowiednio 15% i 14%). 

Dojazdy do pracy 

Wyniki badania dojazdów do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów 
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przyjętą metodyką badania, w liczbie dojeżdżających do 
pracy uwzględnione zostały przepływy między gminami danego województwa i innych województw. 



Spośród mieszkańców ZNOF w 2016 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 13,7 tys. 
pracowników najemnych. Z kolei przyjeżdżających do pracy do gmin ZNOF z innych gmin było 23,2 tys. 
osób. 

Tablica 32. Dojazdy do Pracy w ZNOF w 2016 r. 

Wyszczególnienie 

Dojeżdżający Przyjeżdżający 

ogółem 

do innej 
gminy poza 
ZNOF lub 
innego 

województwa 

do innej 
gminy 

w ZNOF 
ogółem 

z innej gminy 
poza ZNOF 
lub innego 

województwa 

z innej gminy 
w ZNOF 

tys. % tys. % 

Zielonogórsko-
Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 13,7 41,7 58,3 23,2 66,2 33,8 

Gminy:       

Czerwieńsk 1,5 16,2 83,8 1,0 57,6 42,4 

m. Nowa Sól  1,8 51,2 48,8 3,4 74,8 25,2 

Nowogród 
Bobrzański 1,1 27,8 72,2 0,5 80,5 19,5 

Otyń 1,0 17,2 82,8 0,3 33,1 66,9 

Sulechów 2,3 54,2 45,8 2,6 74,2 25,8 

Świdnica 1,0 16,3 83,7 0,4 24,2 75,8 

Zabór 0,6 11,5 88,5 0,3 20,4 79,8 

m. Zielona Góra 4,3 59,8 40,2 14,8 65,7 34,3 

Wyjeżdżający do pracy 

W 2016 r. mieszkańcy ZNOF dojeżdżający do pracy poza gminę zamieszkania stanowili 17,3% ogółu 
dojeżdżających do pracy (poza gminę zamieszkania) w województwie. Najwięcej mieszkańców ZNOF 
dojeżdżało do pracy do Zielonej Góry (4,3 tys., tj. 31% ogółu mieszkańców ZNOF dojeżdżających do pracy). 
Liczba pracowników najemnych z ZNOF dojeżdżających do pracy do gminy Sulechów wyniosła 2,3 tys., 
tj. 17% ogółu mieszkańców ZNOF dojeżdżających do pracy ), do Nowej Soli – 1,8 tys., tj. 14%, do gminy 
Czerwieńsk – 1,5 tys., tj. 11% i Nowogród Bobrzański – 1,1 tys., tj. 8%. 

Spośród dojeżdżających do pracy mieszkańców ZNOF ponad połowa (58%) dojeżdżała do innej gminy 
wchodzącej w skład ZNOF. Najwięcej dojeżdżających do innej gminy ZNOF zanotowano w gminie Zabór 
(89%), a także w gminach Czerwieńsk i Świdnica (po 84%). Najmniejsze odsetki dojeżdżających 
odnotowano w Zielonej Górze (40%), w gminie Sulechów (46%) i w Nowej Soli (49%). 

Wyjeżdżający w celach zarobkowych do innej gminy (poza ZNOF) lub do innego województwa 
stanowili ok. 42% ogółu dojeżdżających do pracy mieszkańców ZNOF. Największy odsetek wyjeżdżających 
do pracy poza ZNOF zanotowano z Zielonej Górze (ok. 60% ogółu dojeżdżających do pracy poza gminę 
zamieszkania) i w Gminie Sulechów (ok. 54%). Najmniej dojeżdżających poza obszar ZNOF zanotowano 
w gminie Zabór (blisko 12%). 

Przyjeżdżający do pracy 

W 2016 r. do pracy do gmin należących do ZNOF przyjeżdżało ok. 32% ogółu przyjeżdżających do pracy 
w województwie lubuskim z innej gminy zamieszkania. 

Spośród gmin ZNOF najwięcej pracowników przyjeżdżających do pracy zanotowano w Zielonej Górze 
(14,8 tys., tj. 64% przyjeżdzających z innej gminy zamieszkania). Do Nowej Soli przyjeżdżało do pracy 15% 
przyjeżdżających z innej gminy zamieszkania, a do gminy Sulechów 11%. W pozostałych gminach obszaru 
przyjeżdżający do pracy stanowili łącznie 11%.  



Ponad połowę (52%) przyjeżdżających do pracy do gmin należących do ZNOF stanowili mieszkańcy 
województwa lubuskiego spoza gmin ZNOF. Blisko 38% przyjeżdżających do pracy stanowili  mieszkańcy 
innej gminy ZNOF, a 15% – mieszkańcy innych województw. 

Przemysł 

Produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, na terenie 
ZNOF w latach 2011-2021 stanowiła ok. 23% produkcji sprzedanej w województwie (osiągając najwyższą 
wartość w 2021 r. – 23,9%). W 2021 r. wartość produkcji sprzedanej firm mających siedzibę w ZNOF 
wyniosła 10479,0 mln zł (w cenach bieżących), w tym największy udział w jej tworzeniu miały jednostki 
z Nowej Soli (47,7% ogółu produkcji sprzedanej ZNOF) oraz z Zielonej Góry (35,4%). 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość produkcji sprzedanej wyniosła w 2021 r. 43,6 tys. zł i była wyższa 
od uzyskanej przed rokiem o 25,2% oraz wzrosła ponad dwukrotnie od 2011 r. Opisywany wskaźnik 
w latach 2011-2021 kształtował się poniżej wartości w województwie, ale utrzymywał tendencję rosnącą. 

Wykres 18. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca 

 

Budownictwo mieszkaniowe 
W 2021 r. na terenie ZNOF oddano do użytkowania 2064 mieszkania, tj. ponad dwukrotnie więcej niż 
w 2011 r. Od kilku lat w województwie lubuskim ponad połowa mieszkań oddanych do użytkowania jest 
przeznaczona na sprzedaż lub wynajem. Na terenie ZNOF w 2021 r. były to 1452 mieszkania (70,3% ogółu). 
Inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 612 mieszkań (29,7%), nie oddano do użytkowania 
mieszkań spółdzielczych, komunalnych oraz zakładowych. 

Wykres 19. Mieszkania oddane do użytkowania 
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Mieszkania oddane do użytkowania na terenie ZNOF w 2021 r. składały się z 3,5 izby, natomiast 
w województwie 4,0. Najwięcej izb znajdowało się w mieszkaniach oddanych w gminie Otyń (5,4 izby), 
natomiast najmniej w Nowej Soli (3,0 izby). Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego 
do użytkowania wyniosła 88,7 m2 w województwie oraz 82,3 m2 na terenie ZNOF. Największe mieszkania 
oddano do użytkowania w gminie Świdnica (148,9 m2), natomiast najmniejsze w Nowej Soli (64,5 m2).  

Mapa 10. Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 r. 

 
W 2021 r. na terenie ZNOF (podobnie jak w województwie) mieszkania oddane do użytkowania 
znajdowały się głównie na terenach miejskich. W miastach znajdowało się 81,0% mieszkań oddanych do 
użytkowania o przeciętnej powierzchni 74,6 m2 i składały się z 3,3 izby. Na terenach wiejskich ZNOF 
mieszkania oddane do użytkowania posiadały przeciętnie 114,8 m2 powierzchni oraz składające się 
przeciętnie z 4,6 izby. 

Istotnym miernikiem natężenia budownictwa mieszkaniowego jest wskaźnik mieszkań oddanych do 
użytkowania na 1000 mieszkańców, który na terenie ZNOF wyniósł 8,6. Najwięcej mieszkań w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców oddano w gminie Zabór (22,1), natomiast najmniej w gminie Otyń i Czerwieńsk 
(po 6,0). 

Mapa 11. Mieszkania oddane do użytkowania w 2021 r. 

 
Na terenie ZNOF, w 2021 r., wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym dla 
2353 mieszkań, w tym 662 w budownictwie indywidualnym. W układzie przestrzennym najwięcej 
mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia zanotowano w Zielonej Górze (1236), a najmniej 
w gminie Nowogród Bobrzański (39). 

Podmioty gospodarki narodowej 
Według stanu w końcu 2021 r. w rejestrze REGON na terenie ZNOF zarejestrowanych było 35,0 tys. 
podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 14,7% więcej niż w 2015 r. Podmioty z terenu ZNOF w 2021 r. 
stanowiły 28,1% wszystkich podmiotów w województwie. Najwięcej jednostek zarejestrowanych było 
w Zielonej Górze (67,4% ogółu ZNOF), następnie w Nowej Soli (11,5%) oraz gminie Sulechów (8,8%).  



Wykres 20. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON 

 

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, na terenie ZNOF najwięcej zarejestrowanych było 
podmiotów związanych z handlem; naprawą pojazdów samochodowych – 19,4% ogółu. Kolejnymi 
najczęściej prowadzonymi działalnościami na terenie ZNOF były: budownictwo (15,1%), działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0%) oraz obsługa rynku nieruchomości (8,8%) 

Wykres 21. Struktura podmiotów gospodarki narodowej z terenu ZNOF według wybranych sekcji PKD 

 

W końcu 2021 r. w strukturze podmiotów zarejestrowanych na terenie ZNOF najliczniejszą grupą były 
podmioty o liczbie pracujących do 10 osób (96,8% ogółu). Podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 
osób stanowiły 2,6%, natomiast podmioty o liczbie pracujących powyżej 49 osób stanowiły 0,6%. 

Biorąc pod uwagę formę prawną, w końcu w 2021 r. osoby fizyczne stanowiły 71,3% wszystkich 
podmiotów, spółki handlowe 13,0%, a 5,3% spółki cywilne.  

Mapa 12. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w 2021 r. (stan 
w dniu 31 grudnia) 

 

O poziomie przedsiębiorczości świadczy m.in. wskaźnik określający liczbę podmiotów w rejestrze REGON 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2021 r. na terenie ZNOF na 1000 mieszkańców przypadało 146 
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podmiotów. W województwie wskaźnik wyniósł 126. W relacji do 2011 r. opisywany wskaźnik wzrósł o 34 
na terenie ZNOF oraz o 24 w województwie. Wśród jednostek ZNOF najwięcej podmiotów na 1000 
mieszkańców odnotowano w Zielonej Górze (169), gminie Zabór (144) oraz gminie Świdnica (139). 

W 2021 r. odnotowano 2,7 tys. nowych wpisów do rejestru REGON na terenie ZNOF oraz 1,5 tys. 
wyrejestrowań. Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych zmniejszyła się o 9,4% w stosunku do 2015 r. 
W przypadku podmiotów wyrejestrowanych nastąpił spadek o 33,4%. 

Wykres 22. Nowo zarejestrowane i wyrejestrowane podmioty z rejestru REGON na terenie ZNOF 

 

Rolnictwo 

Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020), liczba gospodarstw rolnych w czerwcu 2020 r. 
w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym wyniosła 1,9 tys., co stanowiło ok. 1/10 
wszystkich gospodarstw rolnych w województwie lubuskim. Największą liczbę gospodarstw rolnych 
w ZNOF odnotowano w gminie Sulechów oraz mieście Zielona Góra (po 0,4 tys.), najmniejszą natomiast 
w gminie Zabór (0,1 tys.).  

Największy udział gospodarstw najmniejszych (do 5 ha użytków rolnych) w ogólnej liczbie gospodarstw 
w gminie odnotowano w gminie Nowogród Bobrzański (58,7%) oraz Świdnica (56,8%). Największy odsetek 
gospodarstw wielkoobszarowych (50 ha i więcej) zanotowano w gminie miejskiej Nowa Sól (18,6%). 

W porównaniu z 2010 r. liczba gospodarstw rolnych w ZNOF zmniejszyła się o ponad 0,2 tys., tj. o 10,1%. 
Najgłębszy spadek dotyczył grupy obszarowej do 5 ha użytków rolnych (o 18,9%) oraz grupy obszarowej 
5-10 ha użytków rolnych (o 13,6%). Liczba gospodarstw w grupie obszarowej 10-15 ha użytków rolnych 
zmniejszyła się o 4,7%. Wzrosła natomiast liczba gospodarstw o powierzchni użytków rolnych powyżej 
15 ha (o 21,0%), w tym najwięcej wielkoobszarowych (powyżej 50 ha użytków rolnych) o 53,4%. 

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w ZNOF w 2020 r. wyniosła 39,0 tys. ha i była 
o 11,8% większa niż w 2010 r. Blisko 2/3 (65,8%) użytków rolnych w ZNOF znajdowało się 
w gospodarstwach rolnych o powierzchni 50 ha i więcej użytków rolnych, choć gospodarstwa z tej grupy 
obszarowej stanowiły 10,5% ogólnej liczby gospodarstw rolnych w ZNOF. 

Liczba gospodarstw rolnych była ściśle skorelowana z powierzchnią użytków rolnych w gminach. 
W gminie Sulechów znajdowało się 9,1 tys. ha użytków rolnych, zaś w gminie Zabór 2,3 tys. ha. 
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Wykres 23. Liczba gospodarstw rolnych oraz powierzchnia użytków rolnych w 2010 i 2020 r. 

  
Spadek liczby gospodarstw rolnych oraz wzrost powierzchni użytków rolnych w ZNOF spowodował wzrost 
średniej powierzchni użytków rolnych przypadającej na 1 gospodarstwo – z 16,3 ha w 2010 r. do 20,3 ha 
w 2020 r. 

Największą średnią powierzchnię użytków rolnych przypadająca na 1 gospodarstwo zanotowano w gminie 
Czerwieńsk (28,7 ha), natomiast najniższą średnią charakteryzowała się gmina Świdnica (14,2 ha).  

Mapa 13. Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne w 2020 r. 

 

Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru 
Funkcjonalnego wyniosła 26,4 tys. ha i w porównaniu z 2010 r. wzrosła o 28,7%. Pod zasiewami 
pozostawało 67,6% użytków rolnych (wobec 58,7% w 2010 r.), najwięcej w gminie Sulechów (79,3%).  
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Mapa 14. Udział powierzchni zasiewów w ogólnej powierzchni użytków rolnych w 2020 r. 

 

W strukturze zasiewów dominowały zboża (56,7% powierzchni zasiewów), szczególnie w gminach: miasto 
Nowa Sól oraz Sulechów (odpowiednio 69,8 i 63,9%). Pomimo wzrostu powierzchni upraw zbóż o 9,6%, 
udział zasiewów zbóż w ogólnej powierzchni zasiewów zmniejszył się w odniesieniu do 2010 r. o niemal 
10 p. proc. 

Mapa 15. Udział powierzchni zasiewów zbóż w powierzchni zasiewów ogółem w 2020 r. 

 

W ZNOF widoczna była specjalizacja w chowie i hodowli poszczególnych gatunków zwierząt 
gospodarskich w gminach. W gminie Sulechów skoncentrowanych było 61,7% bydła w ZNOF, a obsada 
bydła na 100 ha użytków rolnych wyniosła 34 szt.  

Mapa 16. Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych w 2020 r. 

 



Obsada świń na 100 ha użytków rolnych w gminie Sulechów wyniosła 242 szt., a pogłowie trzody chlewnej 
stanowiło 98,7% całego stada świń w ZNOF. Widoczna zatem była silna koncentracja bydła i trzody 
chlewnej w gospodarstwach rolnych gminy Sulechów.  

W gminach: Otyń oraz miasto Zielona Góra skoncentrowanych było ponad 50% pogłowia drobiu w ZNOF 
(odpowiednio 31,6% i 20,4%). Wysoki odsetek drobiu hodowano także w gospodarstwach w gminach: 
Nowogród Bobrzański i miasto Nowa Sól (odpowiednio 17,3% i 16,9%). W wymienionych gminach 
zaobserwowano najwyższy wskaźnik obsady drobiu na 100 ha użytków rolnych. 

Mapa 17. Obsada drobiu na 100 ha użytków rolnych w 2020 r. 

 

W ogólnej liczbie drobiu hodowanego w ZNOF niemal 1/3 stanowiły indyki, których największe pogłowie 
skoncentrowane było w gminie Nowogród Bobrzański (53,9%). Indyki stanowiły 96,9% pogłowia drobiu 
ogółem hodowanego w gminie Nowogród Bobrzański. 

Dzięki programowi „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” 
w porównaniu z 2010 r. znacznie wzrosło zużycie nawozów wapniowych, zarówno w skali kraju (ponad 
dwukrotnie), województwa lubuskiego i ZNOF (odpowiednio o 71,6% i o 47,0%). Najwięcej nawozów 
wapniowych na 1 ha użytków rolnych w 2020 r. stosowano w gminie Otyń (ponad 123 kg na 1 ha użytków 
rolnych), najmniej natomiast w Nowej Soli (1 kg/1 ha użytków rolnych). 

Mapa 18. Zużycie nawozów wapniowych w kg na 1 ha użytków rolnych w 2020 r. 

 

Leśnictwo 

Województwo lubuskie jest najbardziej zalesione wśród województw, wskaźnik zalesienia wyniósł 
w 2021 r. 49,3%. Zalesienie w ZNOF było wyższe od wskaźnika wojewódzkiego - 51,7%, a najbardziej 
zalesionymi gminami były: Świdnica (61,5%) i Nowogród Bobrzański (61,3%), w których wskaźnik 
zalesienia wzrósł w odniesieniu do 2011 r. po 0,4 p. proc. W gminie miejskiej Nowa Sól wskaźnik 
zalesienia był najniższy (11,9%) i obniżył się w stosunku do 2011 r. o 0,2 p. proc. 



Mapa 19. Lesistość w 2021 r.  

 

Powierzchnia lasów w ZNOF wyniosła w 2021 r. 69,1 tys. ha, co stanowiło 10,0% lasów w województwie 
lubuskim. Przez ostatnie 10 lat powierzchnia lasów zmieniała się w ZNOF w niewielkim stopniu, 
w odniesieniu do 2011 r. wzrosła o 0,1%. 

Wykres 24. Powierzchnia lasów na 1 mieszkańca. 

 

Największą powierzchnię lasów przypadającą na 1 mieszkańca odnotowano w gminie Nowogród 
Bobrzański i Świdnica (odpowiednio 171,0 i 148,5 arów), natomiast najmniejszą w Nowej Soli (0,7 ara). 

Potencjał turystyczny 

W końcu lipca 2021 r. na terenie Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) 
znajdowało się 51 turystycznych obiektów noclegowych, tj. 15,8% ogółu obiektów noclegowych 
w województwie. Liczba ww. obiektów w ZNOF wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 20% (wobec spadku 
liczby obiektów noclegowych w województwie ogółem o 5,0%). 

Wśród dostępnych w ZNOF obiektów noclegowych dominowały obiekty hotelowe (66,7% ogółu), 
w których dominowały hotele. Liczba obiektów hotelowych wzrosła w ciągu dekady o 7,7%, hoteli o 15,4%, 
a liczba moteli zmniejszyła się o 25,0%. W rezultacie hotele i motele stanowiły łącznie blisko 42,9% 
obiektów noclegowych w ZNOF. 
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Wykres 25. Struktura obiektów noclegowych według rodzaju obiektu w 2021 r. 

 

Większość obiektów noclegowych dostępnych w ZNOF znajduje się w Zielonej Górze (64,3%). Po około 
10% obiektów ZNOF mieści się w Nowej Soli i gminie Sulechów. 

W 2021 r. turystyczne obiekty noclegowe na terenie ZNOF dysponowały 2,0 tys. miejsc, które głównie 
znajdowały się w obiektach hotelowych (73,1%). W ciągu dekady liczba miejsc noclegowych wzrosła 
o 3,0%. W 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 77,8 tys. turystów, w tym 11,6% byli 
to turyści zagraniczni. W ciągu dziesięciu lat liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów 
noclegowych zmniejszyła się o 10,3%. 

SFERA PRZESTRZENNA 

Środowisko przyrodnicze 
W końcu 2021 r. powierzchnia prawnie chroniona na obszarze ZNOF wyniosła 29,9 tys. ha, co stanowiło 
5,7% powierzchni prawnie chronionej województwa lubuskiego. W porównaniu z 2011 r. powierzchnia 
prawnie chroniona w ZNOF zmniejszyła się o 10,8%. Udział powierzchni chronionej w powierzchni 
całkowitej ZNOF był mniejszy niż średnio w województwie (22,7%, wobec 37,4%). Obszary chronionego 
krajobrazu (29,1 tys. ha) i parki krajobrazowe (0,5 tys. ha) stanowiły łącznie 99,1% powierzchni obszarów 
chronionych ZNOF.  

Mapa 20. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w 2021 r. 
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W 2021 r. w ZNOF o 4,6% w odniesieniu do 2011 r. wzrosła liczba pomników przyrody z 240 do 251. 
W większości były to pojedyncze drzewa (191 obiektów, tj. 76,1% ogółu pomników przyrody). Pomniki 
przyrody w ZNOF stanowiły 17,7% pomników przyrody w województwie. 

Infrastruktura transportu 

Ścieżki rowerowe 

Mieszkańcy Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą aktywnie spędzać czas 
korzystając ze ścieżek rowerowych, których z każdym rokiem przybywa. W końcu 2021 r. do dyspozycji 
rowerzystów były 204 km ścieżek rowerowych, tj. 82,6% więcej niż w 2015 r. (kiedy było ok. 112 km).  

W 2011 r. nie wszystkie gminy posiadały drogi dla rowerów. W Nowej Soli pierwsze ścieżki rowerowe 
odnotowano w 2012 r., w gminie Sulechów ścieżki powstały w 2013 r., a w gminie Czerwieńsk w 2018 r. 
Na przestrzeni 10 lat najwięcej ścieżek rowerowych przybyło w mieście Nowa Sól. 

W 2021 r. ścieżki rowerowe przebiegające przez ZNOF stanowiły niemal 1/3 długości dróg rowerowych 
w województwie lubuskim. Ponad 90% ścieżek rowerowych z terenu powiatu nowosolskiego łącznie 
znajdowało się w Nowej Soli i gminie Otyń. 

Spośród gmin znajdujących się na terenie ZNOF w 2021 r. najdłuższe ścieżki rowerowe posiadały miasta: 
Zielona Góra (84,3 km) i Nowa Sól (77,7 km). W gminach Nowogród Bobrzański i Zabór w końcu 2021 r. nie 
było ścieżek rowerowych.  

W przeliczeniu na 10 tys. km2 na terenie ZNOF znajdowało się 1,5 tys. km ścieżek rowerowych, wobec 
0,5 km średnio w województwie. W mieście Nowa Sól wskaźnik ten wynosił 35,6 tys. km i był najwyższy 
w województwie. 

Mapa 21. Drogi dla rowerów na 100 km2 

 

Drogi publiczne  

W powiatach, na terenie których znajduje się ZNOF, w 2021 r. było łącznie niemal 1,3 tys. km dróg 
gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni, w tym 1,1 tys. km (89,3%) miało nawierzchnię ulepszoną. 
Drogi o twardej nawierzchni ulepszonej stanowiły 20% ogółu takich dróg w województwie. 

W porównaniu z 2015 r. długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni, w tym ulepszonej, zwiększyła 
się o 1,4%, a długość dróg gminnych w powiatach o 28,6%, w tym o 33,9% o twardej nawierzchni 
ulepszonej. 

Drogi gminne w największym stopniu wydłużyły się w powiecie nowosolskim osiągając w 2021 r. ponad 
250 km, w tym ponad 231 km posiadało nawierzchnię ulepszoną, tj. więcej niż w 2015 r. odpowiednio 
o 34,1% i o 40,5%. W Zielonej Górze długość dróg gminnych o twardej nawierzchni zwiększyła się o 31,5% 
i wyniosła ponad 181 km, drogi o nawierzchni ulepszonej miały 177 km, tj. o 29,7% więcej niż w 2015 r. 
W powiecie zielonogórskim było niemal 287 km dróg gminnych, w tym ponad 208 km to drogi gminne 
o twardej nawierzchni ulepszonej. W porównaniu z 2015 r. długość dróg w powiecie zielonogórskim 
wydłużyła się odpowiednio o 22,6% i o 30,7%. 



W przeliczeniu na 100 km2 powierzchni w powiecie nowosolskim przypadało 61,7 km dróg gminnych 
i powiatowych o twardej nawierzchni, a w Zielonej Górze 83,4 km (tj. więcej niż średnio w województwie – 
46,7 km). Pod względem gęstości dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni powiat 
zielonogórski znajduje się poniżej średniej dla województwa, na 100 km2 powierzchni przypadało w nim 
41,5 km omawianych dróg.  

Infrastruktura ochrony środowiska 

W 2021 r. zużycie wody w ZNOF wyniosło 12,2 hm³, tj. o 3,2% więcej niż w 2015 r. i stanowiło 15,8% zużycia 
wody w województwie lubuskim. Zużycie wody obniżyło się w odniesieniu do 2015 r. jedynie w mieście 
Nowa Sól i w gminie Czerwieńsk (odpowiednio o 7,5% i 4,2%). 

Największy udział (93,0%) w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał sektor 
komunalny, w ramach eksploatacji sieci wodociągowej, zużywając 11,3 hm3, a w przemyśle odnotowano 
zużycie na poziomie 0,9 hm3 – tj. 7,0% ogółu. 

Mapa 22. Zużycie wody na 1 mieszkańca w 2021 r. 

 

W 2021 r. wytworzono i odprowadzono w ZNOF 13,2 hm3 ścieków przemysłowych i komunalnych, 
tj. o 50,0% więcej w stosunku do 2015 r. (8,8 hm3 ). W 2021 r., podobnie jak w 2015 r. 100% ścieków 
poddano oczyszczaniu. Większość ścieków oczyszczano z podwyższonym usuwaniem biogenów (11,5 hm3 , 
tj. 87,4%), ponadto 1,6 hm3 (11,9%) ścieków oczyszczano biologicznie, a 0,1 hm3 (0,8%) oczyszczano 
mechanicznie.  

Mapa 23. Ścieki odprowadzone na 1 mieszkańca w 2021 r. 

 

Na terenie ZNOF funkcjonowało 15 przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków, z których 
korzystało 70,3% mieszkańców powiatu zielonogórskiego, 70,6% mieszkańców powiatu nowosolskiego 
i 96,1% mieszkańców Zielonej Góry 



W ZNOF w 2021 r. znajdowało się 16 zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, tj. 23,9% 
zakładów uciążliwych w województwie lubuskim. Zakładów posiadających urządzenia do redukcji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych było 9, a urządzenia do redukcji zatrzymały 97,6% zanieczyszczeń 
pyłowych. 

W 2021 r. w ZNOF zebrano 99,8 tys. ton odpadów komunalnych (o 9,2% więcej w odniesieniu do 2017 r.), 
tj. 24,7% odpadów komunalnych zebranych w województwie. Odsetek odpadów zebranych selektywnie 
wyniósł w 2021 r. 30,7% i wzrósł w stosunku do 2017 r. o 5,3 p. proc. 

Wykres 26. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych. 

 

Najbardziej dynamiczny wzrost odsetka odpadów zebranych selektywnie zanotowano w gminie Świdnica 
i Nowogród Bobrzański (odpowiednio o 26,3 i o 18,4 p. proc.). 

Mapa 24. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych w 2021 r. 

 

SFERA ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ZNOF 

Budżety JST 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w znacznej mierze zależne są od stanu gospodarki, 
tj. obrotów handlowych, rentowności przedsiębiorstw, wielkości zatrudnienia i wynagrodzeń. Istotnym 
źródłem ich dochodów są bowiem udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 
oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). 

W 2021 r. łączne dochody gmin (i miasta na prawach powiatu) wchodzących w skład ZNOF wyniosły 
1786,1 mln zł i były wyższe o 12,5% w porównaniu z 2020 r., po spadku w poprzednim roku o 1,2% (wobec 
wzrostu w budżetach gmin i miast na prawach powiatu w województwie odpowiednio o 9,2% i 7,1%). 
W relacji do 2015 r. dochody były wyższe o 84,3% (wobec wzrostu w województwie o 78,8%). 
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Istotnym wskaźnikiem poziomu finansów gmin są dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które 
w ostatnich latach systematyczne wzrastały. W 2021 r. na 1 mieszkańca ZNOF wyniosły przeciętnie 
7,4 tys. zł (wobec 6,8 tys. zł przeciętnie w budżetach gmin i miast na prawach powiatu w województwie).  

Wykres 27. Dochody budżetów gmin i miasta na prawach powiatu na 1 mieszkańca w ZNOF w latach  
2015-2021 

 

Wśród gmin ZNOF najwyższe dochody przypadały na mieszkańca Zielonej Góry (8,3 tys. zł), gdzie 
realizowane są zadania zarówno gminy jak i powiatu. W pozostałych gminach obszaru dochody na 
1 mieszkańca zawierały się w przedziale od 5,7 tys. zł (w gminie Zabór) do 7,6 tys. zł (w gminie Świdnica). 
W relacji do 2015 r. dochody na mieszkańca we wszystkich jednostkach wzrosły ok. 2-krotnie. 

Mapa 25. Dochody na 1 mieszkańca w 2021 r. 

 

W strukturze dochodów gmin najwyższy udział mają dochody własne, które w 2021 r. w łącznych 
budżetach w gmin ZNOF wyniosły przeciętnie 51,3% ogółu dochodów (wobec 46,9% przeciętnie 
w województwie). Najwyższy odsetek dochodów własnych zanotowano w gminach Świdnica 
i Sulechów (odpowiednio 58% i 51% ogółu dochodów), a najmniejszy w gminach Nowogród 
Bobrzański i Czerwieńsk (odpowiednio 44% i 46%). 

Dochody własne na 1 mieszkańca ZNOF wyniosły 3,8 tys. zł (wobec 3,2 tys. zł przeciętnie w województwie), 
tj. o 65% więcej niż w 2015 r. (w województwie wzrost wyniósł 57%). W gminach najwyższą wartość 
dochodów własnych na 1 mieszkańca zanotowano w gminie Świdnica (4,4 tys. zł) i w Zielonej Górze 
(4,2 tys. zł), a najniższe w gminach Nowogród Bobrzański i Zabór (po 2,7 tys. zł). 
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Wykres 28. Struktura dochodów gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2021 r. w gminach ZNOF 

 

Znaczącą częścią budżetów gmin są dotacje, które łącznie w gminach ZNOF stanowiły 27,8% ogółu 
łącznych dochodów gmin (wobec 31,0% przeciętnie w budżetach gmin i miast na prawach powiatu 
w województwie). W 2021 r. dotacje w relacji do poprzedniego roku były mniejsze o 0,4% (po spadku 
w 2020 r. o 1,8%). Dotacje w budżetach gmin stanowiły od 27% ogółu dochodów w Zielonej Górze do 36% 
w gminie Nowogród Bobrzański. 

Dotacje w przeliczeniu na 1 mieszkańca ZNOF, tak jak inne rodzaje dochodów, w ostatnich latach 
sukcesywnie rosły, z poziomu 0,7 tys. zł w 2015 r., osiągając w 2021 r. 2,1 tys. zł (nieznacznie mniej niż 
przeciętnie w województwie). Najwyższe dotacje na 1 mieszkańca zanotowano w Zielonej Górze i gminie 
Nowogród Bobrzański (po 2,2 tys. zł), a najmniejsze w Nowej Soli i gminie Zabór (po 1,7 tys. zł). 

Subwencja ogólna stanowiła w budżetach gmin ZNOF 20,9% ogółu dochodów gmin (wobec 22,1% 
przeciętnie w województwie), tj. o 23,6% więcej niż w poprzednim roku. W poszczególnych gminach ZNOF 
subwencje stanowiły od 14,7% w gminie Świdnica do 25,4% w gminie Czerwieńsk. 

Subwencja ogólna na 1 mieszkańca omawianego obszaru wyniosła średnio 1,6 tys. zł (wobec 1,5 tys. zł 
w województwie), wzrosła w porównaniu z 2015 r. o ponad 50%. W gminach ZNOF najwyższy poziom tego 
wskaźnika zanotowano w Zielonej Górze i gminie Otyń (po 1,8 tys. zł), a najniższy w Nowej Soli (1,0 tys. zł). 

Tablica 33. Dochody i wydatki budżetów gmin (i miasta na prawach powiatu) ZNOF w 2021 r. 

Wyszczególnienie 
Dochody 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

Dochody 
ogółem 

w tym 
dochody 
własne 

Wydatki 
ogółem 

w tym 
wydatki 

majątkowe 

mln zł na 1 mieszkańca (zł) 

Lubuskie 6715,6 6401,9 6787 3183 6470 1032 

Zielonogórsko-
Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 1786,1 1727,4 7436 3815 7191 1151 

Gminy:             

Czerwieńsk 61,8 60,5 6176 2827 6047 799 

m. Nowa Sól 220,6 227,7 6009 3318 6203 1573 

Nowogród 
Bobrzański 56,3 52,8 6173 2704 5792 1120 

Otyń 49,5 49,4 7090 3304 7080 2463 

Sulechów 159,1 146,4 6100 3131 5615 621 

Świdnica 51,4 59,4 7565 4365 8736 2971 

Zabór 26,1 27,5 5732 2734 6044 1440 

m. Zielona Góra 1161,4 1103,7 8297 4249 7885 1004 
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W 2021 r. łączne wydatki gmin (i miasta na prawach powiatu) wchodzących w skład ZNOF wyniosły 
1727,4 mln zł, tj. o 9,9% więcej niż w poprzednim roku (wobec wzrostu w województwie w budżetach gmin 
i miast na prawach powiatu o 6,7%). Wydatki (podobnie jak dochody) w budżetach gmin w ostatnich 
latach wzrastały osiągając w 2021 r. najwyższy poziom, a w porównaniu z 2015 r. ich wzrost był 
w zależności od gminy ponad lub niemal 2-krotny. 

W strukturze wydatków budżetów gmin największy udział mają wydatki bieżące, które w 2021 r. 
w łącznych wydatków ZNOF stanowiły 84% (tak jak przeciętnie w województwie). W gminach obszaru 
wydatki bieżące stanowiły od 65% w gminie Otyń do 89% w gminie Sulechów. W stosunku do 
poprzedniego roku wydatki bieżące w gminach ZNOF wzrosły przeciętnie o 5% (od 4% w Zielonej Górze 
i gminie Otyń do niemal 10% w gminie Zabór). 

Wydatki majątkowe gmin w ZNOF stanowiły w ostatnich latach od 11% w 2016 r. do 28% w 2018 r. ogółu 
wydatków gmin. Wielkość wydatków majątkowych uzależniona jest głównie od aktualnego stanu 
inwestycji w gminach. W 2021 r. łącznie w gminach obszaru wyniosły one 276,6 mln zł, stanowiąc 16,0% 
ogółu wydatków (w tym 249,2 mln zł było wydatkami inwestycyjnymi – tj. 14,4% ogółu wydatków). 
Największy udział wydatków majątkowych w ogóle wydatków zanotowały gmina Otyń i Nowa Sól 
(odpowiednio 35% i 25%), a najmniejszy gmina Sulechów i Zielona Góra (11% i 13%). 

W 2021 r. we wszystkich gminach obszaru (z wyjątkiem gminy Zabór) zanotowano wzrost 
wydatków majątkowych od 4% w Nowej Soli do 3-krotnigo wzrostu w gminie Otyń. W gminie Zabór 
zanotowano spadek o 13%, po znaczącym wzroście w poprzednim roku. 

We wszystkich gminach ZNOF z ogółu wydatków majątkowych zdecydowana większość przypadała na 
wydatki inwestycyjne. W gminach ZNOF stanowiły one 90%. W poszczególnych gminach obszaru ich 
udział w 2021 r. wyniósł od 62% w gminie Czerwieńsk do 95% w Nowej Soli. Z kolei w gminach 
Sulechów i Zabór wszystkie wydatki majątkowe były wydatkami inwestycyjnymi. 

Wykres 29. Wydatki budżetów gmin i miasta na prawach powiatu na 1 mieszkańca w ZNOF w latach  
2015-2021 

 

W 2021 r. wydatki budżetu gmin wchodzących w skład ZNOF w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 
przeciętnie 7,2 tys. zł, w tym 6,0 tys. zł przypadało na wydatki bieżące (wobec przeciętnie 6,5 tys. zł 
w województwie – w tym 5,4 tys. zł to wydatki bieżące). W kolejnych latach ich wartość wzrastała 
i w rezultacie w porównaniu z 2015 r. była o ponad 80% wyższa. W poszczególnych gminach wzrost był 
około 2-krotny. Najwyższe wydatki ogółem na 1 mieszkańca zanotowano w gminie Świdnica (8,7 tys. zł, 
w tym 5,8 zł to wydatki bieżące) i w Zielonej Górze (7,9 tys. zł, w tym 6,9 tys. zł - bieżące), a najmniejsze 
w gminach Sulechów (5,6 tys. zł, w tym 5,0 tys. zł - bieżące) i Nowogród Bobrzański (5,8 tys. zł, w tym 
4,7 tys. zł - bieżące). 

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca ZNOF wyniosły w 1,0 tys. zł, co oznacza wzrost 
o 33% w relacji do poprzedniego roku i ponad 2-krotny w stosunku do 2015 r. (w województwie 
wydatki inwestycyjne na mieszkańca wyniosły 0,9 tys. zł, tj. więcej odpowiednio o 9% i o 112%). 
Największe wydatki inwestycyjne na mieszkańca poniosły w 2021 r. gmina Świdnica (2,5 tys. zł) i Otyń 
(2,0 tys. zł), a najmniejsze gminy: Czerwieńsk (0,5 tys. zł) i Sulechów (0,6 tys. zł). W porównaniu 
z poprzednim rokiem wydatki we wszystkich gminach (z wyjątkiem gm. Zabór) wydatki inwestycyjne były 
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wyższe, od 0,4% w Nowej Soli do ponad 3-krotnego wzrostu w gminie Otyń. W porównaniu z 2015 r. 
wydatki inwestycyjne były wyższe we wszystkich gminach od 1,5-krotnych w gminie Nowogród 
Bobrzański do 3,5-krotnych w gminie Świdnica. 

Struktura wydatków w budżetach gmin w ostatnich latach kształtuje się na zbliżonym poziomie. W 2021 r. 
przeciętnie w gminach wchodzących w skład ZNOF najwięcej środków (29%, wobec przeciętnie 30% 
w województwie) wydatkowano w dziale Oświata i wychowanie. Najwyższy udział wydatków w tym dziale 
zanotowano w budżecie gminy Czerwieńsk (niemal 33% ogółu wydatków) i w Zielonej Górze (31%), 
a najmniejszy z Gminach Zabór (19%) i Otyń (20%). Środki wydatkowane w dziale Rodzina pochłonęły 
przeciętnie 22% budżetów gmin ZNOF (wobec 25% w województwie), przy czym najwyższy odsetek 
wydatków w tym dziale wystąpił w gminach Sulechów (28% ogółu wydatków w gminie) i Zabór (27%), 
a najmniejszy w Zielonej Górze (20%) i Świdnica (19%). Wydatki w dziale Transport i łączność to ok. 12% 
ogółu wydatków budżetów gmin ZNOF (wobec 9% przeciętnie w województwie), najwyższe w gminach 
Otyń i Zabór (odpowiednio 27% i 18%), a najmniejsze w gminach Sulechów i Nowogród 
Bobrzański (odpowiednio 3% i 1%). Około 7% łącznych wydatków gmin w ZNOF (8% w województwie) 
przeznaczono na wydatki w dziale Gospodarka komunalne i ochrona środowiska, największy udział miały 
wydatki w gminach Świdnica i Zabór (odpowiednio 20% i 12%), a najmniejsze w Nowej Soli i w gminie 
Otyń (odpowiednio 4% i 2%). 

Tablica 34. Struktura wydatków budżetów gmin (i miasta na prawach powiatu) ZNOF według 
działów w 2021 r. 

Wyszczególnienie 
Oświata 

i wychowanie Rodzina Transport 
i łączność 

Administracja 
publiczna 

Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 

środowiska 

Pomoc 
Społeczna 

Pozostałe 
działy 

% ogółu wydatków 

Lubuskie 29,7 24,5 8,7 7,9 7,7 6,0 15,5 

Zielonogórsko-
Nowosolski Obszar 
Funkcjonalny 29,0 21,7 11,9 6,9 7,4 5,9 17,2 

Gminy:        

Czerwieńsk 32,8 26,3 5,3 8,5 6,0 5,2 15,9 

m. Nowa Sól 23,2 23,3 12,0 5,2 3,8 6,5 26,0 

Nowogród 
Bobrzański 28,9 25,8 1,3 7,3 8,0 5,3 23,4 

Otyń 20,4 25,4 27,4 7,4 2,3 4,5 12,6 

Sulechów 28,9 28,4 2,8 10,7 10,2 5,2 13,8 

Świdnica 24,0 18,6 8,9 7,5 20,3 4,4 16,3 

Zabór 19,3 26,8 18,1 8,9 12,2 3,4 11,3 

m. Zielona Góra 30,8 19,9 13,3 6,6 7,2 6,2 16,0 

 


