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Opracowanie: 

 

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu 

 

we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Spółka komandytowa oraz Krajowym Instytutem Jakości. 

Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego do 2030 roku opracowano w oparciu 

o materiały źródłowe Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek 

organizacyjnych. 

Ze względu na dostępność danych publicznych użytych do diagnozy oraz potrzebę zachowania 

spójności dokumentu, większość danych zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego do 

2030 roku zostało opracowanych według stanu na 2021 r., o ile nie zaznaczono inaczej. 
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WPROWADZENIE 
 

Strategia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030 jest podstawowym 

instrumentem długofalowego zarządzania Powiatem. Określa ona strategiczne kierunki 

rozwoju w perspektywie do 2030 roku oraz pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości 

działania władz Powiatu, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. 

Umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze 

i kulturowe, zasoby ludzkie, infrastrukturalne czy środki finansowe oraz stanowi formalną 

podstawę do przygotowania wniosków o finansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030 roku jest dokumentem 

nadrzędnym względem innych dokumentów strategicznych obowiązujących w Powiecie 

Zgorzeleckim, a także współgra z dokumentami wyższego rzędu – Krajową Strategią Rozwoju 

Regionalnego 2030 oraz Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2030. Będzie ona 

wyznaczała również ramy dla planów i programów powstających w Powiecie podczas jej 

obowiązywania. 

Strategia została opracowana na podstawie aktualnych dokumentów wewnętrznych, 

sprawozdań oraz danych statystycznych. Podstawowym dokumentem prawnym 

wykorzystywanym podczas przygotowania Strategii była ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym. Ponadto wzięto pod uwagę zapisy poprzedniej  Strategii. 

Opracowana diagnoza strategiczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, 

opiera się na analizie danych zastanych (desk-research) i opracowana została przy 

wykorzystaniu materiałów źródłowych, jakimi są inne dokumenty strategiczne Powiatu 

Zgorzeleckiego, ogólnodostępne dane statystyczne opracowane przez Główny Urząd 

Statystyczny w Banku Danych Lokalnych oraz informacje dostarczone przez Starostwo 

Powiatowe, jak również dostępne na stronach internetowych podmiotów, poszerzone 

o zewnętrzne analizy i rankingi. 

Ponadto ujęto zapisy i wytyczne dokumentów strategicznych z poziomu krajowego 

oraz jednostek samorządu terytorialnego wyższych szczebli, szczególnie opracowanych na 

potrzeby województwa dolnośląskiego tj. „Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Dolnośląskiego” (załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/482/20 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.) oraz „Strategii Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego 2030”. 

W diagnozie analizowano dane z lat 2016-2020 w celu wyznaczenia trendów oraz kierunków 

zmian. Jeżeli było to możliwe wykorzystywano także wskaźniki z roku 2021. Niektóre dane, dla 

przedstawienia pełniejszego obrazu, prezentowano w podziale na gminy lub w odniesieniu 

do województwa dolnośląskiego.  

Wnioski z diagnozy uzupełniono o analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych 

w terminie od 21 kwietnia do 11 maja 2022 r. za pośrednictwem narzędzia internetowego. 
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Diagnozę poszerzono o informacje uzyskane podczas wywiadów z przedstawicielami Starostwa 

Powiatowego w Zgorzelcu. 

Ważnym elementem w pracach nad Strategią była partycypacja społeczna. Diagnoza 

strategiczna została uzupełniona o analizę ankiet wypełnionych przez mieszkańców. Istotnym 

źródłem informacji był głos Starosty Zgorzeleckiego – Pana Artura Bielińskiego, jak również 

członków powołanego do opracowania niniejszego dokumentu Zespołu Roboczego, w skład 

którego wchodzili: 

• Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta, 

• Ireneusz Owsik – Etatowy Członek Zarządu,  

• Mirosław Celuch – Członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, 

• Monika Galasiak – Sekretarz Powiatu Zgorzeleckiego, 

• Magdalena Rogólska – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

• Monika Klat – Dyrektor Wydziału Drogownictwa, 

• Bogusława Witkowska – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,  

• Małgorzata Michalska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,  

• Michał Kruszewski – Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji,  

• Tomasz Góral – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, 

• Kamila Kowalska – Kierownik Biura Promocji/Rzecznik Prasowy, 

• Katarzyna Chamer – Inspektor w Biurze Rady Powiatu Zgorzeleckiego, 

• Marta Idzik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu, 

• Piotr Ilczyna – Kierownik Działu Rozwoju w Wielospecjalistycznym Szpitalu 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. 

 

Zespół Strategiczny wspierali eksperci z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania: 

• Jakub Michałowski – Prezes Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju, 

• Irma Kuznetsova – Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego,  

• Iwona Nowacka – Zastępca Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego, 

• Maja Czyż – Specjalistka ds. strategii i rozwoju lokalnego, 

• Jakub Jackowski – Starszy Specjalista ds. strategii i rozwoju lokalnego. 
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Poniżej przedstawiono poszczególne etapy procesu prac na Strategią: 

Wdrażanie Strategii

Uchwalenie Strategii

Konsultacje społeczne - marzec 2023 r.

Analiza projektu przez Zespół - styczeń, luty 2023 r.

Projekt dokumentu - listopad, grudzień 2022 r. 

Warsztat strategiczny (opracowanie misji, wizji, celów i działań strategicznych) -
czerwiec 2022 r.

Wyznaczenie obszarów problemowych - czerwiec 2022 r. 

Diagnoza potencjału - czerwiec 2022 r.

Badanie ankietowe - 20.04.2022 - 11.05.2022 r. 

Analiza dokumentów - czerwiec 2022 r. 

Wywiad pogłębiony z kierownictwem oraz pracownikami Starostwa 
(opracowanie analizy SWOT) - czerwiec 2022 r. 

Powołanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu 
Zgorzeleckiego na lata 2023-2030 - maj 2022r.

Spotkanie robocze z kierownictwem Starostwa – kwiecień 2022 r. 



Część 1: Stan i wyzwania rozwoju Powiatu



 

strona 8 

Wnioski z diagnozy strategicznej Powiatu Zgorzeleckiego 

CZĘŚĆ I. STAN I WYZWANIA ROZWOJU POWIATU  
 

1. Wnioski z diagnozy strategicznej Powiatu 

 

Informacje ogólne  

 

Powiat Zgorzelecki leży w trójkącie trzech państw: Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czech 

oraz Republiki Federalnej Niemiec. Położony jest w zachodniej części województwa 

dolnośląskiego. Jednostka terytorialna od strony polskiej graniczy  z powiatami: 

bolesławieckim, lubańskim oraz dwoma powiatami należącymi do województwa lubuskiego, 

tj. żagańskim i żarskim.  W skład Powiatu wchodzi 7 gmin: dwie miejskie: Zgorzelec i Zawidów, 

trzy gminy miejsko-wiejskie: Bogatynia, Pieńsk i Węgliniec, oraz dwie gminy wiejskie: Sulików 

i Zgorzelec, a jego Stolicą jest Miasto Zgorzelec. 

 

Całkowita powierzchnia Powiatu wynosi 838,1 km2, z czego 100,5 km2 (12%) przypada 

na obszary miejskie, a 737,6 km2 (88%) na obszary wiejskie. Największą gminą jest Gmina 

i Miasto Węgliniec, która zajmuje ponad 40% powierzchni Powiatu. Najmniejszą powierzchnię 

zajmuje Miasto Zawidów (0,72%). 

 

Powiat Zgorzelecki położony jest w obszarze odziaływania Sudeckiego Obszaru 

Funkcjonalnego, dla którego główne cele i priorytety rozwojowe zdefiniowane zostały  

w Strategii Rozwoju Sudety 2030 (Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej 

i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030 obejmującej swoim 

zasięgiem subregiony wałbrzyski oraz jeleniogórski (NUTS 3)). 

 

Wnioski: 

 

• Transgraniczne położenie Powiatu jest niewątpliwe jednym z najważniejszych atutów, 

za pomocą którego kreować można konkurencyjność na tle pobliskich samorządów 

oraz stanowić podstawę do dalszego rozwoju – gospodarczego, społecznego 

i kulturowego. 

 

• Włączenie Powiatu do obszaru OSI niesie za sobą wymierne korzyści w postaci realizacji 

i korzystania z subregionalnych projektów i przedsięwzięć, pozwalających na wspólne 

wykorzystanie szans rozwojowych i wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom. 

 

Demografia 

 

Na koniec 2020 r. Powiat Zgorzelecki zamieszkiwało 88.386 osób. Największa ich część 

zameldowana była na terenie Miasta Zgorzelec (29.810 osób) oraz Miasta Bogatynia 

(22.633 osób). Analiza danych demograficznych w latach 2016-2020 wskazuje, że ogólna 

liczba mieszkańców Powiatu ulegała ciągłemu spadkowi. Jedyna jednostka, która w badanym 

okresie odnotowała wzrost liczby ludności to Gmina Zgorzelec. Wskazuje to na kierunek 

migracji mieszkańców z miasta na tereny podmiejskie.  
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Wnioski z diagnozy strategicznej Powiatu Zgorzeleckiego 

Analiza salda migracji w poszczególnych gminach wskazuje, że najbardziej niekorzystna 

tendencja utrzymuje się w Mieście i Gminie Bogatynia oraz Mieście Zgorzelec. Jedynie Gmina 

Zgorzelec odnotowuje w badanym okresie stałe wartości dodatnie. Dla całego Powiatu 

Zgorzeleckiego saldo migracji w latach 2016-2020 jest ujemne.   

 

Podobnie jak w przypadku wskaźnika salda migracji, także wskaźniki przyrostu naturalnego 

w Powiecie Zgorzeleckim w latach 2016-2020 kształtowały się na ujemnym poziomie. 

 

W latach 2016-2020 znaczące zmiany zaszły także w strukturze wiekowej osób 

zamieszkujących teren Powiatu Zgorzeleckiego. Spadła liczba osób zarówno w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Zdecydowanie wzrosła za to liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym. Pogłębiona analiza struktury demograficznej poszczególnych gmin 

wchodzących w skład Powiatu Zgorzeleckiego pokazuje, że wyraźnie zmniejsza się w nich 

odsetek mieszkańców w tzw. wieku kreatywnym (25-34 lat). Wysoka wartość tego wskaźnika 

jest pożądana, ponieważ wskazuje na liczbę mieszkańców, którzy mogą stanowić główną siłę 

napędową rozwoju ekonomicznego. Jednocześnie w Powiecie Zgorzeleckim rośnie wskaźnik 

senioralnego obciążenia demograficznego, odzwierciedlający stosunek liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

 

Prognozy opracowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że w perspektywie do 2030 

r. liczba mieszkańców powiatu zgorzeleckiego będzie systematycznie maleć. 

 

Wnioski: 

 

• Spadek liczby mieszkańców jest spowodowany powszechnie występującą tendencją                        

w zakresie spadku liczby urodzeń oraz wyludniania się z terenów gmin położnych                               

w znacznej odległości od dużych centrów rozwoju w kraju (peryferyzacja). 

 

• Proces starzenia się społeczeństwa będzie w przyszłości prowadził do zwiększenia 

zapotrzebowania na usługi w zakresie srebrnej gospodarki, problemów w zakresie 

utrzymania szkół, znalezienia pracy dla nauczycieli, zmniejszaniem się liczby osób 

posiadających wykształcenie wyższe. 

 

• Spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym może 

prowadzić do zmniejszenia się poziomu atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu 

Zgorzeleckiego i prowadzić do wystąpienia negatywnych konsekwencji na rynku pracy 

(m.in. brak zastępowalności pokoleniowej). 

 

• W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom opisywanych zjawisk demograficznych 

należy rozwijać programy zachęcające do pozostania mieszkańców na terenie gmin 

Powiatu Zgorzeleckiego lub osiedlania się w jej granicach nowych mieszkańców. 

W szczególności rozwijać należy usługi skierowane do rodzin z dziećmi 

oraz coraz liczniejszej, ale zróżnicowanej wewnętrznie grupy seniorów. 
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• Atrakcyjność Powiatu, jako miejsca do zamieszkania powinna być budowana 

na tworzeniu warunków do rozwoju, aktywnej społeczności, rozwoju współpracy 

transgranicznej, systemowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania i struktury 

przestrzeni publicznych, poprawy jakości komponentów środowiska oraz rozwoju 

zdywersyfikowanej gospodarki. 

 

Gospodarka  

 

Dominującą gałęzią gospodarki jest przemysł wydobywczy i energetyczny. Najbardziej 

uprzemysłowionym obszarem Powiatu jest Miasto i Gmina Bogatynia z filarami gospodarczymi 

regionu: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla 

Brunatnego „Turów” i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Elektrownia „Turów”. 

Do największych prywatnych przedsiębiorstw w Powiecie należą: Citronex (logistyka, import 

i eksport owoców i warzyw), Panattoni Park Zgorzelec (logistyka) oraz Hegelmann Hub Poland 

(branża transportowa).  

  

Część obszaru Powiatu Zgorzeleckiego należy do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Tereny inwestycyjne wydzielone zostały m.in. 

w południowej części Miasta Zgorzelec. Ponadto w obszarze Zgorzelca funkcjonuje dawna 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (od 2018, która w swojej ofercie ma dwa tereny 

inwestycyjne z pełnym uzbrojeniem o powierzchniach: 40,22 ha oraz 30,37 ha). 

 

Wśród wszystkich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na obszarze Powiatu 

Zgorzeleckiego dominują przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 9 osób (najwięcej 

przedsiębiorstw prowadzi swoją działalność w obszarze handlu i usług).  

 

Stopień przedsiębiorczości wśród mieszkańców obrazuje liczba podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w bazie REGON w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. W Powiecie 

Zgorzeleckim w 2020 r. współczynnik ten wyniósł 101 i mimo sukcesywnego wzrostu (104,1% 

od 2016 r.) wciąż jest niższy od średniej dla województwa dolnośląskiego (137). Wśród 

poszczególnych gmin Powiatu Zgorzeleckiego występują dysproporcje. Zdecydowanie najlepiej 

sytuacja wygląda w Mieście Zgorzelec, gdzie na 1 tys. mieszkańców działa 130 przedsiębiorstw. 

Z kolei najsłabiej sytuacja wygląda w Gminie Sulików z wskaźnikiem na poziomie 55, czyli 

ponad 2-krotnie niższym. 

 

W Powiecie Zgorzeleckim funkcjonują organizacje takie jak: Cech Rzemiosł Różnych i Małej 

Przedsiębiorczości oraz Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego. Ponadto w Zgorzelcu 

utworzony został Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej 

będący koncepcją około stu przedsiębiorców, jednostek sfery badawczo-rozwojowej 

oraz jednostek samorządu terytorialnego, w celu współpracy na rzecz rozwoju lokalnej 

efektywności energetycznej. Ponadto powołano Południowo-Zachodni Klaster Energii, którego 

zadaniem jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez uzyskanie 

efektywności ekonomicznej oraz poprawę stanu środowiska, w tym jakości powietrza. 

 



 

strona 11 

Wnioski z diagnozy strategicznej Powiatu Zgorzeleckiego 

Zgodnie z przyjętą przez Unię Europejską polityką Europejskiego Zielonego Ładu w Powiecie 

Zgorzeleckim (funkcjonującym na jego terenie Zagłębiem Turoszowskim) realizowana jest  

transformacja w kierunku osiągnięcia celów gospodarki neutralnej dla klimatu, polegająca na 

stopniowym wygaszaniu działalności związanej z eksploatacją i spalaniem węgla brunatnego, 

dywersyfikacji działalności gospodarczej zapewniającej stabilność rozwoju, tworzeniu miejsc 

pracy poza górnictwem i konwencjonalną energetyką oraz etapowej rewitalizacji terenów 

zdegradowanych w wyniku działalności górniczej. 

 

Wnioski: 

 

• Położenie przy granicy z Czechami i Niemcami oraz na ważnych szlakach 

komunikacyjnych o znaczeniu europejskim (TEN-T), stwarza bardzo dobre warunki 

do rozwoju przedsiębiorczości i handlu, dlatego przedstawiciele samorządu 

powiatowego są otwarci na potencjalnych inwestorów, pośredniczą w nawiązywaniu 

kontaktów gospodarczych i wspierają lokalnych przedsiębiorców. 

 

• Na terenie Powiatu silnie rozwijają się branże gospodarki bezpośrednio związane 

ze świadczeniem usług i dostawą produktów na rzecz kompleksu górniczo-

energetycznego Turów. 

 

• Zarówno tereny Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości jak i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nadal nie są w pełni 

zagospodarowane, co pozwala na dalszy rozwój oraz powstawanie nowych miejsc 

pracy na terenie Powiatu. 

 

• Należy dążyć do kontynuacji rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Zgorzeleckim 

poprzez wspieranie organizacji takich jak: Cech Rzemiosł Różnych i Małej 

Przedsiębiorczości oraz Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego. 

 

• Należy wspierać inicjatywy związane z dywersyfikacją produkcji energii elektrycznej, 

w tym w szczególności związane z wykorzystaniem w tym celu odnawialnych źródeł 

energii m.in. współpracując z Klastrem Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 

i Efektywności Energetycznej oraz Południowo-Zachodnim Klastrem Energii. 

 

• Powiat posiada sprzyjające warunki do rozwoju gałęzi gospodarki związanej z turystyką 

i rekreacją (transgraniczne położenie, ukształtowanie terenu, bogate dziedzictwo 

historyczne). 

 

• Do rozwoju lokalnej gospodarki silnie przyczynić się może wzmocnienie 

międzynarodowej współpracy, w szczególności z sąsiednimi samorządami z terenu 

Niemiec oraz Czech. 
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Rynek pracy 

 

Analizując wielkości zatrudnienia w poszczególnych sekcjach według PKD wskazuje się, że 

w 2020 r. najwięcej osób w Powiecie Zgorzeleckim pracowało w przemyśle i budownictwie 

oraz w pozostałych usługach, a także w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, 

transporcie oraz gospodarce magazynowej.  

 

Udział bezrobotnych na obszarze Powiatu jest niższy niż w województwie choć należy 

zaznaczyć duże różnice między poszczególnymi gminami – gorsza sytuacja jest w gminach 

położonych w północnej części. Wskazuje to na znaczącą rolę Zagłębia Turoszowskiego 

w rynku pracy, które generuje zatrudnienie dla ponad 6.000 osób. Z kolei analizując stopę 

bezrobocia rejestrowanego na terenie Powiatu zauważa się spadek liczby bezrobotnych 

do poziomu 4,9% w latach 2016-2019. Bardzo trudny był jednak rok 2020, w którym epidemia 

koronawirusa znacząco wpłynęła na sytuację na rynku pracy powodując wzrost bezrobocia do 

poziomu 6%. Sytuacja zaczęła się normować w 2021 r., w którym odnotowany został kolejny 

spadek stopy bezrobocia do poziomu 5,3%. 

 

Powiat jest jednym z kilku obszarów w Polsce, gdzie ma miejsce intensywna eksploatacja węgla 

brunatnego oraz jego wykorzystanie na cele energetyczne. Struktura gospodarcza Powiatu 

charakteryzuje się w związku z tym wysokim stopniem specjalizacji ukierunkowanej na 

działalność przemysłową związaną z uwarunkowaniami geologicznymi i lokalizacją na tym 

terenie Kompleksu Turów (największy pracodawca w Powiecie).  

 

Wnioski: 

 

• Powiat zgorzelecki charakteryzuje się stosunkowo niskim wskaźnikiem bezrobocia, 

co jest związane z funkcjonowaniem Kompleksu Turów oraz bliskością atrakcyjnego 

i chłonnego niemieckiego i czeskiego rynku pracy. 

 

• Proces transformacji energetycznej będzie wpływał na strukturę i wielkość zatrudniania 

w przemyśle wydobywczym i energetycznym, więc istotne jest opracowanie 

programów związanych z przekwalifikowaniem oraz wspieraniem podejmowania 

własnej działalności gospodarczej. 

 

• Nagłe ograniczenie lub całkowite zakończenie pracy kompleksu Turów może 

doprowadzić do gwałtownej zapaści i znacznego wzrostu bezrobocia, szczególnie 

na terenie Gminy Bogatynia, co przełoży się także na pojawienie się czy też pogłębienie 

już istniejących problemów społecznych. 

 

• Należy wspierać rozwój nowych branż gospodarki oraz powstawanie działalności, które 

są w mniejszym stopniu powiązane z funkcjonowaniem kopalni i elektrowni i będą 

mogły z sukcesem funkcjonować również po zaprzestaniu działalności kopalni. 

 

• Negatywne tendencje na rynku pracy mogą pojawiać się na skutek zachodzących zmian 

demograficznych (spadek liczby urodzeń, migracje, spadek liczby mieszkańców 
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Powiatu),  braku pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe, niską 

motywację osób bezrobotnych do podjęcia pracy lub stażu, konkurencję płacową ze 

strony pracodawców z Niemiec i Czech, a w przypadku osób posiadających dzieci także 

konieczności sprawowania nad nimi opieki (w przypadku braku możliwości oddania 

ich do żłobka lub przedszkola). 

 

• Realizacja aktywnych form aktywizacji osób bezrobotnych w sposób szczególny 

powinna odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby oraz grupy osób posiadających 

największe problemy ze znalezieniem pracy (np. osoby powyżej 50 roku życia, osoby 

ze szczególnymi potrzebami). 

 

Środowisko naturalne i przyrodnicze  

 

Atrakcyjne środowisko naturalne i przyrodnicze na terenie Powiatu Zgorzeleckiego uznaje się 

za jego mocną stronę. Na obszarze Powiatu zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody: Wrzosiec 

koło Piasecznej, Torfowisko nad Węglińcem i Grądy koło Posady oraz sześć obszarów 

Natura2000: Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej - PLH020066, Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej - 

PLH020086, Uroczyska Borów Dolnośląskich - PLH020072, Przygiełkowiska Koło Gozdnicy - 

PLH080055, Bory Dolnośląskie - PLB020005 i Wilki nad Nysą - PLH080044. W granicach 

Powiatu objęto ochroną prawną 48 pomników przyrody. Wśród nich znajdują się pojedyncze 

drzewa (38 szt.) oraz 7 grup drzew, pień drzewa, stanowisko roślinności i skałki. Na terenie 

Miasta Zgorzelec, w dolinie rzeki Nysy Łużyckiej, pomiędzy dwoma obszarami Natura 2000 tj. 

Przełomową Doliną Nysy Łużyckiej a Pieńską Doliną Nysy Łużyckiej ustanowiono zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy – Dolina Nysy Łużyckiej o powierzchni 7,75 ha. 

 

Wzdłuż zachodnich granic Powiatu, jak i państwa płynie rzeka Nysa Łużycka. Jej największymi 

dopływami są: Biedrzychówka (Gmina Bogatynia), Miedzianka (Gmina Bogatynia), Bielawka 

(Gmina Pieńsk), Witka (Gmina Zgorzelec), Czerwona Woda (Gmina Zgorzelec oraz Gmina 

Sulików) oraz 3 bezimienne potoki. Ponadto na terenie Gminy Węgliniec znajdują się cieki 

będące dopływami rzeki Bóbr.  

 

Największym zbiornikiem wodnym na terenie Powiatu Zgorzeleckiego jest jezioro zaporowe na 

dolnej Witce. Poniżej zapory znajduje się elektrownia wodna o mocy 0,82 MW należąca do PGE 

Elektrowni Turów S.A. Duży kompleks stawów hodowlanych znajduje się pomiędzy Łagowem, 

a Jędrzychowicami (Długi Staw - około 20 ha powierzchni), natomiast mniejsze występują koło 

Jerzmanek i Osieka Łużyckiego. 

 

W Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Powiatu Zgorzeleckiego przeanalizowano 

ryzyko powodziowe pochodzące z rzeki Nysa Łużycka. W Powiecie Zgorzeleckim dla obszaru 

Gminy Zgorzelec i Miasta Zgorzelec zidentyfikowano wysoki poziom ryzyka powodziowego. 

Natomiast dla Gminy Bogatynia i Pieńsk poziom ryzyka oceniono jako umiarkowany. 
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Wnioski:  

 

• Należy szczególnie dbać o bogactwo walorów przyrodniczo-krajobrazowych, jakim 

charakteryzuje się Powiat Zgorzelecki i monitorować na bieżąco stan środowiska 

naturalnego i przyrodniczego. 

 

• Obserwowane w całym kraju zmiany klimatyczne nie pozostają bez wpływu 

na funkcjonowanie Powiatu Zgorzeleckiego jako miejsca zamieszkania ludzi i zwierząt, 

dlatego konieczne jest podjęcie działań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy 

i zmniejszenia niedoborów wody na jej obszarze. 

 

• Mnogość obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody daje możliwości rozwijania 

turystyki i rekreacji na terenie Powiatu Zgorzeleckiego. 

 

• Należy realizować inwestycje wskazane w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym 

dla obszaru dorzecza Odry na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,                     

a więc w mieście Zgorzelec oraz Gminie Bogatynia. Między innymi dotyczą one budowy 

nowego wału przeciwpowodziowego, zabezpieczenia prawego brzegu rzeki Nysy 

Łużyckiej czy opracowania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego.  

 

• Prowadzone obecnie działania w zakresie edukacji i zwiększenia świadomości 

ekologicznej mieszkańców Powiatu powinny być kontynuowane, rozwijane 

i koncentrować się na znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla środowiska 

naturalnego. 

 

Dziedzictwo lokalne 

 

Ukształtowanie granic Powiatu Zgorzeleckiego miało miejsce na konferencji w Poczdamie                       

2 sierpnia 1945 r.  Terytorium powiatu posiada ciekawą historię związaną z m.in. dziejami 

Łużyc i rozwojem rzemiosła (Gmina Bogatynia), przemysłem szklarskim (Gmina Pieńsk), 

i Węglinieckim węzłem kolejowym, który do dziś pełni rolę niezwykle ważnego dla całego 

regionu ośrodka  komunikacyjnego.  
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Ponadto na terenie gmin należących do Powiatu znajduje się wiele ważnych dla historii 

obiektów sakralnych, zespołów pałacowych, tablic, pomników pamiątkowych, czy budynków 

publicznych takich jak remizy strażackie, poczty czy Budynek Miejskiego Domu Kultury                         

w Zgorzelcu i Dom Jakuba Boehme (Miasto Zgorzelec).  

 

Położenie Zgorzelca tuż przy granicy polsko-niemieckiej i bezpośrednie sąsiedztwo z Görlitz 

sprawia, że miasto jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia zwiedzania zabytków  

zlokalizowanych na terytorium niemieckiego sąsiada. Görlitz uniknęło zniszczeń podczas II 

wojny światowej -  na terenie miasta zachowało się prawie cztery tysiące zabytków. 

 

Wnioski: 

 

• Starostwo Powiatowe podejmuje działania w zakresie inicjowania, wspierania 

i koordynowania przedsięwzięć z obszaru ochrony zabytków oraz upowszechniania 

i promowania dziedzictwa kulturowego. 

 

• W celu kompleksowej ochrony dziedzictwa lokalnego oraz usystematyzowania 

informacji na temat ważnych dla Powiatu Zgorzeleckiego historycznych obiektów należy 

opracować Program Opieki nad Zabytkami. 

 

• Historia oraz dziedzictwo lokalne mogą stanowić ważną gałąź lokalnej gospodarki, 

przyciągając na jej obszar turystów, osoby zainteresowane aktywną rekreacją 

oraz pasjonatów dziejów Polski. 

 

• Konieczne jest podjęcie aktywnych działań zmierzających do rewitalizacji i odnowy 

zachowanych dotąd zabytków, w celu zwiększenia turystycznego potencjału Powiatu. 

 

Infrastruktura komunikacyjna i transport zbiorowy 

 

Wydłużony kształt z północy na południe oraz położenie Powiatu Zgorzeleckiego wzdłuż 

granicy z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską mają wpływ na ukształtowanie sieci 

komunikacyjnej. Najważniejszą drogą przebiegającą przez Powiat jest autostrada A4, która 

łączy się w okolicach Zgorzelca (Jędrzychowice) z biegnącą od wschodniej granicy niemiecką 

autostradą nr 4 (autostradą federalną w Niemczech relacji Bocholtz – Akwizgran, będącej 

częścią drogi międzynarodowej E40: Ostenda – Akwizgran – Kolonia – Erfurt – Wrocław – 

Katowice – Kraków – Rzeszów – Lwów – Kijów) i prowadzi w kierunku wschodnim do 

Wrocławia, Krakowa i dalej do granicy z Ukrainą. Przez Powiat przebiegają także drogi krajowe 

nr 94 (autostrada A4 zjazd Zgorzelec w kierunku Bolesławca) oraz nr 30 (ze Zgorzelca 

w kierunku Jeleniej Góry). 

 

Drogi wojewódzkie zlokalizowane na terenie Powiatu to drogi o numerach: 296, 332 (droga 

transgraniczna Hradek-Sieniawka-Zittau), 350, 351, 352 (łącząca dwa największe ośrodki 

miejskie Powiatu: Zgorzelec i Bogatynię), 353, 354, 355 oraz 357. Ponadto wzdłuż całego 

Powiatu i granicy państwa po stronie niemieckiej przebiega droga nr 99 z Görlitz do Zittau, 

która może stanowić alternatywę komunikacyjną i uzupełnienie dla dróg po stronie polskiej. 
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Oprócz tego zlokalizowanych jest 217,673 km dróg powiatowych oraz 8,73 km chodników 

będących w zarządzie Powiatu. 

 

Przeprowadzane co 5 lat przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad generalne pomiary 

średniego dobowego ruchu pojazdów silnikowych na drogach krajowych wskazują, że między 

rokiem 2015 a 2020 liczba pojazdów wzrosła.  

 

W Powiecie główne stacje kolejowe zlokalizowane są w miejscowościach:  Węgliniec 

i Zgorzelec Miasto oraz Ujazd. W 2022 r. Koleje Dolnośląskie obsługiwały trzy połączenia 

kolejowe na terenie Powiatu Zgorzeleckiego: 

 

• D1: Węgliniec – Zagajnik – Wrocław Główny (6 połączeń dziennie), 

• D10: Drezno – Zgorzelec – Zgorzelec Miasto – Jędrzychowice – Lasów – Pieńsk - 

Węgliniec – Zagajnik – Wrocław Główny (10 połączeń dziennie), 

• D19: Görlitz – Zgorzelec – Jerzmanki – Mikułowa – Jelenia Góra (8 połączeń dziennie). 

 

Istotną rolę w funkcjonowaniu transportu kolejowego na obszarze Powiatu, ale także całego 

województwa, odgrywa węzeł kolejowy Węgliniec. W roku 2022 został zakończony gruntowy 

remont obejmujący zarówno starą jak i nową infrastrukturę, modernizację kładki pieszych nad 

torami oraz wiat przylegających do dworca. Przebudowie poddano również wnętrze dworca; 

powstały tam m.in. kameralna sala kinowa oraz powierzchnie wystawiennicze.  

   

Najwięcej połączeń ze stacji Zgorzelec oraz Węgliniec realizowanych jest w kierunku Wrocławia 

(ok. 18) oraz Jeleniej Góry (ok. 8), co związane jest z celami podróży mieszkańców jadących 

do pracy oraz na uczelnie.  

 

W 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczął przygotowania 

do opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. 

Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci 

regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego. Projekt ten został zgłoszony do 

programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. 

 

Na terenie Powiatu Zgorzeleckiego transport zbiorowy obsługiwany jest przez 5 przewoźników 

posiadających łącznie 18 pozwoleń. Miejscowościami, w którym znajdują się m.in. przystanki 

autobusowe są: Bogatynia, Krzewina, Zgorzelec, Kostrzyna, Koźlice, Zawidów, Sulików, 

Jerzmanki, Jędrzychowice, Żarska Wieś, Bierna, Trójca, Sławnikowice, Zielonka, Ruszów, Żarki 

Średnie, Pieńsk, Kunów, Studniska Dolne oraz Tylice. 

 

Powiat Zgorzelecki objęty jest strefą biletu EURO-NYSA-Ticket+. Bilety te są ważne na 

wszystkich liniach autobusowych i kolejowych na obszarze komunikacyjnym ZVON (Niemcy), 

transgranicznie, na obszarze komunikacyjnym IDOL (Czechy) oraz na wybranych liniach                           

w kraju usteckim.   

 

Ponadto na terenie niektórych gmin funkcjonują linie lokalne umożliwiające przemieszczanie 

się w ramach danej jednostki terytorialnej: 
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o Gmina Miejska Zgorzelec - linia miejska,  

o Miasto i Gmina Bogatynia - linia miejska i 2 linie gminne,  

o Miasto i Gmina Pieńsk - jedna linia gminna,  

o Gmina Zgorzelec - jedna linia gminna. 

 

Głównym dokumentem określającym kierunki rozwoju i poprawy jakości systemu 

transportowego w Powiecie jest przyjęty przez Radę Powiatu w 2016 r. Plan Zrównoważonego 

Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Zgorzeleckiego. 

 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Powiatu Zgorzeleckiego w 2020 

r. zlokalizowanych było 54,7 km dróg dla rowerów, a ich długość od 2016 r. zwiększyła się                 

o 30,8 km. Sieć skoncentrowana jest głównie z Mieście i Gminie Zgorzelec (w sumie 37 km) 

oraz Węglińcu (10,5 km). Powiat nie jest zarządcą żadnej drogi rowerowej. 

 

Wnioski: 

 

• Drogi wojewódzkie i powiatowe przebiegające przez teren Powiatu stanowią jej główne 

trakty komunikacyjne. Posiadają kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrej dostępności 

komunikacyjnej, dlatego istotna w tym zakresie będzie dalsza współpraca z Zarządem 

Dróg Wojewódzkich w zakresie ich modernizacji i rozbudowy. 

 

• Przeprowadzane działania modernizacyjne oraz rozbudowa siatki drogowej na terenie 

Powiatu powinna uwzględniać działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego, takie jak np. modernizacja oświetlenia ulicznego, 

tworzenie aktywnych przejść dla pieszych czy budowa nowych miejsc postojowych. 

 

• Pomiary GDDiA wyraźnie wskazują, że ruch na drogach krajowych w Powiecie 

Zgorzeleckim jest coraz większy, co powoduje zwiększone niebezpieczeństwo 

występowania wypadków oraz ma negatywny wpływ na jakość powietrza i hałas. 

 

• Miasto Zgorzelec jest dobrze skomunikowane kolejowo z ważnymi ośrodkami 

ponadlokalnymi (Legnica, Jelenia Góra), regionalnymi (Wrocław, Zielona Góra), jak 

i zagranicznymi (Drezno), jednak sama sieć kolejowa nie może stanowić alternatywy 

dla komunikacji drogowej w ramach Powiatu, ze względu na brak kluczowego 

połączenia Zgorzelec-Bogatynia. Rozwiązaniem byłaby realizacja projektu pn. 

Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci 

regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego. 

 

• Komunikacja w ramach biletu EURO-NYSA-TICKET umożliwia łatwe przemieszczanie 

się w obszarze Euroregionu Nysa i tym samym wpływa na rozwój turystyki. 

 

• Uzupełnieniem sytemu komunikacyjnego powinno być stworzenie zintegrowanego 

systemu taryfowo-biletowego umożliwiającego korzystanie ze wszystkich dostępnych 

środków transportu na obszarze Powiatu. W tym celu należy uruchomić multimodalne 
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zintegrowane węzły przesiadkowe obejmujące zarówno transport kołowy (autobusowy, 

samochodowy, rowerowy) jak i kolejowy. Jako najlepiej przystosowane do tej funkcji 

wskazano miasta: Węgliniec i Zgorzelec. 

 

• Zestawiając wskaźniki dotyczące ścieżek rowerowych dla Powiatu z danymi dla 

województwa dolnośląskiego można stwierdzić, że długość ścieżek rowerowych 

w przeliczeniu na 100 km2 jest nieco większa (odpowiednio 6,52 km dla Powiatu i 5,51 

km dla województwa). Niemniej należy zwrócić uwagę na konieczność wsparcia 

rozwoju sieci ścieżek rowerowych, szczególnie na obszarach wiejskich. 

 

Gospodarka nieruchomościami 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami Powiat Zgorzelecki gospodaruje    

nieruchomościami za pośrednictwem dwóch organów: 

 

• Zarządu Powiatu, gospodarujący tzw. zasobem powiatowym; 

• Starosty, który wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, 

gospodaruje zasobem Skarbu Państwa. 

 

W roku 2021 do Skarbu Państwa należało 1.595 działek o łącznej powierzchni 579,2417 ha 

oraz 154 działki o powierzchni 61,3885 ha oddanych w najem lub dzierżawę. Do Powiatu 

Zgorzeleckiego natomiast należało 419 działek o łącznej powierzchni 303,5968 ha.  

 

Wnioski: 

 

• Udział powierzchni należącej do Powiatu Zgorzeleckiego (ok. 303,6 ha) do ogólnej 

powierzchni powiatu (ok. 83.810,0 ha) jest bardzo niski i wynosi 0,36%. W związku 

z tym, iż Powiat nie posiada zbyt wielu gruntów, należy dokładnie i długoterminowo 

planować dalsze inwestycje na tych terenach. 

 

Edukacja 

 

Powiat Zgorzelecki jest organem prowadzącym dla ośmiu podmiotów: 

•  4 szkół ponadpodstawowych: 

o Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, 

o Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni, 

o Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, 

o Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, 

• 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych: 

o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bogatyni, 

o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu, 

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, 

• Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu. 
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Sieć placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat jest skoncentrowana w głównych 

ośrodkach miejskich Powiatu (Zgorzelcu – 6 placówek, Bogatynia – 2 placówki). Uczniowie 

mogą także korzystać z placówek niepublicznych mających swoją siedzibę w Powiecie 

Zgorzeleckim. Uczniowie wybierający naukę w placówkach oświatowych nadzorowanych przez 

Powiat w Zgorzelcu mają do wyboru szereg profili i kierunków nauczania. 

 

Najliczniejszą publiczną placówką edukacyjną pod względem liczby uczniów jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (obejmujący technikum, szkołę branżową I stopnia 

oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych), w którym w 2021 r. uczyło się 1.078 dzieci. Liczba 

uczniów w szkołach podległych Powiatowi w badanym okresie utrzymuje się na zbliżonym 

poziomie 2.800. Od tego czasu największy przyrost liczby uczniów odnotował Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (+94, co stanowi 9,6%), natomiast największy spadek 

wystąpił w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu (-115, co stanowi 

22,6%).  

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu wchodzi Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy w Zgorzelcu. Ośrodek prowadzi działalność dwukierunkową w zakresie szkolenia 

uzdolnionej młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych oraz organizacji imprez 

sportowych w Powiecie. 

 

Placówki podległe Powiatowi dysponują 6 obiektami sportowymi: 

• kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, 

• hale sportowe Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu,  

• hala sportowa w Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu,  

• kompleks boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu, 

• sala sportowa w SOSW w Zgorzelcu, 

• hala sportowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu przygotowuje rokrocznie barometr zawodów, w którym 

określa listę zawodów deficytowych na rynku pracy w Powiecie Zgorzeleckim. Zgodnie z analizą 

na 2019 r. kierunki oferowane przez placówki szkolne pokrywają się z zapotrzebowaniem, 

szczególnie w zakresie zawodów związanych z informatyką (administratorzy), budownictwem, 

higieną i bezpieczeństwem pracy oraz gastronomią. 

 

Wnioski: 

 

• Tendencja związana z wyborem kierunków przez uczniów kończących szkoły 

podstawowe pokazuje, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły oferujące 

wiedzę techniczną oraz przygotowanie do zawodu. 

 

• Średnia zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach Powiatu Zgorzeleckiego jest 

zbliżona do średniej w województwie dolnośląskim. Należy utrzymywać oraz dążyć 

do podnoszenia poziomu nauczania.  

 

• Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje koszty utrzymania ucznia/wychowanka 

w szkołach i placówkach oraz podejmuje działania w celu optymalizacji wydatków. 
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• Liczba orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne z roku 

na rok wzrasta, z czym będzie wiązał się także wzrost kosztów związany z działalnością 

placówek. 

 

• Stałe podnoszenie poziomu edukacji w Powiecie powinno odbywać się zarówno 

na drodze modernizacji infrastruktury szkolnej, doposażenia bazy dydaktycznej 

placówek oświatowych, zwiększania liczby oraz atrakcyjności oferowanych zajęć 

pozalekcyjnych, jak i poprawy jakości prac kadry nauczycielskiej  (np. poprzez 

modyfikację systemu motywacyjnego) oraz systemowe wsparcie uczniów zdolnych 

i słabszych. 

 

• Rozwój szkolnictwa na obszarze Powiatu powinien także następować na drodze 

współpracy z funkcjonującymi na jej obszarze przedsiębiorstwami oraz instytucjami 

otoczenia biznesu. 

 

• Dopełnienie systemowych działań w zakresie wsparcia rozwoju edukacji powinno także 

następować  na drodze rozwoju współpracy z obecnymi w Powiecie organizacjami 

pozarządowymi działającymi w sferze oświaty, nauki, kultury, sportu, itp. 

 

• Oferowane kierunki kształcenia należy określać adekwatnie do warunków, potrzeb                   

i kierunków rozwoju gospodarczego regionu, aby zagwarantować młodzieży jak 

największe szanse odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy. Z tego też względu 

koniecznym jest, aby szkoły z wyprzedzeniem przygotowywały kierunki nauczania 

przystosowane do przyszłych zmian we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy                

w Zgorzelcu, który rokrocznie przygotowuje barometr zawodów. 

 

Kultura, sport i turystyka 

 

W obszarze Powiatu Zgorzeleckiego zlokalizowane są dwa muzea i izba regionalna: Muzeum 

Łużyckie w Zgorzelcu, Muzeum Kresów Wschodnich w Węglińcu oraz Izba Regionalna 

w Działoszynie. 

 

Na terenie Powiatu funkcjonuje także Europejskie Centrum Pamięci, Edukacji, Kultury 

Zgorzelec-Görlitz Meetingpoint Music Messiaen upamiętniające istnienie byłego obozu 

jenieckiego Stalagu VIIIA. To miejsce pamięci, refleksji i spotkań byłych jeńców z wielu krajów, 

ludzi zafascynowanych muzyką Oliviera Messiaena jednego z więźniów, mieszkańców regionu, 

a także turystów zainteresowanych historią Stalagu VIIIA. 

 

Na Przedmieściu Nyskim znajduje się dom Jakuba Böhme – zgorzeleckiego mistyka, na cześć 

którego organizowane są „Jakuby”, czyli Święto Starego Miasta, odbywające się jednocześnie 

w miastach Zgorzelec i Görlitz. „Jakuby” klimatem nawiązują do początków miasta i są 

spotkaniem z historią, tańcem, muzyką, teatrem i rzemiosłem.  
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Oprócz wspomnianych „Jakubów”, w Zgorzelcu organizowany jest Międzynarodowy Festiwal 

Piosenki Greckiej. Miasta Görlitz, Zgorzelec i Zawidów współorganizują znany mieszkańcom 

projekt – Via Thea. Z kolei Stowarzyszenie Kuźnia organizuje nietypowy, międzynarodowy 

festiwal piosenki żeglarskiej – Granicznej Kuźni Szant. Bogatynia dzięki corocznym 

Listopadowym Wieczorom Jazzowym oraz Hałda Jazz jest idealnym miejscem dla miłośników 

jazzu. Miasto jest także stolicą „łgarstwa” – od lat, we współpracy z ogólnopolskimi mediami, 

jest tu organizowany Turniej Małych Form Satyrycznych (Turniej Łgarzy). Z kolei wrześniowe 

Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów tzw. „Święto Grzybów” w Węglińcu przyciągają na 

wydarzenie nie tylko mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, ale także mieszkańców z całej 

polski i zza granicy. Cykliczną imprezą organizowaną w Zgorzelcu są Zawody Jeździeckie 

w  kokach przez przeszkody pod patronatem trzech dżentelmenów organizowanym przez Klub 

Jeździecki na „Na Koń” w Łagowie. W Sulikowie natomiast organizowany jest Przegląd Kultury 

Ludowej “Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie” przez Fundację Inicjatyw Społecznych 

i Kultury Ludowej "Kapela Pogranicze". W sierpniu w Działoszynie mieszkańcy Powiatu chętnie 

uczestniczą w Jarmarku Św. Bartłomieja organizowanego przez Stowarzyszenie Królewska 

Dolina – Górnołużycki Działoszyn. W Ruszowie od 2005 roku odbywa się festyn „Jagodowe 

Lato”, w ramach którego m.in. można wziąć udział w konkursie w zbieraniu leśnych owoców. 

 

Promocja zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego 

realizowana jest corocznie przez Powiat w ramach realizacji programów współpracy                                    

z organizacjami pozarządowymi. 

 

Przez Miasto Zgorzelec przebiega słynny szlak pielgrzymkowy św. Jakuba, prowadzący 

do katedry w Santiago de Compostela, gdzie według podań znajduje się ciało tego apostoła. 

W samym mieście znajdują się liczne zabytki i atrakcje turystyczne i kulturalne. 

 

Charakterystyczne dla regionu są zabytkowe domy przysłupowo-zrębowe, wyróżniające się 

niepowtarzalnym stylem łużyckim oraz alzackim i wielowiekową tradycją, które oglądać można 

m.in. w Bogatyni. Atrakcją Powiatu Zgorzeleckiego są też licznie tu występujące pałace, dworki 

oraz obiekty sakralne. Do najpiękniejszych zabytków architektury Powiatu Zgorzeleckiego 

należą m.in. łagowski renesansowy dwór, późnorenesansowy pałac w Lasowie, zespół 

pałacowy z 1951 roku w Żarce nad Nysą, pałac w Kunowie i w Żarskiej Wsi, czy też 

klasycystyczny pałac z przełomu XVIII  i XIX wieku w Sławnikowicach. Jednak najbardziej 

okazałym obiektem w powiecie jest barokowa, magnacka rezydencja z XVII w. 

z przypałacowym parkiem w Radomierzycach, która przed 1945 rokiem była siedzibą 

ewangelickiej fundacji Joachimstein, założonej przez Joachima Zygmunta von Ziegler-

Klipphausena. Równie urokliwe pałace można obejrzeć także w Łomnicy, Kostrzynie oraz we 

wsi Ksawerów niedaleko Zawidowa. Wśród najciekawszych obiektów sakralnych w powiecie 

warto wymienić m.in. również odrestaurowany kościół Św. Barłtłomieja w Działoszynie, kościół 

Narodzenia NMP w Jędrzychowicach, który stanowi rzadki przykład kościoła obronnego. Z kolei 

o romańskich korzeniach XIII wiecznego kościoła św. Antoniego Paderewskiego w Łagowie 

świadczą: ostrołukowy portal w wejściu kapłańskim i układ przestrzenny świątyni. Natomiast 

charakterystyczne, strzeliste bryły  z czerwonej cegły to świątynie neogotyckie – kościoły św. 

Franciszka z Asyżu w Pieńsku, św. Józefa Robotnika w Zawidowie i Niepokalanego Poczęcia 

NMP w Bogatyni.  
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Wnioski: 

 

• Dostępna na obszarze Powiatu oferta kulturalna charakteryzuje się wysoką jakością 

i różnorodnością wydarzeń. Pomimo tego powinna być ona stale monitorowana, 

rozwijana, wzbogacana oraz dostosowywana do zmieniających się trendów, potrzeb 

i oczekiwań mieszkańców. 

 

• Podejmowane działania w zakresie rozwoju kultury muszą zostać wzmocnione przez 

ich odpowiednią promocję, tak aby informacja o nich miała możliwość dotarcia do jak 

najszerszej grupy odbiorców wewnątrz, ale także na zewnątrz Powiatu. 

 

• Powiat Zgorzelecki dzięki swojemu położeniu geograficznemu oraz bardzo bogatej 

historii stanowi atrakcyjne miejsce pod względem oferty turystycznej. Na jego terenie 

realizowane są liczne projekty zmierzające do rozwoju infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej oraz promocji walorów przyrodniczych. 

 

• Istniejąca w Powiecie baza sportowa i rekreacyjna zapewnia jej mieszkańcom 

możliwość stałego dbania i rozwijania własnej kultury fizycznej, niemniej konieczne jest 

także podjęcie działań w zakresie budowy nowych obiektów ogólnodostępnej 

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, część obiektów sportowych wymaga 

przeprowadzenia remontów i modernizacji, połączonej  z dostosowaniem 

ich do występujących aktualnie trendów i potrzeb mieszkańców. 

 

• Zmieniające się potrzeby mieszkańców (wynikające ze zmian demograficznych, 

postępu technologicznego, zmiany zainteresowań ludzi) powinny pociągać za sobą 

także rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej, dostosowanej do wymagań mieszkańców 

w każdej grupie wiekowej. 

 

Ochrona zdrowia 

 

Na terenie Powiatu Zgorzeleckiego funkcjonują dwa szpitale: Wielospecjalistyczny Szpital – 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu oraz Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni. Zgorzelecka placówka zapewnia nocną i świąteczną 

ambulatoryjną opiekę lekarską i pielęgniarską. Zorganizowany został także punkt pobrań 

pozwalający mieszkańcom na szybką diagnostykę. Posiada 24 oddziały: kardiologiczny, 

intensywnego nadzoru kardiologicznego, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

pediatryczny, otolaryngologiczny, ginekologiczno-położniczy, pediatryczny, neurologiczny, 

udarowy, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, ZOL, rehabilitacji narządu 

ruchu, rehabilitacji neurologicznej, okulistyczny, SOR, psychiatryczny ogólny, ZOL 

psychiatryczny, leczenia uzależnień detoksykacji, psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, 

onkologiczny, radioterapii, urologiczny oraz neonatologiczny. Na przestrzeni ostatnich dwóch 

analizowanych lat kadra personelu nie uległa zmniejszeniu.  
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni jest jednostką podległą Gminie 

Bogatynia. Szpital posiada oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgiczny, ginekologiczno-

położniczy z wydzielonymi: pododdziałem ginekologii, pododdziałem położniczym, blokiem 

porodowym z salą cięć cesarskich, neonatologiczny, pediatryczny, anestezjologii i intensywnej 

terapii, izba przyjęć, blok operacyjny. Ponadto dla pacjentów dostępne są poradnie 

specjalistyczne: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczna, ginekologiczno-położnicza, 

otolaryngologiczna, urologiczna, dermatologiczna, alergologiczna, diabetologiczna, 

rehabilitacyjna.  

 

Wnioski:  

 

• Funkcjonujący na terenie Powiatu system opieki zdrowotnej wymaga podjęcia działań 

zmierzających do zapewnienia pełnej dostępności usług podstawowej 

oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców. 

 

• Należy na bieżąco modernizować obiekty szpitalne w celu spełnienia standardów 

ministerialnych. Ponadto ważnym jest doposażanie placówek opieki zdrowotnej 

oraz służb ratowniczych w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną.  

 

Pomoc społeczna i wsparcie rodziny 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są w Powiecie przez Starostwo Powiatowe 

w Zgorzelcu oraz jednostki organizacyjne Powiatu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Zgorzelcu, Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie-Zdroju, Dom Pomocy Społecznej 

„Jutrzenka” w Zgorzelcu, Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, Powiatowy Ośrodek 

Wsparcia dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie 

w Opolnie-Zdroju, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Typu A w Zgorzelcu (wcześniej Powiatowy 

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zgorzelcu). 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu (PCPR) zgodnie z przyjętym statutem  

realizuje zadania własne Powiatu, a także zlecone przez administrację rządową z zakresu 

pomocy społecznej w obszarach świadczeń, rodzinnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej 

i wsparcia niepełnosprawnych. 

 

Realizacja zadań w zakresie wspierania rodzin i rozwoju systemu pieczy zastępczej następuje 

między innymi poprzez zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności 

zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Porównując wskaźnik liczby dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej na 1 tys. mieszkańców w poszczególnych powiatach 

w Polsce w roku 2020, Powiat Zgorzelecki ma najgorszy wynik ze wskaźnikiem 5,18. Jest to 

znacznie powyżej średniej krajowej,  która wynosiła 1,87 na 1 tys. mieszkańców.  

 

Powiat Zgorzelecki wdraża programy takie jak: Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 

w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2022-2024, Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2021-2027, 

Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 
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2021-2027, Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Powiatu 

Zgorzeleckiego na lata 2021-2027. Programy mają na celu pomoc mieszkańcom Powiatu 

znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. 

 

Aby wspierać osoby z problemami natury psychicznej na terenie Powiatu swoją działalność 

prowadzą: Powiatowy Ośrodek Wsparcia Typu A w Zgorzelcu oraz Powiatowy Ośrodek 

Wsparcia dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie 

w Opolnie. 

 

Ponadto na terenie Powiatu funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji 

„Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy”. Niepełnosprawni uczestnicy zajęć realizują 

program rehabilitacji zawodowej przystosowany do ich możliwości w 9 pracowniach tj.: 

odzieżowej, biurowo-komputerowej, gastronomicznej, rękodzieła artystycznego, 

fizjoterapeutycznej, stolarsko-modelarsko-dekoratorskiej, ceramiczno-tkacko-bukieciarskiej, 

rehabilitacyjno-terapeutycznej oraz ogrodniczo-gospodarczej. 

 

Wnioski: 

 

• Powiat Zgorzelecki realizuje szereg programów społecznych, które w kompleksowy 

sposób odpowiadają na zdiagnozowane problemy i potrzeby jej mieszkańców. 

 

• Istotnym jest stałe podnoszenie standardów funkcjonowania placówek pomocy 

społecznej poprzez modernizację infrastruktury oraz podnoszenie kompetencji kadry 

socjalnej w Powiecie Zgorzeleckim. 

 

• Należy zwiększać liczbę rodzin zastępczych w Powiecie i dążyć do umieszczania dzieci 

w pieczy zastępczej jak najbliżej dotychczasowego miejsca zamieszkania, a przede 

wszystkim rodziców biologicznych. Jednocześnie należy dążyć do wspierania 

istniejących rodzin, by dzieci potrzebujących pomocy było jak najmniej. 

 

• Koniecznym jest edukowanie społeczeństwa w zakresie pieczy zastępczej, zachęcanie 

do świadomego podejmowania się tej roli oraz zmiana mentalności.  

 

• Należy wspierać osoby starsze, chore i niepełnosprawne nie tylko poprzez udzielanie 

im pomocy, ale także informowanie ich o przysługujących im uprawnieniach 

oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa o potrzebach takich osób. 

 

• Ważna jest dalsza kontynuacja przez Powiat profesjonalnej pomocy 

i wielokierunkowego wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 

intensyfikacja działania w tym zakresie w celu zmniejszania tego zjawiska. 

 

• Zachodzące zmiany demograficzne (m.in. proces starzenia się społeczeństwa) będą 

wymagały podjęcia w przyszłości działań w zakresie utworzenia miejsc opieki krótko 

i długoterminowej oraz aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców. 
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Społeczeństwo obywatelskie, otoczenie powiatu oraz współpraca samorządowa 

i międzynarodowa 

 

W Powiecie Zgorzeleckim w 2021 r. zarejestrowanych było 26 aktywnych stowarzyszeń 

zwykłych. Jednocześnie w ewidencji Starosty Zgorzeleckiego na koniec 2021 r. 

zarejestrowanych było 419 organizacji pozarządowych: 

 

• Miasto Zgorzelec – 172 organizacje, 

• Gmina Zgorzelec – 42 organizacji, 

• Miasto i Gmina Bogatynia – 98 organizacji, 

• Gmina Sulików – 23 organizacji, 

• Miasto i Gmina Pieńsk – 36 organizacji, 

• Gmina i Miasto Węgliniec – 38 organizacji, 

• Miasto Zawidów – 10 organizacji 

 

Organizacje te mają charakter sportowy, oświatowy, kulturalny, religijny, ekologiczny 

i społeczny. Do ich głównych zadań należy wsparcie działań z zakresu upowszechnienia kultury 

fizycznej i sportu, kultury, sztuki, oświaty, promocji zdrowego trybu życia czy dziedzictwa 

narodowego. Organizacje te, dla realizacji swoich celów statutowych, współpracują zarówno 

z Powiatem Zgorzeleckim, jak i poszczególnymi gminami. 

 

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Zgorzeleckim określają roczne 

program współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

uprawnionymi podmiotami.  

 

Ponadto w związku z potrzebą wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia domu 

dziecka i z uwagi na kilkuletni charakter tego zadania, Powiat przyjął Wieloletni program 

współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023. 

 

Ze względu na swoje przygraniczne położenie Powiat Zgorzelecki prowadzi intensywną 

współpracę partnerską z Powiatem Görlitz (Niemcy) szczególnie w ramach Euroregionu Nysa. 

Celem euroregionu jest poprawa standardu życia mieszkańców, rozwój gospodarczy, poprawa 

stanu środowiska przyrodniczego "Czarnego trójkąta Europy", budowa przejść granicznych 

oraz ochrona Gór Izerskich zagrożonych wyniszczającym działaniem kwaśnych deszczy.  

 

Powiat Zgorzelecki jest członkiem Związku Powiatów Polskich, którego celem jest wspieranie 

idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, 

kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, 

wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju 

i zarządzania w powiatach.  

 

Ponadto Powiat Zgorzelecki należy również do Związku Powiatów Województwa 

Dolnośląskiego, którego główną ideą jest podjęcie wspólnych inicjatyw samorządowych w celu 

utworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków.  
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Wnioski: 

 

• Liczba funkcjonujących w Powiecie fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 

w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców kształtuje się na poziomie wyższym, niż średnia 

wyznaczona dla województwa dolnośląskiego. Największą wartość przyjął on dla Miasta 

Zgorzelec, Gminy Zgorzelec oraz Gminy i Miasta Węgliniec. Jednocześnie najmniej 

stowarzyszeń w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zarejestrowanych było na terenie 

Miasta Zawidów. 

 

• Dalszemu rozwojowi Powiatu, w szczególności w obszarze społecznym, kulturowym, 

turystycznym oraz sportowym służyć powinno wzmocnienie współpracy instytucji 

powiatowych z organizacjami pozarządowymi i stanowić jeden z fundamentów rozwoju. 

 

• Członkostwo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa ma duże znaczenie dla 

poprawy życia mieszkańców w Powiecie, pozwala rozwijać się gospodarczo oraz chroni 

środowisko przyrodnicze. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 

Za bezpieczeństwo w obszarze Powiatu Zgorzeleckiego odpowiadają: Komenda Powiatowa 

Policji w Zgorzelcu, Komisariat Policji w Bogatyni, w tym Referat Kryminalny, Referat Prewencji 

oraz rewir dzielnicowych, Posterunek Policji w Węglińcu, Komisariat Policji w Pieńsku, w tym 

Referat Kryminalny, rewir dzielnicowych oraz Zespół Wspomagający. Ponadto od 2010 roku 

prowadzona jest międzynarodowa współpraca policyjna w ramach tzw. Dolnośląsko-

saksońskiej grupy operacyjnej „Nysa”. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w jej skład 

wchodzą funkcjonariusze policji dolnośląskiej i saksońskiej z pionu służby kryminalnej 

Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz Dyrekcji Policji Görlitz. Służba prowadzona jest 

zarówno po stronie województwa dolnośląskiego jak i Saksonii. Grupa zajmuje się m.in. 

zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, przestępczości narkotykowej oraz działaniami 

poszukiwawczymi. 

 

Dominującą grupą popełnianych przestępstw w obszarze Powiatu Zgorzeleckiego są 

przestępstwa przeciwko mieniu, a więc kradzieże oraz zniszczenia. W 2021 roku odnotowano 

624 tego typu postępowań, o 41 mniej niż w roku poprzednim. W kategorii bójek i pobić 

wszczęto 11 postępowań, o 3 mniej niż w roku poprzednim. Wzrosła jednak liczba przestępstw 

rodzaju „uszczerbek na zdrowiu” – 21, o 2 więcej niż w 2020 roku. Liczba przestępstw 

popełnianych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego jest największa spośród grupy porównawczej, 

jaką są powiaty sąsiadujące i w porównaniu z rokiem 2017 wykazuje tendencję wzrostową. 

Liczba zdarzeń na drogach w Powiecie Zgorzeleckim ulegała wahaniom na przestrzeni  lat 

2016-2021. Porównując lata 2016 oraz 2021 należy podkreślić znaczący wzrost liczby 

wypadków ze skutkiem śmiertelnym (o 325%) oraz ofiar (o 325%). 

Powiat Zgorzelecki charakteryzuje bardzo wysoki wskaźnik ofiar śmiertelnych na 100 tys. 

mieszkańców, który w 2020 r. wynosił 15,77. Jest on dużo wyższy niż średnia dla województwa 

dolnośląskiego (5,69) 
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Ochroną przeciwpożarową na terenie Powiatu Zgorzeleckiego zajmuje się Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Wspiera ją 27 jednostek Ochotniczych Straż 

Pożarnych, z czego 9 z nich należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

 

Liczba interwencji na terenie Powiatu Zgorzeleckiego uległa zmniejszeniu w 2021 r. o blisko 

17% w porównaniu do roku poprzedniego. Głównie akcje dotyczą miejscowych zagrożeń. 

Zauważa się większą liczbę pożarów w marcu i kwietniu, co spowodowane jest przeważnie 

pożarami nieużytkowanych powierzchni rolnych oraz wypalaniem suchych traw. Natomiast 

najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowano w lipcu i w sierpniu. Przyczyną takiej sytuacji 

były silne wiatry łamiące drzewa oraz znaczny wzrost interwencji związanych z zagrożeniami 

występowania skupisk niebezpiecznych owadów np. szerszeni. W ostatnich latach 

charakterystycznym zjawiskiem stał się wzrost wyjazdów związany z usuwaniem skutków 

miejscowych zagrożeń w okresie grzewczym. 

 

Powiat Zgorzelecki podlega pod obszar służbowej odpowiedzialności Placówki Straży 

Granicznej w Zgorzelcu. Realizacja zadań odbywa się w strukturze Nadodrzańskiego Oddziału 

Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu 

realizuje swoje zadania na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej na szlakach 

komunikacyjnych. 

 

Wśród głównych zagrożeń występujących na obszarze służbowej odpowiedzialności Placówki 

Straży Granicznej w Zgorzelcu należą między innymi: migracja obywateli państw trzecich, 

pobyt na terenie kraju bez wymaganych dokumentów, przemyt narkotyków, dzieł sztuki czy 

amunicji oraz podrabianie i sprzedaż dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy 

państwowej. 

 

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane są przy pomocy powiatowej 

administracji zespolonej Powiatu Zgorzeleckiego, Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Wykorzystując potencjał terytorialnej 

bliskości Powiatu z państwami przygranicznymi prowadzona jest również współpraca 

z partnerskim Powiatem Görlitz. Ponadto stale podejmowana jest intensyfikacja poddziałań                               

w kierunku zwiększenia inicjatyw z krajem Libereckim. 

 

W zakresie zdrowia publicznego nadzór nad bezpieczeństwem prowadzony jest przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgorzelcu. Analizą i oceną zagrożeń chorób 

zakaźnych u zwierząt zajmuje się Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu, a nad 

bezpieczeństwem obiektów budowlanych czuwa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

w Zgorzelcu. 

 

Wnioski: 

 

• Należy dążyć do rozwoju służb ratowniczych zarówno w zakresie podnoszenia 

kompetencji ratowników, jak i modernizacji sprzętu. Skuteczność przeciwdziałania 

zagrożeniom zapewni dobrze zorganizowany system zarządzania kryzysowego, który 
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monitorować będzie sytuację w powiecie przy zaangażowaniu gmin wchodzących 

w jego skład. 

 

• Przyczynami powstawania zagrożeń w ruchu drogowym jest częstokroć 

nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, stale rosnąca liczba pojazdów 

mechanicznych poruszających się po drogach Powiatu oraz stopniowa degradacja 

technicznego stanu nawierzchni drogowych. 

 

• Wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem regulowane są przez szereg 

dokumentów o charakterze długookresowym bądź rocznym. Powiat Zgorzelecki dąży 

do osiągnięcia celów założonych w planach. 

 

• Bliskość granicy zachodniej wpływa pośrednio na skalę przestępczości w powiecie. 

Zauważa się problem przemytu narkotyków. W celu przeciwdziałania prowadzone są 

antynarkotykowe akcje służb na terenie Powiatu oraz na jego granicach z Niemcami 

oraz Czechami. 

 

Stan finansów samorządowych 

 

Od 2018 roku nastąpiło zmniejszenie się udziału dochodów własnych w dochodach ogółem 

z poziomu 47,8% do poziomu 42,1% w 2020 roku (niższego w porównaniu z 2016 rokiem). 

Miało na to wpływ przede wszystkim zmniejszenie się udziału dochodów z PIT i CIT 

w dochodach ogółem na skutek wprowadzenia zmian podatkowych oraz ograniczenia 

działalności inwestycyjnej ze względu na pandemię COVID-19. Zmniejszyło to potencjał 

inwestycyjny jednostki, gdzie od 2018 roku udział wydatków majątkowych w budżecie spadł 

z 8,5% do 3,3%. W 2020 roku średni udział dochodów własnych w dochodach ogółem dla 

powiatów województwa dolnośląskiego był na poziomie 41,4% (o 0,67 p. proc. mniej niż 

w Powiecie Zgorzeleckim). 

 

Zwiększa się z kolei udział dotacji i subwencji z budżetu państwa, co powoduje zwiększanie się 

ogólnych dochodów Powiatu. Od 2016 do 2020 roku dochody ogółem na mieszkańca wzrosły 

o 276,33 zł, z kolei dochody własne o 92,90 zł. Wciąż jednak pozostają na poziomie niższym 

niż średnia dla powiatów województwa dolnośląskiego, która w 2020 roku kształtowała się 

na poziomie 1.345,91 zł dochodów ogółem na mieszkańca oraz 557,57 zł dochodów 

własnych na mieszkańca (w Powiecie Zgorzeleckim wartości te osiągnęły kolejno 1.245,51 zł 

oraz 523,87 zł). 

 

Przeliczając łączne dochody na mieszkańca Powiat Zgorzelecki osiąga najniższe wartości w 

stosunku do porównywanych gmin, ale także do średniej dla województwa dolnośląskiego. 

Dochody te przeznaczane są głównie na pokrycie wydatków bieżących zmniejszając potencjał 

inwestycyjny. Średni udział wydatków majątkowych w ogólnych wydatkach w latach 2016-

2020 dla Powiatu Zgorzeleckiego wynosił 5%, z kolei dla porównywanych powiatów 

kształtował się na poziomie 12%. 
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Wnioski: 

 

• Na stan sytuacji finansowej Powiatu wpływ mają niewątpliwie zmiany przepisów prawa, 

jak również konieczność utrzymania zatrudnienia na optymalnym poziomie, 

umożliwiającym realizację zadań ustawowych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Zgorzeleckiego. Należy mieć na uwadze, iż znaczną część budżetu powiatu stanowią 

wydatki przeznaczone na pieczę zastępczą. 

 

• Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/314/2022 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 kwietnia 

2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego 

pozwala na obsługę dodatkowych zobowiązań, co daje gwarancję zabezpieczenia 

środków finansowych na realizację zadań zapisanych w treści niniejszej Strategii, 

 

• Wieloletnia prognoza finansowa pozwala także stwierdzić iż potencjał inwestycyjny 

Powiatu rozumiany jako suma środków finansowych pozostających do dyspozycji, po 

pokryciu wszystkich bieżących kosztów funkcjonowania (wydatków bieżących) oraz 

spłacie obecnie zaplanowanych rat kapitałowych (rozchodów) w latach realizacji 

Strategii wyniesie ok. 36,2 mln zł, z czego prawie 18,3 mln zł wydatkowane będzie w 

2023 roku.  
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2. Ocena jakości życia w Powiecie Zgorzeleckim na podstawie wyników 

badań ankietowych  

 

W celu zaangażowania społeczności lokalnej w proces tworzenia Strategii oraz diagnozowania 

obszarów kluczowych z punktu widzenia jakości życia w Powiecie, przeprowadzone zostało 

internetowe badanie ankietowe, które trwało od 20 kwietnia do 11 maja 2022 r. 

 

Respondenci 

Odpowiedzi na ankietę udzieliło 159 osób, z których 155 zadeklarowało, że są mieszkańcami 

Powiatu Zgorzeleckiego. 

 

Wykres 1: Deklarowane miejsce zamieszkania respondentów ankiety 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet  

 

Zdecydowana większość respondentów była mieszkańcami Miasta Zgorzelec (67,3%). 

 

Wśród ankietowanych większość stanowiły kobiety (90; 56,6%). Pod względem wieku 

najwięcej było osób w przedziale wiekowym 36-45 (53; co stanowi 33,3%), następnie 26-35 

(38, co stanowi 23,9%) oraz 46-55 (32; co stanowi 20,1%). 
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Wykres 2: Struktura wiekowa respondentów ankiety z podziałem na płeć 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet  

 

Z kolei analizując strukturę zatrudnienia 70,4% (112 osób) wszystkich respondentów było 

osobami pracującymi, 10,7% (17 osób) prowadziło własną działalność gospodarczą, 2,5% (4 

osoby) to uczniowie/studenci, 11,3% (18 osób) to renciści lub emeryci, natomiast 4,4% (7) to 

osoby bezrobotne. 

Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów ponad połowa 58,5% (93 osoby) deklarowała 

wykształcenie wyższe, 32,1% (51 osób) wykształcenie średnie, a 7,5% (12 osób) zawodowe. 

 

Ocena sytuacji w Powiecie 

W ankiecie mieszkańcy poproszeni zostali o ocenę w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznaczało ocenę 

bardzo złą, a 5 – ocenę bardzo dobrą), sytuacji w poszczególnych obszarach funkcjonowania 

Powiatu: 

• edukacja,  

• gospodarka, 

• infrastruktura, 

• społeczeństwo, 

• środowisko i przestrzeń, 

• turystyka, rekreacja i kultura. 

 

Respondenci najlepiej ocenili sytuację w obszarze edukacji (średnia ocen 2,62) oraz turystyce, 

rekreacji i kulturze (średnia ocen 2,34). Najgorzej oceniono infrastrukturę (średnia ocen 2,13) 

oraz społeczeństwo (2,23). Średni wynik dla Powiatu Zgorzeleckiego dla wszystkich badanych 

obszarów wyniósł 2,32. 
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Wykres 3: Średnia ocen respondentów dla poszczególnych obszarów funkcjonowania Powiatu 

Zgorzeleckiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet  

 

Poniższa tabela przedstawia najlepiej i najgorzej oceniane przez ankietowanych elementy 

w poszczególnych obszarach.  

 

Tabela 1: Najwyżej i najniżej oceniane elementy w poszczególnych obszarach według 

ankietowanych 

Obszar  Najwyżej oceniane:  Najniżej oceniane: 

Społeczeństwo 

Jakość funkcjonowania i obsługi 

klientów w Starostwie 

Powiatowym 

Jakość funkcjonowania placówek 

opieki zdrowotnej na terenie 

Powiatu 

Gospodarka 
Funkcjonowanie Kopalni Węgla 

Brunatnego Turów i jej znaczenie 

Dostępność transportu 

zbiorowego (publicznego, 

prywatnego) 

Środowisko 

i przestrzeń 

Walory środowiska przyrodniczego 

Powiatu 

Świadomość ekologiczną 

mieszkańców 

Infrastruktura 
Rozwój instalacji pozyskujących 

energię z OZE na terenie Powiatu 

Bezpieczeństwo przy głównych 

drogach w związku z ruchem aut 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet  

 

Oceny poszczególnych elementów i obszarów zostały opisane poniżej. 
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Tabela 2: Średnie oceny poszczególnych elementów funkcjonowania Powiatu Zgorzeleckiego 

w obszarze „Społeczeństwo” 

SPOŁECZEŃSTWO Średnia ocena 

Jakość funkcjonowania i obsługi klientów w Starostwie Powiatowym 2,71 

Atrakcyjność Powiatu jako miejsca zamieszkania 2,57 

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. w Domach Pomocy 

Społecznej, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, WTZ) 
2,46 

Współpracę Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi 2,44 

Współpracę gmin wchodzących w skład Powiatu Zgorzeleckiego 2,42 

Wsparcie dzieci i młodzieży (m.in. w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) 
2,36 

Organizację i skuteczność działania systemu pomocy społecznej na terenie 

Powiatu 
2,25 

Dostępność wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2,23 

Jakość programów wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 2,19 

Aktywność społeczną mieszkańców 2,16 

Wsparcie udzielane rodzinom 2,16 

Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne (m. in. w Poradniach Psychologiczno-

Pedagogicznych, Zakładzie dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce) 
2,14 

Ofertę wsparcia dla seniorów 2,10 

Funkcjonowanie służb mundurowych (policji, straży pożarnej) 2,03 

Poczucie bezpieczeństwa na terenie Powiatu 2,01 

Dostęp do opieki medycznej 1,97 

Jakość funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej na terenie Powiatu 1,93 
 2,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet  

 

W obszarze „Społeczeństwo” respondenci najwyżej ocenili jakość funkcjonowania i obsługi 

klientów w Starostwie Powiatowym (średnia ocena 2,71). Wysoko oceniono także współpracę 

Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi (2,44) oraz współpracę gmin 

wchodzących w skład Powiatu Zgorzeleckiego (2,42), co może świadczyć o tym, że mieszkańcy 

doceniają sposób realizacji swoich zadań przez Starostwo. Ponadprzeciętnie oceniony został 

także system wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. w Domach Pomocy Społecznej, 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym, WTZ) (2,46) oraz wsparcie dzieci i młodzieży 

(m.in. w Młodzieżowych Ośrodku Socjoterapii, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) 

(2,36), co jest efektem rozbudowanej sieci placówek i instytucji pomocy społecznej w Powiecie. 

Co ważne mieszkańcy doceniają także atrakcyjność Powiatu Zgorzeleckiego jako miejsca 

zamieszkania (2,57). 

Wyraźnie najniższe oceny wystawiano kwestiom dotyczącym opieki medycznej. Mieszkańcy 

mają zastrzeżenia zarówno do jakości funkcjonowania placówek (1,93), jak i dostępności opieki 

medycznej (1,97), co wskazuje, że w tym obszarze władze Powiatu powinny podjąć intensywne 

działania. 

Ponadto na uwagę zasługuje niska ocena poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców (2,01) 

i związana z tym niska ocena służb mundurowych (policji i straży pożarnej) (2,03).  
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Tabela 3: Średnie oceny poszczególnych elementów funkcjonowania Powiatu Zgorzeleckiego 

w obszarze „Gospodarka” 

GOSPODARKA Średnia ocena 

Funkcjonowanie Kopalni Węgla Brunatnego Turów i jej znaczenie 3,25 

Dostępność instytucji i placówek usługowych 2,75 

Atrakcyjność inwestycyjną Powiatu 2,41 

Połączenia komunikacyjne z większymi miastami 2,23 

Możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie Powiatu 2,22 

Warunki prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej na terenie Powiatu 2,16 

Możliwości zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 2,11 

Dostępność transportu zbiorowego (publicznego, prywatnego) 1,53  
2,31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet 

 

W obszarze „Gospodarka” respondenci najwyżej ocenili funkcjonowanie Kopalni Węgla 

Brunatnego Turów i jej znaczenie (3,25), co wskazuje na ważną rolę jaką w świadomości 

mieszkańców odgrywa dla Powiatu kopalnia, jak i cała branża wydobywcza. Jest to istotne 

szczególnie z punktu widzenia zachodzącego procesu sprawiedliwej transformacji 

polegającego na stopniowym odchodzeniu od energetyki opartej na węglu w kierunku źródeł 

odnawialnych. Kwestie społeczne i konieczność wyjaśniania mieszkańcom znaczenia tego 

procesu będą ważnym elementem inicjowanych zmian.  

Ponadto mieszkańcy zwracają uwagę na dobrą dostępność instytucji i placówek usługowych 

(2,75) oraz atrakcyjność inwestycyjną Powiatu (2,41). 

Najniżej oceniona została dostępność transportu zbiorowego (publicznego, prywatnego) 

(1,53).  

Także poniżej przeciętnej respondenci ocenili możliwości zdobycia nowych kwalifikacji 

zawodowych (2,11), warunki prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej na terenie 

Powiatu (2,16) oraz możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie Powiatu (2,22). Ta kwestia 

może być wyrazem troski mieszkańców o swoje zatrudnienie w związku z planowanym 

odejściem od węgla, które wiąże się z zamknięciem kopalni i koniecznością redukcji 

zatrudnienia. Wskazuje to władzom Powiatu, że należy podjąć zdecydowane działania 

zmierzające do wsparcia mieszkańców w zakresie zapewnienia zatrudnienia. 

 

Tabela 4: Średnie oceny poszczególnych elementów funkcjonowania Powiatu Zgorzeleckiego 

w obszarze „Środowisko i przestrzeń” 

ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ Średnia ocena 

Walory środowiska przyrodniczego Powiatu 3,16 

Jakość powietrza na terenie Powiatu 2,50 

Oddziaływanie kopalni na stan środowiska naturalnego Powiatu 2,36 

Czystość wód powierzchniowych 2,28 

Działania wspierające  ochronę środowiska 1,98 

Czystość terenów zieleni (lasów, parków) 1,97 

Świadomość ekologiczną mieszkańców 1,77  
2,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet  
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Analiza odpowiedzi w obszarze „Środowisko i przestrzeń” wskazuje, że mieszkańcy są 

zadowoleni z walorów środowiska przyrodniczego Powiatu (3,16), jak i z jakości powietrza 

(2,50). Wskazują także na duże oddziaływanie kopalni na stan środowiska naturalnego Powiatu 

(2,36). 

Najbardziej krytyczni respondenci są względem świadomości ekologicznej mieszkańców (1,77). 

Zwracają także uwagę na konieczność poprawy czystości terenów zieleni (lasów, parków) 

(1,97). 

 

Tabela 5: Średnie oceny poszczególnych elementów funkcjonowania Powiatu Zgorzeleckiego 

w obszarze „Infrastruktura” 

INFRASTRUKTURA Średnia ocena 

Rozwój instalacji pozyskujących energię z OZE na terenie Powiatu 2,53 

Sieć i stopień wykorzystania połączeń kolejowych 2,42 

Sieć połączeń drogowych na obszarze Powiatu 2,40 

Sieć ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Powiatu 2,23 

Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. 

osób starszych, osób z niepełnosprawnościami)  
2,00 

Jakość dróg w Powiecie, w tym dojazdowych do sąsiednich miejscowości 1,74 

Bezpieczeństwo przy głównych drogach w związku z ruchem aut osobowych i 

ciężarowych 
1,67 

 2,13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet 

 

Obszar „Infrastruktura” został oceniony przez respondentów najniżej. Tutaj mieszkańcy 

wskazują na dobry rozwój instalacji pozyskujących energię z OZE na terenie Powiatu (2,53), 

co zapewne związane jest z licznymi inwestycjami, szczególnie w zakresie fotowoltaiki. Wyniki 

przekraczające średnią dla obszaru otrzymały także sieci połączeń kolejowych (2,42), 

drogowych (2,40) oraz pieszo-rowerowych (2,23), choć należy zwrócić uwagę na niską ocenę 

jakości dróg w Powiecie, w tym dojazdowych do sąsiednich miejscowości (1,74). Jest to sygnał, 

że inwestycje w infrastrukturę drogową należy kierować nie tyle w budowę nowych połączeń, 

co raczej w poprawę jakości już istniejących. 

Najniżej  ocenione zostało bezpieczeństwo przy głównych drogach w związku z ruchem aut 

osobowych i ciężarowych (1,67), co wiąże się z ocenami w obszarze „Społeczeństwo” oraz 

rosnącą liczbą pojazdów poruszających się po drogach Powiatu. 

 

Tabela 6: Średnie oceny poszczególnych elementów funkcjonowania Powiatu Zgorzeleckiego 

w obszarze „Turystyka, rekreacja i kultura” 

TURYSTYKA, REKREACJA I KULTURA Średnia ocena 

Poziom bazy gastronomicznej 2,87 

Atrakcyjność turystyczną Powiatu 2,86 

Poziom bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Powiatu 2,39 

Jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-rozrywkowych 2,03 

Poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej 2,03 

Działania promocyjne Powiatu, mające na celu pozyskanie potencjalnych 

turystów 
1,78 

 
2,34 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet 

 

W zakresie „Turystyki, rekreacji i kultury” najwyżej oceniono poziom bazy gastronomicznej 

(2,87), co wskazuje, że lokalna kuchnia jest istotnym elementem tożsamości Powiatu. 

Ponadto mieszkańcy wskazali na dużą atrakcyjność turystyczną Powiatu (2,86), co jest 

potwierdzeniem wcześniejszych wysokich ocen jakości środowiska przyrodniczego 

i atrakcyjności osadniczej Powiatu. 

Nieco niżej oceniono jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (2,03) oraz 

poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej (2,03), zatem w tym kierunku powinny koncentrować 

się przyszłe działania władz Powiatu. 

Jednocześnie respondenci widzą konieczność intensyfikacji działań promocyjnych Powiatu, 

mających na celu pozyskanie potencjalnych turystów (1,78). 

 

Tabela 7: Średnie oceny poszczególnych elementów funkcjonowania Powiatu Zgorzeleckiego 

w obszarze „Edukacja” 

EDUKACJA Średnia ocena 

Dostępność szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu 3,05 

Jakość infrastruktury w szkołach ponadpodstawowych (sale lekcyjne, sale 

sportowe, wyposażenie pracowni szkolnych) na terenie Powiatu 
2,87 

Jakość kształcenia w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu 2,78 

Atrakcyjność oferty edukacyjnej  2,64 

Wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce w szkołach ponadpodstawowych 

na terenie Powiatu 
2,28 

Dodatkową ofertę (kółka zainteresowań, klasy sportowe, dodatkowe zajęcia 

itp.) w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu 
2,27 

Dostępność wsparcia dla nauczycieli, rodziców i dzieci oferowanego przez 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
2,17 

 2,62 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet  

 

Obszar „Edukacja” został oceniony najwyżej przez respondentów. Mieszkańcy wskazali na 

dobrą dostępność szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu (3,05), zadowalającą jakość 

infrastruktury w szkołach ponadpodstawowych (sale lekcyjne, sale sportowe, wyposażenie 

pracowni szkolnych) (2,87), jak i jakość kształcenia w szkołach ponadpodstawowych (2,78). 

Z kolei najniżej oceniono dostępność wsparcia dla nauczycieli, rodziców i dzieci oferowanego 

przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (2,17). 

Poniżej przeciętnej oceniono także wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce (2,28) oraz 

dodatkową ofertę (kółka zainteresowań, klasy sportowe, dodatkowe zajęcia itp.) w szkołach 

ponadpodstawowych (2,27), co wskazuje, że rodzice oczekują większego zaangażowania się 

placówek oświaty w działania wyrównujące oraz poszerzające wiedzę i zainteresowania 

uczniów.  

 

Pożądane priorytety rozwojowe dla Powiatu Zgorzeleckiego 

W badaniu ankietowym poproszono także respondentów o wskazanie aspektów, które są 

najistotniejsze do poprawy w Powiecie w ciągu najbliższych lat. Mieszkańcy mieli możliwość 

zaznaczenia do 3 propozycji.  
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W ten sposób określone zostały priorytetowe obszary, które w opinii mieszkańców wymagają 

pilnej interwencji. 

Wykres 4: Priorytetowe obszary rozwojowe dla Powiatu Zgorzeleckiego wskazywane przez 

respondentów ankiety 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet  
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Jak wynika z powyższego zestawienia wśród najczęściej wskazywanych przez respondentów 

obszarów priorytetowych dla Powiatu Zgorzeleckiego znalazła się konieczność poprawy 

infrastruktury drogowej (88 wskazań) oraz poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego 

(63 wskazania), co pokrywa się z niską oceną obu tych aspektów w poprzedniej części badania. 

Również zgodna z wcześniejszymi wskazaniami jest potrzeba poprawy dostępu do opieki 

zdrowotnej (62 wskazania) oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego (47 wskazań). 

 

Najmniejsze potrzeby mieszkańcy wskazują w zakresie rozwoju rolnictwa (4 wskazania), co 

zapewne wiąże się z tym, że jest ono marginalne na obszarze Powiatu.  

Potwierdza się także wysoka ocena systemu pomocy społecznej, gdyż zaledwie 3 

respondentów wskazało tą kwestię jako najważniejszą do poprawy w Powiecie (poprawa 

dostępu do świadczeń w zakresie pomocy społecznej). 

 

Zagrożenia 

Respondenci poproszeni zostali również o wskazanie zagrożeń, jakie ich zdaniem stoją przed 

Powiatem Zgorzeleckim, które mogą blokować jego rozwój (możliwe było wskazanie do 3 

odpowiedzi). 

 

Wykres 5: Największe zagrożenia dla rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego w opinii ankietowanych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet  

 

Jako najważniejszą kwestię mieszkańcy wskazali brak perspektyw rozwoju na terenie Powiatu 

(110), co może wiązać się z poczuciem uzależnienia lokalnej gospodarki od przemysłu 

wydobywczego i energetycznego. Na drugim miejscu wskazano przestępczość i wandalizm 

(108), co pokrywa się z zarówno z niską oceną poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, jak 

i określeniem poprawy bezpieczeństwa jako jednego z głównych priorytetów dla Powiatu. 

Z kolei respondenci nie wiążą lokalizacji Powiatu na granicy trzech państw jako powodu do 

poczucia zagrożenia. Taką opcję wskazało zaledwie 6 ankietowanych. 

 

Wśród odpowiedzi „inne” mieszkańcy wskazali także przestępczość narkotykową (2), brak 

transportu publicznego (1) oraz zbyt małe zaangażowanie władz w rozwój przedsiębiorczości 

(2). 
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Potencjał rozwojowy  

Oprócz priorytetów rozwojowych i ewentualnych zagrożeń zapytano mieszkańców o kluczowe 

atuty Powiatu Zgorzeleckiego, które decydują o jego potencjale i powinny zostać wykorzystane 

do budowy przewagi konkurencyjnej.  

Wykres 6: Kluczowe atuty Powiatu Zgorzeleckiego według oceny ankietowanych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet  

 

Wśród zaproponowanych atutów respondenci najczęściej wskazywali dwie kwestie: 

• TRANSGRANICZNOŚĆ – na styku trzech państw i kultur, jako przykład modelowej 

współpracy transgranicznej (69 wskazań; 43,4%) oraz  

• POŁOŻENIE – wykorzystanie lokalizacji na szlakach tranzytowych i związanego z tym 

potencjału współpracy transgranicznej i międzynarodowej do rozwoju gospodarczego 

(66 wskazań; 41,5%).  

Zdecydowanie mniej wskazań otrzymały takie propozycje jak: „ZASOBY NATURALNE  - węgiel 

jako główne źródło rozwoju gospodarczego” (9 wskazań, 5,7%), „WALORY 

PRZYRODNICZE/TURYSTYCZNE – atrakcyjne miejsce dla spędzania czasu wolnego, rekreacji 

i wypoczynku” (8 wskazań, 5%) oraz „HISTORIA – bogata i zróżnicowana przeszłość podstawą 

do rozwoju turystyki” (2 wskazania, 1,3%). 

 

Oznacza to, że w opinii mieszkańców najważniejszym atutem Powiatu Zgorzeleckiego jest jego 

położenie nie tylko na styku trzech kultur i państw, ale także na ważnych szlakach 

tranzytowych. I w tym aspekcie należy upatrywać szans na dalszy rozwój całego obszaru.  

69

66

2 8
9

TRANSGRANICZNOŚĆ – na styku trzech państw i kultur, jako przykład modelowej współpracy 
transgranicznej,

POŁOŻENIE – wykorzystanie lokalizacji na szlakach tranzytowych i związanego z tym potencjału 
współpracy transgranicznej i międzynarodowej do rozwoju gospodarczego, 

HISTORIA – bogata i zróżnicowana przeszłość podstawą do rozwoju turystyki,

WALORY PRZYRODNICZE/TURYSTYCZNE – atrakcyjne miejsce dla spędzania czasu wolnego, 
rekreacji i wypoczynku,

ZASOBY NATURALNE  - węgiel jako główne źródło rozwoju gospodarczego
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3. Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT jest powszechnie wykorzystywana w jednostkach administracji publicznej jako 

narzędzie diagnozy strategicznej. Pozwala ona porównać silne i słabe strony jednostki 

wynikające z otoczenia wewnętrznego, z szansami i zagrożeniami dla rozwoju płynącymi  

z otoczenia zewnętrznego, a także określić ich wzajemne oddziaływanie. Analizę dokonano w 

oparciu o: 

• wnioski z diagnozy Powiatu, 

• dane liczbowe, opisowe i przestrzenne z Powiatu oraz ze źródeł zewnętrznych, 

• wyniki badań ankietowych, 

• wnioski z warsztatu diagnostycznego z kierownictwem i pracownikami Starostwa 

Powiatowego dotyczącego określenia mocnych i słabych stron Powiatu oraz szans i 

zagrożeń. 

 

Analizę SWOT dla Powiatu Zgorzeleckiego przedstawia poniższe zestawienie: 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• położenie na styku trzech państw (Polska, 

Czechy, Niemcy), umożliwia współpracę 

transgraniczną oraz wymianę kulturalną, 

• działalność Euroregionu Nysa, 

• silne i aktywne partnerstwo miast Görlitz 

i Zgorzelec, 

• bogata i ciekawa historia, której ślady w 

postaci zabytków są obecne w regionie, 

• położenie na ważnych szlakach 

komunikacyjnych (TEN-T), 

• zasoby węgla brunatnego (Zagłębie 

Turoszowskie), 

• Kopalnia Węgla Brunatnego oraz 

Elektrownia Turów, 

• wysoko wykwalifikowana kadra 

posiadająca doświadczenie w zakresie 

energetyki, 

• atrakcyjne środowisko przyrodnicze, 

• system komunikacji publicznej 

zintegrowany z partnerami w Czechach 

i Niemczech (EURO-NYSA-Ticket+), 

• dobrze rozwinięty system placówek 

pomocy społecznej, 

• niski poziom bezrobocia,  

• mocno rozwinięta baza noclegowa 

i gastronomiczna. 

• spadająca liczba mieszkańców związana 

z ujemnym przyrostem naturalnym, 

• migracja wykwalifikowanych mieszkańców 

Powiatu do dużych aglomeracji miejskich i 

zagranicznych pracodawców,   

• postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa, 

• duże uzależnienie od jednego sektora 

gospodarki (energetyka), 

• niskie poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców, 

• duża przestępczość, 

• nierównomierny rozwój sieci 

komunikacyjnej, 

• brak połączenia kolejowego Bogatynia-

Zgorzelec, 

• rosnąca liczba wypadków drogowych, 

• brak nauczycieli kształcenia zawodowego, 

• wysoka średnia wieku kadry dydaktycznej 

w szkołach, 

• duża liczba dzieci w pieczy zastępczej. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

• rozwój odnawialnych źródeł energii, 

• proces sprawiedliwej transformacji 

energetycznej inicjowany przez Unię 

Europejską w ramach polityki Zielonego 

Ładu, 

• nowa perspektywa finansowa Unii 

Europejskiej na lata 2021-2027, 

• rozwój turystyki, 

• pogłębianie współpracy transgranicznej 

szczególnie w obszarze komunikacji, 

turystyki i rynku pracy. 

• proces odchodzenia od energetyki opartej 

na węglu, który powodować będzie 

głębokie zmiany w strukturze 

gospodarczej i społecznej regionu opartej 

dotychczas na węglu, 

• konflikty związane z działalnością 

Kompleksu Turoszów i jej wpływem na 

środowisko, także w państwach 

sąsiednich, 

• rosnący ruch kołowy na drogach 

krajowych i wojewódzkich w Powiecie, 

• sytuacja geopolityczna wpływająca na 

gospodarkę lokalną (inflację, ceny paliw, 

itp.),  

• duża konkurencja gospodarcza ze strony 

powiatów niemieckich i czeskich, 

• niepewna sytuacja na rynku 

energetycznym, 

• rosnąca liczba dzieci ze specjalnymi 

potrzebami. 

P
rze

d
m

ie
ście

 N
y
sk

ie
 –

 fo
t. A

. P
ie

ń
k
o
w

sk
i 



  

strona 42 

42 Część 2: Strategiczne kierunki rozwoju  

 

Część 2: Strategiczne kierunki rozwoju 
 
 

 



  

strona 43 

Misja i wizja 

 

1. Misja  i wizja  

 

Strategia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030 to kluczowy dokument, w którym 

na podstawie diagnozy aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz opinii mieszkańców, 

określono zarówno mocne strony decydujące o potencjale Powiatu, a także obszary 

problemowe, którym w kolejnych latach należy poświęcić szczególną uwagę. 

 

W procesie tworzenia i realizacji Strategii istotne jest określenie misji i wizji Powiatu. Są to dwa 

elementy ukazujące w sposób czytelny i spójny najważniejsze kierunki rozwoju. Misja 

koncentruje się na podstawowych wartościach, które przyświecają władzom Powiatu i jego 

mieszkańcom w działaniach zmierzających do rozbudowy potencjału regionu. Stanowi zatem 

jasny drogowskaz, w jakim kierunku rozwijać się będzie Powiat Zgorzelecki oraz jakie wartości 

uznaje za nadrzędne. 

 

Przeprowadzona diagnoza, opinie mieszkańców, analiza SWOT (zdefiniowanie mocnych, 

słabych stron, szans i zagrożeń) oraz prace członków Zespołu Roboczego, doprowadziły do 

wniosku, iż Misja, która została określona w poprzedniej Strategii jest nadal aktualna - stąd 

decyzja o ujęciu jej również w niniejszym dokumencie. 

 

To także odpowiedź na pytania: Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy? Co jest naszym 

priorytetem? 

 

Uwzględniając przyjęte założenia MISJA Powiatu Zgorzeleckiego brzmi:  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Z kolei wizja to obraz Powiatu, który będzie efektem realizacji przyjętych w Strategii działań. 

Ukazuje Powiat Zgorzelecki w perspektywie strategicznej – do 2030 roku. Wizja została 

wypracowana przy aktywnym udziale mieszkańców podczas warsztatów strategicznych. Ma 

ona podkreślać przyjęte w misji wartości oraz ich wpływ na kształtującą się rzeczywistość. 

Celem wizji jest motywowanie i inspirowanie do działania zarówno władz Powiatu jak i jego 

mieszkańców na rzecz osiągnięcia przedstawionych w Strategii celów. 

 

WIZJA Powiatu Zgorzeleckiego to: 
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Powiat Zgorzelecki w 2030 roku to idealnie miejsce do życia stawiające 

na zrównoważony rozwój i stałe podnoszenie poziomu życia 

swoich mieszkańców z jednoczesnym poszanowaniem walorów 

przyrodniczych i środowiskowych. 

Tutaj każdy czuje się bezpieczny i szczęśliwy.  

To miejsce atrakcyjne turystycznie z bogatą ofertą sportową, 

rekreacyjną oraz kulturową, wspierające lokalny patriotyzm 

i poszanowanie historii. 

Stawia na wielopłaszczyznową współpracę i korzysta z możliwości, 

jakie generuje położenie na Trójstyku Granic. Skupia się na wspieraniu 

procesu transformacji energetycznej z jednoczesnym wzmacnianiem 

przedsiębiorczości wśród mieszkańców. 
 

 

Powiat Zgorzelecki skupiać się będzie zatem na działaniach, których celem jest 

zagwarantowanie zrównoważonego i spójnego rozwoju całego obszaru, dbając o podnoszenie 

jakości życia mieszkańców. Budowa potencjału Powiatu i wzmacnianie jego konkurencyjności 

opierać się będzie nie tylko na wspieraniu innowacyjności gospodarki, ale także na rozszerzaniu 

i poprawie jakości usług społecznych oraz czerpaniu z bogatej tradycji i historii regionu. 

 

Na podstawie przyjętych misji i wizji opracowano cele oraz priorytetowe zadania, które 

stanowią praktyczne narzędzie realizacji założeń Strategii. 
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2. Obszary  strategiczne, cele i kierunki działań 

Na podstawie diagnozy aktualnego stanu Powiatu Zgorzeleckiego, jego sytuacji gospodarczej, 

społecznej i przestrzennej oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także dążąc 

do osiągnięcia stanu Powiatu opisanego w wizji rozwoju określono 4 cele strategiczne, którymi 

są: 

Cel strategiczny I: Bezpieczny i lepiej połączony Powiat Zgorzelecki 

Cel strategiczny II: Powiat Zgorzelecki bliżej obywateli 

Cel strategiczny III: 

 

Konkurencyjny Powiat Zgorzelecki o silnym wymiarze 

przedsiębiorczej społeczności 

 

Cel strategiczny IV: Powiat Zgorzelecki przyjazny dla środowiska 

Cele obejmują wszystkie obszary kluczowe dla rozwoju Powiatu, które należą do kompetencji 

Powiatu. 

Dla każdego z celów strategicznych przyjęto cele operacyjne stanowiące ich uszczegółowienie.  

CELE STRATEGICZNE 

Cel strategiczny I: 

 

Bezpieczny i lepiej 

połączony Powiat 

Zgorzelecki 

 

Cel strategiczny II: 

 

Powiat Zgorzelecki 

bliżej obywateli 

 

 

Cel strategiczny III: 

 

Konkurencyjny 

Powiat Zgorzelecki 

o silnym wymiarze 

przedsiębiorczej 

społeczności 

 

 

Cel strategiczny IV: 

 

Powiat Zgorzelecki 

przyjazny dla 

środowiska 

 

CELE OPERACYJNE 

1.1: 
Rozwój dostępności 
komunikacyjnej oraz 
poprawa mobilności 

mieszkańców 

2.1: 
Rozwój usług pomocy 

społecznej oraz ochrona 
zdrowia mieszkańców 

3.1: 
Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości i 
innowacyjności w 

gospodarce 

4.1: 
Działania na rzecz 

zwiększenia efektywności 
energetycznej oraz 

świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

1.2: 
Kształtowanie atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej  

2.2: 
Działalność na rzecz pieczy 

zastępczej 

3.2: 
Rozwój kapitału 

społecznego oraz 
aktywizacja społeczna i 
zawodowa mieszkańców 

4.2: 
Ochrona lokalnych zasobów 

przyrodniczych 

1.3: 
Wzmocnienie poczucia 
bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców 

2.3 
Usprawnienie obsługi 
mieszkańców Powiatu 

Zgorzeleckiego 
 

3.3: 
Promocja Powiatu 

Zgorzeleckiego oraz 
wzmacnianie współpracy 

ponadlokalnej i 
międzynarodowej 

4.3: 
Rozwój turystyki  

i rekreacji na bazie 
istniejących zasobów 

przyrodniczych  
i kulturowych 
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Wypracowane cele strategiczne i operacyjne pozwolą w sposób uporządkowany i precyzyjny 

określić kolejność oraz zakres działań, jakie należy w toku wdrażania Strategii realizować. 

Wynikają z wniosków płynących z opracowanej diagnozy oraz opinii mieszkańców i władz 

Powiatu na temat sytuacji w regionie oraz najistotniejszych wyzwań. 

CEL STRATEGICZNY I: Bezpieczny i lepiej połączony Powiat Zgorzelecki 

Zrównoważony i spójny rozwój przestrzeni obejmuje konieczność zagwarantowania 

dostępności całego obszaru w wymiarze komunikacyjnym. Zapewnienie jej jest możliwe 

dzięki rozbudowie sieci dróg, ścieżek rowerowych i połączeń transportu publicznego. W tym 

zakresie planowanych jest szereg inwestycji w infrastrukturę, które mają usprawnić 

komunikację i poprawić bezpieczeństwo na drogach. Wpłynie to nie tylko na możliwość 

łatwiejszego i szybszego poruszania się w obrębie Powiatu, ale także ułatwi integrację 

i współpracę poszczególnych jego części. Ponadto wyższy standard sieci drogowej znacząco 

wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Skuteczna realizacja tego celu możliwa będzie dzięki współpracy władz Powiatu z władzami 

zarówno gmin, jak i województwa. Zagwarantuje to spójność rozwoju sieci drogowej 

zarządzanej przez różne jednostki. Wzajemne wsparcie udzielane przez poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego pozwoli na skuteczniejsze działania skierowane na rozwój 

infrastruktury, co bezpośrednio przełoży się na poprawę standardu życia mieszkańców.  

Bardzo ważne jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa obywatelom. 

W Strategii położono dużą wagę na  wsparcie i współpracę ze służbami ratowniczymi zarówno 

w zakresie podnoszenia kompetencji ratowników, jak i modernizacji sprzętu. Skuteczność 

przeciwdziałania zagrożeniom zapewni dobrze zorganizowany system zarządzania 

kryzysowego, który monitorować będzie sytuację w Powiecie przy zaangażowaniu gmin 

wchodzących w jego skład. Co więcej w celu wzmocnienia bezpieczeństwa oraz optymalizacji 

działań ważnym elementem będzie współpraca transgraniczna służb. 

CEL STRATEGICZNY II: Powiat Zgorzelecki bliżej obywateli 

Na rzecz rozwoju usług z obszaru pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia Powiat Zgorzelecki 

planuje przede wszystkim zwiększać liczbę miejsc w pieczy zastępczej oraz działać w 

zakresie reintegracji dzieci z rodzicami biologicznymi. W tym zakresie działania muszą być 

podejmowane dwukierunkowo – z jednej strony należy zachęcać i edukować przyszłe rodziny 

zastępcze, z drugiej jednak strony istotnym jest by wspierać rodziny borykające się 

z problemami, by dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej było jak najmniej. Niezwykle 

istotnym w tej materii jest współpraca z poradniami oraz szkołami, które aktywnie uczestniczyć 

będą w realizowanych programach.  

Aby wyjść naprzeciw realnym potrzebom mieszkańców powiatu, konieczne jest systematyczna 

modernizacja infrastruktury opieki zdrowotnej zarówno poprzez renowację szpitala i 

przychodni, jak i doposażenie ich w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą 

przeprowadzanie specjalistycznych badań, rozwój usług i specjalizacji. Wzrost kapitału 

społecznego wśród mieszkańców nastąpi poprzez zachęcanie do wspólnych przedsięwzięć 

oraz wparcie organizacji pozarządowych.  
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Strategia obejmuje również działania nakierowane na podniesienie jakości i standardu usług 

realizowanych przez Starostwo Powiatowe. Kluczowym narzędziem dla osiągnięcia tego celu 

będzie cyfryzacja i informatyzacja Urzędu. Pozwoli to na rozszerzenie oferty e-usług 

dla mieszkańców, co przyśpieszy obsługę i wydawanie decyzji. Obok działań ukierunkowanych 

na rozwój infrastruktury technicznej, kluczowe będą również inicjatywy zwiększające 

dostępność budynków użyteczności publicznej.  

CEL STRATEGICZNY III: Konkurencyjny Powiat Zgorzelecki o silnym 

wymiarze przedsiębiorczej społeczności 

Powiat Zgorzelecki będzie wzmacniać swój potencjał przede wszystkim wykorzystując 

najważniejsze zasoby takie jak kapitał ludzki, gospodarka, otoczenie oraz tradycja i kultura.  

Wzmocnienie kapitału ludzkiego rozpocznie się już na etapie kształcenia, dlatego niezwykle 

ważny jest stały monitoring potrzeb młodzieży oraz tworzenie klas branżowych dających realne 

szanse na rynku pracy. 

Skutecznie będzie się realizować działania takie jak wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

Władze Powiatu będą podejmowały wysiłki w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiednich 

warunków pracy czy zachęcania ich do podejmowania własnej działalności gospodarczej. 

Jednocześnie prowadzona będzie kampania wśród wszystkich grup społecznych, a szczególnie 

młodzieży szkolnej i seniorów na temat praw konsumentów, także w zdobywającej coraz 

większą popularność sprzedaży Internetowej. 

Aby przeciwdziałać bezrobociu, przewiduje się wsparcie poprzez doradztwo i dotacje 

na rzecz istniejących i nowopowstałych przedsiębiorstw. W tym duchu przygotowana zostanie 

także oferta edukacyjna w zakresie kształcenia zawodowego dostosowana do aktualnych i 

przyszłych potrzeb rynku pracy, aby zatrzymać odpływ młodych ludzi. 

Rozwój kapitału społecznego wśród mieszkańców nastąpi poprzez aktywizację do 

wspólnych przedsięwzięć oraz wparcie organizacji pozarządowych. 

Do kompetencji Powiatu należy także prowadzenie placówek edukacyjnych na poziomie 

ponadpodstawowym. W tym zakresie w Strategii zaplanowano modernizację (w tym 

termomodernizację i wyposażenie w instalacje OZE) infrastruktury szkolnej oraz bazy 

dydaktycznej i sportowej. Aby zapewnić wzrost jakości nauczania kluczowe staje się nie 

tylko podnoszenie kwalifikacji zawodowej kadry nauczycielskiej, ale także 

uatrakcyjnienie modelu nauczania i dostosowanie oferty do bieżącej sytuacji na rynku pracy 

oraz rozwijanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które umożliwią rozwój zainteresowań 

uczniów.  

 

Jednym ze skutków pandemii koronawirusa wywołanym lockdownem i nauką zdalną jest 

pogorszenie się stanu psychicznego dzieci i młodzieży, które teraz wymagają intensywnej 

pomocy psychologicznej. Powiat Zgorzelecki będzie zatem rozwijał usługi wsparcia 

psychologicznego, aby zapewnić najmłodszym odpowiednie warunki do rozwoju. 

Pozytywny wizerunek regionu wśród mieszkańców i turystów budowany jest poprzez 

odpowiednią promocję Powiatu. W tym celu rozwijana będzie oferta turystyczna obejmująca 
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zarówno rewitalizację zabytków, budowę nowej infrastruktury wypoczynkowej, ale także 

szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych i sportowych o zasięgu ponadlokalnym realizowanych 

wspólnie z samorządami gminnymi. Ponadto planuje się wypracowanie lokalnego produktu 

dedykowanego służącego promocji Powiatu. 

CEL STRATEGICZNY IV: Powiat Zgorzelecki przyjazny dla środowiska 

W związku z utworzeniem Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności 

Energetycznej będącego wspólną inicjatywą około stu przedsiębiorców, jednostek sfery 

badawczo-rozwojowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, podejmowane będą działania 

na rzecz transformacji energetycznej. 

Wszystkie działania będą realizowane z dbałością o środowisko naturalne. Zasoby 

przyrodnicze stanowią kluczowy walor Powiatu.  W Strategii kładzie się duży nacisk na wsparcie 

działań zmierzających do poprawy jakości powietrza między innymi poprzez wymianę 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków, co ograniczyć ma emisję 

CO2 do atmosfery. Uzupełnieniem będzie edukacja mieszkańców oraz podnoszenie ich 

świadomości ekologicznej. Ponadto podejmowane będą działania na rzecz  zwiększania 

bioróżnorodności fauny oraz flory na terenie Powiatu. 

W celu zwiększenia potencjału turystycznego Powiatu nastąpi rozwój infrastruktury 

rekreacyjnej i turystycznej, wytyczenie szlaków, wsparcie rozwoju bazy gastronomicznej oraz 

noclegowej. Samo Położenie Powiatu na granicy trzech państw stwarza wiele możliwości w 

materii nie tylko turystycznej, ale i kulturowej. Starostwo będzie dokładać wszelkich starań by 

na bieżąco rewitalizować obiekty zabytkowe i pomniki historii.  

Osiągnięcie wyznaczonych celów możliwe będzie dzięki realizacji kluczowych działań 

zaproponowanych w procesie prac nad Strategią. 

 

CEL STRATEGICZNY I: BEZPIECZNY I LEPIEJ POŁĄCZONY POWIAT ZGORZELECKI 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Cel operacyjny 1.1: Rozwój 

dostępności komunikacyjnej 

oraz poprawa mobilności 

mieszkańców 

1.1.1. Budowa, remont i modernizacja dróg powiatowych, 

a także współpraca z Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 

oraz województwem w zakresie rozwoju spójnej 

i bezpiecznej sieci komunikacji drogowej w regionie; 

1.1.2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez 

modernizację ciągów pieszo-komunikacyjnych 

oraz doskonalenie systemu zarządzania ruchem 

drogowym; 

1.1.3. Poprawa dostępności transportowej poprzez likwidację 

tzw. białych plam transportowych oraz stworzenie 

zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego dla 
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wszystkich dostępnych środków transportu zbiorowego na 

obszarze Powiatu; 

1.1.4. Ograniczenie negatywnego wpływu publicznego 

transportu zbiorowego na środowisko poprzez 

wprowadzenie rozwiązań nisko i zeroemisyjnych; 

1.1.5. Modernizacja systemu informacji pasażerskiej; 

1.1.6. Dostosowanie warunków technicznych dróg, chodników, 

przystanków autobusowych, do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami; 

1.1.7. Wsparcie oraz współpraca z gminami przy rozbudowie 

sieci ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych 

zarówno z funkcją komunikacyjną jak i turystyczną; 

Cel operacyjny 1.2: 

Kształtowanie atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej  

1.2.1. Współpraca z gminami w zakresie opracowywania planów 

miejscowych zgodnych z regułami i porządkiem 

architektoniczno-budowlanym; 

1.2.2. Współpraca z gminami w zakresie kompleksowego 

przygotowywania terenów pod działalność gospodarczą 

i nowe budownictwo mieszkaniowe; 

1.2.3. Stałe aktualizowanie, rozwijanie usług i cyfryzacja 

w zakresie geodezji i kartografii; 

Cel operacyjny 1.3: 

Wzmocnienie poczucia 

bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców 

1.3.1. Wsparcie przy podwyższeniu standardu funkcjonowania 

służb ratowniczych poprzez doskonalenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników oraz doposażenie jednostek w 

nowoczesny sprzęt ratowniczy; 

1.3.2. Wsparcie przy rozbudowie i modernizacji infrastruktury 

służb ratowniczych (ochotnicze straże pożarne, policja, 

ratownictwo medyczne); 

1.3.3. Edukacja oraz profilaktyka w zakresie zagrożenia 

bezpieczeństwa w Powiecie Zgorzeleckim związanym 

m.in. z cyberprzestępczością, bezpieczeństwem na 

drogach,  uzależnieniami wśród mieszkańców; 

1.3.4. Współpraca między służbami i inspekcjami w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom; 

1.3.5. Rozszerzenie transgranicznej wymiany informacji 

o zagrożeniach; 

1.3.6. Doposażanie w niezbędne sprzęty służb odpowiadających 

za bezpieczeństwo na terenie Powiatu. 

CEL STRATEGICZNY II: POWIAT ZGORZELECKI BLIŻEJ OBYWATELI 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Cel operacyjny 2.1:  

Rozwój usług pomocy 

społecznej oraz ochrona 

zdrowia mieszkańców 

2.1.1. Podnoszenie standardów funkcjonowania placówek 

pomocy społecznej poprzez modernizację infrastruktury 

oraz podnoszenie kompetencji kadry socjalnej; 
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2.1.2. Zapewnienie kompleksowego systemu opieki, w tym 

rozwój dziennych form wparcia dla osób potrzebujących, 

starszych oraz wykluczonych społecznie; 

2.1.3. Budowanie świadomości społecznej i akceptacji dla osób 

z dysfunkcjami poprzez edukację społeczną, promocję 

zachowań prospołecznych i działania integracyjne; 

2.1.4. Likwidowani barier architektonicznych w obiektach 

użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi 

potrzebami;  

2.1.5. Tworzenie mieszkań chronionych na terenie Powiatu 

Zgorzeleckiego. 

2.1.6. Modernizowanie obiektów szpitalnych celem spełnienia 

standardów ministerialnych oraz doposażenie placówek 

opieki zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę 

medyczną; 

2.1.7. Dostosowanie istniejącej infrastruktury szpitalnej 

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; 

2.1.8. Dostosowanie do stale rosnących potrzeb mieszkańców 

poprzez rozwój usług oraz specjalizacji medycznych.  

Cel operacyjny 2.2: 

Działalność na rzecz pieczy 

zastępczej  

 

2.2.1. Zwiększanie liczby miejsc w pieczy zastępczej 

oraz prowadzenie działań na rzecz reintegracji dzieci 

z rodzicami biologicznymi; 

2.2.2. Organizacja kampanii społecznych, organizacja szkoleń 

dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz 

udostępnianie informacji dotyczących pieczy zastępczych w 

celu zwiększenia świadomości społeczeństwa w tym 

obszarze; 

2.2.3. Współpraca z ośrodkami opieki społecznej 

oraz prowadzenie kampanii dotyczących pomocy rodzinom 

dysfunkcyjnym w celu zmniejszenia zjawiska umieszczania 

dzieci w pieczy zastępczej; 

2.2.4. Wparcie specjalistyczne, psychologiczne, terapeutyczne 

oraz prawne dzieci i ich opiekunów umieszczonych w pieczy 

zastępczej; 

2.2.5. Dążenie do stworzenia nowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych. 

Cel operacyjny 2.3.: 

Usprawnienie obsługi 

mieszkańców Powiatu 

Zgorzeleckiego 

 

 

2.3.1. Poprawa jakości usług świadczonych przez Starostwo 

Powiatowe oraz jednostki organizacyjne poprzez cyfryzację, 

informatyzacje oraz szkolenia dla pracowników w tym 

zakresie. 

2.3.2. Zwiększenie dostępu do e-usług dla mieszkańców 

oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo i seniorów 

w nabywaniu umiejętności korzystania z narzędzi 

elektronicznych i informatycznych; 
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2.3.3. Stałe podnoszenie poziomu dostępności cyfrowej, m.in. 

poprzez dostosowanie stron internetowych, mediów 

społecznościowych, aplikacji, odtwarzaczy multimedialnych. 

CEL STRATEGICZNY III: KONKURENCYJNY POWIAT ZGORZELECKI O SILNYM 

WYMIARZE PRZEDSIĘBIORCZEJ SPOŁECZNOŚCI 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Cel operacyjny 3.1: Wsparcie 

rozwoju przedsiębiorczości i 

innowacyjności w gospodarce 

3.1.1. Utrzymanie, innowacyjny rozwój stref gospodarczych 

oraz współpraca lokalna, regionalna i międzynarodowa  

w zakresie opracowania wspólnej oferty inwestycyjnej 

oraz rozwoju atrakcyjnych terenów inwestycyjnych; 

3.1.2. Prowadzenie doradztwa na rzecz istniejących 

i nowopowstałych przedsiębiorstw; 

3.1.3. Prowadzenie edukacji konsumenckiej skierowanej 

do wszystkich grup społecznych; 

3.1.4. Wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych i 

proekologicznych umożliwiających przeprowadzenie 

transformacji energetycznej; 

3.1.5. Wspieranie inicjatyw klastrowych oraz współpracy 

systemu biznesu, nauki i edukacji; 

3.1.6. Rozwijanie systemu szkoleń pracowniczych 

dostosowujących ich umiejętności do potrzeb lokalnego 

rynku pracy; 

 

Cel operacyjny 3.2: 

Rozwój kapitału społecznego 

oraz aktywizacja społeczna i 

zawodowa mieszkańców 

 

 

3.2.1. Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej i sportowej, 

w tym dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami; 

3.2.2. Dostosowanie kierunków nauczania do aktualnych potrzeb 

lokalnego, wojewódzkiego i krajowego rynku pracy; 

3.2.3. Rozwój usług świadczonych przez instytucje rynku pracy 

na rzecz aktywizacji zawodowej; 

3.2.4. Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych i wyrównawczych 

dla dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych 

prowadzonych przez Powiat Zgorzelecki; 

3.2.5. Kształtowanie wśród młodzieży Powiatu Zgorzeleckiego 

przedsiębiorczości oraz zachęcanie do aktywnej postawy 

na rynku pracy; 

3.2.6. Doskonalenie kwalifikacji i kompetencji pracowników 

oświaty w szkołach i placówkach; 

3.2.7. Rozwijanie innowacyjnych form oraz metod nauczania 

i kształcenia; 

3.2.8. Rozwijanie usług w zakresie świadczenia pomocy 

psychologicznej w powiatowych placówkach 

edukacyjnych; 

3.2.9. Wspieranie działań organizacji pozarządowych; 
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3.2.10. Aktywizacja społeczności lokalnej do wspólnych 

przedsięwzięć; 

Cel operacyjny 3.3:  

Promocja Powiatu 

Zgorzeleckiego oraz 

wzmacnianie współpracy 

ponadlokalnej i 

międzynarodowej 

3.3.1. Promocja lokalnych produktów, atrakcji turystycznych  

i kulturalnych oraz walorów krajobrazowych 

i środowiskowych Powiatu; 

3.3.2. Wypracowanie produktu dedykowanego będącego 

narzędziem promocji Powiatu; 

3.3.3. Wspieranie organizacji imprez kulturalnych, sportowych 

i gospodarczych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym na 

terenie Powiatu; 

3.3.4. Stworzenie interaktywnej mapy atrakcji turystycznych 

oraz stref gospodarczych; 

3.3.5. Aktualizowanie i opracowanie biuletynów informacyjno-

promocyjnych; 

3.3.6. Rozwój współpracy powiatów na szczeblu ponadlokalnym 

oraz szczeblu międzynarodowym. 

CEL STRATEGICZNY IV: POWIAT ZGORZELECKI PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Cel operacyjny 4.1.  

 Działania na rzecz 

zwiększenia efektywności 

energetycznej oraz 

świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

 

4.1.1. Wspieranie procesu transformacji energetycznej oraz 

pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia związane z 

odnawialnymi źródłami energii; 

4.1.2. Przeprowadzenie termomodernizacji i działań 

zapobiegających emisji CO2 w obiektach użyteczności 

publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła; 

4.1.3. Udostępnianie miejsc do stacji ładowania pojazdów; 

4.1.4. Zwiększanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i 

młodzieży szkolnej poprzez przeprowadzanie zajęć 

szkolnych o tematyce ochrony środowiska; 

4.1.5. Organizowanie kampanii promocyjnych o tematyce 

zachowań proekologicznych oraz dbania o środowisko 

przyrodnicze. 

4.2: 

Ochrona lokalnych zasobów 

przyrodniczych 

4.2.1. Zwiększanie bioróżnorodności na terenie Powiatu (flory 

oraz fauny); 

4.2.2. Ochrona cennych przyrodniczo obszarów przed 

degradacją; 

4.2.3. Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenia 

przy pasach drogowych i skwerach; 

4.2.4. Poprawa jakości wód i urządzeń wodnych oraz retencji; 

4.2.5. Przeciwdziałanie nielegalnemu zanieczyszczaniu 

odpadami terenów użyteczności publicznej poprzez 

utworzenie sieci monitoringu. 
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Cel operacyjny 4.3: 

Rozwój turystyki i rekreacji na 

bazie istniejących zasobów 

przyrodniczych i kulturowych 

 

 

4.3.1. Rozwój współpracy międzynarodowej oraz wykorzystanie 

położenia Powiatu na granicy trzech państw w celach 

turystycznych i kulturowych; 

4.3.2. Wytyczenie szlaków turystycznych oraz odkrywanie 

nowych walorów turystycznych na terenie Powiatu; 

4.3.3. Wspieranie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej; 

4.3.4. Renowacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych 

i pomników historii. 
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3. Spójność kierunków rozwoju z innymi dokumentami strategicznymi 

Cele strategiczne oraz cele operacyjne ujęte w niniejszej Strategii odnoszą się do 

zidentyfikowanych problemów, wyzwań oraz potencjału rozwojowego Powiatu Zgorzeleckiego, 

a ich realizacja w konsekwencji doprowadzić ma do osiągnięcia przyjętej wizji. Cele Strategii 

Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030 są również spójne z dokumentami 

strategicznymi wyższego rzędu o randze krajowej i wojewódzkiej. Komplementarność celów 

wyznaczonych w Strategii z innymi działaniami oraz priorytetami pozwoli podnieść skuteczność 

i efektywność realizacji dokumentu, a jednocześnie zachować zgodność z kierunkami rozwoju 

całego regionu. 

Ponadto spójność celów Strategii z celami polityk regionalnej, krajowej i wspólnotowej 

zwiększa szanse na pozyskanie finansowana na działania rozwojowe Powiatu. Przy jej 

opracowywaniu brano pod uwagę kierunki rozwoju wyznaczone w Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030 oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. 

Jako cel główny polityki regionalnej kraju określono w KSRR „efektywne wykorzystanie 

endogenicznych potencjałów terytoriów i ich specjalizacji dla osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie warunki do wzrostu dochodów 

mieszkańców Polski przy jednoczesnym osiągnięciu spójności w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym”. Cel główny polityki 

regionalnej do roku 2030 realizowany będzie w oparciu o uzupełniające się trzy cele 

szczegółowe: 

• Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym, 

• Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych, 

• Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie. 

W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2030 roku wyznaczono następujące cele 

strategiczne: 
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Poniższa tabela przedstawia spójność celów strategicznych i operacyjnych zawierających się 

w Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030 ze Strategią Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 2030. 

Tabela 8: Spójność kierunków rozwoju ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 

do 2030 

Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2030  

Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Zgorzeleckiego  na 

lata 2023-2030 

CEL STRATEGICZNY 1: EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE 

GOSPODARCZEGO POTENCJAŁU REGIONU: 

• Wspieranie endogenicznych potencjałów gospodarczych 

subregionów; 

• Wzmocnienie krajowej i europejskiej konkurencyjności regionu 

i jego marki; 

• Wzmacnianie innowacyjności, w tym ekoinnowacyjności regionu; 

• Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

wiejskich i miejskich. 

 

3.1. 

3.3. 

4.1. 

4.2. 

CEL STRATEGICZNY 2: POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI 

USŁUG PUBLICZNYCH: 

• Poprawa stanu i dostępności regionalnej infrastruktury 

technicznej; 

• Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej 

z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

i starszych. 

• Rozwój i doskonalenie usług publicznych. 

1.1. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.2. 

CEL STRATEGICZNY 3: WZMOCNIENIE REGIONALNEGO 

KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO: 

• Kształtowanie postaw obywatelskich; 

• Wzrost społecznej integracji; 

• Doskonalenie regionalnego i lokalnych rynków pracy; 

• Poprawa efektywności kształcenia; 

• Doskonalenie regionalnej polityki wspierania seniorów oraz osób z 

niepełnosprawnościami; 

• Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prosportowych 

i proekologicznych. 

2.1. 

2.2. 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

CEL STRATEGICZNY 4: ODPOWIEDZIALNE WYKORZYSTANIE 

ZASOBÓW I OCHRONA WALORÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: 

• Poprawa stanu środowiska; 

• Racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska; 

 

1.2. 

1.3. 

3.1. 

4.1. 
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• Ochrona przed klęskami żywiołowymi; 

• Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego; 

• Rozwój gospodarki cyrkularnej. 

 

4.2. 

4.3. 
 

CEL STRATEGICZNY 5: WZMOCNIENIE PRZESTRZENNEJ 

SPÓJNOŚCI REGIONU: 

• Rozwój regionalnej sieci transportowej; 

• Wzrost dostępności regionalnej infrastruktury informacyjnej 

o wysokich standardach funkcjonalno-użytkowych; 

• Wspieranie współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. 

1.1. 

2.3. 

3.3. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2030 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wskazuje obszary strategicznej 

interwencji (OSI). Wymagają zewnętrznej interwencji by w pełni wykorzystać ich potencjał. 

Projektowanie interwencji przebiegać będzie w nich zgodnie z zasadami wielopoziomowego 

zarządzania, subsydiarności, partycypacji społecznej, w dialogu z partnerami społeczno-

gospodarczymi. Wymiar regionalny reprezentuje w szczególności Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa dolnośląskiego. Obszary interwencji (Obszary 

Funkcjonalne) będą stanowić podstawę pozwalającą powiązać cele rozwojowe Strategii 

Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z typami poszczególnych obszarów. Powiat Zgorzelecki 

został zakwalifikowany jako obszar o złej czasowej dostępności do ośrodka 

województwa, czyli Miasta Wrocławia.  

Rysunek 1: Obszary strategicznej interwencji na terenie województwa dolnośląskiego 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 
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Zgodnie z definicją ustawową, obszar funkcjonalny należy rozumieć jako obszar szczególnego 

zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, 

stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, 

charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami 

rozwoju. Powiat Zgorzelecki położony jest na obszarze odziaływania Sudeckiego Obszaru 

Funkcjonalnego, dla którego główne cele i priorytety rozwojowe zdefiniowane zostały 

w Strategii Rozwoju Sudety 2030 (Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej 

i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030 obejmującej swoim 

zasięgiem subregiony wałbrzyski oraz jeleniogórski (NUTS 3)). 

Tabela 9: Spójność celów operacyjnych Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 

2023-2030 ze Strategią Rozwoju Sudety 2030 

Strategia Rozwoju Sudety 2030 

Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Zgorzeleckiego  na 

lata 2023-2030 

CEL STRATEGICZNY 1: BARDZIEJ INTELIGENTNE TERYTORIUM 

• Wspierane form integracji regionu; 

• Tworzenie warunków do inkubacji  i zakorzeniania się nowych MŚP; 

• Wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach; 

• Wspieranie inicjatyw klastrowych i kooperacji biznes-nauka; 

• Tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestycji. 

 

3.1. 

3.2. 

CEL STRATEGICZNY 2: TERYTORIUM BLIŻEJ OBYWATELI 

• Podnoszenie jakości infrastruktury społecznej i mieszkaniowej; 

• Podwyższenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży oraz dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy; 

• Rozwój infrastruktury i usług „srebrnego sektora” (dla osób starszych); 

• Aktywizacja społeczna osób starszych; 

• Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

1.3. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.2. 

4.1. 

 

 

CEL STRATEGICZNY 3: LEPIEJ SKOMUNIKOWANE TERYTORUM 

• Dobra komunikacja regionu z zewnętrznymi biegunami wzrostu 

gospodarczego; 

• Nowa jakość powiązań wewnętrznych między głównymi miastami i 

ośrodkami turystyczno-uzdrowiskowymi; 

• Upowszechnienie dostępu do Internetu wysokich prędkości; 

• Rozwój transportu publicznego (aglomeracyjnego, integrującego region). 

1.1. 

1.2. 

4.3. 

CEL STRATEGICZNY 4: TERYTORIUM PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA, 

WYKORZYSTUJĄCE SWÓJ POTENCJAŁ: 

• Ochrona i rewitalizacja walorów przyrodniczych; 

• Ochrona, rewitalizacja i udostępnianie walorów kulturowych; 

• Wdrażanie strategii niskoemisyjnych i produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych; 

• Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i uzdrowiskowej; 

• Zintegrowany marketing terytorialny. 

 

3.1. 

3.3. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Źródło: Strategia Rozwoju Sudety 2030 
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Rysunek 2: Mapa Sudeckiego Obszaru Funkcjonalnego 

 
Źródło: Plan Zagospodarowania województwa dolnośląskiego 
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4. System realizacji strategii, monitoring i ewaluacja  

 

Prawidłowy przebieg procesu realizacji założeń Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego 

na lata 2023-2030 jest kontrolowany poprzez odpowiednie jej wdrażanie, a następnie 

monitoring, jak i ewaluację. System stałej kontroli i oceny efektów realizacji ustaleń Strategii 

odbywać się będzie w oparciu o gromadzenie i analizę danych. Pozwoli to na identyfikację 

zaistniałych nieprawidłowości, przeciwdziałanie im, a następnie zapobieganie ich negatywnym 

skutkom w przyszłości.  

 

Jednym z elementów wdrażania niniejszej Strategii jest obowiązek pracowników Starostwa 

oraz jednostek organizacyjnych do zapoznania się z dokumentem oraz wyznaczenie obszarów, 

za które każda jednostka, wydział lub pracownik będą odpowiedzialni. Podmiotami 

zaangażowanymi w proces realizacji Strategii będą jednostki sektora publicznego (władze 

samorządowe, Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne Powiatu, inne jednostki 

samorządu terytorialnego), sektora prywatnego (partnerzy prywatni i biznesowi, w tym 

przedsiębiorcy, inwestorzy, organizacje otoczenia biznesu, zrzeszenia gospodarcze) oraz 

sektora społecznego (mieszkańcy, organizacje pozarządowe, liderzy społeczni, osoby 

publiczne). Z kolei za monitorowanie, ewaluację i aktualizację Strategii odpowiedzialny będzie 

Zarząd Powiatu, Rada Powiatu oraz odpowiednie komórki Starostwa Powiatowego 

w Zgorzelcu.  

 

Rekomenduje się przyjęcie lub aktualizację szczegółowych planów i programów określających 

dokładny zakres działań koniecznych do realizacji działań danego celu strategicznego. 

Stanowić będą one podstawę do koordynacji podmiotowej, przedmiotowej, przestrzennej 

i czasowej ich realizacji oraz zapewnienia niezbędnych źródeł ich finansowania (własnych  

i zewnętrznych). Powinny one zawierać: 

• termin rozpoczęcia i zakończenia (część z nich może mieć charakter ciągły, np.  

w zakresie bezpieczeństwa publicznego - w tej sytuacji nie określa się terminu jego 

zakończenia), 

• etapy realizacji (w sytuacji jeśli jest to pożądane lub niezbędne z punktu widzenia jego 

specyfiki), 

• określenie podmiotu odpowiedzialnego za jego wykonanie oraz podmiotów 

współpracujących lub współodpowiedzialnych, 

• koszty finansowe, społeczne (w kategoriach korzyści lub niekorzyści dla mieszkańców 

lub ich części) i ekologiczne związane z jego realizacją, 

• źródła finansowania, 

• spodziewane efekty z jego realizacji dla mieszkańców Powiatu, gospodarki lokalnej, 

ochrony środowiska przyrodniczego, finansów Powiatu, itp.). 

 

Wdrażając Strategię, Powiat będzie dbać o dobrą współpracę z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w tym z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, ale również z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową. Dodatkowo Powiat będzie 

aktywnie uczestniczyć w konsultacjach innych Strategii przyjmowanych przez podmioty z jej 

otoczenia.  
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Dodatkowo Powiat Zgorzelecki i będzie dążyć do wprowadzenia rozwiązań związanych  

z inteligentnym zarządzaniem, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-

komunikacyjne. Narzędzia te zapewnią sprawną pracę Starostwa Powiatowego, jednostek 

organizacyjnych, ale również wpłyną na ochronę środowiska i możliwości pomiaru jakości życia 

w Powiecie.  

 

Realizując zasadę partycypacji społecznej przy wdrażaniu Strategii Powiat będzie aktywnie 

włączał przedstawicieli trzeciego sektora oraz samych mieszkańców poprzez konsultowanie 

założeń poszczególnych programów lub projektów. Dzięki temu przy realizacji przedsięwzięć 

uda się dotrzeć do coraz większej liczby odbiorców. 

 

Powiat Zgorzelecki na bieżąco analizuje możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł 

finansowania działalności, w tym kierunków działań przewidzianych w Strategii, zarówno 

stanowiących wydatki bieżące i majątkowe. Analizy te obejmują: 

• fundusze unijne, w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnośląskiego 2027, 

ogólnopolskich programów operacyjnych, Krajowego Planu Odbudowy, Polski Ład; 

• programy rządowe, w tym m.in. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Maluch+, Senior+, 

Dostępność+, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz inne programy w obszarze 

ochrony środowiska, sportu, kultury, edukacji i innych; 

• programy jednostek samorządu terytorialnego wyższych szczebli, w tym zwłaszcza 

programy finansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, 

• inne, nieunijne fundusze międzynarodowe, np. Fundusze Norweskie; 

• inne zwrotne i bezzwrotne źródła finansowania, dystrybuowane przez podmioty 

publiczne i prywatne. 

Powyższe instrumenty finansowe, jak i środki własne Powiatu wskazują na potencjalne źródła 

finansowe, z których mogą być pozyskane środki na realizację zadań określonych  

w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030. Głównymi 

źródłami finansowania celów rozwojowych będą dochody własne Powiatu, takie jak udział 

w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe środki publiczne. Jednocześnie 

wiele zadań przewidzianych w Strategii realizowanych będzie w ramach bieżącej działalności 

poszczególnych komórek Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu. 

Realizacja części zadań przewidzianych w Strategii wymaga współpracy z gminami 

wchodzącymi w skład powiatu zgorzeleckiego oraz województwem dolnośląskim i ich 

jednostkami organizacyjnymi. Współpraca ta może obejmować również wymiar finansowy, 

w tym przekazanie dotacji na realizację zadania. Efektem tej współpracy będzie niewątpliwie 

podniesienie efektywności wydatkowania środków finansowych z budżetu, lepsze zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb społecznych, umacnianie poczucia podmiotowości mieszkańców oraz 

uzyskanie możliwości wczesnego reagowania na problemy lokalne, a w konsekwencji wzrost 

jakości życia mieszkańców powiatu.  

Podstawą do określenia ram finansowych działań strategicznych stanowić będzie budżet 

Powiatu oraz wieloletnia prognoza finansowa. Powiat będzie utrzymywać nadwyżkę operacyjną 

w sposób nie zagrażający dyscyplinie finansów publicznych i umożliwiający spłatę wcześniej 
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zaciągniętych zobowiązań. Pozostałe środki, a także dochody majątkowe przeznaczane będą 

na realizację zaplanowanych inwestycji. Długookresowe cele strategiczne określane będą 

w wieloletniej prognozie finansowej. W celu oddania realności prognozy oraz rzetelności 

finansowego przedstawienia planowanych działań, wieloletnia prognoza finansowa oddawać 

będzie wszystkie działania, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową 

Powiatu, a przede wszystkim uzależnione będą od czynników makroekonomicznych, takich jak: 

PKB, inflacja, tempo wzrostu wynagrodzeń czy planowane zmiany systemowe np. w podatkach 

dochodowych. Na tej podstawie wyznaczane będą możliwe do przeznaczenia limity wydatków 

w poszczególnych latach na wyznaczone przedsięwzięcia. W przypadku zaciągania zwrotnych 

źródeł finansowania, kształt wskaźnika obsługi zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o 

finansach publicznych w każdym roku prognozy powinien uwzględniać obsługę dodatkowych 

zobowiązań Powiatu.   

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2021-2032 

(XXXVI/236/2021 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 lipca 2021 r.), potencjał inwestycyjny 

Powiatu rozumiany jest jako suma środków finansowych pozostałych do dyspozycji, po 

pokryciu wszystkich bieżących kosztów funkcjonowania (wydatków bieżących) oraz spłacie 

obecnie zaplanowanych rat kapitałowych (rozchodów), w latach 2023-2030 wyniesie 36,2 mln 

zł, z czego prawie 18,3 mln zł wydatkowane będzie w 2023 roku.  

Z kolei efekty Strategii będą monitorowane i opisywane w corocznym Raporcie o stanie 

powiatu, który jest obowiązkowym dokumentem zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym. Zgodnie z powyższą ustawą „Raport obejmuje podsumowanie 

działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizacją polityk, programów, 

strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego”. Jednocześnie monitorowanie 

strategii umożliwi także rzetelne informowanie podmiotów zewnętrznych o uzyskanych 

wynikach, zrealizowanych działaniach, osiągniętych celach i planowanych strategicznych 

inwestycjach czy projektach.  

Monitoring działań będzie odbywać się również za pomocą wskaźników, które zostały określone 

dla danych celów operacyjnych, co prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 10: Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-

2030 

Cel operacyjny Przykładowe wskaźniki Trend 
Źródło 

danych 

 

1.1. 

 Rozwój dostępności 

komunikacyjnej oraz 

poprawa mobilności 

mieszkańców 

 

• udział przebudowanych/rozbudowanych dróg 

powiatowych w ogólnej długości (%) 

• długość rozbudowanych/przebudowanych dróg 

(km) 

• liczba środków transportu objętych zintegrowanym 

systemem taryfowo-biletowym (szt.) 

• długość przebudowanych/rozbudowanych ścieżek 

rowerowych (km) 

• liczba udogodnień technicznych dostosowanych do 

osób ze szczególnymi potrzebami (szt.) 

↑ 

Główny Urząd 

Statystyczny 

(GUS),  

Starostwo 

Powiatowe 
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• liczba środków transportu nisko i zeroemisyjnego 

(szt.) 

• ilość wydawanych koncesji na przewozy regularne i 

regularne specjalnie (szt.) 

• częstotliwość kursów (szt.) 

 

1.2.  

Kształtowanie 

atrakcyjnej 

przestrzeni 

publicznej poprzez 

rozwój pozostałej 

infrastruktury oraz 

cyfryzacja 

 

• udział powierzchni pokrytej miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w całkowitej 

powierzchni Powiatu, ilość wydawanych opinii (%) 

• udział pozwoleń i zgłoszeń z projektem wydanych w 

oparciu o miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego (%) 

• liczba działań podjętych w zakresie cyfryzacji usług 

geodezji i kartografii (szt.) 

• liczba zrealizowanych przedsięwzięć w celu 

zwiększenia dostępności architektoniczno-

budowlanej (szt.) 

↑ Starostwo 

Powiatowe 

 

1.3.  

Wzmocnienie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

wśród mieszkańców 

 

• liczba szkoleń przeprowadzonych dla pracowników 

służb ratowniczych (szt.) 

• liczba uczestników szkoleń przeprowadzonych dla 

pracowników służb ratowniczych (szt.) 

• liczba przeprowadzanych patroli (szt.) 

• liczba wypadków drogowych (szt.) 

• liczba kolizji drogowych(szt.) 

• liczba przestępstw i wykroczeń (szt.) 

• liczba zakupionego sprzętu dla służb (szt.) 

↑ 

↓ 

Starostwo 

Powiatowe, 

KPP 

Zgorzelec 

 

2.1.  

Rozwój usług 

pomocy społecznej 

oraz ochrona 

zdrowia 

mieszkańców 

 

• liczba zmodernizowanych placówek pomocy 

społecznej (szt.) 

• liczba przedsięwzięć w budynkach użyteczności 

publicznej dostosowanych do osób ze szczególnymi 

potrzebami (szt.) 

• liczba mieszkań chronionych (szt.) 

• liczba przedsięwzięć na rzecz modernizacji obiektów 

szpitalnych (szt.) 

• liczba zakupionej aparatury medycznej i pożarowej 

(szt.) 

• liczba prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej 

(szt.) 

• liczba osób objętych działaniami profilaktyki 

zdrowotnej (szt.) 

• liczba działań integracyjnych i prospołecznych 

podejmowanych w Powiecie (os.) 

↑ 

 

 

 

 

↓ 

GUS, 

Starostwo 

Powiatowe 

 

2.2. 

Działalność na rzecz 

pieczy zastępczej 

 

• liczba miejsc w pieczy zastępczej (szt.) 

• liczba zorganizowanych kampanii na rzecz rodzin 

zastępczych i rodzin dysfunkcyjnych (szt.) 

• liczba szkoleń dla kandydatów na rodziców 

zastępczych (szt.) 

• liczba udostępnionych informacji dotyczących pieczy 

zastępczych w celu zwiększenia świadomości 

społeczeństwa w tym obszarze (szt.) 

• liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych (os.) 

↑ 

 

 
 

↓ 

GUS,   

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR 

Zgorzelec  
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2.3.  

Usprawnienie 

obsługi 

mieszkańców 

Powiatu 

Zgorzeleckiego 

• liczba usług publicznych prowadzonych w ramach 

systemu e-usług (szt.) 

• liczba szkoleń dla pracowników (szt.) 
↑ Starostwo 

Powiatowe 

 

3.1.  

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości  

i innowacyjności  

w gospodarce 

 

• liczba przedsięwzięć innowacyjnych 

i proekologicznych przeprowadzonych z inicjatywy 

Powiatu (szt.) 

• liczba udzielonych porad konsumenckich przez 

Powiat (szt.) 

• wartość środków finansowych przekazanych na 

rzecz rozwoju przedsiębiorczości (zł.) 

• liczba przedsiębiorców korzystających 

z dofinansowań PUP (szt.) 

• liczba uczestników kształcenia ustawicznego 

w ramach środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (szt.) 

• liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy 

współfinansowaniu PUP (szt.) 

• liczba ofert pracy realizowanych przez PUP (szt.) 

↑ 
PUP, 

Starostwo 

Powiatowe,  

 

3.2. 

Rozwój kapitału 

społecznego oraz 

aktywizacja 

społeczna i 

zawodowa 

mieszkańców 

 

• liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

oświatowej (szt.) 

• zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego 

(%) 

• udział absolwentów szkół ponadpodstawowych 

kontynuujących naukę na uczelniach wyższych (%) 

• liczba zatrudnionych psychologów w placówkach 

edukacyjnych (os.) 

• liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje 

zawodowe (szt.) 

• wartość przeznaczonych dotacji dla organizacji 

pozarządowych (zł) 

• wartość przeznaczonych dotacji dla organizacji 

samorządowych (zł) 

• liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 

terenie Powiatu (szt.) 

• udział osób będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy, w tym osoby długotrwale bezrobotne 

(%) 

• liczba osób objętych poradnictwem zawodowym 

(szt.) 

• liczba osób aktywizowanych w ramach projektów 

realizowanych przez PUP (szt.) 

↑ 

 

 

 

↓ 

GUS, 

OKE, 

Starostwo 

Powiatowe, 

PUP 

3.3. 

Promocja Powiatu 

Zgorzeleckiego oraz 

wzmacnianie 

współpracy 

ponadlokalnej i 

międzynarodowej 

 

• liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, 

sportowych i gospodarczych o zasięgu lokalnym  

i ponadlokalnym wspieranych przez Powiat (szt.) 

• liczba zorganizowanych wydarzeń w ramach 

współpracy międzynarodowej (szt.) 

• liczba wydanych biuletynów informacyjno-

promocyjnych (szt.) 

↑ 

Starostwo 

Powiatowe,  

badania 

własne 
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4.1. 

Działania na rzecz 

zwiększenia 

efektywności 

energetycznej oraz 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

 

• udział budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji (%) 

• liczba miejsc do stacji ładowania pojazdów na 

terenach należących do Powiatu (szt.) 

• liczba zajęć szkolnych oraz inicjatyw poświęconych 

ekologii (szt.) 

 

↑ 
 

Starostwo 

Powiatowe 

4.2. 

Ochrona lokalnych 

zasobów 

przyrodniczych 

• liczba nowych nasadzeń drzew i krzewów przy 

pasach drogowych i skwerach (szt.) 

• liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnych 

poziomów benzo(α)pirenu i pyłu zawieszonego 

PM10 (dni) 

• liczba założonych kamer w celu przeciwdziałania 

nielegalnemu zanieczyszczaniu odpadami terenów 

użyteczności publicznej. 

• liczba przedsięwzięć na rzecz zwiększenia 

bioróżnorodności fauny oraz flory (szt.) 

• ilość komunikatów dotyczących jakości powietrza 

(szt.) 

↑ 

 

↓ 

 

Starostwo 

Powiatowe 

4.3. 

Rozwój turystyki i 

rekreacji na bazie 

istniejących zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych   

• długość wybudowanych ścieżek rowerowych/ciągów 

pieszo-rowerowych (km) 

• liczba wytyczonych szlaków turystycznych (szt.) 

• liczba zrewitalizowanych obiektów zabytkowych i 

pomników historii na terenie Powiatu (szt.) 

• liczba inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju 

turystyki i promocji dziedzictwa kulturowego (szt.) 

• liczba obiektów bazy noclegowej i gastronomicznej 

(szt.) 

↑ 

Starostwo 

Powiatowe, 

badania 

własne 

Źródło: opracowanie własne 

Dodatkowo, narzędziem wspomagającym monitorowanie wdrażania Strategii będzie tabela 

ewaluacyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu. W tabeli znajduje się 

miejsce na wprowadzenie jednostki odpowiedzialnej za realizację celów, a także kolumny 

z planowaną datą wykonania zadania oraz datą faktyczną. Na podstawie tego uzupełniona 

zostanie ostatnia część tabeli ewaluacyjnej, zawierająca informacje o stanie realizacji zadania. 

W ten sposób można będzie ocenić, w jakiej części osiągnięto założony cel operacyjny, a dalej 

strategiczny. 
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Załącznik nr 1: 

Diagnoza strategiczna Powiatu Zgorzeleckiego 
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1. Charakterystyka Powiatu 
 

1.1. Informacje ogólne 

 

Powiat Zgorzelecki leży w trójkącie trzech państw: Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czech 

oraz Republiki Federalnej Niemiec. Położony jest w zachodniej części województwa 

dolnośląskiego. Jednostka terytorialna od strony polskiej graniczy z powiatami: 

bolesławieckim, lubańskim oraz dwoma powiatami należącymi do województwa lubuskiego,  

tj. żagańskim i żarskim.  

Stolicą Powiatu jest Miasto Zgorzelec.  
 

Rysunek 3: Położenie Powiatu Zgorzeleckiego na tle kraju 

Źródło: opracowanie własne 

 

W skład Powiatu Zgorzeleckiego wchodzi 7 gmin: dwie miejskie: Zgorzelec i Zawidów, trzy 

gminy miejsko-wiejskie: Bogatynia, Pieńsk i Węgliniec, oraz dwie gminy wiejskie: Sulików 

i Zgorzelec.  
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Rysunek 4: Położenie gmin w Powiecie Zgorzeleckim 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Całkowita powierzchnia Powiatu wynosi 838,1 km2, z czego 100,5 km2 (12%) przypada 

na obszary miejskie, a 737,6 km2 (88%) na obszary wiejskie. Największą gminą jest Gmina 

i Miasto Węgliniec, która zajmuje ponad 40% powierzchni Powiatu. Najmniejszą powierzchnię 

zajmuje Miasto Zawidów (0,72%). 

 

Tabela 11: Struktura powierzchni Powiatu Zgorzeleckiego 

 Powierzchnia  

[km2] 

Powierzchni powiatu 

[%] 

Powiat Zgorzelecki 838,1 100 

Miasto Zawidów 6,1 0,72 

Miasto Zgorzelec 15,9 1,89 

Miasto i Gmina Bogatynia 136,2 16,25 
 

Miasto Bogatynia 59,9 7,14 
 

obszar wiejski 76,3 9,10 

Miasto i Gmina Pieńsk 110,3 13,16 
 

Miasto Pieńsk 9,9 1,18 
 

obszar wiejski 100,4 11,98 

Gmina i Miasto Węgliniec 338,4 40,38 
 

Miasto Węgliniec 8,7 1,04 
 

obszar wiejski 329,7 39,34 

Gmina Sulików 95,2 11,36 

Gmina Zgorzelec 136,0 16,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Pod względem fizyczno-geograficznym północna część Powiatu położona jest w makroregionie 

Niziny Śląsko-Łużyckiej, w mezoregionie Borów Dolnośląskich. Południowa część Powiatu 

położona jest w makroregionie Pogórza Zachodniosudeckiego, w mezoregionach: Obniżenie 

Żytawsko-Zgorzeleckie (na zachodzie) oraz Pogórze Izerskie (na południu). W Borach 

Dolnośląskich dominują krajobrazy naturalne tarasów nadzalewowych oraz zalewowych den 

dolin, a nieco mniejsze powierzchnie zajmują krajobrazy peryglacjalne równinne i faliste, 

rzadziej fluwioglacjalne równinne i faliste. Pogórze Zachodniosudeckie ma charakter wyżynny, 

zbudowany z różnych formacji skalnych wchodzących w skład górotworu sudeckiego. 

 

1.2. Demografia 

 

Na koniec 2020 r. Powiat Zgorzelecki zamieszkiwało 88.386 osób. Największa ich część 

zameldowana była na terenie Miasta Zgorzelec (29.810 osób) oraz Miasta Bogatynia (22.633 

osób). W sumie w obu tych miastach zamieszkiwało prawie 60% ludności Powiatu.  

Jednocześnie analiza danych zawartych w tabeli poniżej pozwala zauważyć, że w latach 2016-

2020 ogólna liczba mieszkańców Powiatu ulegała ciągłemu spadkowi (-2.872 osoby; 3,1%). 

Najwięcej mieszkańców ubyło w Mieście Zgorzelec (-1.279 osób; 4,1%) oraz Mieście Bogatynia 

(-1.073 osoby; 4,5%). Jedyna jednostka, która w badanym okresie odnotowała wzrost liczby 

ludności to Gmina Zgorzelec (+145 osób; 1,7%). Wskazuje to na kierunek migracji 

mieszkańców z miasta na tereny podmiejskie. 

 

Tabela 12. Zmiana liczby mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego w latach 2016-2020 

  

  
2016 2017 2018 2019 2020 

udział 

w 2020 r. 

średnia 

dynamika 

Powiat zgorzelecki 91 258 90 584 90 003 89 188 88 386 100% 96,9% 

Miasto Zawidów 4 258 4 232 4 217 4 180 4 132 4,7% 97,0% 

Miasto Zgorzelec  31 089 30 738 30 521 30 231 29 810 33,7% 95,9% 

Miasto i Gmina 

Bogatynia  
23 706 23 462 23 210 22 940 22 633 25,6% 95,5% 

Miasto i Gmina 

Pieńsk 
9 218 9 179 9 112 9 022 9 025 10,2% 97,9% 

Gmina Sulików 6 129 6 082 6 061 6 012 6 030 6,8% 98,4% 

Gmina i Miasto 

Węgliniec 
8 452 8 402 8 373 8 287 8 205 9,3% 97,1% 

Gmina Zgorzelec  8 406 8 489 8 509 8 516 8 551 9,7% 101,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Za spadek ogólnej liczby mieszkańców Powiatu w analizowanych latach odpowiadają przede 

wszystkim dwa czynniki: saldo migracji oraz przyrost naturalny.  

Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego saldo migracji to różnica między liczbą osób, 

które przybyły na stałe do danej jednostki administracyjnej/kraju w danym okresie a liczbą 

osób, które wyjechały na stałe z danej jednostki administracyjnej/kraju w danym okresie. 

Przyrostem naturalnym ludności natomiast określa się różnicę między liczbą urodzeń żywych a 

liczbą zgonów w danym okresie. 

Analiza salda migracji w poszczególnych gminach wskazuje, że najbardziej niekorzystna 

tendencja utrzymuje się w Mieście i Gminie Bogatynia (średnia dla okresu 2016-2020 wynosi 
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-143,2 osób) oraz Mieście Zgorzelec (-96,0 osób). Jedynie Gmina Zgorzelec odnotowuje 

w badanym okresie stałe wartości dodatnie (+45,6 osób). Dla całego Powiatu Zgorzeleckiego 

saldo migracji w latach 2016-2020 jest ujemne i mimo lekkiej poprawy w 2020 r., w całym 

okresie wynosi średnio -249,8 osób. Oznacza to, że mieszkańcy największych ośrodków 

miejskich Powiatu przenoszą się na tereny wiejskie, zapewne w poszukiwaniu spokojniejszych 

warunków życia. Jednocześnie jedynie w Gminie Zgorzelec proces ten wpływa na wzrost 

zameldowań. Saldo dla całego Powiatu pokazuje odpływ mieszkańców, co powinno stanowić 

sygnał dla władz, aby podejmować działania zwiększające atrakcyjność i komfort życia 

mieszkańców. 

Wykres 7: Saldo migracji dla poszczególnych gmin Powiatu Zgorzeleckiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Analizując uśrednione dane zawarte w tabeli poniżej można zauważyć, że saldo migracji 

w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w Powiecie Zgorzeleckim przyjmowało wartości ujemne 

dla całego badanego okresu (średni poziom -2,8), mimo że w województwie wskaźnik ten był 

dodatni. Spośród wszystkich gmin Powiatu największy odpływ ludności odnotowywano 

w obszarze miejskim Miasta i Gminy Bogatynia (-6,7) oraz obszarze miejskim Gminy i Miasta 

Węgliniec (-4,5). Oznacza to, że miasta najszybciej tracą mieszkańców, z których część 

przenosi się na obszary wiejskie, ale także poza teren Powiatu, w poszukiwaniu lepszych 

możliwości rozwoju i pracy. 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

saldo migracji

Powiat zgorzelecki -208 -284 -246 -311 -200

Miasto Zawidów -14 -11 13 -26 -16

Miasto Zgorzelec -25 -135 -70 -97 -153

Miasto i Gmina Bogatynia -151 -140 -182 -115 -128

Miasto i Gmina Pieńsk -11 -26 -8 -31 34

Gmina Sulików 15 -14 -6 -22 18

Gmina i Miasto Węgliniec -48 -24 -24 -47 -33

Gmina Zgorzelec 26 66 31 27 78
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Tabela 13: Saldo migracji na 1 tys. ludności 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Średnia 

2016-

2020 

Powiat zgorzelecki -2,3 -3,1 -2,7 -3,5 -2,3 -2,8 

Miasto Zawidów -3,3 -2,6 3,1 -6,2 -3,9 -2,6 

Miasto Zgorzelec -0,8 -4,4 -2,3 -3,2 -5,1 -3,2 

Miasto i Gmina Bogatynia -6,3 -5,9 -7,8 -5,0 -5,6 -6,1 

Bogatynia - miasto -4,7 -7,0 -8,6 -6,7 -6,7 -6,7 

Bogatynia - obszar wiejski -11,6 -2,6 -5,3 0,2 -2,3 -4,3 

Miasto i Gmina Pieńsk -1,2 -2,8 -0,9 -3,4 3,8 -0,9 

Pieńsk - miasto -0,5 -2,2 0,9 -5,8 5,9 -0,3 

Pieńsk - obszar wiejski -2,4 -3,9 -3,9 0,9 0,0 -1,9 

Gmina Sulików 2,5 -2,3 -1,0 -3,6 3,0 -0,3 

Gmina i Miasto Węgliniec -5,7 -2,8 -2,9 -5,6 -4,0 -4,2 

Węgliniec - miasto -0,3 -12,8 0,3 -6,3 -3,5 -4,5 

Węgliniec - obszar wiejski -8,5 2,3 -4,5 -5,3 -4,3 -4,1 

Gmina Zgorzelec  3,1 7,8 3,7 3,2 9,2 5,4 

Województwo dolnośląskie 1,0 1,0 1,3, 1,7 1,3 1,2 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Podobnie jak w przypadku wskaźnika salda migracji, także wskaźniki przyrostu naturalnego 

w Powiecie Zgorzeleckim w latach 2016-2020 kształtowały się na ujemnym poziomie (średnio 

-474 osób). Ponadto trzeba zwrócić uwagę na silną tendencję spadkową (z -298 w 2016 r. do 

-710 osób w 2020 r.). Tu również najgorzej sytuacja kształtuje się w miastach: Zgorzelec 

(średnia -297) oraz Bogatynia (-188). Należy podkreślić, że wszystkie gminy odnotowują 

ujemny przyrost naturalny, co w połączeniu z migracją zewnętrzną powodować może duże 

niebezpieczeństwo dla demografii Powiatu i nasilenie procesu starzenia się społeczeństwa. 
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Wykres 8: Przyrost naturalny w gminach Powiatu Zgorzeleckiego w latach 2016-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Przeliczając przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców dla poszczególnych gmin najniższym 

średnim wskaźnikiem w latach 2016-2020 charakteryzuje się Miasto Zgorzelec (-7,21) 

a najlepszym Gmina Zgorzelec (-2,45). Dla całego Powiatu wskaźnik ten jest ujemny (średnio 

-5,27) i wykazuje pogłębiającą się tendencję spadkową. Biorąc pod uwagę, że przyrost 

naturalny na 1.000 mieszkańców dla całego województwa dolnośląskiego wynosił -2,04 

sytuacja w Powiecie Zgorzeleckim wydaje się być szczególnie trudna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Powiat zgorzelecki -298 -385 -468 -509 -710

Miasto Zawidów -7 -10 -23 -24 -29

Miasto Zgorzelec -150 -214 -232 -209 -297

Miasto i Gmina Bogatynia -51 -96 -92 -117 -188

Miasto i Gmina Pieńsk -14 -18 -62 -65 -60

Gmina Sulików -16 -23 -21 -27 -24

Gmina i Miasto Węgliniec -35 -26 -28 -41 -67

Gmina Zgorzelec -25 2 -10 -26 -45
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Tabela 14: Przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Średnia 

2016-

2020 

Powiat zgorzelecki -3,25 -4,24 -5,19 -5,68 -8,00 -5,27 

Miasto Zawidów -1,64 -2,36 -5,45 -5,74 -6,98 -4,43 

Miasto Zgorzelec -4,80 -6,92 -7,58 -6,88 -9,88 -7,21 

Miasto i Gmina Bogatynia -2,14 -4,07 -3,95 -5,07 -8,25 -4,70 

Miasto i Gmina Pieńsk -1,52 -1,96 -6,79 -7,17 -6,66 -4,82 

Gmina Sulików -2,62 -3,77 -3,46 -4,46 -4,00 -3,66 

Gmina i Miasto Węgliniec -4,13 -3,09 -3,34 -4,91 -8,14 -4,72 

Gmina Zgorzelec -2,98 0,24 -1,18 -3,06 -5,28 -2,45 

Województwo dolnośląskie -1,07 -1,25 -1,79 -2,00 -4,09 -2,04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Rysunek 5: Średni wskaźnik salda migracji i przyrostu naturalnego dla gmin Powiatu 

Zgorzeleckiego w latach 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Średnia gęstość zaludnienia na terenie Powiatu Zgorzeleckiego wynosiła w 2020 r. 105 osób 

na km2. Zdecydowanie największe zagęszczenie występowało w Mieście Zgorzelec: 1.877 osób 

na km2 oraz w Mieście Zawidów: 681 osób na km2. Z kolei najmniejsze wartości wskaźnik ten 

przyjmował w Gminie Węgliniec: 24 osoby na km2. Różnice te wynikają z charakteru gmin 

(miejskich i wiejskich) oraz wielkości poszczególnych jednostek terytorialnych. 
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Rysunek 6: Gęstość zaludnienia na obszarze poszczególnych gmin Powiatu Zgorzeleckiego 

w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

W latach 2016-2020 znaczące zmiany zaszły także w strukturze wiekowej osób 

zamieszkujących teren Powiatu Zgorzeleckiego. Według Głównego Urzędu Statystycznego 

wiekiem przedprodukcyjnym określa się wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności 

do pracy, tj. grupa wieku 0 - 17 lat; wiekiem produkcyjnym – wiek zdolności do pracy, tj. dla 

mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat; wiekiem poprodukcyjnym – wiek, w 

którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet 

- 60 lat i więcej.  Spadła liczba osób zarówno w wieku przedprodukcyjnym (-786, czyli 5,3%) 

i produkcyjnym (-3.927, czyli 6,8%). Zdecydowanie wzrosła za to liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym (o 1.841, czyli 9,6%). 
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Wykres 9: Struktura wiekowa mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

W ujęciu względnym udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców 

Powiatu spadł z poziomu 16,1% w roku 2016 do poziomu 15,8% w roku 2020. Ten sam 

wskaźnik obliczony dla osób w wieku produkcyjnym spadł z poziomu 62,9% do poziomu 

60,5%. Natomiast udział osób w wieku poprodukcyjnym w całkowitej liczbie mieszkańców 

wzrósł z poziomu 21,0% do poziomu 23,8%. 

 

Wykres 10: Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 

w całkowitej liczbie mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Analizując strukturę demograficzną poszczególnych gmin Powiatu Zgorzeleckiego można 

zauważyć, że w 2020 r. najwyższy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym odnotowano 

w Gminie Sulików (18,3%), w wieku produkcyjnym w Gminie Zgorzelec (62,8%), natomiast w 

wieku poprodukcyjnym w Mieście Zgorzelec (28,8%). W Mieście Zgorzelec odnotowano także 

najmniejszy odsetek wśród gmin Powiatu Zgorzeleckiego ludności w wieku przedprodukcyjnym 

(13,7%) i produkcyjnym (57,5%).  
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Wykres 11: Struktura demograficzna ludności w poszczególnych gminach Powiatu 

Zgorzeleckiego 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Pogłębiona analiza struktury demograficznej poszczególnych gmin wchodzących w skład 

Powiatu Zgorzeleckiego pokazuje, że wyraźnie zmniejsza się w nich odsetek mieszkańców 

w tzw. wieku kreatywnym (25-34 lat). Wysoka wartość tego wskaźnika jest pożądana, 

ponieważ wskazuje na liczbę mieszkańców, którzy mogą stanowić główną siłę napędową 

rozwoju ekonomicznego. Najgorzej pod tym względem wygląda sytuacja w Mieście Zgorzelec 

(11,7%, przy średniej dla powiatu 13,2%). Choć spadek wartości opisywanego wskaźnika 

w analizowanym okresie jest zjawiskiem charakterystycznym dla wszystkich gmin (na poziomie 

między -1,2 p. proc. w Pieńsku i Węglińcu do -2,2 p. proc. w Zawidowie), to należy zwrócić 

uwagę, że w wymiarze długofalowym zjawisko to może przynieść negatywne skutki dla 

funkcjonowania Powiatu (np. zmniejszenie ilości osób aktywnych zawodowo, odpływ wysoko 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej czy spadek atrakcyjności inwestycyjnej). 

 

Tabela 15: Odsetek osób w wieku kreatywnym 

 2016 

[%] 

2020 

[%] 
2020-2016 

Powiat zgorzelecki 14,8% 13,2% -1,6% 

Miasto Zawidów 16,6% 14,4% -2,2% 

Miasto Zgorzelec 13,3% 11,7% -1,5% 

Miasto i Gmina Bogatynia 15,2% 13,4% -1,8% 

Miasto i Gmina Pieńsk 15,8% 14,6% -1,2% 

Gmina Sulików 15,8% 14,3% -1,4% 

Gmina i Miasto Węgliniec 15,5% 14,3% -1,2% 

Gmina Zgorzelec 15,8% 14,1% -1,7% 

Województwo dolnośląskie 23,2% 19,7% -3,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Jednocześnie w Powiecie Zgorzeleckim rośnie wskaźnik senioralnego obciążenia 

demograficznego, odzwierciedlający stosunek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym 

do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Najwyższą wartość wskaźnik ten osiągnął w 2020 r. 

na terenie Miasta Zgorzelec: 37,8%, najniższą zaś na terenie Gminy Sulików: 21,6%, przy 

średniej dla Powiatu na poziomie 29,1%, a dla województwa: 29,9%. Największą dynamikę 

przyrostu analizowanego wskaźnika odnotowano na obszarze Gminy Zgorzelec: +35,8% oraz 

Gminy i Miasta Węgliniec: +26,5%, przy średniej dla Powiatu: +22,3% i województwa: 

+21,5%. 

Powyższe statystyki potwierdzają tylko stwierdzenie, iż dalsze postępowanie tego zjawiska 

może skutkować w przyszłości wzrostem zapotrzebowania na usługi społeczne dostosowane 

dla seniorów na terenie Powiatu.   
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Tabela 16: Wskaźnik senioralnego obciążenia demograficznego w gminach Powiatu 

Zgorzeleckiego 

 2016 

[%] 

2020 

[%] 
2016/2020 

Powiat zgorzelecki 23,8 29,1 +22,3% 

Miasto Zawidów 22,4 26,4 +17,9% 

Miasto Zgorzelec 31,7 37,8 +19,2% 

Miasto i Gmina Bogatynia 20,3 25,2 +24,1% 

Miasto i Gmina Pieńsk 20,6 25,0 +21,4% 

Gmina Sulików 17,7 21,6 +22,0% 

Gmina i Miasto Węgliniec 21,9 27,7 +26,5% 

Gmina Zgorzelec 17,3 23,5 +35,8% 

Województwo dolnośląskie 24,6 29,9 +21,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Prognozy opracowane przez Główny Urząd Statystyczny do roku 2030 w oparciu 

o długoterminowe założenia Prognozy ludności Polski na lata 2014-2050 oraz Prognozy dla 

powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014-2050 wskazują, że w perspektywie do 2030 

r. liczba mieszkańców powiatu zgorzeleckiego będzie systematycznie maleć, aż do poziomu 

82.224 osób. Najszybszy spadek liczby mieszkańców postępować będzie w miastach Zgorzelec 

(-12,2%), Zawidów (-7,2%) i Bogatynia (-7,2%), Gminie Węgliniec (-7,7%) oraz Gminie 

Pieńsk (-3,9%), przy średniej dla Powiatu na poziomie -7,0%. Z kolei w Gminach Sulików i 

Zgorzelec prognozuje się niewielki wzrost liczby ludności.  

Oznacza to, że główne ośrodki miejskie Powiatu charakteryzować się będą coraz mniejszą 

atrakcyjnością osiedleńczą. 
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Rysunek 7: Prognoza liczby mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego do 2030 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-

,1,5.html, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-

miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html  

 

1.3. Gospodarka 

 

Specyficzne położenie Powiatu Zgorzeleckiego, przy granicy z Czechami i Niemcami oraz 

na ważnych szlakach komunikacyjnych o znaczeniu europejskim (TEN-T), stwarza bardzo 

dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości i handlu. Przedstawiciele samorządu 

powiatowego wychodząc naprzeciw potencjalnym inwestorom, pośredniczą w nawiązywaniu 

kontaktów gospodarczych i wspierają lokalnych przedsiębiorców. 

 

Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego, dominującą gałęzią gospodarki w Powiecie 

Zgorzeleckim jest przemysł wydobywczy i energetyczny. Ponadto występują tu złoża żwiru, 

piasku i bazaltu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
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Rysunek 8: Mapa złóż i obszarów górniczych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego 

 
Źródło: https://geolog.pgi.gov.pl/#name=p5ct5etprj  

 

Najbardziej uprzemysłowionym obszarem Powiatu jest Miasto i Gmina Bogatynia z filarami 

gospodarczymi regionu: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” i PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. Elektrownia „Turów” z istniejącymi przy niej spółkami. PGE GiEK 

S.A. to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego 

przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Jest liderem w branży wydobywczej 

węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 91%), 

a także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, pokrywającym ponad 36% 

zapotrzebowania.  

Elektrownia Turów jest elektrownią cieplną, kondensacyjną, blokową z międzystopniowym 

przegrzewem pary i zamkniętym układem wody chłodzącej. Posiada 6 zainstalowanych bloków 

energetycznych. Paliwem podstawowym jest węgiel brunatny (ale istnieje możliwość zasilania 

biomasą), dostarczany przenośnikami taśmowymi z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego 
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Turów. Elektrownia Turów jest drugim, pod względem liczby osób zatrudnionych, pracodawcą 

na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.1  

Z kolei w zakres działalności KWB Turów wchodzi głównie górnictwo i wzbogacenie węgla 

brunatnego, wydobywanie kruszywa i gliny, unieszkodliwianie odpadów i ochrona środowiska 

przed ujemnymi skutkami działalności górniczej, w tym rekultywacja terenów pogórniczych. 

Roczne wydobywa się tu ok. 8 mln ton węgla i zdejmowane jest 32 mln m3 nadkładu. 

Powierzchnia odkrywki wynosi 2.487 ha.2 

 

Do największych prywatnych przedsiębiorców w Powiecie należy zgorzelecka firma Citronex, 

zajmująca się m.in. logistyką i importem bananów, produkcją i dystrybucją pomidorów, 

transportem i spedycją. Prowadzi również stacje paliw, myjnie, hotele, restauracje 

i supermarkety. Bez wątpienia położenie geograficzne powiatu, przy jednym z głównych 

korytarzy do państw UE, daje olbrzymie szanse na rozwój takich działalności jak logistyka, 

import, produkcja, dystrybucja, transport i spedycja, stacje paliw, myjnie, hotele i restauracje. 

Te uwarunkowania geograficzne wpłynęły na dalszy rozwój przedsiębiorczości w tym obszarze 

czego konsekwencją jest powstanie kolejnych wielopowierzchniowych inwestycji (o 

powierzchni 44 tys. m2) specjalizujących się w logistyce (Panattoni Park Zgorzelec), w którym 

docelowo zatrudnienie znajdzie ok. 800 osób, oraz branży transportowej - Hegelmann Hub 

Poland.  

 

Na terenie Powiatu Zgorzeleckiego znajduje się Podstrefa Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz Podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Na specjalnie wydzielonym przez miasto obszarze powstają nowe inwestycje 
oraz miejsca pracy co efektywnie wpływa również na zwiększenie dochodów gmin. 
 

Rysunek 9: Obszar Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości 

 
Źródło: https://www.paih.gov.pl/index/?id=5751ec3e9a4feab575962e78e006250d  

Ponadto, historycznie w obszarze Zgorzelca funkcjonowała Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna, która w swojej ofercie miała dwa tereny inwestycyjne objęte granicami LSSE  

 
1 https://pgegiek.pl/Nasze-oddzialy/Elektrownia-Turow 
2 https://pgegiek.pl/Nasze-oddzialy/Kopalnia-Wegla-Brunatnego-Turow 
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w myśl ustawy z 1994 r. z pełnym uzbrojeniem o powierzchniach: 40,22 ha oraz 30,37 ha 

(obecnie część została zbyta w drodze przetargu).  

Rysunek 10. Położenie terenów inwestycyjnych objętych granicami Legnickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Zgorzelec 

 

Źródło: https://mapa.lsse.eu/#zoom=14&lat=6648749.84593&lon=1674523.04185&layers=B000FFFFFTTTTTTTT 

 

https://mapa.lsse.eu/#zoom=14&lat=6648749.84593&lon=1674523.04185&layers=B000FFFFFTTTTTTTT
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Źródło: archiwum Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, opracowanie własne: Artur Klecki – Geodeta Powiatowy  

Według danych opublikowanych w GUS na terenie Powiatu Zgorzeleckiego na koniec 2021 r. 

w bazie REGON zarejestrowane były 9.284 podmioty gospodarcze, co stanowiło 2,3% 

wszystkich podmiotów zarejestrowanych na terenie województwa dolnośląskiego. 

Największymi ośrodkami prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Powiatu są Miasto 

Rysunek 11. Położenie terenów inwestycyjnych objętych granicami Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 
Przedsiębiorczości na terenie miasta Zgorzelec 
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Zgorzelec (4.002 podmioty gospodarcze) oraz Miasto i Gmina Bogatynia (2.007 podmiotów 

gospodarczych). Łącznie na obszarze obu głównych ośrodków miejskich zarejestrowanych było 

64,7% wszystkich firm z obszaru Powiatu, co pokazuje ich dominującą rolę w rozwoju 

gospodarczym.  

 

Tabela 17: Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Przyrost 

2017-

2021 

(liczba) 

Przyrost 

2017-

2021 

(%) 

Powiat zgorzelecki 8 789 8 787 8 713 8 947 9 284 495 105,6% 

Miasto Zawidów 263 273 283 300 315 52 119,8% 

Miasto Zgorzelec 3 985 3 935 3 793 3 886 4 002 17 100,4% 

Miasto i Gmina Bogatynia 1 975 1 982 1 906 1 955 2 007 32 101,6% 

Miasto i Gmina Pieńsk 808 828 853 845 885 77 109,5% 

Gmina Sulików 312 312 319 333 347 35 111,2% 

Gmina i Miasto Węgliniec 731 730 743 758 798 67 109,2% 

Gmina Zgorzelec 715 727 816 870 930 215 130,1% 

Województwo dolnośląskie 368 811 375 294 382 892 396 046 410 985 42 174 111,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Jednocześnie w latach 2017-2021 przedsiębiorczość najszybciej rozwijała się na terenie Gminy 

Zgorzelec (wzrost o 30,1%) oraz Miasta Zawidów (wzrost o 19,8%). 

 

Wśród wszystkich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na obszarze Powiatu 

Zgorzeleckiego dominują przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 9 osób – w 2021 r. 

stanowiły one 97,1% wszystkich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 

osób stanowiły 2,2% wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Powiatu.  

 

W celu uszczegółowienia rodzaju prowadzonych w powiecie zgorzeleckim przedsiębiorstw 

warto zgłębić dane statystyczne z przedstawionej poniżej tabeli. 

 

Tabela 18: Struktura przedsiębiorstw na terenie Powiatu Zgorzeleckiego 

 

Liczba pracowników Rodzaj działalności 

0-9 10 - 49 
50 

i więcej 

rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo 

i rybactwo 

przemysł 

i budownictwo 

pozostała 

działalność 

Powiat zgorzelecki 97,1% 2,2% 0,7% 1,1% 20,3% 78,6% 

Miasto Zawidów 96,8% 2,5% 0,6% 0,6% 27,9% 71,4% 

Miasto Zgorzelec 96,8% 2,4% 0,7% 0,3% 17,4% 82,3% 

Miasto i Gmina Bogatynia 97,0% 2,1% 0,9% 0,5% 14,1% 85,4% 

Miasto i Gmina Pieńsk 97,6% 1,8% 0,6% 1,7% 23,4% 74,9% 

Gmina Sulików 97,1% 2,0% 0,9% 6,3% 34,0% 59,7% 

Gmina i Miasto Węgliniec 97,6% 1,8% 0,6% 3,0% 26,6% 70,4% 

Gmina Zgorzelec 98,1% 1,8% 0,1% 1,6% 29,8% 68,6% 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Spośród wszystkich branż gospodarki w Powiecie Zgorzeleckim najwięcej przedsiębiorstw 

prowadzi swoją działalność w obszarze handlu i usług. Ponad 20% przedsiębiorstw działa 

w obszarze przemysłu i budownictwa, a zaledwie 1,1% w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie 

i rybactwie (na tle Powiatu wyróżnia się Gmina Sulików, gdzie odsetek ten sięga 6,3%). 

  

Wskaźnikiem, który dobrze obrazuje stopień przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

poszczególnych regionów jest liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w bazie 

REGON w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. W Powiecie Zgorzeleckim w 2020 r. 

współczynnik ten wyniósł 101 i mimo sukcesywnego wzrostu (104,1% od 2016 r.) wciąż jest 

niższy od średniej dla województwa dolnośląskiego (137). 

 

Tabela 19: Podmioty wpisane do rejestru na 1 tys. ludności w Powiecie Zgorzeleckim 

Nazwa 
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 1 tys. ludności 

2016 2017 2018 2019 2020 2016/2020 

Powiat zgorzelecki 97 97 98 98 101 +4,1% 

Miasto Zawidów 64 62 65 68 73 +14,1% 

Miasto Zgorzelec 128 130 129 125 130 +1,6% 

Miasto i Gmina Bogatynia 84 84 85 83 86 +2,4% 

Miasto i Gmina Pieńsk 87 88 91 95 94 +8,0% 

Gmina Sulików 55 51 51 53 55 +/- 0,0% 

Gmina i Miasto Węgliniec 86 87 87 90 92 +7,0% 

Gmina Zgorzelec 84 84 85 96 102 +21,4% 

Województwo dolnośląskie 124 127 129 132 137 +10,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Na uwagę zwracają również duże dysproporcje wskaźnika przedsiębiorczości między 

poszczególnymi gminami. Zdecydowanie najlepiej sytuacja wygląda w Mieście Zgorzelec, gdzie 

na 1 tys. mieszkańców działa 130 przedsiębiorstw. Z kolei najsłabiej sytuacja wygląda w Gminie 

Sulików z wskaźnikiem na poziomie 55, czyli ponad 2-krotnie niższym. 

 

W Powiecie Zgorzeleckim funkcjonują organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości: 

istniejący od 1946 roku Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 

oraz  Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego. 

Cech zrzesza rzemieślników różnych specjalności oraz drobnych przedsiębiorców, reprezentuje 

ich interesy, prowadzi na rzecz członków działalność społeczno-organizacyjną, kulturalną, 

oświatową, socjalną i gospodarczą oraz prowadzi nadzór nad przebiegiem przygotowania 

zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.3  

Z kolei Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego powstał w 2003 r. w celu ochrony praw 

i reprezentowania interesów społecznych i gospodarczych pracodawców. Do jego głównych 

celów należy oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej i ustawodawstwa 

dotyczącego interesów pracodawcy, organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców 

w zakresie stosunków pracy i innowacyjności, kreowanie postaw przedsiębiorczych 

i wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych, opracowanie programów rozwoju społeczno-

 
3 http://www.cech.zgorzelec.pl/strona-glowna 
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gospodarczego uwzględniających rozwój przedsiębiorczości oraz działania na rzecz 

uwzględnienia w systemie edukacji potrzeb lokalnego rynku pracy. W związku zrzeszonych jest 

45 firm.4 

 

Wspólna inicjatywa przedsiębiorczości w powiecie jest uwidoczniona w utworzonym                                   

w Zgorzelcu  ZKlastrze („Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności 

Energetycznej”) będącym koncepcją około stu przedsiębiorców, jednostek sfery badawczo-

rozwojowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w celu współpracy na rzecz rozwoju 

lokalnej efektywności energetycznej. Podmioty zrzeszone w klastrze energii, obok rozwoju 

jednostek wytwórczych OZE, podejmują również działania na rzecz wdrożenia na terenie 

regionu m.in.: dalszego efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych 

służących produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, 

poprawy efektywności energetycznej w tym również rozwoju efektywnych energetycznie 

systemów ciepłowniczych, realizacji projektów badawczo-rozwojowych służących rozwojowi 

inteligentnych sieci elektrycznych wraz z technologiami magazynowania energii, ochronie 

środowiska naturalnego i zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia lokalnej społeczności 

oraz dla klimatu i różnorodności biologiczne, ograniczanie emisji pochodzącej z transportu 

poprzez kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu zwiększenia podaży paliw 

alternatywnych ze szczególnym naciskiem na rozwój elektromobilności. 

Podmioty należące do ZKlastra (OZE Holding oraz Gepol Dystrybucja) realizują projekt budowy 

55 MW farmy fotowoltaicznej, która wraz z już działającą instalacją o mocy 21 MW będzie 

największą tego typu inwestycją w Polsce. 

 

W 2017 r. przedstawiciele samorządów lokalnych Powiatu Zgorzeleckiego (Powiat Zgorzelecki, 

Gmina Bogatynia, Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk, Miasto Zawidów), spółki Grupy Kapitałowej 

PGE – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (Elektrownia Turów i Kopalnia Węgla 

Brunatnego Turów) oraz PGE Energia Odnawialna oraz dziesięciu lokalnych przedsiębiorstw i 

instytucji (Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS, Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS, MegaSerwis, EPORE, Przedsiębiorstwo Transportowo-

Sprzętowe „Betrans”, ELBEST, Polskie Pomidory, Citronex I, Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej oraz Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Zgorzelcu) powołali Południowo-Zachodni Klaster Energii. Zadaniem Klastra jest 

poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez uzyskanie efektywności 

ekonomicznej oraz poprawę stanu środowiska, w tym jakości powietrza. Projekt uwzględnienia 

lokalną specyfikę i potrzeby aktywizowania rozwoju regionu poprzez wykorzystanie dostępnych 

lokalnie zasobów energetycznych, m.in. wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł 

energii. 

Mając na względzie obecne potrzeby regionu oraz konieczność podejmowania działań 

mających na celu stymulację jego rozwoju z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów 

energetycznych, w szczególności odnawialnych źródeł energii, jak również uwzględniając 

specyfikę regionu, Zarząd Powiatu intensyfikuje od kilku lat wysiłki zmierzające w kierunku 

budowania świadomości mieszkańców Powiatu, szczególnie młodego pokolenia, z zakresu 

lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, w sposób zapewniający uzyskanie efektywności 

 
4 http://zppz.pl/firmy-zrzeszone/ 
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ekonomicznej, poprawy stanu środowiska, w tym w szczególności jakości powietrza. W tym 

celu wzbogacono ofertę edukacyjną tworząc w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych                                

w Zgorzelcu klasy o profilu Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik informatyk, Technik 

elektryk, Technik elektronik, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik 

ochrony środowiska oraz Technik organizacji turystyki. Kontynuacją przyjętych założeń było 

doposażenie tej jednostki oświatowej w system nowoczesnych odnawialnych źródeł energii w 

postaci innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w szczególności innowacyjnych modeli 

wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii, z wykorzystaniem dostępnych lokalnie 

zasobów, z którego już dziś mogą korzystać dzięki współpracy z Południowo-Zachodnim 

Klastrem Energii, dwie jednostki oświatowe.  

 

Transformacja energetyczna 

Powiat Zgorzelecki, z funkcjonującym na jego terenie Zagłębiem Turoszowskim (Gmina 

Bogatynia), jest obszarem Dolnego Śląska najsilniej uzależnionym od monopolu sektora 

wydobywczego węgla brunatnego i energetyki opartej na tym surowcu. Szacuje się, że 

z górnictwem i energetyką oraz powiązanymi z nimi sektorami, związanych jest blisko 6 tys. 

miejsc pracy (w tym 2,3 tys. kopalnia i 1,2 tys. elektrownia).  

Zgodnie z przyjętą przez Unię Europejską polityką Europejskiego Zielonego Ładu realizowana 

jest transformacja w kierunku osiągnięcia celów gospodarki neutralnej dla klimatu, polegająca 

na stopniowym wygaszaniu działalności związanej z eksploatacją i spalaniem węgla 

brunatnego, dywersyfikacji działalności gospodarczej zapewniającej stabilność rozwoju, 

tworzeniu miejsc pracy poza górnictwem i konwencjonalną energetyką oraz etapowej 

rewitalizacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej.  

W perspektywie kolejnych dwóch dekad likwidacja górnictwa węglowego w Powiecie 

Zgorzeleckim jest nieunikniona. Wynika to z konieczności redukcji emisji CO2, ze względów 

geologicznych (wyczerpywanie zasobów) oraz ze względów ekonomiczno-środowiskowych 

(koszty korzystania ze środowiska wpływające na opłacalność wydobycia i wykorzystania 

węgla brunatnego jako paliwa). W najbliższych kilku latach zostaną podjęte działania 

restrukturyzacyjno-transformacyjne zmierzające do głębokiej przemiany społeczno-

gospodarczej Powiatu w celu osiągnięcia założeń Zielonego Ładu. W tym celu w grudniu 2021 

r. opracowany został „Terytorialny plan sprawiedliwej transformacji dla województwa 

dolnośląskiego 2021-2030. Powiat Zgorzelecki”, który określa potrzeby, cele, działania 

i mechanizm zarządzania procesem transformacji Powiatu w zakresie rozwoju do 2030 r. 

służący osiągnięciu gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r. 

Cele Planu obejmują: 

• cel gospodarczy: dywersyfikacja gospodarcza i zbudowanie potencjału 

konkurencyjnego w oparciu o nowe miejsca pracy, 

• cel społeczny: aktywna zawodowo, kompetentna i zintegrowana wspólnota 

obywatelska, 

• cel środowiskowy: spójna, zintegrowana transportowo i wysokiej jakości przestrzeń dla 

mieszkańców. 

Na dziś Powiat Zgorzelecki nie został ujęty przez Komisję Europejską w Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego 2021-2030. 
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1.4. Rynek pracy 

 

Analiza wielkości zatrudnienia w poszczególnych sekcjach według PKD wskazuje, że w 2020 r. 

najwięcej osób w Powiecie Zgorzeleckim pracowało w przemyśle i budownictwie (6.430) oraz 

w pozostałych usługach (6.247). Spory odsetek znalazł także zatrudnienie w sekcji „handel; 

naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie 

i gastronomia; informacja i komunikacja” (4.695). Zdecydowanie najmniejsza grupa pracuje 

w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz obsłudze rynku nieruchomości (470). 

Wykres 12: Struktura zatrudnienia w Powiecie Zgorzeleckim 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego w latach 2016-2020 udział osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym spadł o 0,9 p. proc. do poziomu 

3,0% (najwięcej w Gminie Sulików o 1,6 p. proc do poziomu 3,8%). Najwyższą wartość 

wskaźnik ten osiągnął w Gminie i Mieście Węgliniec (4,4%) oraz Gminie i Mieście Pieńsk 

(4,2%), a najniższy w Mieście i Gminie Bogatynia (2,4%), Gminie Zgorzelec (2,6%) i Mieście 

Zgorzelec (2,8%), przy średniej dla województwa dolnośląskiego na poziomie 4,0%.  
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Rysunek 12: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

w gminach Powiatu Zgorzeleckiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Można zatem przyjąć, że bezrobocie na obszarze Powiatu jest niższe niż w województwie, choć 

zaznaczyć należy duże różnice między poszczególnymi gminami – gorsza sytuacja jest 

w gminach położonych w północnej części. Wskazuje to na znaczącą rolę Zagłębia 

Turoszowskiego w rynku pracy, które generuje zatrudnienie dla ponad 6.000 osób. 

 

Z kolei analiza stopy bezrobocia rejestrowanego na terenie Powiatu wskazuje, że w okresie 

2016-2019 nastąpił spadek liczby bezrobotnych do poziomu 4,9%. Bardzo trudny był rok 2020, 

w którym epidemia koronawirusa znacząco wpłynęła na sytuację na rynku pracy powodując 

wzrost bezrobocia do poziomu 6%. Sytuacja zaczęła się normować w 2021 r., w którym 

odnotowuje się kolejny spadek stopy bezrobocia do poziomu 5,3%. 
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Wykres 13: Stopa bezrobocia w Powiecie Zgorzeleckim na tle województwa dolnośląskiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Szczegółowa analiza struktury bezrobotnych opracowana przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Zgorzelcu na koniec 2021 r. wskazuje, że w Powiecie bez stałego miejsca zatrudnienia 

pozostawało 1.440 osób (w tym 743 kobiety). 

 

Tabela 20: Struktura bezrobotnych w Powiecie Zgorzeleckim (stan na XII 2021 r.) 

 Ogółem Kobiety 
Udział w ogólnej 

liczbie bezrobotnych 

Bezrobotni razem 

w tym: 
1 440 743 

 

 zamieszkali na wsi 600 300 41,7% 

 cudzoziemcy 6 4 0,4% 

 bez kwalifikacji zawodowych 581 363 40,3% 

 bez doświadczenia zawodowego 230 154 16,0% 

 osoby do 25. roku życia 139 96 9,7% 

 długotrwale bezrobotne 876 426 60,8% 

 powyżej 50. roku życia 512 134 35,6% 

 korzystające ze świadczeń z pomocy 

społecznej 
231 71 16,0% 

 niepełnosprawni 176 52 12,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania o rynku pracy MRPiT-01 za okres 01.12.2021- 

31.12.2021, Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu 

 

Prawie połowa bezrobotnych (41,7%) zamieszkuje tereny wiejskie. Uwagę zwraca także duży 

odsetek osób długotrwale bezrobotnych (60,8%), co oznacza, że ich kwalifikacje nie 

odpowiadają lokalnemu rynkowi lub nie są oni zainteresowani podjęciem legalnego 

zatrudnienia. 

 

Z danych  ujętych w raporcie „Barometr zawodów” (www.barometrzawodow.pl) wynika, iż 

prognozuje się na terenie Powiatu następujące grupy zawodów deficytowych: 
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• administratorzy stron internetowych, 

• analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, 

• betoniarze i zbrojarze, 

• blacharze i lakiernicy samochodowi, 

• brukarze, 

• cieśle i stolarze budowlani, 

• cukiernicy, 

• dekarze i blacharze budowlani, 

• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, 

• geodeci i kartografowie, 

• kamieniarze, 

• kelnerzy i barmani, 

• kierowcy autobusów, 

• kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, 

• krawcy i pracownicy produkcji odzieży, 

• kucharze, 

• lekarze, 

• logopedzi i audiofonolodzy, 

• magazynierzy, 

• mechanicy maszyn i urządzeń, 

• mechanicy pojazdów samochodowych, 

• monterzy elektronicy, 

• monterzy instalacji budowlanych,  

• monterzy maszyn i urządzeń,  

• murarze i tynkarze, 

• nauczyciele języków obcych i lektorzy, 

• nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, 

• nauczyciele praktycznej nauki zawodu, 

• nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, 

• nauczyciele przedmiotów zawodowych, 

• nauczyciele przedszkoli, 

• nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, 

• operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 

• operatorzy obrabiarek skrawających, 

• operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, 

• opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej,  

• pedagodzy, 

• piekarze, 

• pielęgniarki i położne, 

• pomoce kuchenne, 

• pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, 

• pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, 

• pracownicy służb mundurowych, 

• pracownicy socjalni, 

• projektanci i administratorzy baz danych, programiści, 
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• psycholodzy i psychoterapeuci,  

• ratownicy medyczni, 

• robotnicy budowlani, 

• robotnicy leśni, 

• robotnicy obróbki drewna i stolarze, 

• samodzielni księgowi, 

• spawacze, 

• specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, 

• szefowie kuchni, 

• ślusarze, 

• technicy informatycy. 

 

We wrześniu 2021 r. Rada Powiatu Zgorzeleckiego przyjęła Program promocji 

zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy Powiatu Zgorzeleckiego5, który jest 

integralną częścią Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Zgorzeleckim 

na lata 2021-2027. Celem strategicznym Programu jest poprawa warunków dla wzrostu liczby 

i jakości miejsc pracy. Osiągnięcie celu strategicznego warunkowane jest realizacją celów 

szczegółowych, a także zaplanowanych w ich ramach konkretnych działań monitorowanych 

okresowo wskaźnikami (miernikami). Przyjęte cele szczegółowe to: 

a) zapewnienie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich 

pracowników,  

b) aktywizacja zawodowa z uwzględnieniem osób będących w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy,  

c) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Zgorzeleckim,  

d) partnerstwo i współpraca na lokalnym rynku pracy. 

 

Podsumowując można stwierdzić, że Powiat Zgorzelecki charakteryzuje się stosunkowo niskim 

wskaźnikiem bezrobocia, co jest zasługą z jednej strony Kompleksu Turów, a z drugiej bliskości 

atrakcyjnego i chłonnego niemieckiego i czeskiego rynku pracy. Powiat jest jednym z kilku 

obszarów w Polsce, gdzie ma miejsce intensywna eksploatacja węgla brunatnego oraz jego 

wykorzystanie na cele energetyczne. Struktura gospodarcza Powiatu charakteryzuje się 

w związku z tym wysokim stopniem specjalizacji ukierunkowanej na działalność przemysłową 

związaną z uwarunkowaniami geologicznymi i lokalizacją na tym terenie Kompleksu Turów 

(największy pracodawca w Powiecie). Kompleks, na który składa się kopalnia i elektrownia to 

obecnie ok. 3,5 tys. pracowników (2,3 tys. – kopalnia, 1,2 tys. – elektrownia), w tym 3,1 tys. 

to osoby zatrudnione bezpośrednio w produkcji i wsparciu produkcji. W zakresie 

poszczególnych specjalizacji najliczniejszą grupą (ok. 1,2 tys. osób) są pracownicy obsługi 

technicznej (nieco ponad 800 osób pracuje bezpośrednio przy wydobyciu, a ponad 400 

bezpośrednio przy wytwarzaniu energii). Grupę blisko 1.000 osób stanowią pracownicy 

zarządzania, wsparcia inżynieryjno-technicznego oraz wsparcia biznesu. Ponad 80% obecnych 

pracowników Kompleksu Turów zamieszkuje Miasto i Gminę Bogatynia oraz Miasto i Gminę 

Zgorzelec. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w grupie 41-50 lat (40%), a więc 

 
5 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXXVIII/244/2021 z dnia 30 września 2021 r.  
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takie, które mają przed sobą (w zależności od płci) jeszcze co najmniej dekadę aktywności 

zawodowej. Drugą co do liczebności grupą pracowników są osoby w wieku 51-60 lat (35%). 

Proces transformacji energetycznej z pewnością będzie wpływał na strukturę i wielkość 

zatrudniania w przemyśle wydobywczym i energetycznym, stąd istotne jest opracowanie 

programów związanych z przekwalifikowaniem oraz wspieraniem podejmowania własnej 

działalności gospodarczej. 

Obecnie Powiatowy Urząd Pracy dysponuje szeregiem narzędzi, których celem jest aktywizacja 

zawodowa. Poniższa tabela przedstawia wykaz działań w latach 2019-2021 wraz z wysokością 

środków finansowych przeznaczonych na niżej wymienione działania: 
 

Tabela 21: Zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu w zakresie aktywizacji 

zawodowej 

 
2019 2020 2021 

Osoby Kwota Osoby Kwota Osoby Kwota 

Prace 

interwencyjne 
15 215 893,67 zł 20 141 507,41 zł 28 317 114,66 zł 

Prace społecznie 

użyteczne 
20 29 023,70 zł 15 10 119,40 zł 21 31 643,26 zł 

Staże 50 338 624,22 zł 38 302 993,73 zł 41 360 975,34 zł 

Szkolenia 23 61 718,09 zł 3 18 842,28 zł 25 98 630,73 zł 

Refundacje 

miejsc pracy 
16 285 106,58 zł 17 287 057,50 zł 28 645 328,08 zł 

Środki na 

rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej 

102 2 050 250,61 zł 107 2 169 519,37 zł 139 2 950 940,00 zł 

Dojazdy do pracy 0 9 142,01 zł 0 4 011,88 zł 0 3 357,11 zł 

Bon na 

zasiedlenie 
25 187 500,00 zł 13 97 500,00 zł 14 113 000,00 

Bon szkoleniowy 2 7 106,67 zł 2 6 736,15 zł 10 34 582,73 

Studia 

podyplomowe 
2 9 193,08 zł 3 16 188,14 zł 6 33 296,92 

Dojazdy na 

badanie lekarskie 
0 200,00 zł 0 44,00 zł 0 0 

Razem 255 3 193 758,63 zł 218 3 054 519,86 zł 312 4 588 868,83 zł 

 

Budżet na aktywizację zawodową w Powiecie wynosi ok. 3.000.000,00 zł rocznie, z czego 

największa kwota przeznaczana jest na wsparcie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 

(ponad 2.000.000,00 zł). Łącznie, ze wszystkich narzędzi aktywizacyjnych, korzysta rocznie 

ponad 200 osób bezrobotnych.  

W okresie pandemii urzędy pracy otrzymały dodatkowe dofinansowanie w postaci tarczy 

antykryzysowej jako pakiet rozwiązań wspierających pracodawców i ich pracowników.  

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu wypłacił przedsiębiorcom kwotę  

24.054.439,66 zł w postaci mikropożyczek, dofinansowania kosztów prowadzenia działalności, 

dofinansowania wynagrodzeń oraz dotacji dla mikro i małych firm z określonych branż. 
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1.5. Środowisko naturalne i przyrodnicze 

 

Lasy 

Lesistość Powiatu Zgorzeleckiego jest wysoka i wynosi 47,8% i znacznie przewyższa wartość 

dla województwa dolnośląskiego (28,4%). Całkowita powierzchnia lasów w Powiecie wynosi 

41.408,55 ha, z czego grunty leśne publiczne Skarbu Państwa to 40.750,61 ha, a grunty 

prywatne to 657,94 ha 

Największym poziomem lesistości charakteryzuje się Gmina Węgliniec – 83%, gdzie znajdują 

się Bory Dolnośląskie. Do grupy o wysokiej lesistości (powyżej 30%) zalicza się także Gminę 

Pieńsk (38%). W Gminie Bogatynia lasy pokrywają ponad 28% powierzchni. Gmina Zgorzelec 

oraz Sulików charakteryzują się podobną wartością – 15%. Natomiast do grupy o lesistości 

bardzo niskiej (poniżej 10,0% powierzchni) zaliczyć można Miasto Zgorzelec (4,8%). 

 

Rysunek 13: Lesistość gmin Powiatu Zgorzeleckiego 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Formy ochrony przyrody 

Na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody: 

• Wrzosiec koło Piasecznej o powierzchni 40,16 ha, znajduje się na terenie Gminy 

Węgliniec. Celem jego ochrony jest zachowanie występujących torfowisk o charakterze 

atlantyckim w Borach Dolnośląskich, z kresowym stanowiskiem mszaru wrzoścowego, 

gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem m.in. rzadkie 

paprotniki czy rośliny mięsożerne takie jak: rosiczka okrągłolistna oraz pływacz średni.  
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• Torfowisko nad Węglińcem o powierzchni 1,35 ha, położone jest w obszarze Gminy 

Węgliniec. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie torfowiska przejściowego 

z pierwotną roślinnością oraz reliktowym stanowiskiem sosny błotnej Pinus x rhaetica.  

• Grądy koło Posady – znajduje się na terenie Gminy Bogatynia, a jego powierzchnia 

wynosi 5,27 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, 

naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnych grądów, w tym grądu klonowo-

lipowego. 

 

Na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego zlokalizowanych jest sześć obszarów Natura 2000: 

• Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej - PLH020066,  

• Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej - PLH020086,  

• Uroczyska Borów Dolnośląskich - PLH020072, 

• Przygiełkowiska Koło Gozdnicy - PLH080055,  

• Bory Dolnośląskie - PLB020005 

• Wilki nad Nysą - PLH080044.  

 

Rysunek 14: Obszary chronione na terenie Powiatu Zgorzeleckiego 

 
Źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/  
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Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej leży w granicach województwa dolnośląskiego, 

na terenie Powiatu Zgorzeleckiego, w gminach Bogatynia i Zgorzelec (1661,7 ha) nad rzeką 

Nysa Łużycka. Na terenie obszaru, który położony jest w dolinie Nysy Łużyckiej, występują 

piaski rzeczne teras nadzalewowych takie jak iły, mułki, miejscami z domieszką piasków 

(mady). Obszar jest ważny dla zachowania populacji modraszka nausitousa i modraszka 

telejusa. Utrzymuje się tutaj również stała populacja wydry. Duża liczba dobrze zachowanych 

starorzeczy i naturalnych zbiorników wodnych, a także stawów, z których część nie jest 

intensywnie użytkowana, sprzyja występowaniu traszki grzebieniastej.  

Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej położona jest na terenie gmin: Pieńsk, Węgliniec, Zgorzelec 

oraz Miasta Zgorzelec (2.353,4 ha). Obejmuje prawobrzeżny fragment Doliny Nysy Łużyckiej 

na odcinku od północno-zachodnich obrzeży Zgorzelca do granicy województwa dolnośląskiego 

z województwem lubuskim oraz Doliny Bielawki (prawobrzeżnego dopływu Nysy Łużyckiej) - 

na odcinku od Dłużyny Dolnej do Bielawy Dolnej. W podłożu Borów Dolnośląskich występują 

głównie utwory piaszczysto-żwirowe plioceńskich stożków napływowych i plejstoceńskich pól 

sandrowych, miejscami na ich powierzchni rozwinęły się pola wydmowe. Ponadto w zachodniej 

części występują mioceńskie iły z wkładkami węgla brunatnego.  

Uroczyska Borów Dolnośląskich położone są na terenie Gminy Węgliniec (8.067,8 ha). 

Obszar obejmuje fragment Borów Dolnośląskich w zlewni Nysy Łużyckiej i Kwisy, porastający 

ubogie gleby piaszczyste, miejscami podtopiony. Jest to jeden z największych terenów leśnych 

w Środkowej Europie. Drzewostany zdominowane są przez sosnę, a w podszycie przeważa 

jałowiec, w runie borówki i wrzos. W zachodniej części ostoi znajdują się liczne stawy. Grupa 

stawów rybnych w Parowej jest otoczona starodrzewami dębowymi. Ostoja obejmuje także 

dobrze zachowane torfowiska. Stwierdzono tu występowanie aż 21 rodzajów siedlisk 

z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 16 gatunków z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej, a także ważne stanowiska trzepli zielonej i zalotki większej. Obszar jest ważną 

ostoją wilka (Canis lupus) oraz awifauny.  

Przygiełkowiska Koło Gozdnicy położone są w granicach mezoregionu Bory Dolnośląskie 

(na terenie powiatu ok. 180 ha). Stanowią fragment zatwierdzonego obszaru „Uroczyska 

Borów Dolnośląskich”. Szata roślinna zdominowana jest przez bory sosnowe, występują tam 

jednak rzadkie w skali kraju zbiorowiska roślinne, związane z ekosystemami wodno-błotnymi 

i torfowiskowymi.  

Bory Dolnośląskie występują na terenie Gmin Węgliniec i Pieńsk i zajmują obszar ok. 30.000 

ha. Stanowią jeden z największych kompleksów leśnych Polski, położony w dorzeczu Odry. 

Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana, przeważają tereny równinne. Południkowo przecinają 

je doliny rzek. Występują tu zwarte drzewostany sosnowe z ubogim runem, które stanowi 

wrzos i borówka. W podszycie występuje jałowiec i żarnowiec. Panującym gatunkiem jest 

sosna, domieszkowo występuje dąb, brzoza, buk oraz jodła i świerk. W bardziej żyznych 

rejonach występują bory mieszane i lasy liściaste (fragmenty buczyn i grądów). Doliny rzeczne 

stanowią enklawy z bardziej bujną i wielowarstwową roślinnością. Urozmaicenie stanowią także 

liczne stawy rybne. Niektóre z nich są porośnięte szuwarami. 

Wilki nad Nysą o powierzchni 12.226,92 ha, obejmują ochroną fragment Borów 

Dolnośląskich, położonych na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, na południe od m. Łęknica 

i Wymiarki i na północ od miejscowości Pieńsk (na terenie Powiatu Zgorzeleckiego w Gminie 

Węgliniec). Przepływa tu wiele większych i mniejszych cieków wodnych, m.in.: Żółta Woda, 

Pienia, Przełęk, Czernica i Skróda. Przeważają gleby bielicoziemne, a na siedliskach 
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żyźniejszych występują gleby brunatne. Obecnie na skutek osuszania, przeważają bory świeże. 

Pozostałością licznych kiedyś borów bagiennych są fragmenty podtopione i torfowiska. Obszar 

ważny w szczególności dla ochrony populacji wilka oraz siedlisk lasów grądowych i acidofilnych 

dąbrów, a także bardzo cennych siedlisk nieleśnych w postaci suchych wrzosowisk. 

 

W granicach Powiatu objęto ochroną prawną 48 pomników przyrody. Wśród nich znajdują się 

pojedyncze drzewa (38 szt.) oraz 7 grup drzew, pień drzewa, stanowisko roślinności i skałki. 

W obrębie chronionych drzew przeważają dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, buki pospolite, 

świerki. Większość z tych drzew znajduje się na terenach leśnych i parkach zabytkowych. 

 

Na terenie Miasta Zgorzelec, w dolinie rzeki Nysy Łużyckiej, pomiędzy dwoma obszarami 

Natura 2000 tj. Przełomową Doliną Nysy Łużyckiej (PLH020066), a Pieńską Doliną Nysy 

Łużyckiej (PLH020086) ustanowiono zespół przyrodniczo-krajobrazowy – Dolina Nysy 

Łużyckiej o powierzchni 7,75 ha. Na jego terenie wyróżnia się walory przyrodnicze w postaci 

grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

stanowiące siedlisko przyrodnicze „9170”, lasy łęgowe, starorzecza, łąki zalewowe oraz walory 

krajobrazowo-kulturowe w postaci parków miejskich z obiektami kulturowymi, pomnikami 

i miejscami wypoczynku. Teren użytkowany jest głównie jako grunty leśne, w mniejszym 

stopniu jako nieużytki w postaci łąk, terenów zalewowych oraz ugorów, a niewielki procent 

powierzchni zajmuje zabudowa.  
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Rysunek 15: System ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 

województwa dolnośląskiego 

 
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego  

 

Wody powierzchniowe 

Wzdłuż zachodnich granic Powiatu, jak i państwa płynie rzeka Nysa Łużycka. Jej największymi 

dopływami są: Biedrzychówka (Gmina Bogatynia), Miedzianka (Gmina Bogatynia), Bielawka 

(Gmina Pieńsk), Witka (Gmina Zgorzelec), Czerwona Woda (Gmina Zgorzelec oraz Gmina 

Sulików) oraz 3 bezimienne potoki. Ponadto na terenie Gminy Węgliniec znajdują się cieki 

będące dopływami rzeki Bóbr. Głównym jej ciekiem na terenie Gminy Węgliniec jest Czerna 

Mała (dopływ Bobru) wraz ze swym lewobrzeżnym dopływem Gumnica. Wzdłuż wschodnich 

krańców gminy płynie Czerna Wielka, jej źródła znajdują się na Pogórzu Izerskim, ale prawie 

cała zlewnia należy do Borów Dolnośląskich. Oprócz nich przez teren Gminy Węgliniec 
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przepływa rzeka Ziebina, będąca lewobrzeżnym dopływem Czernej Wielkiej. Na wododziale 

pomiędzy Czerna Mała a Czerna Wielka zbudowano 32 stawy hodowlane  tzw. stawy 

węglinieckie o łącznej powierzchni 625 ha. 

Największym zbiornikiem wodnym na terenie Powiatu Zgorzeleckiego jest jezioro zaporowe 

na dolnej Witce. Długość zbiornika wynosi ok. 4 km, maksymalna szerokość ok. 0,7 km, 

najwyższy dopuszczalny poziom lustra wody to 210 m n.p.m. Średnia głębokość zbiornika 

wynosi ok. 3,1 m, a głębokość przy zaporze ok. 12 m. Poniżej zapory znajduje się elektrownia 

wodna o mocy 0,82 MW należąca do PGE Elektrowni Turów S.A. Duży kompleks stawów 

hodowlanych znajduje się pomiędzy Łagowem, a Jędrzychowicami (Długi Staw - około 20 ha 

powierzchni), natomiast mniejsze występują koło Jerzmanek i Osieka Łużyckiego. 

W Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 

października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

dla obszaru Dorzecza Odry) dla Powiatu Zgorzeleckiego przeanalizowano ryzyko powodziowe 

pochodzące z rzeki Nysa Łużycka. W ujęciu obszarów gmin w regionie wodnym Odry 

wyznaczono obszary, które sklasyfikowano według 5-stopniowej skali ryzyka powodziowego 

(bardzo wysoki, wysoki, umiarkowany, niski i bardzo niski). W Powiecie Zgorzeleckim dla 

obszaru Gminy Zgorzelec i Miasta Zgorzelec zidentyfikowano wysoki poziom zintegrowanego 

ryzyka powodziowego. Natomiast dla Gminy Bogatynia i Pieńsk poziom ryzyka oceniono 

na umiarkowany. 

Plan wskazuje na strategiczne inwestycje techniczne na obszarze zlewni Nysy Łużyckiej 

w Powiecie Zgorzeleckim: 

 

Tabela 22: Inwestycje strategiczne - techniczne na obszarach narożnych na 

niebezpieczeństwo powodzi w Powiecie Zgorzeleckim 

Obszary narażone na 

niebezpieczeństwo 

powodzi 

Nazwa inwestycji 

Bogatynia - Krzewina 

Zgorzelecka 

Ochrona przeciwpowodziowa m. Krzewina Zgorzelecka po stronie 

polskiej i m. Ostritz po stronie niemieckiej. Zadanie obejmuje: 

1. Budowę nowego wału przeciwpowodziowego (ścianki p/pow.) 

wzdłuż trasy kolejowej Krzewina Zgorzelecka – Bogatynia na 

odcinku rzeki Nysy Łużyckiej od km 176+400 do km 176+793 na 

długości ok. 550 mb wraz z budową bramy p/pow przez drogę 

powiatową, 

2. Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Nysy Łużyckiej na odcinku od 

km 175+870 do km 176+400 na długości 530 mb, 

3. Uporządkowanie przeciwpowodziowego kanału ulgi na rzece Nysie 

Łużyckiej pomiędzy km 174+800 do km 175+870 na długości 

300mb 

Zgorzelec 

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego m. Zgorzelec wraz 

z ujściowym odcinkiem rz. Czerwona Woda. 

Opracowanie w I cyklu planistycznym wielowariantowej koncepcji 

zabezpieczenia obszaru problemowego wraz wykonaniem dokumentacji 

projektowej dla wariantu rekomendowanego. 

Źródło: Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, s. 95  

 

  



   
 

strona 100 

Załączniki 

Rysunek 16: Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

 
Źródło: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMRP 

  



   
 

strona 101 

Załączniki 

1.6. Dziedzictwo lokalne 

 

Tło historyczne 

Powstanie Powiatu Zgorzeleckiego związane jest z kształtowaniem się granicy zachodniej 

państwa polskiego. Dzisiejszy jej przebieg to wynik ustaleń podjętych przez trzy mocarstwa 

na konferencji „Wielkiej Trójki” 4 lutego 1945 r., która odbyła się w Jałcie na Krymie. 

Mocarstwa zachodnie były przeciwne przyznaniu Polsce zbyt wielkiego obszaru na zachodzie 

kosztem Niemiec, wypowiadając się za tym, aby granica Polski oparła się na Nysie Kłodzkiej, 

a nie Łużyckiej. 

Wiosną 1945 r., jeszcze przed ostatecznym zakończeniem działań wojennych, rozpoczęła się 

akcja osiedleńcza na Ziemiach Odzyskanych. Wyznaczono 12 pogranicznych powiatów - w tym 

zgorzelecki, na których rozpoczęto działalność gospodarczą, oświatową oraz administracyjną.  

Wytyczenie granicy zachodniej w jej aktualnym kształcie miało miejsce na konferencji 

w Poczdamie 2 sierpnia 1945 r. W okresie 1945-1950 w Powiecie Zgorzeleckim funkcjonowało 

tzw. dzikie nazewnictwo miejscowości. W pierwszych dniach po zakończeniu II wojny 

światowej posługiwano się nazwą Zgorzelice.  

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 177 z 1946 r.) 

w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych w par. 2 

postanowiono: „Województwo wrocławskie obejmuje powiaty: (…) zgorzelecki”. Z tą datą na 

mapie administracyjnej kraju formalnie zaistniał Powiat Zgorzelecki. Pod względem 

administracyjnym powiat podzielono na dwie gminy miejskie: Zgorzelice Moys, Rychwald 

(Bogatynia) oraz 7 gmin wiejskich: Zgorzelec/Podlasie, Rychwald (Bogatynia), Długojew 

(Dłużyna), Kaławsk (Węgliniec), Królewszczyzna (Działoszyn), Pinsk (Pieńsk) oraz Ruszów. 

Powiat Zgorzelecki w obecnym kształcie administracyjnym funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. 

Ochrona dziedzictwa historyczno-kulturalnego 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym starostwo wykonuje 

zadania  publiczne  o  charakterze  ponadgminnym  w zakresie kultury oraz  ochrony  zabytków  

i  opieki  nad  zabytkami. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami określa pojęcie „zabytek” jako: „nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub 

zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 

minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu 

na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. 

Działania Starostwa w zakresie inicjowania, wspierania i koordynowania przedsięwzięć 

z obszaru ochrony zabytków oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego, 

realizowane są we współpracy ze środowiskiem samorządowym i konserwatorskim, nie 

określono jednak Programu Opieki nad Zabytkami. 

Gmina Bogatynia 

Gmina Bogatynia posiada ciekawą historię związaną z dziejami Górnych Łużyc. Swoją dzisiejszą 

pozycję zawdzięcza jednak przede wszystkim gwałtownemu rozwojowi rzemiosła mającemu 

miejsce w połowie XVII w., w szczególności tkactwa chałupniczego, a w późniejszym okresie 

produkcji tkanin bawełnianych (XIX w.) oraz zlokalizowanym na jej obszarze złożom węgla 

brunatnego – a co za tym idzie działalności kopalni oraz elektrowni. Na terenie Gminy 
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zlokalizowanych jest wiele zabytków oraz obiektów o szczególnej wartości historycznej. 

Gminna Ewidencja Zabytków, przyjęta Zarządzeniem nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy 

Bogatynia z dn. 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu 

Miasta i Gminy Bogatynia zawiera 618 pozycji, wśród których dominują domy mieszkalne. 

Najważniejszym i charakterystycznym dla Gminy elementem historycznej zabudowy 

mieszkalnej są tzw. domy przysłupowe. Na jej terenie znajdują się 264 takie obiekty (w Polsce 

jest ich ok. 600). 

Gmina Pieńsk  

Na terenie Gminy Pieńsk zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze ochrony 

zabytków, który funkcjonuje w Wojewódzkim Urzędzie Zabytków, tj. strefy ochrony 

konserwatorskiej oraz obiekty budowlane w tym: budynki gospodarcze wpisane do ewidencji 

zabytków, dla których Gmina prowadzi wykaz. Dnia 27 września 2018 roku przyjęto uchwałą 

nr XLIII/229/2018 Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Większość zarejestrowanych 

zabytków związana jest z Zespołem Huty Szkła Lucyna i jest ich 41. Na terenie Miasta i Gminy 

Pieńsk występują 4 stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków. Są to: 

cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu w Lasowie, pałac (pierwotnie dwór obronny) w Lasowie, 

pozostałości kościoła wraz z cmentarzem średniowiecznym w Pieńsku oraz pałac w Żarkach 

Średnich. 

Gmina Sulików  

Do najciekawszych elementów dziedzictwa kulturowego położonych na terenie Gminy Sulików 

można zaliczyć: kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie, 

kościół katolicki w Sulikowie – „Mały”, który znajduje się poniżej kościoła parafialnego, kościół 

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie, „Ostry Narożnik” – 

dom łużycki położony na Placu Wolności w Sulikowie, kościół pw. św. Anny w Studniskach 

Dolnych, kościół pw. Świętych Piotra i Pawła w Miedzianej, który jest kościołem filialnym Parafii 

Rzymsko-Katolickiej w Zawidowie, neorenesansowy pałac w Mikułowej z II połowy XVIII w. 

(w pobliżu pałacu znajdują się pozostałości po parku datowanym na XVIII-XX w.), zespół 

pałacowy w Miedzianej (datowany na 1840 r.), w skład którego wchodził: pałac, spichrz, 

oficyna i park z XIX w. oraz zespół pałacowy w Wilce-Ksawerowie z parkiem, datowane na 

1820 r. Do rejestru wpisane są 23 obiekty. 

Gmina Węgliniec  

Na terenie Gminy Węgliniec znajdują się liczne zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków 

oraz Rejestrze Zabytków. W skład ewidencji wchodzi 428 budynków, natomiast do rejestru 

zalicza się m.in. 7 obiektów sakralnych zlokalizowanych w Starym Węglińcu, Czerwonej 

Wodzie, Ruszowie i Węglińcu. Warto również wspomnieć o dworcu kolejowym oraz wieży 

ciśnień w Węglińcu. Ciekawym miejscem na mapie Gminy jest XIII-wieczna smolarnia 

w Jagodzinie. Obiekt ten działał prężnie do XVIII wieku, do momentu wygaszenia jego 

działalności ze względu na konieczność pozyskiwania dużej ilości drzew do produkcji smoły. 

Ponadto na terenie Gminy umieszczonych jest wiele tablic i pomników pamiątkowych, na cześć 

m.in. Polaków z Kresów Wschodnich, czy ofiar przemocy z czasów wojny. W Węglińcu na 

skwerze ulic Sikorskiego i Partyzantów umieszczona została zabytkowa lokomotywa wraz 
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z żurawiem kolejowym. Z kolei przy Placu Wolności 1 zlokalizowana jest Galeria Historii 

Lokalnej prowadzona przez pasjonatów działających w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi 

Węglinieckiej.  

Gmina Zawidów 

Do najcenniejszych obiektów zlokalizowanych na terenie Zawidowa należą: neogotycki kościół 

parafialny p.w. św. Józefa Rzemieślnika z 1894 roku, budynek Ratusza wybudowany w 1709 

roku (obecnie budynek Urzędu Miejskiego), kościół ewangelicki pw. Najświętszej Marii Panny 

z 1380 roku, remiza strażacka z 1926 roku, budynek poczty powstały w latach 1925-1927, 

Góra Zamkowa z pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Zawidowa poległych podczas II 

wojny światowej, wzgórze zwane Górą Michała z kaplicą powstałą w miejscu spalonego 

kościoła datowanego na rok ok. 1100 oraz dworzec kolejowy z końca XIX wieku. Miasto posiada 

gminną ewidencję zabytków, w skład której wchodzi 240 obiektów, wśród których dominują 

budynki mieszkalne. 

Gmina Zgorzelec 

Na terenie Gminy Zgorzelec zlokalizowane są liczne budynki, budowle oraz obiekty małej 

architektury ujęte w Rejestrze Zabytków Województwa Dolnośląskiego. Dziedzictwo kulturowe 

Gminy obejmuje przede wszystkim zabytki będące spuścizną historyczną minionych pokoleń. 

Do zabytków o największym znaczeniu dla Gminy Zgorzelec można zaliczyć: obiekty sakralne, 

które zostały wybudowane w XIII i XIV wieku (m.in. kościół parafialny p.w. św. Franciszka 

z Asyżu w Jerzmankach, kościół filialny p.w. św. Piotra i Pawła w Radomierzycach, kościół 

parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Łagowie), teren byłego obozu jenieckiego Stalag 

VIIIA wraz z funkcjonującym tam Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Zgorzelec-Görlitz 

prowadzonym przez Fundację Pamięć Edukacja Kultura, parki i pałace (m.in. pałac 

w Radomierzycach, pałac w Łagowie, założenie parkowo-ogrodowe  w Radomierzycach, zespół 

dworski w Sławnikowicach), zabytki ruchome o charakterze sakralnym stanowiące 

wyposażenie miejscowych kościołów.  

Miasto Zgorzelec  

Położenie Zgorzelca tuż przy granicy polsko-niemieckiej i bezpośrednie sąsiedztwo z Görlitz 

sprawia, że miasto jest doskonałym miejscem do rozpoczynania wycieczek mających na celu 

zwiedzanie zabytków zlokalizowanych na terytorium niemieckiego sąsiada. Görlitz uniknęło 

zniszczeń podczas II wojny światowej, co w znacznym stopniu przyczyniło się do tego, że na 

terenie miasta zachowało się prawie cztery tysiące zabytków. Do ciekawych miejsc na terenie 

Zgorzelca, stanowiących dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta, należą obiekty sakralne, 

obiekty użyteczności publicznej, miejsca pamięci oraz zespoły zieleni miejskiej i założenia 

parkowe. Wśród obiektów sakralnych należy wyróżnić: kościół pw. św. Bonifacego wraz 

z pomnikiem Pamięci Poległych, Pomordowanych i Zmarłych Żołnierzy Armii Krajowej, kościół 

pw. św. Jana Chrzciciela czy Cerkiew prawosławną św. Konstantyna i Heleny, gdzie 

nabożeństwa odprawiane są w języku polskim, greckim i staro-cerkiewno-słowiańskim. Wśród 

budynków użyteczności publicznej oraz budowli mieszkalnych zdecydowanie wyróżniają się 

kamienice z XVI – początku XX w., które zostały wybudowane głównie w stylu secesyjnym. 

Na uwagę zasługują także: Budynek Miejskiego Domu Kultury, Dom Jakuba Boehme 
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(wybitnego filozofa, mieszkańca Zgorzelca), wiadukt kolejowy przypominający akwedukt 

rzymski, Zespół młyna przy ul. Wrocławskiej z XIII w. wraz z wysokim spichlerzem 

przypominającym wieżę obronną (z 1938 r.), na ścianach której widnieje wielka płaskorzeźba 

ceramiczna Wizerunku Artystycznego Zjednoczonej Europy, Barokowy pałacyk przy ul. 

Francuskiej, Zespół dworski przy ul. Henrykowskiej 5 czy zabudowania Dawnego Kruczego 

Folwarku. Dla Zgorzelca charakterystyczne są miejsca pamięci, do których należą: Cmentarz 

Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Pomnik Orła Białego, Stalag VIIIA (obóz jeńców). Bardzo 

ważną rolę w mieście odgrywają założenia parkowe, zespoły zieleni miejskiej czy ekosystemy 

półnaturalne m.in.: park miejski im. A. Błachańca, park im. Paderewskiego, park im. II Armii 

Wojska Polskiego, park Nadnyski czy skwer im. ks. J. Popiełuszki.  

1.7. Infrastruktura komunikacyjna i transport zbiorowy 

 

Położenie Powiatu Zgorzeleckiego wzdłuż granicy z Republiką Federalną Niemiec i Republiką 

Czeską, jak również wydłużony kształt z północy na południe mają wpływ na ukształtowanie 

sieci komunikacyjnej. Najważniejszą drogą przebiegającą przez Powiat jest autostrada A4 

(zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad), która łączy się w okolicach 

Zgorzelca (Jędrzychowice) z niemiecką autostradą nr 4 (autostradą federalną w Niemczech 

relacji Bocholtz – Akwizgran, będącej częścią drogi międzynarodowej E40: Ostenda – 

Akwizgran – Kolonia – Erfurt – Wrocław – Katowice – Kraków – Rzeszów – Lwów – Kijów)  

i prowadzi w kierunku wschodnim do Wrocławia, Krakowa i dalej do granicy z Ukrainą. Wjazd 

na autostradę możliwy jest na terenie Powiatu na zjeździe Zgorzelec. 

Przez Powiat przebiegają także drogi krajowe nr 94 (autostrada A4 zjazd Zgorzelec w kierunku 

Bolesławca; 14,060 km) oraz nr 30 (ze Zgorzelca w kierunku Jeleniej Góry; 11,382 km). 

 

Przeprowadzane co 5 lat przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad generalne pomiary 

średniego dobowego ruchu pojazdów silnikowych na drogach krajowych wskazują, że między 

rokiem 2015 a 2020 na odcinku drogi nr 30 liczba pojazdów wzrosła z 5.236 do 7.123. Na 

drodze nr 94 również nastąpił wzrost z 5.265 do 5.518. Natomiast liczba pojazdów na 

autostradzie A4 w okolicach Jędrzychowic odnotowała wzrost z 17.886 do 26.221. Pomiary 

wyraźnie wskazują zatem, że ruch na drogach krajowych w Powiecie Zgorzeleckim jest coraz 

większy, co powoduje zwiększone niebezpieczeństwo występowania wypadków oraz ma 

negatywny wpływ na jakość powietrza i hałas. 
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Rysunek 17: Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych na drogach krajowych 

w Powiecie Zgorzeleckim w latach 2015 i 2020/21 

 
Źródło: Generalny pomiar ruchu 2020/21  oraz 2015; średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych na 

drogach krajowych, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad 

 

Drogi wojewódzkie (DW) zlokalizowane na terenie Powiatu to drogi o numerach: 296 (29,136 

km), 332 (droga transgraniczna Hradek-Sieniawka-Zittau; 3,936 km), 350 (12,5 km), 351 

(31,370 km), 352 (łącząca dwa największe ośrodki miejskie Powiatu: Zgorzelec i Bogatynię; 

35,185 km), 353 (11,995 km), 354, 355 (7,911 km) oraz 357 (2,785 km).  

Ponadto wzdłuż całego Powiatu i granicy państwa po stronie niemieckiej przebiega droga nr 

99 z Görlitz do Zittau, która może stanowić alternatywę komunikacyjną i uzupełnienie dla dróg 

po stronie polskiej. 
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Rysunek 18: Powiat Zgorzelecki w systemie transportu województwa dolnośląskiego zgodnie 

z planie zagospodarowania przestrzennego 

 
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, system transportowy  

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, w ramach kierunku 4.2 

Integracja działań w ramach głównych korytarzy drogowych o kluczowym i strategicznym 

znaczeniu z punktu widzenia rozwoju województwa wskazuje jako kluczowy korytarz żytawski 

przebiegający: DW352 Zgorzelec – Bogatynia- Turoszów – dalej DW354 Sieniawka – dalej 

DW332 Zittau/Hradek nad Nisou. 

Zgodnie z postulatami Planu zmodernizowano drogi wojewódzkiej nr 351 (w 2019 r. w ramach 

projektu Interreg „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk – Jędrzychowice wraz z ul. 

Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum-Alle w Görlitz”) oraz nr 353 (w 2019 r. w ramach projektu 
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Interreg „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk – Strzelno wraz z ul. Rothenburger 

Strasse w Krauschwitz”).  

 

Na terenie Powiatu Zgorzeleckiego zlokalizowanych jest 217,673 km dróg powiatowych oraz 

8,73 km chodników będących w zarządzie Powiatu. 

 

Rysunek 19: Sieć drogowa Powiatu Zgorzeleckiego 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Sieć kolejowa 

Przez teren Powiatu Zgorzeleckiego przebiegają następujące linie kolejowe: 

• Linie kolejowe podległe Zakładowi Linii Kolejowych w Wałbrzychu: 

 Linia Nr 274: Wrocław – Zgorzelec, jednotorowa, niezelektryfikowana, 9 km na 

terenie Powiatu; 

 Linia Nr 290: Mikułowa – Krzewina Zgorzelecka (granica państwa), jednotorowa, 

niezelektryfikowana, 33 km, 

 Linia Nr 324: Ręczyn – Hagenwerder (granica państwa), jednotorowa, 

niezelektryfikowana, 0,7 km; 

 Linia Nr 344: Wilka – Zawidów, jednotorowa, niezelektryfikowana, 5 km; 

 Linia Nr 346: Liberec – Zittau, jednotorowa, niezelektryfikowana, 24,5 km; 

 Linia Nr 779: Studniska – Las, jednotorowa, niezelektryfikowana, 1 km; 

• Linie kolejowe podległe Zakładowi Linii Kolejowych we Wrocławiu: 

 Linia Nr 274: Jerzmanki – Zgorzelec, jednotorowa, niezelektryfikowana, obciążona 

tylko ruchem towarowym, 3,035 km; 

 Linia Nr 278: Węgliniec – Zgorzelec, dwutorowa, zelektryzowana, obciążona ruchem 

pasażerskim (w tym międzynarodowym, element sieci TEN-T) oraz towarowym 

krajowym, 27,127 km; 

 Linia Nr 279: Węgliniec – szlak przed Gierałtowem Wykrotami, jednotorowa, 

niezelektryzowana, obciążona tylko ruchem towarowym międzynarodowym, 0,76 

km; 

 Linia Nr 282 – Miłkowice – Żary; 

 Linia Nr 295: Węgliniec – Bielawa Dolna – Granica RP – Horka, dwutorowa, 

niezelektryzowana, obciążona tylko ruchem pasażerskim (element sieci TEN-T), 

12,872 km; 

 Linia Nr 339: Ruszów – Gozdnica, jednotorowa, niezelektryzowana, przeznaczona 

do ruchu towarowego – obecnie zawieszona; 

 Linia Nr 346 – krótki odcinek w południowej części Powiatu, bez stacji kolejowej na 

terenie Polski, 

 Linia Nr 778: Zgorzelec R1 - Zgorzelec R11, jednotorowa, niezelektryzowana, 

obciążona tylko ruchem towarowym, 1,159 km; 

 Linia Nr 781: Pieńsk – Granica RP, linia częściowo rozebrana – przeznaczona do 

likwidacji; 

 Linia Nr 786: Krzewina Zgorzelecka (granica państwa) – Bogatynia; 

 Linia Nr 975: Węgliniec SKP – Węgliniec WG. 
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Rysunek 20: Sieć linii kolejowych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego 

 
Źródłu: opracowanie własne na podstawie http://mapa.plk-sa.pl/ 

 

W Powiecie główne stacje kolejowe zlokalizowane są w miejscowościach:  Węgliniec i Zgorzelec 

Miasto oraz Ujazd. Pozostałe znajdują się w Jagodzinie, Jerzmankach, Jędrzychowicach, 

Lasowie, Mikułowej, Pieńsku, Ruszowie oraz Starym Węglińcu. Elektrowni, Turoszowie Kopalni 

oraz Bogatyni, jednak nie wszystkie są wykorzystywane. 

W 2022 r. Koleje Dolnośląskie obsługiwały trzy połączenia kolejowe na terenie Powiatu 

Zgorzeleckiego: 

• D1: Węgliniec – Zagajnik – Wrocław Główny (6 połączeń dziennie), 

• D10: Drezno – Zgorzelec – Zgorzelec Miasto – Jędrzychowice – Lasów – Pieńsk - 

Węgliniec – Zagajnik – Wrocław Główny (10 połączeń dziennie), 

• D19: Görlitz – Zgorzelec – Jerzmanki – Mikułowa – Jelenia Góra (8 połączeń dziennie). 

 

Istotną rolę w funkcjonowaniu transportu kolejowego na obszarze Powiatu, ale także całego 

województwa, odgrywa węzeł kolejowy Węgliniec. 



   
 

strona 110 

Załączniki 

Najwięcej połączeń ze stacji Zgorzelec oraz Węgliniec realizowanych jest na kierunku 

Wrocławia (ok. 18) oraz Jeleniej Góry (ok. 8), co związane jest z celami podróży mieszkańców 

jadących do i z pracy oraz na uczelnie.  

Można zatem przyjąć, że o ile Miasto Zgorzelec jest dobrze skomunikowane kolejowo 

z ważnymi ośrodkami ponadlokalnymi (Legnica ok. 1:30 h, Jelenia Góra ok. 2:30 h), 

regionalnymi (Wrocław ok. 1:40 h, Zielona Góra ok. 3:10 h), jak i zagranicznymi (Drezno), to 

sama sieć kolejowa nie może stanowić alternatywy dla komunikacji drogowej w ramach 

Powiatu, ze względu na brak kluczowego połączenia Zgorzelec-Bogatynia.  

W 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczął przygotowania do 

opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. Rewitalizacja 

linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, 

wojewódzkiego transportu kolejowego. Projekt ten został zgłoszony do programu Uzupełniania 

Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. 

 

Transport publiczny 

 

Na terenie Powiatu Zgorzeleckiego transport zbiorowy obsługiwany jest przez 5 przewoźników 

posiadających łącznie 18 pozwoleń. Szczegóły przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela 23: Przewoźnicy publiczni na terenie Powiatu Zgorzeleckiego oraz obsługiwanie przez 

nich linie 

Przewoźnik 
Nr 

zezwolenia 
Nazwa linii 

Liczba kursów 

w obu kierunkach 

Czas 

przejazdu 

ASTEL 

Przewóz 

Osób 

Andrzej 

Steleżuk 

155 
Bogatynia - Krzewina – 

Zgorzelec PKP 
61 43 min 

170 
Bogatynia Lidl - Kostrzyna - 

Koźlice – Zgorzelec Kino 
13 51 min 

194 

Zawidów ul. Zgorzelecka - 

Koźmin - Zgorzelec PKP 

Miasto 

18 22 min 

197 
Zgorzelec PKP - Sulików - 

Zawidów PKP 
12 35 min 

227 
Zgorzelec (ul. Langiewicza) - 

Jerzmanki Szkoła 
3 30 min 

228 
Zgorzelec - Jędrzychowice - 

Żarska Wieś Szkoła 
2 25 min 

F.H.U. 

Bielawa 

Krzysztof 

Bielecki  

171 
Zawidów D.A. - Bierna - 

Zgorzelec D.A. 
7 1 h 01 min 

174 
Zgorzelec D.A - Trójca - 

Sławnikowice 
8 35 min 

193 
Zielonka - Węgliniec – 

Zgorzelec ZSP 
6 47 min 

214 
Zgorzelec - Krzewina - 

Bogatynia 
33 43 min 

216 
Ruszów - Węgliniec - 

Zgorzelec 
5 1 h 06 min 
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246 
Zgorzelec - Żarki Średnie - 

Pieńsk - Zgorzelec 
3 46 min 

Przewozy 

Osobowe 

Mariusz 

Tyszecki 

9 
Sulików Rynek - Kunów - 

Zgorzelec PKP Miasto 
21 24 min 

10 
Sulików Rynek - Studniska 

Dolne - Zgorzelec PKP Miasto 
9 22 min 

MSTEL 

Przewóz 

Osób Miłosz 

Steleżuk 

195 
Zawidów PKP - Koźmin - 

Zgorzelec PKP 
32 32 min 

239 
Sulików Rynek - Studniska 

Dolne - Zgorzelec 
15 20 min 

240 
Sulików Rynek - Tylice - 

Zgorzelec 
19 23 min 

Przewozy 

Osobowe 

SIWEX 

Włodzimierz 

Świerad 

7 
Zawidów - Koźmin - 

Zgorzelec PKP Miasto 
56 24 min 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu 

 

Powiat Zgorzelecki objęty jest strefą biletu EURO-NYSA-Ticket+. Bilety te są ważne na 

wszystkich liniach autobusowych i kolejowych na obszarze komunikacyjnym ZVON (Niemcy), 

transgranicznie, na obszarze komunikacyjnym IDOL (Czechy) oraz na wybranych liniach 

w kraju usteckim. 
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Rysunek 21: Obszar obejmujący połączenia EURO-NYSA-Ticket+ 

 
Źródło: https://www.zvon.de/pl/bilety-euro-nysa-ticket-/ 

 

Komunikacja w ramach biletu umożliwia łatwe przemieszczanie się w obszarze Euroregionu 

Nysa, co wpływa na rozwój turystyki. 

 

Ponadto na terenie niektórych gmin funkcjonują linie lokalne umożliwiające przemieszczanie 

się w ramach danej jednostki terytorialnej: 

• Gmina Miejska Zgorzelec - linia miejska,  

• Miasto i Gmina Bogatynia - linia miejska i 2 linie gminne,  

• Miasto i Gmina Pieńsk - jedna linia gminna,  

• Gmina Zgorzelec - jedna linia gminna. 

 

Głównym dokumentem określającym kierunki rozwoju i poprawy jakości systemu 

transportowego w Powiecie jest przyjęty przez Radę Powiatu w 2016 r. Plan 

Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu 

Zgorzeleckiego6. Wskazane w Planie cele szczegółowe obejmują: 

a) poprawę dostępności transportowej i jakości transportu - instrument poprawy 

warunków życia i usuwania barier rozwojowych; 

 
6 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XVIII/127/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
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b) poprawę efektywności funkcjonowania systemu transportowego – instrument 

zwiększania wydajności systemu z jednoczesnym ograniczaniem kosztów; 

c) integrację systemu transportowego - w układzie gałęziowym i terytorialnym; 

d) wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru - instrument rozwoju gospodarczego; 

e) poprawę bezpieczeństwa - radykalna redukcja liczby wypadków i ograniczenie ich 

skutków (zabici, ranni) oraz poprawa bezpieczeństwa osobistego użytkowników 

transportu; 

f) ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia. 

Ponadto w dokumencie zaproponowano docelowy projekt siatki połączeń autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej, który ma doprowadzić do likwidacji tzw. białych plam 

transportowych, co przełoży się bezpośrednio na wzrost dostępności transportowej na terenie 

Powiatu Zgorzeleckiego. 

Rysunek 22: Proponowany model sieci linii autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej 

 
Źródło: Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Zgorzeleckiego  
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Uzupełnieniem sytemu komunikacyjnego powinno być stworzenie zintegrowanego systemu 

taryfowo-biletowego umożliwiającego korzystanie ze wszystkich dostępnych środków 

transportu na obszarze Powiatu. W tym celu należy uruchomić multimodalne zintegrowane 

węzły przesiadkowe obejmujące zarówno transport kołowy (autobusowy, samochodowy, 

rowerowy), jak i kolejowy. Jako najlepiej przystosowane do tej funkcji wskazano Węgliniec 

i Zgorzelec. 

 

Sieć ścieżek rowerowych 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu statystycznego na terenie Powiatu Zgorzeleckiego 

w 2020 r. zlokalizowanych było 54,7 km dróg dla rowerów, a ich długość od 2016 r. zwiększyła 

się o 30,8 km. Sieć skoncentrowana jest głównie w Mieście i Gminie Zgorzelec (w sumie 37 

km) oraz Węglińcu (10,5 km). Powiat nie jest zarządcą żadnej drogi rowerowej.  

Zestawiając wskaźniki dla Powiatu z danymi dla województwa dolnośląskiego można 

stwierdzić, że długość ścieżek rowerowych w przeliczeniu na 100 km2 jest nieco większa 

(odpowiednio 6,52 km dla Powiatu i 5,51 km dla województwa). Jeszcze większa różnica na 

korzyść Powiatu jest w porównaniu długości ścieżek w przeliczeniu na 10 tys. ludności (6,19 

km Powiat i 3,87 km województwo). 

Niemniej należy zwrócić uwagę na konieczność rozwoju sieci ścieżek rowerowych, szczególnie 

na obszarach wiejskich. 

 

1.8. Gospodarka nieruchomościami 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami Powiat Zgorzelecki gospodaruje  

nieruchomościami za pośrednictwem dwóch organów: 

• Zarządu Powiatu, gospodarujący tzw. zasobem powiatowym; 

• Starosty, który wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, gospodaruje 

zasobem Skarbu Państwa. 

 

W roku 2021 zasób przedstawiał się następująco: 

1) Skarb Państwa: 

• 1.595 działek o łącznej powierzchni 579,2417 ha, 

• 154 działki o powierzchni 61,3885 ha oddanych w najem lub dzierżawę.  

2) Powiat Zgorzelecki: 

• 419 działki o łącznej powierzchni 303,5968 ha.7 

 

Do zadań Powiatu należy: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

naliczanie i aktualizacja opłaty rocznej związanej z użytkowaniem wieczystym i trwałym 

zarządem, wywłaszczeniem nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, 

ustaleniem odszkodowań za nieruchomości z różnych tytułów oraz regulowaniem stanów 

prawnych nieruchomości. 

 
7 Raport o stanie Powiatu Zgorzeleckiego 2021 r., str. 29 
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1.9. Edukacja  

 

Ustawa o samorządzie powiatowym8 przekazuje do kompetencji powiatu realizację zadań 

w zakresie edukacji publicznej o charakterze ponadgminnym. Uszczegółowienie tych zadań 

zostało określone w ustawie Prawo oświatowe9, której zapisy mówią, że do zadań własnych 

powiatu należy „zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół 

ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, 

szkół sportowych i mistrzostwa sportowego (z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym)”.  

Powiat Zgorzelecki w 2021 r. był organem prowadzącym dla 8 podmiotów: 

• 4 szkół ponadpodstawowych: 

o Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, 

o Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni, 

o Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, 

o Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, 

• 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych: 

o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bogatyni, 

o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu, 

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, 

• Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu. 

 

Sieć placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat jest zatem skoncentrowana 

w głównych ośrodkach miejskich Powiatu (Zgorzelcu – 6 placówek, Bogatynia – 2 placówki). 

Młodzież może także korzystać z placówek niepublicznych mających swoją siedzibę w Powiecie 

Zgorzeleckim. 

 

Tabela 24: Niepubliczne szkoły i placówki edukacyjne w Powiecie Zgorzeleckim10 

Nazwa szkoły Typ placówki Kierunki kształcenia 

Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

2020/2021 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

w Zgorzelcu 

liceum 

ogólnokształcące 
- 119 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych „Żak” 

w Zgorzelcu 

liceum 

ogólnokształcące 
- 123 

Liceum 

Ogólnokształcące 

COGITO z Oddziałami 

Dwujęzycznymi 

w Zgorzelcu 

liceum 

ogólnokształcące 
- 92 

 
8 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578  z późn. zm.) 
9 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) 
10 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bogatyni zostało wykreślone z dniem 11 grudnia 2019 r. i nie zostało uwzględnione 
w zestawieniu 
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Europejskie Liceum 

Ogólnokształcące 

w Zgorzelcu 

liceum 

ogólnokształcące 
- 45 

Policealna Szkoła 

Centrum Nauki i Biznesu 

„Żak” 

w Zgorzelcu 

szkoła policealna 

 

• technik administracji, 

• technik informatyk, 

• technik rachunkowości, 

• technik usług 

kosmetycznych, 

• opiekun w domu pomocy 

społecznej, 

• technik bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

• florysta, 

• asystent osoby 

niepełnosprawnej, 

168 

Policealna Szkoła Opieki 

Medycznej dla Dorosłych 

„Żak” w Zgorzelcu 

szkoła policealna • opiekun medyczny 32 

Prywatna Policealna 

Szkoła Awangarda 

w Zgorzelcu 

szkoła policealna 

• technik masażysta, 

• technik farmaceutyczny, 

• terapeuta zajęciowy, 

• technik weterynarii, 

• opiekun medyczny, 

46 

Niepubliczna 

Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna TWP 

Oddział w Zgorzelcu 

poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna 

- 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie Powiatu Zgorzeleckiego za 2020 rok, Informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego w roku szkolnym 2020/2021  

 

Największą publiczną placówką edukacyjną pod względem liczby uczniów jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Zgorzelcu (obejmujący technikum, szkołę branżową I stopnia 

oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych), w którym w 2021 r. uczyło się 1.078 dzieci. 
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Tabela 25: Liczba uczniów w szkołach Powiatu Zgorzeleckiego w latach 2018-2021 

L.p. Nazwa szkoły/placówki 

Liczba uczniów/wychowanków w roku szkolnym 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

1. 
Liceum Ogólnokształcące im. Braci 

Śniadeckich w Zgorzelcu 
422 508 445 393 

2. 
Zespół Szkół Zawodowych 

w Bogatyni 
281 386 422 422 

3. 
Zespół Szkół Zawodowych 

i Licealnych w Zgorzelcu 
531 627 637 656 

4. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Zgorzelcu 
698 984 1 081 1 078 

LO dla Dorosłych im. Emilii Plater 45 36 18 0 

5. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu 
72 66 61 56 

Szkoła Podstawowa Specjalna 41* 30 36 36 

6. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Marii 

Grzegorzewskiej w Zgorzelcu 

29 34 34 33 

Szkoła Podstawowa Specjalna 92* 94 97 99 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 
23 18 16 29 

Branżowa Szkoła Specjalna I 

Stopnia 
10 17 18 17 

 RAZEM 2 244 2 800 2 847 2 819 

*W przypadku szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 uwzględniono również uczniów 

gimnazjum 

Źródło: Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego w roku szkolnym 

2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 

 

Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim, w którym funkcjonowały gimnazja, zatem analizując 

zmiany w liczbie uczniów w poszczególnych placówkach najbardziej miarodajne będzie 

odniesienie się do roku 2019/2020 jako bazowego. Liczba uczniów w szkołach podległych 

Powiatowi w badanym okresie utrzymuje się na zbliżonym poziomie 2.800. Od tego czasu 

największy przyrost liczby uczniów odnotował Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu 

(+94, co stanowi 9,6%), natomiast największy spadek wystąpił w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu (-115, co stanowi 22,6%). Taka tendencja pokazuje, że 

coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły oferujące wiedzę techniczną oraz 

przygotowanie do zawodu. 

Biorąc pod uwagę liczbę uczniów przyjętych do klas I w poszczególnych szkołach w latach 

2019-2021 należy zwrócić uwagę na tendencję spadkową. Szczególny był rok 2019/2020, 

w którym do klas ponadpodstawowych aplikowali absolwenci szkół podstawowych oraz 

ostatniego rocznika gimnazjów. Niemniej porównując dwa ostatnie lata widać wyraźny spadek 

z 717 w roku szkolnym 2020/2021 do 641 w roku szkolnym 2021/2022, który jest 

konsekwencją niżu demograficznego. 
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Tabela 26: Liczba uczniów przyjętych do klas I 

Szkoła 

Rok szkolny  

2019/2020 

po SP 

2019/2020 

po gimnazjum 
2020/2021 2021/2022 

Liceum Ogólnokształcące im. 

Braci Śniadeckich w Zgorzelcu  
115 121 106 73 

Zespół Szkół Zawodowych 

w Bogatyni 
112 89 109 103 

Zespół Szkół Zawodowych 

i Licealnych w Zgorzelcu 
132 133 163 162 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Zgorzelcu 

249 276 339 303 

Razem 608 619 717 641 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Zgorzeleckiego w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021  

Analiza liczby uczniów przypadających na jeden oddział w poszczególnych placówkach 

prowadzonych przez Powiat wskazuje, że sytuacja w okresie ostatnich lat uległa niewielkiemu 

pogorszeniu. Średnio wielkość oddziałów we wszystkich placówkach zwiększyła się o 2,2 

ucznia, przy wzroście liczby uczniów o 575 i jednoczesnym wzroście liczby oddziałów o 15. 

Największy wzrost zanotowano w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.  

Tabela 27: Liczba uczniów przypadająca na jeden oddział 

Nazwa szkoły/placówki 
Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2021/2022 

Zmiana 

2018-

2021 

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich 

w Zgorzelcu 
24,8 24,6 -0,3 

Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni 25,5 23,4 -2,1 

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych 

w Zgorzelcu 
25,3 29,8 +4,5 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu 24,1 25,7 +1,6 

LO dla Dorosłych im. Emilii Plater 22,5 18 -4,5 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza 

Korczaka w Zgorzelcu 
12,0 11,2 -0,8 

Szkoła Podstawowa Specjalna 13,7 12,0 -1,7 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 

Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu 
7,3 6,6 -0,7 

Szkoła Podstawowa Specjalna 3,4 4,3 +0,9 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 3,8 4,8 +1,0 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia 5,0 5,7 +0,7 

Średnia dla Powiatu 17,5 19,7 +2,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie Powiatu Zgorzeleckiego za 2018 rok oraz Raportu 

o stanie Powiatu Zgorzeleckiego za 2020 rok    

Jakość edukacji w placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo można ocenić 

na podstawie wskaźnika zdawalności egzaminu maturalnego. 
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Tabela 28: Wskaźnik zdanych matur w placówkach edukacyjnych Powiatu Zgorzeleckiego na 

tle województwa w latach 2018-2021 

Szkoła Typ placówki 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

liczba 

zdających 
zdawalność 

liczba 

zdających 
zdawalność 

liczba 

zdających 
zdawalność 

Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Braci Śniadeckich w 

Zgorzelcu  

liceum 

ogólnokształcące 
132 98,5% 149 96% 110 96,36% 

Zespół Szkół 

Zawodowych w 

Bogatyni 

technikum 20 85% 34 76,5% 28 82,14% 

Zespół Szkół 

Zawodowych i 

Licealnych w 

Zgorzelcu 

liceum 

ogólnokształcące 
38 55,3% 42 59,5% 16 87,5% 

technikum 86 90,7% 72 86,1% 77 87,01% 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Zgorzelcu 

liceum 

ogólnokształcące 

dla dorosłych 

2 0% 4 25% 6 33,33% 

technikum 68 69,1% 53 58,5% 83 51,81% 

Powiat*  411 81,3% 422 78,9% 381 78,74% 

Województwo 

dolnośląskie 
 15 714 85,5% 16 356 80,1% 17 713 80,1% 

*Łącznie ze szkołami niepublicznymi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Zgorzeleckiego w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021  

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach Powiatu Zgorzeleckiego jest zbliżona 

do średniej w województwie dolnośląskim. Najlepsze wyniki uzyskują uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu (ponad 96% w badanym okresie). 

Stosunkowo wysoki wskaźnik zdawalności reprezentują także uczniowie Zespołu Szkół 

Zawodowych w Bogatyni (średnio 81,21%) oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych 

w Zgorzelcu (technikum średnio 87,94%). Najgorzej wypadają uczniowie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. 

Uczniowie wybierający naukę w placówkach oświatowych nadzorowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Zgorzelcu mają do wyboru szereg profili i kierunków nauczania, które 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 29: Profile i kierunki nauczania w placówkach oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego 

w roku szkolnym 2021/2022 

Nazwa szkoły/placówki Typ szkoły Profil/ kierunek kształcenia 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Braci Śniadeckich w 

Zgorzelcu 

liceum  • informatyczno-matematyczny, 

• geograficzno-matematyczny, 

• matematyczno-fizyczny, 

• humanistyczny, 

• biologiczno-chemiczny. 

Zespół Szkół Zawodowych 

w Bogatyni 

technikum • technik informatyk,  

• technik hotelarstwa,  

• technik reklamy, 

• technik mechatronik, 

• technik usług fryzjerskich, 

• technik mechanik, 

• technik elektryk. 

branżowa szkoła I 

stopnia 

• ślusarz, 

• mechanik pojazdów samochodowych 

• fryzjer, 

• kucharz, 

• sprzedawca, 

• ogrodnik, 

• operator obrabiarek skrawających, 

• blacharz samochodowy, 

• murarz-tynkarz, 

• lakiernik samochodowy, 

• cukiernik, 

• piekarz, 

• mechanik monter maszyn i urządzeń, 

• elektromechanik, 

• elektryk, 

• monter sieci i instalacji sanitarnych, 

• mechatronik. 

Zespół Szkół Zawodowych 

i Licealnych w Zgorzelcu 

liceum • biologiczno-chemiczny, 

technikum • technik ochrony środowiska, 

• technik elektronik, 

• technik informatyk, 

• technik elektryk, 

• technik urządzeń i systemów, 

• energetyki odnawialnej, 

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 

• technik organizacji turystyki. 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w 

Zgorzelcu 

liceum dla 

dorosłych 

• odział ogólnodostępny 

technikum • technik hotelarstwa, 

• technik żywienia i usług gastronomicznych, 

• technik reklamy, 

• technik pojazdów samochodowych, 

• technik budownictwa, 

• technik logistyk, 

• technik architektury krajobrazu, 

• technik ekonomista. 

branżowa szkoła 

I stopnia 

• mechanik pojazdów samochodowych, 

• kucharz, 
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• monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie, 

• fryzjer, 

• kierowca mechanik, 

• elektryk, 

• murarz-tynkarz, 

• sprzedawca, 

• blacharz samochodowy, 

• cukiernik, 

• elektromechanik, 

• piekarz, 

• stolarz, 

• elektronik, 

• tapicer, 

• operator obrabiarek skrawających, 

• lakiernik samochodowy, 

• krawiec, 

• złotnik-jubiler, 

• fotograf, 

• ślusarz, 

• barman, 

• kelner, 

• monter sieci i instalacji sanitarnych, 

• monter izolacji przemysłowych, 

• elektromechanik, 

• mechanik-monter maszyn i urządzeń, 

• magazynier-logistyk. 

Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii im. Janusza 

Korczaka w Zgorzelcu 

szkoła 

podstawowa 

specjalna 

• odział ogólnodostępny 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy 

im. Marii Grzegorzewskiej 

w Zgorzelcu 

szkoła 

podstawowa 

specjalna 

• odział ogólnodostępny 

szkoła 

przysposabiająca 

do pracy 

• odział ogólnodostępny 

branżowa szkoła 

specjalna i 

stopnia 

• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 

• pracownik pomocniczy gastronomii, 

• kucharz, 

• pracownik pomocniczy ślusarza, 

• ślusarz, 

• monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie, 

Źródło: oferta edukacyjna i zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów 

szkoły podstawowej z powiatu zgorzeleckie (https://ofertaedukacyjna.powiat.zgorzelec.pl/), Raport o stanie 

Powiatu Zgorzeleckiego za 202 rok 

 

Oferowane kierunki kształcenia dostosowane są do warunków i kierunków rozwoju 

gospodarczego regionu, aby zagwarantować młodzieży jak największe szanse odnalezienia się 

w przyszłości na rynku pracy. 

Analizując strukturę najchętniej wybieranych kierunków w szkołach branżowych I stopnia 

największym powodzeniem zarówno w 2020 r. jak i 2021 cieszyły się zawody takie jak: 

https://ofertaedukacyjna.powiat.zgorzelec.pl/
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• fryzjer, 

• kucharz,  

• mechanik pojazdów samochodowych, 

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  

• ślusarz.11 

Z kolei w technikach w roku 2020 największym zainteresowaniem cieszyły się informatyka, 

energetyka odnawialna, technik reklamy oraz technik organizacji turystyki.12 Szczególnie 

branża OZE stanowi ciekawe wskazanie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na 

specjalistów w tej dziecinie w związku z transformacją energetyczną i odchodzeniem od 

energetyki opartej na węglu. 

Natomiast w roku 2021 największym zainteresowaniem w technikach cieszyły się informatyka, 

technikum logistyczne, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu przygotowuje rokrocznie barometr zawodów, w którym 

określa listę zawodów deficytowych na rynku pracy w Powiecie Zgorzeleckim. Zgodnie z analizą 

na 2019 r. kierunki oferowane przez placówki szkolne pokrywają się z zapotrzebowaniem, 

szczególnie w zakresie zawodów związanych z informatyką (administratorzy), budownictwem, 

higieną i bezpieczeństwem pracy oraz gastronomią. Należy jednak podkreślić, że analiza PUP 

dotyczy sytuacji bieżącej, konieczne jest zatem, aby szkoły z wyprzedzeniem przygotowywały 

kierunki nauczania do przyszłych zmian na rynku pracy. 

 

Na terenie Powiatu Zgorzeleckiego działają 2 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:  

w Zgorzelcu i Bogatyni, których zadaniem jest prowadzenie poradnictwa wychowawczego 

i zawodowego oraz działalności diagnostycznej w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce 

dzieci i młodzieży, diagnozowanie dzieci i młodzieży, wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących 

kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz 

rodzicom, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wspieranie nauczycieli w zakresie kształcenia 

i wychowania dzieci i młodzieży. 

 

Tabela 30: Liczba opinii orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

w Powiecie Zgorzeleckim w latach 2018-2021 

Poradnia 
Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczne  w Zgorzelcu 
Orzeczenia  153 131 77 

Opinie 557 791 524 

Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczne w Bogatyni 
Orzeczenia  86 49 58 

Opinie 216 253 139 

Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu zgorzeleckiego w roku szkolnym 

2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 

 

 
11 Raport o stanie Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2020, s. 17 
12 Raport o stanie Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2020, s. 18 
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Poradnia w Zgorzelcu wydaje zdecydowanie więcej opinii i orzeczeń niż placówka w Bogatyni, 

co zapewne związane jest z większą liczbą szkół i uczniów w tym mieście. Analizując z kolei 

poszczególne lata najwięcej orzeczeń wydanych zostało w roku szkolnym 2018/2019 (239), 

natomiast opinii w roku szkolnym 2019/2020 (1.044). 

 

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu kierowani są 

wychowankowie w oparciu o art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 

na podstawie § 18, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 

roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające 

w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Na podstawie wniosków 

opiekunów prawnych lub rodziców wydano: 

• w 2018 roku: 56 skierowań nieletnich (7 z terenu Powiatu Zgorzeleckiego oraz 49 spoza 

terenu Powiatu); 

• w 2019 roku: 48 skierowania nieletnich (6 z terenu Powiatu Zgorzeleckiego oraz 42 

spoza terenu Powiatu); 

• w 2020 roku: 53 skierowania nieletnich (9 z terenu Powiatu Zgorzeleckiego oraz 44 

spoza terenu Powiatu). 

 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu prowadzi 

systematyczną współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, odpowiedzialnym za 

Centralny System Kierowania Nieletnich do placówek resocjalizacyjnych.  

Na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, III Wydziału Rodzinnego 

i Nieletnich oraz wskazań wydanych przez Centralny System Kierowania Nieletnich Ośrodka 

Rozwoju Edukacji w Warszawie wydano łącznie:  

• w 2018 roku 58 skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla nieletnich 

z terenu Powiatu Zgorzeleckiego; 

• w 2019 roku 35 skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla nieletnich 

z terenu Powiatu Zgorzeleckiego; 

• w 2020 roku 45 skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla nieletnich 

z terenu Powiatu Zgorzeleckiego.  

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu 

jest jednostką organizacyjną Powiatu Zgorzeleckiego prowadzoną w formie jednostki 

budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy o systemie oświaty. Na podstawie wniosków 

opiekunów prawnych/rodziców wydano:  

• w 2018 roku 60 skierowań do Ośrodka; 

• w 2019 roku 48 skierowań do Ośrodka; 

• w 2020 roku 33 skierowania do Ośrodka. 

Powyższe dane liczbowe wskazują na spadkową tendencję w liczbie wydawanych skierowań 

do placówki, ponieważ uczniowie/wychowankowie raz przyjęci do placówki na podstawie 

skierowania, kontynuują naukę w kolejnych latach szkolnych. Skierowania dla tych uczniów 

wynikają ze zmiany etapu nauczania, tj.: 

• Etap 1 - Klasy 1-3 (edukacja wczesnoszkolna) - Specjalna Szkoła Podstawowa,  

• Etap 2 - Klasy 4-8  - Specjalna Szkoła Podstawowa,  
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• Etap 3 - Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia lub Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy. Ponadto w Ośrodku realizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 

dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.  

W związku z ograniczoną ilością miejsc statutowych w Ośrodku, ograniczona jest liczba nowo 

przyjmowanych uczniów/wychowanków zamieszkujących poza granicami powiatu 

zgorzeleckiego. 

Uczniowie szkół zawodowych mają możliwość uczestnictwa w projektach finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej: 

• projekt „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”, 

• projekt „Kompetencje 4.0”, 

• projekt UPEMI – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

• projekt Erasmus+, 

• projekt „Praktyk dziś, zawodowiec jutro”, 

• projekt „Zawód XXI wieku”. 

 

Corocznie od 2007 r. dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

przyznawane są  stypendia Starosty Zgorzeleckiego13. W roku 2021 Stypendium Starosty 

przyznano 133 uczniom szkół ponadpodstawowych (za rok szkolny 2020/2021) w łącznej 

wysokości 59.850 złotych. W 2020 r. było to 107 uczniów na kwotę 58.850,00 zł, a w 2019 r. 

117 uczniów na kwotę 58.500,00 zł. 

 

Biorąc pod uwagę średnie koszty utrzymania ucznia lub wychowanka w różnych typach 

placówek oświatowych podległych Powiatowi Zgorzeleckiemu, to zdecydowanie najwyższe są 

one w ośrodkach SOSW i MOS (5.233,00 zł w 2020 r.), a najniższe w liceach (826,00 zł 

w 2020). 

 

Tabela 31: Miesięczny koszt utrzymania ucznia/wychowanka w jednostkach oświatowych 

podległych Powiatowi Zgorzeleckiemu w latach 2016-2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Średni koszt ucznia 

w liceach 
740,00 zł 879,00 zł 963,00 zł 792,00 zł 826,00 zł 

Średni koszt ucznia 

w szkołach zawodowych 
792,00 zł 807,00 zł 929,00 zł 1 011,00 zł 894,00 zł 

Średni koszt ucznia w 

szkołach specjalnych 
1 829,00 zł 2 238,00 zł 2 391,00 zł 2 372,00 zł 2 077,00 zł 

Średni koszt wychowanka 

w ośrodkach 
4 689,00 zł 4 935,00 zł 4 939,00 zł 5 443,00 zł 5 233,00 zł 

Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu zgorzeleckiego w roku szkolnym 2020/2021  

 

Należy także zwrócić uwagę, że koszty z roku na rok rosły. Największy wpływ na koszty 

utrzymania ucznia lub wychowanka ma struktura wydatków ponoszonych na wynagrodzenia 

osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W 2020 r. mimo wzrostu 

 
13 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego Nr VIII/73/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
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wysokości płac nauczycieli związanego z regulacją podwyższającą minimalne stawki 

wynagrodzenia zasadniczego, koszty utrzymana uczniów nieco spadły, ponieważ następowały 

przerwy w realizacji zajęć opiekuńczo-dydaktycznych spowodowane sytuacją epidemiczną 

i wprowadzeniem nauczania zdalnego ograniczającego realizację godzin ponadwymiarowych 

i doraźnych zastępstw. Z kolei wzrost kosztów w liceach wynikał z mniejszej ilości uczniów 

w szkole i wysokich kosztów utrzymania oddziałów. 

 

Zarząd Powiatu monitoruje koszty utrzymania ucznia/wychowanka w szkołach i placówkach 

oraz podejmuje działania w celu optymalizacji wydatków. Głównym działaniem jest realizacja 

standaryzacji zatrudnienia polegająca na wdrożeniu przez firmę Vulcan bonu organizacyjnego, 

który dookreśla limity i ilości etatów pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych 

wynikających z ilości uczniów w szkole. 

W roku 2020 wdrożono ponadto program minimalizacji kosztów utrzymania wychowanka 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. J. Korczaka w Zgorzelcu poprzez wprowadzenie 

przerw w działalności ośrodka podczas ferii zimowych oraz jednego miesiąca wakacyjnego. 

Podejmowane są również działania modernizacyjne obniżające koszty utrzymania obiektów 

poprzez m. in.: montaż czujników w częściach wspólnych obiektów, prace projektowe nad 

wdrożeniem systemu fotowoltaicznego w jednostkach oświatowych, przystąpienie do 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, szerokopasmowego, 

bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, czy przeniesienie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Zgorzelcu znajdujących się przy ul. Armii Krajowej do obiektów 

warsztatów szkolnych znajdujących się w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. 

 

Wydatki na prowadzenie placówek oświatowych (dział 801) Powiatu Zgorzeleckiego 

w okresie 2017-2021 wykazują tendencję rosnącą, z wyjątkiem roku 2020 gdzie w związku 

z pandemią koronawirusa nieznacznie spadły w porównaniu z rokiem 2019. Ich udział 

w budżecie utrzymuje się na zbliżonym poziomie ok. 30 % (od 29,8% w roku 2017 do 33,4% 

w 2019 r.).  

 

Tabela 32: Wydatki na oświatę w Powiecie Zgorzeleckim (dział 801 i 854) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Wydatki na oświatę i 

wychowanie (dział 801) 

Ogółem 

28 643 819,70 31 138 727,59 35 825 443,30 33 379 500,53 36 555 369,34 

Wydatki bieżące, w tym: 27 972 071,42 29 968 034,23 33 112 058,33 32 865 528,74 36 555 369,34 

- wynagrodzenia i 

pochodne 
21 028 993,73 22 642 086,36 23 671 018,88 23 894 121,49 28 025 382,33 

- pozostałe wydatki bieżące 6 943 077,69 7 325 947,87 9 441 039,45 8 971 407,25 8 529 987,01 

w tym remonty 493 636,84 580 306,86 162 924,15 102 578,46 63 677,78 

Wydatki majątkowe 671 748,28 1 170 693,36 2 713 384,97 513 971,79 0 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza (dział 854) 
8 422 523,24 8 673 091,86 8 990 402,44 8 978 574,03   12 205 668,41  

WYDAKI OGÓŁEM 37 066 342,94 39 811 819,45 44 815 845,74 42 358 074,56 48 761 037,75 

SUBWENCJA OŚWIATOWA 29 181 524,00 27 574 192,00 31 188 322,00 35 863 130,00 38 134 532,00 
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Różnica między subwencją 

oświatową a wydatkami w 

dziale 801 

-7 884 818,94 -12 237 627,45 -13 627 523,74 -6 494 944,56 -10 626 505,75 

Stopień pokrycia 79% 69% 70% 85% 78% 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Zgorzeleckiego za lata 2018, 2019, 2020 oraz 

informacje ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 

 

Subwencja oświatowa przyznawana Powiatowi rośnie (za wyjątkiem roku 2018 r.). Jednak jej 

wysokość pokrywała wydatki Powiatu w zakresie edukacji (dział 801 oraz 854) na poziomie 

ok. 80%, co oznacza, że Powiat musiał dopłacać środki z własnego budżetu (średnio rocznie 

w badanym okresie ok 10 mln zł). Należy zatem monitorować sytuację, aby racjonalizować 

wydatki związane z edukacją. 

 

1.10. Kultura, sport i turystyka 

 

Kultura 

Na terenie Powiatu Zgorzeleckiego zlokalizowane są dwa muzea oraz izba regionalna. 

Utworzone w 2001 r. Muzeum Kresów Wschodnich w Węglińcu mieści się w dwóch 

kolejowych wagonach towarowych, ustawionych w węglinieckim parku miejskim. Placówka 

jest prowadzona przez Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich i gromadzi pamiątki z regionów, z których wywodzą się mieszkańcy przybyli na te 

tereny tuż po zakończeniu II wojny światowej (okolice Lwowa, Tarnopola i Stanisławowa). Do 

najcenniejszych eksponatów muzeum należy półtorametrowa figura Matki Boskiej 

Niepokalanej z kościoła w Buczaczu. 

 

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu utworzone w 2003 r. znajduje się na odrestaurowanym 

Przedmieściu Nyskim, zajmuje się badaniem i dokumentowaniem dziejów, kultury i życia 

codziennego mieszkańców Polskich Górnych Łużyc. Stałą ekspozycję stanowi w pełni 

wyposażona izba łużycka z XVII/XVIII w. Z działalnością wystawienniczą wiąże się aktywność 

na polu popularyzatorskim i edukacyjnym. Dla dzieci i młodzieży przygotowywane są warsztaty 

i zajęcia nawiązujące do problematyki aktualnej wystawy czasowej, lub wypracowane na bazie 

zbiorów znajdujących się w posiadaniu muzeum.14 

 

Na terenie Powiatu Zgorzeleckiego wybudowano Europejskie Centrum Pamięci, Edukacji, 

Kultury Zgorzelec-Görlitz Meeetingpoint Music Messiaen upamiętniające istnienie 

byłego obozu jenieckiego Stalagu VIIIA. Stalag był jednym z 220 obozów jenieckich 

powstałych na terytorium Niemiec założony jako obóz przejściowy 26 sierpnia 1939 r. w Görlitz 

(obecnie Zgorzelec) i podlegał VIII okręgowi wojskowemu z siedzibą we Wrocławiu.                                   

W literaturze przedmiotu można wyczytać, iż pierwsi polscy jeńcy wojenni przywiezieni zostali 

tam pod koniec września 1939 r., początkowo zakwaterowani  w namiotach w dulagu                                    

i zmuszeni do pracy przy budowie stalagu.                         

W ciągu II wojny światowej, do dnia likwidacji 8 maja 1945 r., przez obóz przeszło łącznie 

około 120 000 jeńców wojennych różnych narodowości, m.in. Polacy, Francuzi, Belgowie, 

Słowacy, Jugosłowianie, obywatele Związku Radzieckiego, Włosi, Amerykanie oraz żołnierze 

 
14 https://www.muzeumluzyckie.pl/o-nas-2/ 
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Brytyjskich Sił Zbrojnych. To w tamtym miejscu około 10 000 więźniów zmarło z powodu 

chorób, wycieńczenia, głodu, egzekucji, a także ciężkich warunków pracy. Jeńcy wojenni byli 

bowiem wykorzystywani jako siła robocza prawie we wszystkich gałęziach przemysłu na 

terenie Görlitz i całego regionu15.  

Centrum zostało otwarte w styczniu 2015 r., stając się miejscem pamięci, refleksji                     i 

spotkań byłych jeńców z wielu krajów, ludzi zafascynowanych muzyką Oliviera Messiaena 

jednego z więźniów, mieszkańców regionu, a także turystów zainteresowanych historią Stalagu 

VIIIA. To na tej ziemi, poprzez promowanie trzech filarów tematycznych: historii, muzyki i 

sztuki, przy każdym polsko-niemieckim spotkaniu zakopywane są wspomnienia rodzące 

historyczne podziały, ale również rozwiązywane są rozmaite zagadnienia dotyczące 

problematyki europejskiej.  

 

Na Przedmieściu Nyskim znajduje się także dom Jakuba Böhme – zgorzeleckiego mistyka, na 

cześć którego organizowane są „Jakuby”, czyli Święto Starego Miasta, odbywające się 

jednocześnie w Zgorzelcu i Görlitz. „Jakuby” klimatem nawiązują do początków miasta. Są 

spotkaniem z historią, tańcem, muzyką, teatrem i rzemiosłem. 

 

Gromadzeniem zbiorów pochodzących z tego terenu zajmuje się też Szkoła Podstawowa 

w Działoszynie. W tutejszej Izbie Regionalnej zgromadzono przedmioty użytkowe, meble, 

dokumenty i fotografie obrazujące życie mieszkańców Działoszyna i okolicznych miejscowości 

na przestrzeni od XVIII do XX wieku. 

 

Dużą rolę w pielęgnowaniu pamięci o kulturze, strojach ludowych i rzemiośle, potrawach 

regionalnych i obyczajach odgrywają koła gospodyń wiejskich. Natomiast lokalne zespoły 

folklorystyczne, jak: „Lasowianie” z Pieńska, „Jarzębina” z Zawidowa, „Podolanie” z Czerwonej 

Wody, „Żarki” z Żarek Średnich czy „Rozmaryn” z Bogatyni, są dobrze znane nie tylko 

mieszkańcom Powiatu. 

 

Wśród cyklicznych wydarzeń kulturalnych, oprócz wspomnianych „Jakubów”, w Zgorzelcu 

organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. Miasta Görlitz, Zgorzelec 

i Zawidów współorganizują znany mieszkańcom projekt – Via Thea. Podczas tego wydarzenia 

przestrzeń miejska staje się sceną zarówno osobliwej poezji, jak i fantastycznej zabawy.  

Z kolei Stowarzyszenie Kuźnia organizuje nietypowy, międzynarodowy festiwal piosenki 

żeglarskiej – Granicznej Kuźni Szant.  

Bogatynia dzięki corocznym Listopadowym Wieczorom Jazzowym oraz Hałda Jazz jest 

idealnym miejscem dla miłośników jazzu. Miasto jest także stolicą „łgarstwa” – od lat, we 

współpracy z ogólnopolskimi mediami, jest tu organizowany Turniej Małych Form Satyrycznych 

(Turniej Łgarzy). Oprócz wspomnianych „Jakubów”, w Zgorzelcu organizowany jest 

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. Miasta Görlitz, Zgorzelec i Zawidów 

współorganizują znany mieszkańcom projekt – Via Thea. Z kolei Stowarzyszenie Kuźnia 

organizuje nietypowy, międzynarodowy festiwal piosenki żeglarskiej – Granicznej Kuźni Szant. 

Bogatynia dzięki corocznym Listopadowym Wieczorom Jazzowym oraz Hałda Jazz jest 

idealnym miejscem dla miłośników jazzu. Miasto jest także stolicą „łgarstwa” – od lat, we 

 
15 K. Fokt, Ł. Tekiel, W. Bema, D. Koreś, Vademecum historii Górnych Łużyc, Południowo-Zachodnie Forum 
Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, 2011, str. 218 
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współpracy z ogólnopolskimi mediami, jest tu organizowany Turniej Małych Form Satyrycznych 

(Turniej Łgarzy). Z kolei wrześniowe Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów tzw. „Święto 

Grzybów” w Węglińcu przyciągają na wydarzenie nie tylko mieszkańców powiatu 

zgorzeleckiego, ale także mieszkańców z całej polski i zza granicy. Cykliczną imprezą 

organizowaną w Zgorzelcu są Zawody Jeździeckie w  kokach przez przeszkody pod patronatem 

trzech dżentelmenów organizowanym przez Klub Jeździecki na „Na Koń” w Łagowie. W 

Sulikowie natomiast organizowany jest Przegląd Kultury Ludowej “Na Łużycach 

Zielonoświątkowe Śpiewanie” przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej "Kapela 

Pogranicze". W sierpniu w Działoszynie mieszkańcy Powiatu chętnie uczestniczą w Jarmarku 

Św. Bartłomieja organizowanego przez Stowarzyszenie Królewska Dolina – Górnołużycki 

Działoszyn. W Ruszowie od 2005 roku odbywa się festyn „Jagodowe Lato”, w ramach którego 

m.in. można wziąć udział w konkursie w zbieraniu leśnych owoców. 

 

W Domu Jakuba Böhme mieści się Punkt Informacji Turystycznej, którego głównym 

zadaniem jest promocja miasta i regionu, świadczenie usługi informacji turystycznej w tym 

informowanie o zabytkach, ciekawostkach, miejscach, które warto odwiedzić oraz o życiu 

kulturalno-sportowym miasta. W punkcie dostępne są również materiały informujące 

o atrakcjach turystycznych, bazie gastronomicznej i noclegowej. 

 

Od 2015 r. funkcjonuje Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach, będące 

jednostką podległą samorządowi Gminy Zgorzelec. Jego celem jest upowszechnianie masowej 

turystyki, rekreacji i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania 

wolnego czasu wśród mieszkańców. W skład CRT w Radomierzycach wchodzą: 

• Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach, 

• Łagowski Obiekt Sportowy „ŁOŚ” w Łagowie. 

Ponadto centrum administruje terenami sportowymi Apisu Jędrzychowice, Iskry Łagów, LZS 

Ręczyn i boiska sportowego w Jerzmankach. Współpracuje także z okolicznymi szkołami 

podstawowymi i ponadpodstawowymi.  

Centrum dysponuje zadaszoną sceną widowiskowo-koncertową z 200 miejscami siedzącymi, 

placem zabaw, wiatą grillową na ok. 60 osób, kioskiem informatycznym oraz piaszczystą plażą, 

na której można organizować mecze w plażową piłkę nożną i siatkową. W samym budynku 

znajduje się sala konferencyjna dla 50 osób, magazyn z kajakami i rowerami oraz punkt 

pomocy medycznej.  

 

Powiat w ramach realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi co roku 

przeprowadza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury 

i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

W 2022 r. przyznano dofinansowanie na 4 projekty m. in.: 39. Ogólnopolski Turniej Małych 

Form Satyrycznych w Bogatyni (Stowarzyszenie Turniej Małych Form Satyrycznych) oraz Na 

Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie (Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej 

„Kapela Pogranicze”).  

W 2021 r. dofinansowaniem wsparto 4 inicjatywy: Święta Błękitnej Niezapominajki - XI 

Przegląd Kultury Ludowej (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów „Błękitne Kamizelki”) oraz 

Jarmarku Świętego Bartłomieja (Stowarzyszenie „Królewska Dolina” – Górnołużycki 

Działoszyn).  
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Natomiast w 2020 r. dofinansowano 6 projektów: XXIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki 

Greckiej (Stowarzyszenie Greków w Polsce Delta), Powiatowe Śpiewanie – koncerty Chóru Non 

Nobis (Stowarzyszenie Chór Non Nobis), które  niestety 3 ze względu na koronowirusa nie 

odbyły się.  

 

Na terenie gmin Powiatu Zgorzeleckiego w 2020 r. funkcjonowało zgodnie z danymi GUS 26 

bibliotek (z filiami). 

 

Tabela 33: Liczba bibliotek i filii oraz wypożyczeń księgozbioru w Powiecie Zgorzeleckim  

Nazwa 

Biblioteki  

i filie 

Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz 

[wolumin] 

2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Powiat zgorzelecki 26 239 891 219 777 196 894 172 177 112 285 

Miasto Zawidów 1 6 170 5 216 4 442 4 604 4 097 

Miasto Zgorzelec 5 74 820 69 252 63 598 60 896 37 924 

Miasto i Gmina Bogatynia 4 55 315 48 921 43 429 36 514 21 747 

Miasto i Gmina Pieńsk 4 72 067 65 618 53 449 37 885 23 142 

Gmina Sulików 1 9 450 9 501 9 630 9 350 7 785 

Gmina i Miasto Węgliniec 5 13 189 12 428 13 658 14 621 12 238 

Gmina Zgorzelec 6 8 880 8 841 8 688 8 307 5 352 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

W badanym okresie liczba wypożyczeń sukcesywnie spadała z 239.891 woluminów w 2016 r. 

do 112.285 w 2020 r. Szczególnie wyraźny jest spadek w 2020 r. (o 50.000), który jednak 

związany jest z ograniczeniem funkcjonowania bibliotek w związku z obostrzeniami 

wynikającymi z epidemią koronawirusa. 

 

Turystyka 

Powiat Zgorzelecki dzięki swojemu położeniu geograficznemu oraz bardzo bogatej historii 

stanowi atrakcyjne miejsce pod względem oferty turystycznej. Na jego terenie realizowane są 

liczne projekty zmierzające do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocji 

walorów przyrodniczych. 

Jedną z takich inicjatyw jest projekt „Przygoda z Nysą” mający na celu turystyczne 

zagospodarowanie pogranicza polsko-niemieckiego w ramach programu Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia. Projekt koncentruje się na wyrównywaniu 

standardów turystycznych w Unii Europejskiej oraz na tworzeniu optymalnych warunków do 

realizacji współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju turystyki i zacieśniania kontaktów 

pomiędzy mieszkańcami współpracujących ze sobą samorządów i instytucji. Projekt zakłada 

poprawę jakości bazy turystycznej poprzez rewitalizację istniejących szlaków rowerowych, 

traktów pieszych, pieszo-rowerowych, wodnych i konnych oraz budowę nowych szlaków 

turystycznych. Podejmowane działania przyczyniają się do zmniejszania dysproporcji pomiędzy 

terenami przygranicznymi. Dzięki realizacji kolejnych etapów projektu mieszkańcy terenów 

przygranicznych oraz turyści zyskali m.in. możliwość korzystania z nowo wybudowanych tras 

rowerowych oraz z Nysy Łużyckiej jako oznakowanego szlaku wodnego.  

 

  



   
 

strona 130 

Załączniki 

Rysunek 23: Mapa atrakcji turystycznych opracowana w ramach projektu "Przygoda nad 

Nysą" 

 
Źródło: https://przygodaznysa.eu/mapa/ 

 

IV etap projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-

niemieckiego” realizuje dziewięciu partnerów: Gmina Zgorzelec, Powiat Görlitz, Gmina 

Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel e.V., Powiat Żarski, Gmina Łęknica, Miasto Zgorzelec, Gmina 

Pieńsk oraz Nadleśnictwo Lipinki. Suma dofinansowania wynosi 2.590.820 euro, a projekt 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. 

 

Przez Miasto Zgorzelec przebiega słynny szlak pielgrzymkowy św. Jakuba, prowadzący do 

katedry w Santiago de Compostela, gdzie według legendy znajduje się ciało tego apostoła. 

W samym mieście znajdują się liczne zabytki i atrakcje turystyczne i kulturalne.  

Pozostałe szlaki turystyczne przebiegające przez Powiat to: 

• Szlak grodzisk słowiańskich i średniowiecznych zamków. Trasa: Białogórze - Zawidów 

- Niedów - Bratków – Trzciniec, 

• "Worek Turoszowski" (61,5 km), 

• "Przez Stawy Parowskie" (na północny-zachód od Starego Węglińca) (22 km), 

• "Światowid" (na południowy zachód od Starego Węglińca) (16,5 km), 

• Ścieżka przyrodnicza "Torfowisko pod Węglińcem", 

• Szlak łącznikowy: Zgorzelec - Koźlice – Osiek Łużycki – Radomierzyce – Niedów,  

• Szlak łącznikowy: Studniska Dolne – Wilka, 

• Szlak łącznikowy: Bogatynia - Jasna Góra.16  

 
16 https://www.it.zgorzelec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=43  
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Charakterystyczne dla regionu są zabytkowe domy przysłupowo-zrębowe, wyróżniające się 

niepowtarzalnym stylem łużyckim oraz alzackim i wielowiekową tradycją, które oglądać można 

m. in. w Bogatyni. Innym ciekawym zabytkiem jest barokowy kościół świętego Bartłomieja 

w Działoszynie, który zachwyca pięknymi zdobieniami pochodzącymi z siedemnastego 

i osiemnastego wieku. Wyjątkowy jest też kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 

którego korzenie sięgają trzynastego wieku, a jego niezwykłość wynika z faktu że stanowił 

niegdyś jednocześnie budowlę obronną. 

Atrakcją Powiatu Zgorzeleckiego są też licznie tu występujące pałace i dworki, z których 

najbardziej imponujący charakter ma pochodząca z osiemnastego wieku barokowa rezydencja 

w Radomierzycach. W skład kompleksu wchodzi również przypałacowy park. 

 

Powiat Zgorzelecki jest także atrakcyjny pod względem przyrodniczym. Znajduje się tutaj 

znaczna ilość torfowisk takich jak stanowiące rezerwat przyrody torfowisko pod Węglińcem 

z okazami sosny błotnej. Na terenie Powiatu znajduje się też fragment Borów Dolnośląskich, 

które stanowią największy w Polsce kompleks leśny o zwartym charakterze. 

Dwie gminy z Powiatu Zgorzeleckiego: Pieńsk i Węgliniec należą do Lokalnej Grupy 

Działania Bory Dolnośląskie (z siedzibą w Żarach), która wśród swoich celów wymienia 

między innymi integrację mieszkańców oraz budowanie wspólnej tożsamości, rozwój 

współpracy transgranicznej oraz rozwój turystyki, produktów regionalnych i przedsiębiorczości 

wiejskiej. 

 

Przez Powiat przebiegają dwa szlaki rowerowe: ER-4 (Zgorzelec – Lwówek Śląski) i ER-7 

(Zgorzelec – Mirsk). 

W 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprezentował projekt 

Dolnośląskiej Cyklostrady – koncepcji szkieletu głównych dróg rowerowych w regionie 

o łącznej długości ok. 1.800 km. Projekt zakłada między innymi obsługę atrakcji turystycznych, 

połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu (w tym wraz z Zgorzelcem) i zintegrowanie 

z komunikacją zbiorową. Cyklostrada Dolnośląska w swoim założeniu ma pełnić nie tylko 

funkcję rekreacyjną, ale będzie stanowiła ważny element lokalnej sieci transportowej. 
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Rysunek 24: Projekt Dolnośląskiej Cyklostrady 

 
 
Źródło: https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-616-dolnoslaska_cyklostrada_siec_drog.html 

 

Sieć tras rowerowych tworzy 11 tras głównych, w tym 5 tras krajowych, stanowiących element 

systemu ogólnopolskiego. Przez teren Powiatu Zgorzeleckiego przebiegają odcinki dwóch tras 

o znaczeniu krajowym (zgodnie z „Koncepcją sieci głównych tras rowerowych województwa 

dolnośląskiego”): nr 6 Zgorzelec-Chełm (odcinek: 704 Via Regia) oraz nr 12 (odcinki: 701 

Dolina Nysy Łużyckiej oraz 706 Sudecki). 
 

Sport i kultura fizyczna 

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu wchodzi Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy w Zgorzelcu (MOS). Ośrodek prowadzi działalność dwukierunkową w zakresie 

szkolenia uzdolnionej młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych oraz organizacji imprez 

sportowych. 

Szkolenie młodzieży odbywa się w trzech etapach: 

• etap 1 – szkolenie wstępne (ogólnorozwojowe) – szkoły podstawowe (młodsze klasy), 

• etap 2 – szkolenie ukierunkowane - szkoły podstawowe (starsze klasy), 

• etap 3 – szkolenie sportowe i ogólnorozwojowe (szkoły ponadpodstawowe). 

Ośrodek szkoli w następujących dyscyplinach: 

https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-616-dolnoslaska_cyklostrada_siec_drog.html
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• lekkoatletyka, 

• piłka nożna, 

• piłka siatkowa, 

• koszykówka, 

• zapasy, 

• tenis stołowy, 

• tenis ziemny, 

• zajęcia  ogólnorozwojowe. 

Oprócz działalności szkoleniowej MOS jest organizatorem wszystkich imprez sportowych 

w Powiecie, które są ujęte w kalendarzu imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego 

we Wrocławiu. Organizuje również na zlecenie SZS „Dolny Śląsk” imprezy sportowe strefy 

jeleniogórskiej, finały wojewódzkie oraz ogólnopolskie.17 

Do najważniejszych wydarzeń sportowych organizowanych przez MOS należą Dolnośląskie 

Igrzyska Dzieci, Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Dolnośląska Licealiada 

Młodzieży. 

 

Placówki podległe Starostwu Powiatowemu dysponują 6 obiektami sportowymi: 

• kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, 

• hale sportowe Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu,  

• hala sportowa w Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu,  

• kompleks boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu  

• hala sportowa w SOSW w Zgorzelcu,  

• hala sportowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych.   

 

Zgodnie z danymi GUS w 2020 r. na terenie Powiatu Zgorzeleckiego funkcjonowało 41 klubów 

sportowych, których liczba w stosunku do roku 2018 spadła. 

 

Tabela 34: Liczba klubów sportowych oraz kluby sportowe na 10 tys. ludności w Powiecie 

Zgorzeleckim 

Nazwa 

Kluby 

[szt.] 

Ćwiczący 

ogółem 

[osoba] 

Sekcje 

sportowe 

Kluby 

sportowe na 

10 tys. 

ludności 

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Powiat zgorzelecki 51 41 3 193 2 380 65 51 5,7 4,6 

Miasto Zawidów 1 1 95 80 1 1 2,4 2,4 

Miasto Zgorzelec 12 9 870 675 13 10 3,9 3,0 

Miasto i Gmina Bogatynia 15 13 1 150 890 16 14 6,5 5,7 

Miasto i Gmina Pieńsk 6 4 362 215 8 5 6,6 4,4 

Gmina Sulików 2 2 99 110 5 3 3,3 3,3 

Gmina i Miasto Węgliniec 9 7 321 224 13 10 10,7 8,5 

Gmina Zgorzelec 6 5 296 186 9 8 7,1 5,8 

Województwo dolnośląskie 1 446 1 252 97 878 89 871 1 985 1 689 5,0 4,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
17 http://www.zspemilka.pl/p,286,o-nas 
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Liczba klubów na 10 tys. ludności w Powiecie Zgorzeleckim w 2020 r. wynosiła 4,6 (spadek od 

2018 r. o 0,9), co jest wartością zbliżoną do średniej dla województwa dolnośląskiego (4,3). 

Najwyższy wskaźnik odnotowano w Mieście i Gminie Bogatynia (5,7), gdzie równocześnie 

funkcjonuje największa liczba klubów (13). Najniższy jest w Mieście Zwidów (2,4). Liczba 

klubów w gminach wpływa na liczbę osób trenujących, która jest największa również w Mieście 

i Gminie Bogatynia (890 osób w 2020 r.).  

Ze względu na spadek liczby ćwiczących należy podjąć działania zachęcające mieszkańców do 

aktywności fizycznej, która w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią w ostatnim 

roku została znacznie ograniczona. 

 

W Powiecie zlokalizowana jest jedna kryta pływalnia w Centrum Sportowo Rekreacyjnym                              

w Zgorzelcu, na którą składają się dwa baseny przelewowe: duży, w kształcie litery „L” 

o pojemności 816 m3 oraz mały, prostokątny o pojemności 68 m3.18 

 

1.11. Ochrona zdrowia 

 

Na terenie Powiatu Zgorzeleckiego funkcjonują dwa szpitale: Wielospecjalistyczny Szpital 

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu oraz  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Bogatyni. 

W 2020 roku w zgorzeleckiej placówce przyjęto i hospitalizowano 34.246 pacjentów, 

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym personel pomógł 12.700 pacjentom. W poradniach 

specjalistycznych łącznie przyjęto 124.138 pacjentów, a w poradniach lekarza POZ 137.995, 

w pracowni fizjoterapii – 55.525 osobom, a dziennych świadczeń rehabilitacyjnych udzielono 

1.003 osobom.  

Stan łóżek w 2019 i 2020 roku wynosił 783 łóżka na 24 oddziały: kardiologiczny, odział 

intensywnego nadzoru kardiologicznego, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

ginekologiczno-położniczy, pediatryczny, otolaryngologiczny, pediatryczny, 

otolaryngologiczny, neurologiczny, udarowy, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób 

wewnętrznych, ZOL, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej, okulistyczny, 

SOR, psychiatryczny ogólny, ZOL psychiatryczny, leczenia uzależnień detoksykacji, 

psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, onkologiczny, radioterapii, urologiczny oraz 

neonatologiczny.   

W 2020 roku opieka zapewniona była przez 1.322-osobową kadrę, w tym: 

• 212 lekarzy,  

• 426 pielęgniarek i położnych,  

• 226 innych pracowników z wyższym wykształceniem,  

• 277 osób personelu średniego i niższego,  

• 113 pracowników obsługi,  

• 68 pracowników administracji. 

W roku poprzednim liczba lekarzy była większa o 10, pielęgniarek i położnych także o 10. Skład 

personelu średniego i niższego pomniejszył się o 10 osób. Ponadto pomoc świadczyło 112 

pracowników obsługi oraz 70 pracowników administracji. W rezultacie cały zespół liczył 1.342 

osoby, a więc o 20 pracowników więcej niż w 2020 roku.  

 
18 http://pgeturowarena.eu/inne-obiekty/basen-kryty 
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Placówka zapewnia nocną i świąteczną ambulatoryjną opiekę lekarską i pielęgniarską. 

Zorganizowany został także punkt pobrań pozwalający mieszkańcom na szybką diagnostykę. 

Na przestrzeni dwóch analizowanych lat kadra personelu nie uległa znacznej zmianie, jednak 

należy pamiętać, iż brak kadry stanowi istotny problem w zapewnieniu sprawnego 

funkcjonowania szpitali i może wpłynąć na możliwości dalszego rozwoju usług leczniczych 

w placówkach.  

 

Na przełomie roku 2019 i 2020 zmalało obłożenie łóżek liczone w dniach oraz jego 

wykorzystanie liczone w procentach. Obłożenie zmalało z 250,38 dni (2019) do 233,53 dnia w 

2020 roku, a za tym idzie wykorzystanie łóżka zmniejszone z 68,60% w 2019 do 63,81% w 

2020. Oznacza to, że liczba chorych i potrzebujących była mniejsza niż w roku poprzednim.  

W 2020 roku każdy z oddziałów szpitalnych został wyposażony w niezbędne urządzenia m.in. 

pompy, stojaki infuzyjne, aparat RTG, pulsoksymetry oraz rozprężalnię tlenu medycznego.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu, WS - SP ZOZ w Zgorzelcu zgodnie z 

ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizował  

następujące programy profilaktyki zdrowotnej: 

• Program profilaktyki chorób układu krążenia „Zdrowe serce - zdrowe życie”;  

• Program profilaktyki – rak jelita grubego, piersi i szyjki macicy; 

• Program profilaktyki raka – czerniaka; 

• Program profilaktyki cukrzycy; 

• Program profilaktyki palenia tytoniu.  

 

W Powiecie Zgorzeleckim, na terenie Miasta Bogatynia funkcjonuje również Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni (ul. Szpitalna 16) będący jednostką, 

podległą Gminie Bogatynia19. Szpital posiada oddziały: 

• chorób wewnętrznych, 

• chirurgiczny, 

• ginekologiczno-położniczy z wydzielonymi: 

o pododdziałem ginekologii, 

o pododdziałem położniczym, 

o blokiem porodowym z salą cięć cesarskich, 

• neonatologiczny, 

• pediatryczny, 

• anestezjologii i intensywnej terapii, 

• izba przyjęć, 

• blok operacyjny. 

Ponadto dla pacjentów dostępne są poradnie specjalistyczne: 

• chirurgii ogólnej, 

• urazowo-ortopedyczna, 

• ginekologiczno-położnicza, 

• otolaryngologiczna, 

• urologiczna, 

 
19 Utworzony na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy w Bogatyni Nr XXI/177/2000 z dnia 21 marca 2000 roku 
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
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• dermatologiczna, 

• alergologiczna, 

• diabetologiczna, 

• rehabilitacyjna. 

 

1.12. Pomoc społeczna i wsparcie rodziny 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są w powiecie przez Starostwo Powiatowe 

w Zgorzelcu oraz jednostki organizacyjne powiatu: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, 

2. Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie-Zdroju, 

3. Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu, 

4. Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, 

5. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych 

i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Opolnie-Zdroju, 

6. Powiatowy Ośrodek Wsparcia Typu A w Zgorzelcu (wcześniej Powiatowy Ośrodek 

Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zgorzelcu). 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu (PCPR) zgodnie z przyjętym 

statutem20 realizuje zadania własne Powiatu, a także zlecone przez administrację rządową 

z zakresu pomocy społecznej. W ramach Centrum funkcjonuje 5 zespołów odpowiedzialnych 

za poszczególne obszary: 

1. Zespół ds. świadczeń, 

2. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, 

3. Zespół ds. pomocy społecznej i wsparcia niepełnosprawnych, 

4. Zespół ds. księgowo – kadrowych, 

5. Zespół organizacyjny.21  

W 2020 r. PCPR zatrudniało 36 pracowników (spadek w porównaniu z 2019 rokiem o 5 osób). 

 

Głównym dokumentem wyznaczającym kierunki działań w zakresie polityki społecznej 

w Powiecie jest przyjęta w 2021 r. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-202722. 

 

Tabela 35: Kierunki i cele strategiczne wskazane w Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-2027 

Kierunek Cel strategiczny 

Polityka rynku pracy Poprawa warunków dla wzrostu liczby i jakości miejsc pracy 

Piecza zastępcza 

Zwiększenie ilości rodzin zastępczych w powiecie, możliwość 

umieszczania dzieci w pieczy zastępczej jak najbliżej 

dotychczasowego miejsca 

zamieszkania 

 
20 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XIX/148/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  
21 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, Uchwała Zarządu Powiatu 
Zgorzeleckiego nr 253/2017 z dnia 26 maja 2017 r. 
22 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXXI/203/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. 
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Osoby starsze i 

niepełnosprawne oraz ich 

otoczenie 

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i ich 

otoczenia 

Przemoc w rodzinie, 

przemoc rówieśnicza 

Intensyfikacja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej 

Integracja społeczna 
Inumiestensyfikacja działań na rzecz integracji mieszkańców 

powiatu 

Bezpieczeństwo Publiczne 
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie 

powiatu 

Wzmocnienie kadr pomocy 

społecznej 

Zapewnienie sprawnego wykonywania wszystkich celów 

dotyczących polityki społecznej powiatu. 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021 – 2027 

 

Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej 

Realizacja zadań w zakresie wspierania rodzin i rozwoju systemu pieczy zastępczej następuje 

poprzez: zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia opieki 

i wychowania przez rodziców, wspierania rodzin zastępczych i rozwój różnych form pieczy 

zastępczej, jak również objęcie pomocą i wsparciem w procesie usamodzielniania się 

wychowanków pieczy zastępczej i innych instytucji. 

 

W roku 2020 na terenie Powiatu Zgorzeleckiego funkcjonowało 189 rodzin zastępczych, 

w których przebywało 311 dzieci. Liczba dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej wyniosła 179. Łącznie w pieczy zastępczej w ciągu roku przebywało 490 dzieci z 

Powiatu.  

 

Tabela 36: Umieszczenia w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie 

Zgorzeleckim 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rodzinna piecza zastępcza 

Rodziny zastępcze 205 163 189 214 189 

Dzieci 345 259 310 335 311 

Rodziny utworzone w danym roku 19 20 31 28 27 

Dzieci umieszczone  w danym roku 84 76 75 66 58 

Pełnoletni pozostający w rodzinach zastępczych 35 20 20 14 18 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

Ilość dzieci umieszczonych w placówkach 37 43 65 56 86 

Ogólna liczba dzieci w placówkach 143 127 136 144 179 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie Powiatu Zgorzeleckiego za 2020 rok, Sprawozdań 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2018, 2019, 2020  oraz realizacji programów  
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Rysunek 25. Liczba dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w latach 2016-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Raportu o stanie Powiatu Zgorzeleckiego za 2020 rok, 

Sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2018, 2019, 2020  oraz realizacji 

programów 

 

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat obserwuje się wyraźną tendencję spadkową umieszczeń 

dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej: z 84 w 2016 r. do 58 w 2020 r., natomiast wzrasta liczba 

umieszczeń dzieci w pieczy instytucjonalnej: z 37 w 2016 r. do 86 w 2020 r. To niepokojąca 

tendencja biorąc pod uwagę, że piecza rodzinna stwarza dla dzieci lepsze warunki rozwoju. 

 

Porównując wskaźnik liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej na 1 tys. mieszkańców 

w poszczególnych powiatach w Polsce w roku 2020, Powiat Zgorzelecki ma najgorszy wynik 

ze wskaźnikiem 5,18. Jest to znacznie powyżej średniej krajowej,  która wynosiła 1,87 na 1 

tys. mieszkańców.  

 

W roku 2020 miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wahał się 

w przedziale od 329,00 zł do 2.807,00 zł, natomiast kwota za utrzymanie dziecka w pieczy 

instytucjonalnej w granicach od 2.798,00 do 7.045,00 zł. Biorąc zatem pod uwagę powyższą 

tendencję rosnącą, łączne wydatki ponoszone przez Powiat za dzieci w pieczy zastępczej: 

w 2016 r. wynosiły one 7.740.236,06 zł, a w 2020 r. już 11.111.663,87 zł. Powyższe statystyki 

dzieci umieszczonych na przestrzeni kilku lat, jak również stale rosnące kwoty, jednoznacznie 

pokazują, iż obszar pieczy zastępczej stanowi istotne wyzwanie dla Powiatu Zgorzeleckiego nie 

tylko z punktu widzenia społecznego, ale również finansowego.  

Sposobem na ograniczenie wydatków w tym zakresie jest dążenie do zmiany formy 

umieszczania dzieci na pieczę rodzinną, która jest relatywnie tańsza od pieczy instytucjonalnej. 

W tym celu PCPR prowadzi akcję promocyjną oraz szkolenia dla kandydatów na opiekunów 

zastępczych, których liczba zależna jest od liczby wniosków oraz możliwości. W latach 2018-

2019 rocznie przeprowadzano 2 szkolenia, natomiast w 2020 r. ze względu na obostrzenia 

tylko jedno. Skutkowało to spadkiem liczby uczestników (2018 r. – 30, 2019 r. – 37, 2020 r. – 

15), przy utrzymaniu liczby wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych (2018 r. – 3, 2019 r. – 12, 

2020 r. – 12).  

Centrum systematycznie podejmuje działania podnoszące kwalifikacje osób sprawujących 

pieczę zastępczą m.in. poprzez prowadzenie grup wsparcia oraz organizację szkoleń 
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i warsztatów: 2018 r. 3 szkolenia dla 45 osób, 2019 r. – 1 szkolenie dla 16 osób, 2020 r. – 1 

szkolenie dla 11 osób.  

W Powiecie w 2020 r. zatrudnionych było 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Mimo szerokiej kampanii promocyjnej PCPR w zakresie rodzicielstwa zastępczego 

i prowadzenia systematycznych szkoleń dla pozyskanych kandydatów, ilość tych ostatnich 

w stosunku do potrzeb jak pokazują statystyki wciąż jest niewystarczająca.  

Drugim sposobem na ograniczenie wydatków na pieczę zastępczą jest tworzenie przez Powiat 

własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, co daje realny wpływ na wysokość kosztów 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej (w przeciwieństwie do placówek zewnętrznych). 

W przypadku powierzenia prowadzenia zadania w trybie konkursu, Zarząd Powiatu ma wpływ 

na realne wydatki przyjmując harmonogram, bądź każdorazowo akceptując wnioskowane 

przez prowadzącego placówkę zmiany w ponoszonych wydatkach.  

 

W celu regulowania sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, PCPR w 2020 r. ściśle 

współpracowało z 7 ośrodkami pomocy społecznej w gminach Powiatu Zgorzeleckiego oraz 11 

OPS-ami spoza Powiatu, w których zamieszkują rodzice biologiczni dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej. 

W Powiecie Zgorzeleckim w 2020 r. funkcjonowały następujące placówki realizujące zadania 

pieczy rodzinnej: 

• Rodzinny Dom Dziecka, który zapewniał opiekę w ciągu całego roku 24  dzieciom (od 

1 stycznia do 30 września 2020 r. jako rodzina zastępcza zawodowa, a od 1 

października jako Rodzinny Dom Dziecka), 

• Dom Dziecka w Przedmościu, który zapewniał opiekę 10 dzieciom (należy do Powiatu 

Zgorzeleckiego od 2015 r. na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu 

Zgorzeleckiego a Starostą Powiatu Głogowskiego), 

• Rodzinny Dom Dziecka w Gozdnicy, który zapewniał opiekę 10 dzieciom (należy 

do Powiatu Zgorzeleckiego od kwietnia 2019 r. na mocy porozumienia pomiędzy 

Starostą Powiatu Zgorzeleckiego a Starostą Powiatu Żagańskiego). 

W 2019 r. Powiat Zgorzelecki podpisał umowę z organizacją pozarządową - Karkonoskie 

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” z siedzibą w Jeleniej Górze na 

prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci 

w Lubomierzu. Umowa ta obowiązuje od marca 2019 r. do końca 2023 r. W placówce tej 

na koniec 2020 r. przebywało 14 dzieci; w ciągu roku placówkę opuściło 9 dzieci, a 

umieszczono 10. 

W 2020 r. Powiat Zgorzelecki zlecił Fundacji Nasze Dzieci prowadzenie 2 placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Zgorzelca:  

• w placówce nr 1 w ciągu roku umieszczono 15 dzieci, 1 dziecko opuściło placówkę. Na 

koniec roku w placówce pozostawało 14 dzieci.  

• w placówce nr 2 w ciągu roku umieszczono 23 dzieci, 10 dzieci opuściło placówkę. Na 

koniec roku w placówce pozostawało 13 dzieci. 

W 2021 r. Fundacja Nasze Dzieci wypowiedziała umowę, w związku z tym Powiat Zgorzelecki 

utworzył dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie Miasta Wałbrzych i zlecił ich 

prowadzenie Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator”.  
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Na mocy Uchwały nr 52/2015 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 lipca 2015 r. PCPR 

sprawuje kontrolę nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. 

 

W 2021 r. Rada Powiatu przyjęła kolejny 3-letni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2022-202423, którego celem jest dążenie 

do zapewnienia każdemu dziecku pozbawionemu rodziców i rodzinnej opieki, trwałego 

środowiska wychowawczego oraz do stworzenia spójnego systemu pieczy zastępczej 

w Powiecie Zgorzeleckim. Cel ten realizowany będzie poprzez: 

• tworzenie warunków do powstawania nowych rodzinnych form pieczy zastępczej 

(rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka) dających szansę 

na harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową wychowanków, 

• wspieranie istniejącego systemu rodzinnej pieczy zastępczej, przeciwdziałanie 

sytuacjom kryzysowym oraz wypaleniu zawodowemu opiekunów zastępczych, 

• zwiększenie szans dzieci na powrót do środowiska rodzinnego, 

• wsparcie usamodzielnionych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej – poprawa ich sytuacji życiowej i funkcjonowania w życiu społecznym. 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W 2020 r. przyjęty został Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2021-202724, 

który za cele stawia zmniejszenie skali problemu jakim jest przemoc w rodzinie, zwiększenie 

skuteczności ochrony osób doznających przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności 

pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie.  

Wskazywane kierunki działań obejmują: 

• monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie w skali powiatu zgorzeleckiego w formie 

corocznych sprawozdań składanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej, 

• podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie,  

• podnoszenie kompetencji podmiotów zajmujących się problematyką przemocy 

w rodzinie,  

• udzielanie profesjonalnej pomocy i wielokierunkowego wsparcia osobom doznającym 

przemocy w rodzinie,  

• oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,  

• zapewnienie miejsc osobom doznającym przemocy w Ośrodkach Wsparcia oraz 

Ośrodkach Interwencji Kryzysowej,  

• zintegrowane działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację programu. 

Tabela 37: Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, w tym liczba rodzin z dziećmi 

 2017 2018 2019 

Gmina Miejska Zgorzelec  53 49 55 

w tym liczba rodzin z dziećmi  28 23 23 

 
23 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XLII/279/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.  
24 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXX/193/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 
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Gmina Wiejska Zgorzelec  17 19 13 

w tym liczba rodzin z dziećmi  10 10 9 

Gmina Miejska Zawidów  11 11 11 

w tym liczba rodzin z dziećmi  7 4 6 

Gmina Wiejska Sulików  16 12 11 

w tym liczba rodzin z dziećmi  10 8 6 

Gmina Miejsko – Wiejska Pieńsk  32 25 21 

w tym liczba rodzin z dziećmi  7 6 9 

Gmina Miejsko – Wiejska Bogatynia  60 75 92 

w tym liczba rodzin z dziećmi  32 37 49 

Gmina Wiejsko – Miejska Węgliniec  22 4 16 

w tym liczba rodzin z dziećmi  12 2 7 

Powiat Zgorzelecki  211 195 219 

w tym liczba rodzin z dziećmi 106 90 109 

Źródło: Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie 

powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 – 2027, s. 4 

 

W 2020 r. uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego przyjęty został Powiatowy program 

korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-

202725, którego założeniem jest stworzenie w Powiecie systemu działań polegających na 

powstrzymaniu przemocy. Celem programu jest: 

• powstrzymanie uczestników programu przed dalszym stosowaniem przemocy,  

• rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, 

• kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w 

rodzinie, 

• uznanie przez uczestników programu swojej odpowiedzialności za stosowanie 

przemocy,  

• zdobycie i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy 

w rodzinie,  

• uzyskanie przez uczestników programu informacji o możliwościach podejmowania 

działań terapeutycznych. 

W ramach działań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzi 

szkolenia: w 2018 r. 3 edycje dla 46 osób, w 2019 r. 2 edycje dla 22 osób i w 2020 r. 1 edycję 

dla 7 osób. 

 

Także w 2020 r. przyjęto Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych 

przemocą w rodzinie na terenie Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2021-202726, 

którego celem jest ograniczenie skali przemocy oraz skutków stosowania przemocy w Powiecie 

Zgorzeleckim. Cele szczegółowe Programu to: 

 
25 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXX/195/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 
26 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXX/194/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  
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• zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy w zakresie kompetencji 

i umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, rozwiązywania 

kryzysów, poprawy relacji interpersonalnych w rodzinach dotkniętych i zagrożonych 

przemocą domową, 

• edukacja rodziców/opiekunów w zakresie właściwych postaw rodzicielskich, metod 

i form wychowania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz konsekwencji 

stosowania przemocy wobec dzieci, 

• propagowanie pozytywnych postaw rodzicielskich i metod wychowawczych 

w społeczności lokalnej, 

• informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych przez 

instytucje i organizacje pozarządowe, 

• podwyższenie kompetencji i wiedzy służb pomocy społecznej oraz innych podmiotów 

a także synchronizowanie stosownych procedur w Powiecie, 

• ograniczenie skali przemocy i jej skutków w gronie rówieśniczym, ze szczególnym 

uwzględnieniem cyberprzemocy, 

• przełamywanie tematów tabu dot. przemocy, edukowanie społeczeństwa lokalnego, 

• pobudzenie kreatywności pracowników oświaty oraz służb pomocy społecznej, NGO 

i innych realizatorów programu, doradztwo i wsparcie w stosowaniu różnorodnych 

i niestandardowych środków przekazu w celu dotarcia do adresatów programu, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych 

Zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych realizowane przez Zespół Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie obejmują: 

• dofinansowanie zadań w obszarze: sport, kultura, rekreacja i turystyka, 

• likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  

• wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością zamieszkujących regiony słabo 

rozwinięte gospodarczo i społecznie, w dostępie do rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, 

• realizację zadań wynikających z ustawy „Karta Polaka" (pomoc repatriantom), 

• informowanie osób z niepełnosprawnością o uprawnieniach, ulgach przywilejach oraz 

możliwościach wsparcia, 

• umieszczanie w DPS osób potrzebujących, 

• kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną 

do powiatowych ośrodków wsparcia, 

• kontrolę wnioskodawców, którym udzielona została pomoc z pieniędzy PFRON, 

• nadzór nad działalnością POW, DPS oraz WTZ, 

• realizację programu wsparcia osób z niepełnosprawnością „Aktywny Samorząd".  

 

W Powiecie Zgorzeleckim działają trzy domy pomocy społecznej. 

DPS „Jutrzenka” (ul. Przechodnia 8 w Zgorzelcu) posiada 114 miejsc, w tym 38 dla osób 

starszych oraz 76 dla przewlekle i somatycznie chorych (z przewlekłymi schorzeniami 

somatycznymi układu krążenia, oddechowego, nerwowego, wegetatywnego). Mieszkańcy 
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korzystają z oferty usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających (zajęcia terapeutyczne, 

kulturalno-oświatowe, psychologiczne, rehabilitacyjne, pomoc w formie pracy socjalnej). 

DPS „Ostoja” (ul. Pułaskiego 11-13 w Zgorzelcu) posiada 72 miejsca dla osób w podeszłym 

wieku. Dom zapewnia opiekę całodobową w postaci oferty usług bytowych, opiekuńczych 

i wspomagających. Mieszkańcom zapewnia się dostęp do świadczeń medycznych, 

całkowitą opiekę pielęgnacyjną i medyczną, rehabilitację – aktywizację, zajęcia rekreacyjne 

i kulturalno-oświatowe, różnorodne formy terapeutyczne, pomoc psychologiczną i pracę 

socjalną. 

DPS „Jędrek” (ul. Narutowicza 3, Opolno Zdrój) posiada 79 miejsc i jest przeznaczony dla 

niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające i rehabilitacyjne. Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom pozwala 

mieszkańcom na realizowanie ich indywidualnych potrzeb, co wpływa pozytywnie na stan ich 

zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną.  

 

Do istotnych problemów jakie sygnalizowane są przez dyrektorów placówek należą trudności 

w rekrutowaniu nowych pracowników na różne stanowiska, co związane jest z niskimi 

wynagrodzeniami. Po podwyżkach płac jakie miały miejsce w służbie zdrowia największym 

problemem jest pozyskanie pielęgniarek. 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Typu A w Zgorzelcu (wcześniej Powiatowy Ośrodek 

Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zgorzelcu) przy ul. Pułaskiego 11-13 

posiada 20 miejsc. Jest to ośrodek dziennego pobytu o zasięgu powiatowym przeznaczony dla 

osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych, koedukacyjny. Zadaniem ośrodka jest pomoc 

osobom po przebytych kryzysach psychicznych, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 

życiowych i w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Ośrodek prowadzi też działalność 

rehabilitacyjną i terapeutyczną w celu osiągnięcia przez uczestników poprawy funkcjonowania 

w społeczeństwie i podniesienia jakości ich życia oraz powstrzymania postępującej regresji                   

w chorobie (na podstawie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego). 

Aby lepiej funkcjonować, uczestnicy są pod stałą opieką lekarską i psychologiczną oraz 

korzystają z badań psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Zgorzelcu. Celem 

codziennych zajęć w Ośrodku jest: 

• podtrzymywanie i poprawa umiejętności współżycia w grupie i umożliwienie 

nawiązywania nowych kontaktów międzyludzkich, 

• zwiększenie wiedzy uczestników i ich rodzin na temat choroby i sposobów łagodzenia 

jej skutków, 

• rozwijanie zainteresowań kulturowych, stworzenie warunków do wyciszenia 

psychicznego poprzez zapewnienie uczestnikom poczucia bezpieczeństwa w ośrodku, 

• stworzenie warunków i atmosfery do rozwoju i utrzymania kondycji fizycznej. 

 

Kolejną placówką powiatową dziennego pobytu jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla 

Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Opolnie 

Zdroju (ul. Narutowicza 2) posiadający 25 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych 

i upośledzonych umysłowo. Ośrodek oferuje usługi wspierająco-aktywizujące, pomoc 

psychologiczną, wsparcie i poradnictwo socjalne, rehabilitację społeczną, opiekę pielęgniarską 

oraz rehabilitację zdrowotną. Realizacja indywidualnego planu odbywa się w ramach zajęć 
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kulinarnych, plastycznych, komputerowych, tkacko-krawieckich, technicznych oraz poprzez 

prowadzanie treningów umiejętności samoobsługowych, zaradności życiowej, umiejętności 

społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzania czasu wolnego. Ośrodek gwarantuje 

gorący posiłek oraz transport uczestników. 

 

Na terenie Powiatu funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji 

„Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy” do których w 2020 r. uczęszczało 45 osób. 

Niepełnosprawni uczestnicy zajęć realizują program rehabilitacji zawodowej przystosowany do 

ich możliwości w 9 pracowniach tj.: odzieżowej, biurowo-komputerowej, gastronomicznej, 

rękodzieła artystycznego, fizjoterapeutycznej, stolarsko-modelarsko-dekoratorskiej, 

ceramiczno-tkacko-bukieciarskiej, rehabilitacyjno–terapeutycznej oraz ogrodniczo-

gospodarczej.  

Koszty funkcjonowania WTZ z roku na rok rosną. Pomimo coraz wyższego dofinansowania 

z PFRON (w 2018 r. - 746.820,00 zł, w 2019 r. - 814.320,00 zł, natomiast w 2020 r. już 

922.320,00 zł) konieczne jest także zwiększenie ilości środków z budżetu Powiatu (w 2018 r. 

było to 82.980,00 zł, w 2019 r. 90.480,00 zł, a w 2020 r. 102.480,00 zł).  

 

Tabela 38: Wysokość środków dla Powiatu Zgorzeleckiego z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 2018 2019 2020 

Wysokość środków przyznanych z PFRON 

w tym na 
1 630 555 zł 1 778 398 zł 2 012 458 zł 

rehabilitację społeczną 1 478 955 zł 1 633 967 zł 1 967 458 zł 

rehabilitację zawodową 151 600 zł 144 431 zł 45 000 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w latach 2018, 2019, 2020 oraz realizacji programów  

 

Co roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznaje na podstawie 

algorytmu środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wysokość 

dofinansowania z roku na rok ulega zwiększeniu i zdecydowana większość przyznanej kwoty 

przeznaczona jest na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. 

 

Placówki pomocy społecznej skoncentrowane są zatem głownie w Zgorzelcu (4) oraz Bogatyni 

(1).  

 

PCPR realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany z pieniędzy PFRON. 

W jego ramach osoby niepełnosprawne mogły ubiegać się o pomoc w: 

• zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, 

• uzyskaniu prawa jazdy kat. B, 

• zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów wraz z oprogramowaniem oraz 

przeszkoleniu z ich obsługi, 

• utrzymaniu sprawności technicznej sprzętu elektronicznego, 

• zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

• utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

• zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

• utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, 
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• zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego, 

• utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, 

• uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

W 2020 r. na w/w dofinansowania złożono 46 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 

34 osoby na kwotę 192.883 zł, natomiast w 2019 r. złożono 45 wniosków na kwotę 267.376,80 

zł, z czego dofinansowanie otrzymało 41 osób na kwotę 190.698 zł.   

 

1.13. Społeczeństwo obywatelskie 

 

W Powiecie Zgorzeleckim w 2021 r. zarejestrowanych było 26 aktywnych stowarzyszeń 

zwykłych27. Jednocześnie w ewidencji Starosty Zgorzeleckiego na koniec 2021 r. 

zarejestrowanych było 419 organizacji pozarządowych: 

• Miasto Zgorzelec – 172 organizacje, 

• Gmina Zgorzelec – 42 organizacji, 

• Miasto i Gmina Bogatynia – 98 organizacji, 

• Gmina Sulików – 23 organizacji, 

• Miasto i Gmina Pieńsk – 36 organizacji, 

• Gmina i Miasto Węgliniec – 38 organizacji, 

• Miasto Zawidów – 10 organizacji28.  

Są to organizacje prowadzące działalność w zakresie sportu, oświaty, kulturalnym, religii, 

ekologii. Do ich głównych zadań należy wsparcie działań z zakresu upowszechnienia kultury 

fizycznej i sportu, kultury, sztuki, oświaty, promocji zdrowego trybu życia czy dziedzictwa 

narodowego. Organizacje te, dla realizacji swoich celów statutowych, współpracują zarówno z 

Powiatem Zgorzeleckim, jak i poszczególnymi gminami. Ponadto, ze względu na przygraniczne 

położenie, na terenie Powiatu działają organizacje wspierające współpracę międzynarodową 

np. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Bogatyni, Stowarzyszenie 

„Aktywistki z Pogranicza” (Bogatynia), Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku 

(Zgorzelec) oraz „Via Regia” – Międzynarodowy Dialog (Zgorzelec). 

 

Wykres poniżej przedstawia liczbę fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 

przypadających na 1 tys. mieszkańców w poszczególnych gminach Powiatu Zgorzeleckiego. Na 

jego podstawie można zauważyć, że w 2021 r. największą wartość przyjął on dla Miasta 

Zgorzelec (5,8), Gminy Zgorzelec (4,9) oraz Gminy i Miasta Węgliniec (4,6). Jednocześnie 

najmniej stowarzyszeń w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zarejestrowanych było na terenie 

Miasta Zawidów (2,4), czyli ponad 2-krotnie mniej niż w charakteryzującym się najlepszym 

wynikiem Mieście Zgorzelec. Średnia wartość tego wskaźnika w 2021 r. dla Powiatu wyniosła 

4,7 (przy średniej dla województwa 2,4).  

  

  

 
27 Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Powiatu Zgorzeleckiego, https://bip-
api.powiat.zgorzelec.pl/api/attachments/2499,  stan na 05.05.2022 r. 
28 Wykaz organizacji pozarządowych powiatu zgorzeleckiego, https://bip-
api.powiat.zgorzelec.pl/api/attachments/2498, stan na 05.05.2022 r. 

https://bip-api.powiat.zgorzelec.pl/api/attachments/2499
https://bip-api.powiat.zgorzelec.pl/api/attachments/2499
https://bip-api.powiat.zgorzelec.pl/api/attachments/2498
https://bip-api.powiat.zgorzelec.pl/api/attachments/2498
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Wykres 14: Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne przypadające na 1 tys. 

mieszkańców w 2021 r. w gminach Powiatu Zgorzeleckiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Zgorze lcu 

 

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Zgorzeleckim określają roczne 

programy współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

uprawnionymi podmiotami. Nadrzędnym celem programów jest: 

• budowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 

• kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym;  

• rozwijanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną i organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami; 

• skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych; 

• wspólna realizacja zadań publicznych.  

Z kolei celami szczegółowymi programu są:  

1) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych powiatu, a także innych 

zadań na rzecz lokalnego społeczeństwa, wynikających z przepisów prawa, poprzez 

włączanie w ich realizację organizacji pozarządowych i innych uprawnionych 

podmiotów;  

2) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwianie organizacjom 

pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, indywidualnego występowania 

z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych prowadzonych przez 

powiat;  

3) umacnianie lokalnych działań, tworzenie warunków dla powstawania oddolnych 

inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;  

4) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej 

w powiecie.  

Ponadto w roku 2019 Powiat Zgorzelecki w związku z potrzebą wyłonienia organizacji 

pozarządowej do prowadzenia domu dziecka i z uwagi na kilkuletni charakter tego zadania, 

przyjął Wieloletni program współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi 
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oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-202329, 

który rozszerzył zakres tej współpracy o takie obszary zadaniowe jak:  

• wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  

• prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,  

• upowszechnianie Ochrony Praw Konsumenta,  

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  

• ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.  

Środki przeznaczone na realizację tego programu w latach 2019-2024 zostały określone 

w wysokości 10.598.878,00 zł30, przy czym w 2021 r. wyniosły 2.285.180,00 zł. 

 

Wsparcie organizacji pozarządowych odbywa się w formie finansowej lub pozafinansowej. 

Powiat udziela organizacjom dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert 

lub składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Poniższa tabela przedstawia wysokość dofinansowania w ostatnich latach: 

 

Tabela 39: Wysokość wsparcia organizacji pozarządowych z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego 

 2018 2019 2020 

wnioski kwota wnioski kwota wnioski kwota 

Konkurs ofert 40 119 980,00 zł 34 143 060,00 zł 25 46 609,42 zł 

Tryb art. 19a 8 30 000,00 zł 13 30 000,00 zł 5 15 000,00 zł 

Źródło: Raport o stanie Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2018, 2019, 2020  

 

Duży spadek wartości dofinansowania w 2020 r. związany był z pogarszającą się sytuacją 

finansową powiatu spowodowaną uszczupleniem dochodów na skutek mniejszych wpływów 

z podatku PIT i CIT. W roku 2020 działalność organizacji została ograniczona z uwagi 

na wprowadzone restrykcyjne obostrzenia wywołanymi epidemią koronawirusa. Analizując 

obszary działalności organizacji, które otrzymały dofinansowanie, należy stwierdzić, że głównie 

jest to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz kultura i sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego. 

W ramach Wieloletniego programu od 2019 r. w procedurze konkursowej wyłaniana jest 

organizacja do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 

czternaściorga dzieci. w 2019 r. wartość dotacji wyniosła 532.243,83 zł, natomiast w 2020 r. 

już 1.314.7727,23 zł. 

Wsparcie pozafinansowe obejmuje z kolei informowane o możliwościach pozyskiwania środków 

finansowych z innych źródeł, szkoleniach organizowanych przez urzędy i instytucje lub inne 

organizacje pozarządowe, udział w konsultacjach społecznych, udostępnianie strony 

internetowej Starostwa, oraz aktualizowanie bazy danych o organizacjach zamieszczonej 

w Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych. 

 

 
29 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr VI/43/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.  
30 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXXII/221/2021 z dnia 14 maja 2021 r. 
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W Powiecie Zgorzeleckim działa Powiatowa Rada Pożytku Publicznego.31 Rada stanowi ciało 

doradczo-konsultacyjne, a w jej skład wchodzi 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu. 

 

1.14. Otoczenie powiatu i współpraca samorządowa i międzynarodowa 

  

Powiat Zgorzelecki jest członkiem Związku Powiatów Polskich, którego celem jest 

wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów 

powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 

powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie 

rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem statutowym Związku Powiatów Polskich jest również 

prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, 

naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 

środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 

 

Powiat Zgorzelecki należy również do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, 

którego główną ideą jest podjęcie wspólnych inicjatyw samorządowych w celu utworzenia 

numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji 

budynków i lokali, przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej 

mapy zasadniczej, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz 

informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku.  

 

Ze względu na swoje przygraniczne położenie Powiat Zgorzelecki prowadzi intensywną 

współpracę partnerską z Powiatem Görlitz (Niemcy) szczególnie w ramach Euroregionu 

Nysa. 

Rysunek 26: Euroregion Nysa 

 
Źródło: http://www.euroregion-nysa.eu/mapa  

 
31 Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr L/347/2010 z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

http://www.euroregion-nysa.eu/mapa
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Euroregion utworzony został w 1991 r. i obejmuje trzy obszary przygraniczne położone 

w środkowej Europie, u styku granic Polski (tereny Sudetów Zachodnich oraz powiat żarski), 

Czech (tereny Sudetów Zachodnich oraz region Usti nad Łabą: powiaty Krásná Lípa, Česká 

Lípa, Liberec, Jablonec nad Nysą i Semily) i Niemiec (od Gór Łużyckich i Pogórza Łużyckiego 

na północ obejmując także Łużyce Dolne, powiaty Löbau – Żytawa, Budziszyn, Kamenz, Łużyce 

Górne – Dolny Śląsk). 

Celem euroregionu jest poprawa standardu życia mieszkańców, rozwój gospodarczy, poprawa 

stanu środowiska przyrodniczego „Czarnego trójkąta Europy”, budowa przejść granicznych 

oraz ochrona Gór Izerskich zagrożonych wyniszczającym działaniem kwaśnych deszczy. 

W ramach Euroregionu funkcjonuje Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, 

którego członkiem jest Powiat Zgorzelecki. 

 

Wiele wspólnych inicjatyw dofinansowanych było ze środków Programu Współpracy Interreg 

Polska-Saksonia 2014-2020 (obecnie przygotowywana jest edycja 2021-2027 z zaplanowanym 

budżetem w wysokości 60,27 mln euro). 

Wśród licznych inicjatyw i projektów mających na celu integrację mieszkańców obu jednostek 

wymienić można projekt „Poznaj swojego sąsiada – obchody 20–lecia Powiatu Zgorzeleckiego” 

realizowany w 2019 r. w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. 

Projekt zakładał przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych (dwujęzyczny film 

prezentujący atrakcje turystyczne i obiekty zabytkowe na terenie 7 gmin należących do 

Powiatu Zgorzeleckiego, dwujęzyczny folder promujący walory kulturowe i przyrodniczo-

turystyczne oraz dwujęzyczna wystawa objazdowa dotycząca 20-lecia Powiatu) 

mających  prowadzić do m.in. intensyfikacji współpracy partnerskiej Powiatu Zgorzeleckiego 

i Powiatu Görlitz.  

Inne inicjatywy transgraniczne dofinansowane w ramach Funduszu Małych Projektów Polska 

– Saksonia 2014-2020 to m. in.: „Święto plonów, ludowe obrzędy i tradycje na pograniczu 

polsko-saksońskim”, „Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie 

przygranicznym”, „Biesiada Górnołużycka”, „Promocja bez granic”, „Gramy i malujemy we 

wspólnej Europie” oraz „Współpraca i komunikacja transgraniczna z wykorzystaniem metod 

alternatywnych i wspomagających”. 

 

Kolejna edycja Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 obejmować 

będzie następujące priorytety: 

• Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian 

klimatu 

o Cel szczegółowy 2.4: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu 

i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, 

a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego, 

• Priorytet 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę 

o Cel szczegółowy 4.2: poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług 

sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia 

się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym 

poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość 

oraz online, 
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o Cel szczegółowy 4.6: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki 

w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych, 

• Priorytet 3: Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji 

o Cel szczegółowy Interreg „Lepsze zarządzanie współpracą”, 6.6 Inne działania 

wspierające lepsze zarządzanie współpracą.32 

 

Rysunek 27: Obszar wsparcia w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 

2021-2027 

 
Źródło: https://pl.plsn.eu/pl_PL/program-2021-2027 

 

1.15. Bezpieczeństwo publiczne 

 

Zadaniami Powiatu są między innymi: utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, jak również działania 

w obszarze obronności. 

 

Przestępczość  

Teren Powiatu Zgorzeleckiego jest podległy Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Na 

strukturę organizacyjną KPP składają się:  

• wydział kryminalny,  

• wydział prewencji,  

• wydział ruchu drogowego,  

 
32 https://pl.plsn.eu/pl_PL/program-2021-2027 
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• wydział wspomagający 

• zespół kadr i szkoleń,  

• zespół kontroli,  

• Posterunek Policji w Zawidowie,  

• Komisariat Policji w Bogatyni, w tym Referat Kryminalny, Referat Prewencji oraz rewir 

dzielnicowych,  

• Komisariat Policji w Pieńsku, w tym Referat Kryminalny, rewir dzielnicowych oraz 

Zespół Wspomagający,  

• Posterunek Policji w Węglińcu. 

 

Dominującą grupą popełnianych przestępstw w obszarze Powiatu Zgorzeleckiego są 

przestępstwa przeciwko mieniu, a więc kradzieże oraz zniszczenia. W 2021 roku odnotowano 

624 tego typu postępowań, o 41 mniej niż w roku poprzednim. W kategorii bójek i pobić 

wszczęto 11 postępowań, o 3 mniej niż w roku poprzednim. Wzrosła jednak liczba przestępstw 

rodzaju „uszczerbek na zdrowiu” – 21, o 2 więcej niż w 2020 roku.  

Liczba przestępstw popełnianych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego jest największa spośród 

grupy porównawczej, jaką są powiaty sąsiadujące i w porównaniu z rokiem 2017 wykazuje 

tendencję wzrostową. Na przestrzeni analizowanych lat liczba przestępstw ogółem wzrosła 

z 2.845 w 2017 roku do 3.443 przestępstw w 2021. Z kolei przestępstwa o charakterze 

kryminalnym nieznacznie zmalały z poziomu 2.155 w 2017 roku do 2.128 w roku 2021. Warto 

zauważyć, że sytuacja ta pogorszyła się biorąc pod uwagę ogólny wskaźnik dla województwa 

dolnośląskiego. 

  

Tabela 40: Liczba przestępstw ogółem oraz przestępstw kryminalnych w Powiecie 

Zgorzeleckim i grupie porównawczej 

Nazwa 

ogółem o charakterze kryminalnym 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Województwo 

dolnośląskie 

72 

858 

74 

726 

77 

609 

74 

802 

81 

800 

51 

982 

53 

615 

54 

714 

52 

975 

55 

267 

Powiat bolesławiecki 
2 645 2 808 2 636 2 589 3 123 2 009 2 265 1 998 1 986 2 190 

Powiat lubański 
1 251 1 331 1 100 1 281 1 715 998 1 004 846 893 1 260 

Powiat zgorzelecki 
2 845 2 464 3 310 3 464 3 443 2 155 1 851 2 343 2 312 2 128 

Powiat żagański (lubuskie) 
1 703 2 305 2 338 2 079 2 488 1 229 1 695 1 779 1 600 1 626 

Powiat żarski (lubuskie) 
2 473 1 875 2 530 2 227 2 376 1 298 1 342 1 641 1 580 1 465 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

  

W 2021 roku w Powiecie Zgorzeleckim Komenda Powiatowa Policji wszczęła ogólnie 2.856 

postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 3.510 przestępstw i 149 czynów 

karalnych popełnionych przez nieletnich.  

W analizowanym okresie w Powiecie Zgorzeleckim nieznacznie podniósł się wskaźnik 

wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję ogółem – o 3,9% 

oraz wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję o charakterze 
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kryminalnym – o 0,2%. Dynamika wzrostu, jak i same wartości są zbliżone do wartości dla 

grupy porównawczej. Przedstawione wyniki jednoznacznie wskazują na problem 

przestępczości, którego natężenie na terenie Powiatu Zgorzeleckiego stale wiąże się z 

niezwykle istotnym i newralgicznym obszarem pomocy społecznej, które w konkluzji wymagają  

głębokiej analizy sytuacji, ustaleniu dalszych czynników ryzyka oraz podjęcia pilnych działań 

zaradczych 
 

W 2021 r. w kategorii siedmiu podstawowych przestępstw kryminalnych wszczęto 1.180 

postępowań, tj. o 74 mniej niż w roku 2020, uzyskując tym samym dynamikę na poziomie 

94%. Jednocześnie stwierdzono 1.344 czyny, ze wskaźnikiem wykrywalności na poziomie 

40,5%.  

 

Tabela poniżej przedstawia wskaźnik przestępstw ogółem na 1 tys. mieszkańców w powiatach 

województwa dolnośląskiego w 2021 roku. Powiat Zgorzelecki charakteryzuje się najwyższą 

przestępczością wśród analizowanych jednostek – 39,18 przestępstw na 1000 mieszkańców. 

Najniższą zaś – Powiat Milicki – 13,7 przestępstw na 1000 mieszkańców. Średnia dla kraju to 

21,51 przestępstw na 1000 mieszkańców, a dla województwa dolnośląskiego 28,36 – a więc 

są one dużo niższe, niż wynik jaki odnotowano dla Powiatu Zgorzeleckiego. 

  

Tabela 41. Przestępstwa ogółem na 1 tys. mieszkańców w województwie dolnośląskim w 

2021 roku 

Nazwa jednostki terytorialnej L czb  m  szk ńc w P z stępstw  og ł m    1 tys. 

Powiat zgorzelecki 87887 39,18 

Pow  t bo  sł w  ck  89574 34,87 

Powiat polkowicki 62882 32,74 

Pow  t  ub ńsk  105637 32,55 

Pow  t  ub ńsk  53488 32,06 

Pow  t  w w ck  45359 31,81 

Pow  t g  owsk  34362 31,75 

Pow  t głogowsk  88189 28,76 

Pow  t złoto yjsk  42766 28,04 

Powiat jaworski 49457 28,02 

Powiat karkonoski 63004 27,03 

Pow  t k m    og  sk  42516 25 

Pow  t św d  ck  155255 24,41 

Powiat oł wsk  76670 23,79 

Pow  t kłodzk  155075 22,31 

Powiat legnicki 55026 21,32 

Pow  t w ocł wsk  158755 20,9 

Pow  t w łb zysk  54752 20,71 

Pow  t wołowsk  46455 20,17 

Pow  t ś  dzk  55849 20 

Pow  t st z   ńsk  43048 19,05 

Powiat trzebnicki 85242 17,51 

Pow  t o  ś  ck  107182 17,45 

Pow  t dz   żo  owsk  99340 17,2 
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Pow  t ząbkow ck  63629 16,03 

Powiat milicki 36702 13,7 

POLSKA 38162224 21,51 

DOLNOŚLĄSKIE 2884011 28,36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego. 

 

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz realizacji zadań określonych 

w Ustawach w zakresie Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 

2021-2024 pn.: „Bezpieczny Powiat Zgorzelecki” zakłada, że jednym z priorytetów KPP w 

Zgorzelcu będzie zahamowanie niekorzystnej wzrostowej tendencji w podstawowych 

kategoriach przestępstw kryminalnych, a przede wszystkim w kradzieżach i włamaniach 

poprzez poprawną dyslokację służb opartą na posiadanych siłach i środkach. Kolejnym 

priorytetem jest także dążenie do zwiększenia efektywności w ujawnianiu przestępstw 

gospodarczych oraz korupcyjnych.  

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

Liczba zdarzeń na drogach w Powiecie Zgorzeleckim ulegała wahaniom na przestrzeni 2016-

2021 roku. Porównując lata 2016 oraz 2021 należy podkreślić znaczący wzrost liczby 

wypadków ze skutkiem śmiertelnym (o 325%) oraz ofiar (o 325%). W badanym okresie liczba 

wypadków drogowych wrosła do 2019 r. osiągając poziom 55, natomiast w 2020 spadła, co 

może być wynikiem ograniczeń w przemieszczaniu się wprowadzonych w związku 

z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. 

 

Tabela 42: Zdarzenia na drogach Powiatu Zgorzeleckiego w latach 2016-2021 

Rok Wypadki 

Wypadki ze 

skutkiem 

śmiertelnym 

Zabici Ranni Kolizje 

2016 32 4 4 35 1 394 

2017 48 13 14 43 1 535 

2018 37 10 11 37 1 616 

2019 55 13 14 53 1 717 

2020 47 10 14 49 1 198 

2021 44 13 13 45 1 431 

Źródło: Roczne sprawozdanie z działalności policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2021 roku 

 

Liczba wypadków na 100 tys. mieszkańców w Powiecie Zgorzeleckim w 2020 roku (52,9) była 

nieco niższa niż średnia dla województwa dolnośląskiego (54,4). Także na tle powiatów 

referencyjnych Powiat plasuje się na średniej pozycji.  

 

Tabela 43: Wypadki drogowe i ofiary śmiertelne w Powiecie Zgorzeleckim 

Nazwa 

Wypadki drogowe na 100 tys. 

ludności 

Ofiary śmiertelne na 100 tys. 

ludności 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Województwo dolnośląskie 80,0 75,2 74,0 66,5 54,4 7,78 7,55 7,00 7,41 5,69 
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Powiat bolesławiecki 93,1 57,6 69,9 58,8 61,1 12,20 12,19 7,76 21,09 11,11 

Powiat lubański 39,7 41,7 34,7 51,4 33,3 5,42 12,71 3,65 3,67 3,70 

Powiat zgorzelecki 33,9 52,8 42,1 60,3 52,9 4,37 15,40 12,19 15,62 15,77 

Powiat żagański 60,6 64,7 75,2 44,1 61,0 17,32 8,71 8,77 1,26 8,90 

Powiat żarski 51,1 55,4 72,1 68,4 34,4 3,06 8,20 11,32 11,40 3,13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS  

 

Powiat Zgorzelecki charakteryzuje bardzo wysoki wskaźnik ofiar śmiertelnych na 100 tys. 

mieszkańców, który w 2020 r. wynosił 15,77. Jest on dużo wyższy niż średnia dla województwa 

dolnośląskiego (5,69) i najwyższy wśród grupy porównawczej. Przyczynami powstawania 

zagrożeń w ruchu drogowym jest częstokroć nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, 

stale rosnąca liczba pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach Powiatu oraz 

stopniowa degradacja technicznego stanu nawierzchni drogowych. Warto wspomnieć tu także 

o autostradzie, która również wpływa na zwiększony ruch, oraz zwiększone ilości wypadków 

drogowych. 
  

Ochrona przeciwpożarowa 

 

Powiat Zgorzelecki może się pochwalić mocnymi strukturami czuwającym nad ochroną 

przeciwpożarową mieszkańców powiatu i ich mienia. Do głównym jednostek zawodowych 

należy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Placówka zatrudnia 102 

osoby, w tym 6 cywili.  

Na obszarze Powiatu zlokalizowanych jest 27 jednostek OSP, z czego 9 z nich należy do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,  

Tabela poniżej przedstawia wszystkie jednostki OSP z Powiatu Zgorzeleckiego wraz 

z informacją o ujęciu w KSRG.  

 

Tabela 44: Jednostki OSP z terenu Powiatu Zgorzeleckiego 

Nazwa jednostki Lokalizacja 

Ujęcie w 

Krajowym 

Systemie 

Ratowniczo-

Gaśniczym  

Gmina Zgorzelec 

OSP Trójca  59-900 Trójca 19a tak 

OSP Studniska Dolne  59-975 Studniska Dolne 78 tak 

OSP Radomierzyce  59-900 Radomierzyce 14a tak 

OSP Sławnikowice  59-900 Sławnikowice nie  

OSP Gronów  59-900 Gronów nie 

Gmina Pieńsk 

OSP Pieńsk  59-930 Pieńsk ul. Kościuszki 14 tak 

OSP Bielawa Dolna  59-930 Bielawa Dolna nie 

OSP Bielawa Góra 59-930 Bielawa Górna nie  

OSP Żarki Średnie  59-930 Żarki Średnie nie 

OSP Dłużyna Dolna  59-930 Dłużyna Dolna nie 
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Gmina Węgliniec 

OSP Węgliniec  59-940 Węgliniec, Plan Wolności 1 tak 

OSP Czerwona Woda 59-940 Czerwona Woda ul. 3-go Maja4 tak 

OSP Stary Węgliniec  59-940 Stary Węgliniec nie 

OSP Jagodzin  59-940 Jagodzin nie 

OSP Ruszów  59-950 Ruszów, ul. Żagańska 19 tak 

Gmina Bogatynia  

OSP Sieniawka  59-921 Sieniawka ul. Rolnicza 1b tak 

OSP Bogatynia  59-920 Bogatynia ul. Pocztowa 2 tak 

OSP Kopaczów  59-921 Kopaczów nie 

OSP Porajów  59-921 Porajów nie 

OSP Działoszyn  59-921 Działoszyn nie 

Gmina Zawidów 

OSP Zawidów 59-970 Zawidów nie 

Gmina Sulików 

OSP Sulików  59-975 Sulików nie 

OSP Miedziana  59-975 Miedziana nie 

OSP Mikułowa  59-975 Mikułowa  nie 

OSP Bierna  59-975 Bierna nie 

OSP Stary Zawidów  59-975 Stary Zawidów nie 

OSP Radzimów 59-930 Radzimów Dolny nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu  

 

Liczba interwencji na terenie Powiatu Zgorzeleckiego uległa zmniejszeniu w 2021 r. o blisko 

17% w porównaniu do roku poprzedniego. Głównie akcje dotyczą miejscowych zagrożeń. 

Uszczegółowiając dane zauważa się większą liczbę pożarów w marcu i kwietniu, co 

spowodowane jest przeważnie pożarami nieużytkowanych powierzchni rolnych oraz 

wypalaniem suchych traw. Natomiast najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowano w lipcu 

i w sierpniu. Przyczyną takiej sytuacji były silne wiatry łamiące drzewa oraz znaczny wzrost 

interwencji związanych z zagrożeniami skupiania się niebezpiecznych owadów np. szerszeni.  

W ostatnich latach charakterystycznym zjawiskiem stał się wzrost wyjazdów związany 

z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń w okresie grzewczym. W ramach poprawy 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów budowlanych KP PSP ściśle współpracuje 

z Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu. 

 

Tabela 45: Zdarzenia z udziałem PSP i OSP 

Rodzaj interwencji 2019 2020 2021 

Pożary 917 952 732 

Miejscowe zagrożenia 1 050 1 220 1 072 

Alarmy fałszywe 114 126 126 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie 

Powiatu Zgorzeleckiego za 2021 r.  
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W 2021 roku najwięcej wyjazdów odnotowano dla OSP w Pieńsku (162), Studniskach Dolnych 

(144), Węglińcu (135), Sieniawce (103) oraz Trójcy (100). 

 

Straż graniczna  

 

Na terenie Powiatu umiejscowiona jest Graniczna Placówka Straży, która wchodzi w struktury 

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Realizacja zadań odbywa się w strukturze 

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Placówka Straży 

Granicznej w Zgorzelcu realizuje swoje zadania na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej na 

szlakach komunikacyjnych. 

 

Wśród głównych zagrożeń występujących na obszarze służbowej odpowiedzialności Placówki 

Straży Granicznej w Zgorzelcu należą między innymi: migracja obywateli państw trzecich, 

pobyt na terenie kraju bez wymaganych dokumentów, przemyt narkotyków, dzieł sztuki czy 

amunicji oraz podrabianie i sprzedaż dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy 

państwowej.  

 

Ponadto od 2010 roku prowadzona jest międzynarodowa współpraca policyjna w ramach tzw. 

Dolnośląsko-saksońskiej grupy operacyjnej „Nysa”. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w 

jej skład wchodzą funkcjonariusze policji dolnośląskiej i saksońskiej z pionu służby kryminalnej 

Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz Dyrekcji Policji Görlitz. Służba prowadzona jest 

zarówno po stronie województwa dolnośląskiego jak i Saksonii. Grupa zajmuje się m.in. 

zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, przestępczości narkotykowej oraz działaniami 

poszukiwawczymi. 

 

Zarządzanie Kryzysowe 

Zgodnie z przepisami Starosta jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego 

na obszarze Powiatu, kieruje działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, 

reagowaniem oraz usuwaniem skutków zagrożeń. Zadania z wyżej wymienionego zakresu 

realizowane są przy pomocy powiatowej administracji zespolonej jednostek organizacyjnych 

Powiatu Zgorzeleckiego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku.  

W celu ujednolicenia procedur w wyżej wymienionym zakresie jak również usystematyzowania 

schematu działań opracowano Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, który jest 

systematycznie aktualizowany. 

Ponadto kwestie bezpieczeństwa w Powiecie Zgorzeleckim regulowane są przez szereg 

dokumentów o charakterze długookresowym bądź rocznym. W 2021 r. obowiązywały: 

• Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, 

• Plan Akcji Kurierskiej Powiatu Zgorzeleckiego, 

• Plan Szkolenia Obronnego dla Powiatu Zgorzeleckiego, 

• Plan działania w zakresie obrony cywilnej Powiatu Zgorzeleckiego na 2021 rok, 

• Plan zasadniczych przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie 

Zgorzeleckim w 2021 roku, 

• Plan szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej 

i ochrony ludności Powiatu Zgorzeleckiego na 2021 rok, 
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• Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Zgorzeleckiego w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

• Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią, 

• Plan Dystrybucji i Podawania Tabletek Jodku Potasu na Wypadek Zdarzenia 

Radiacyjnego. 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia przepływ informacji 

na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wykonuje odpowiednio zadania, o których mowa 

w art. 16 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym:  

• pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego;  

• współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności;  

• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;  

• współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 

i humanitarne;  

• dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;  

• realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państw 

 

Organem doradczym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Powiatowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego, do którego obowiązków należy: 

• ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ bezpieczeństwo 

publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

• przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących 

wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania 

kryzysowego; 

• przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; 

• opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego. 

Posiedzenia Zespołu odbywają się w razie pojawienia się lub wystąpienia zagrożenia (sytuacji 

kryzysowej), także w zależności od potrzeb. 

 

Wykorzystując potencjał terytorialnej bliskości Powiatu z państwami przygranicznymi,  

działania w zakresie zarządzania kryzysowego są także realizowane we współpracy 

z partnerskim Powiatem Görlitz. W 2018 r.  realizowano projekt „Transgraniczne 

zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych” w ramach Priorytetu IV 

Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Programu Współpracy INTERREG Polska- 

Saksonia 2014-2020. Głównym celem projektu była poprawa ochrony ludności w regionie 

przygranicznym w przypadku powodzi lub innych zagrożeń. Działania przewidziane do realizacji 

to np.: analiza potencjalnych zagrożeń w polskiej i niemieckiej części obszaru objętej 

projektem, koncepcje i stworzenie programu do transgranicznej wymiany informacji 

o zagrożeniach, transgraniczna integracja danych dotyczących współdziałania w sytuacjach 

kryzysowych, transgraniczne ćwiczenia w zakresie obsługi programu do wymiany informacji 

oraz promocja i rozpowszechnianie wyników. 
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W zakresie zdrowia publicznego nadzór nad bezpieczeństwem prowadzony jest przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgorzelcu. Analizą i oceną zagrożeń chorób 

zakaźnych u zwierząt zajmuje się Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu, a nad 

bezpieczeństwem obiektów budowlanych czuwa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

w Zgorzelcu. 

Wśród najbardziej zagrożonych obszarów wyróżnia się: 

• zalewowe dorzecze Nysy Łużyckiej – ze względu na występujące powodzie oraz 

podtopienia; 

• szlaki komunikacyjne – ze względu na przewożenie toksycznych środków 

przemysłowych; 

• granica państwowa – ze względu na wykorzystanie jej jako kanał przerzutowy 

nielegalnych imigrantów czy narkotyków; 

• kompleksy zajmujące się wydobywaniem węgla brunatnego i produkcji energii 

elektrycznej – ze względu na zanieczyszczenie powietrza i środowiska.  

  

1.16. Stan finansów samorządowych 

 

Struktura dochodów i wydatków 

W latach 2016-2020 dochody Powiatu Zgorzeleckiego corocznie się zwiększały z poziomu 88,8 

mln zł w 2016 roku do 110,6 mln zł w 2020 roku. Największy wzrost nastąpił w 2018 roku, 

kiedy to dochody zwiększyły się o prawie 7 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Tendencję wzrostową miały również wydatki Powiatu, które w latach 2017-2019 przewyższyły 

dochody budżetu, co skutkowało ujemnym wynikiem finansowym.  

 

Wykres 15: Wykonanie budżetu Powiatu Zgorzeleckiego w latach 2016-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się wskaźników finansowych Powiatu Zgorzeleckiego 

w latach 2016-2020. Wynika z niej, że od 2018 roku następuje pogorszenie struktury 

dochodów ze względu na zmniejszające się wpływy z podatków centralnych. Przekłada się to 

na zmniejszenie się samodzielności finansowej jednostki, co ma wpływ na ograniczenie jej 
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zdolności inwestycyjnej oraz kredytowej. Od 2018 roku nastąpiło zmniejszenie się udziału 

dochodów własnych w dochodach ogółem z poziomu 47,8% do poziomu 42,1% w 2020 roku 

(niższego w porównaniu z 2016 rokiem). Miało na to wpływ przede wszystkim zmniejszenie się 

udziału dochodów z PIT i CIT w dochodach ogółem na skutek wprowadzenia zmian 

podatkowych oraz ograniczenia działalności inwestycyjnej ze względu na pandemię COVID-19. 

Zmniejszyło to potencjał inwestycyjny jednostki, gdzie od 2018 roku udział wydatków 

majątkowych w budżecie spadł z 8,5% do 3,3%. Wciąż jednak jest to sytuacja bardziej 

korzystna porównując strukturę dochodów z innymi powiatami. W 2020 roku średni udział 

dochodów własnych w dochodach ogółem dla powiatów województwa dolnośląskiego był na 

poziomie 41,4% (o 0,67 p. proc. mniej niż w Powiecie Zgorzeleckim). Należy jednak brać pod 

uwagę aktualną tendencję, która wskazuje, że w kolejnych latach sytuacja ta może się 

pogorszyć. 

Zwiększa się z kolei udział dotacji i subwencji z budżetu państwa, co powoduje zwiększanie się 

ogólnych dochodów Powiatu. Od 2016 do 2020 roku dochody ogółem na mieszkańca wzrosły 

o 276,33 zł, z kolei dochody własne o 92,90 zł. Wciąż jednak pozostają na poziomie niższym 

niż średnia dla powiatów województwa dolnośląskiego, która w 2020 roku kształtowała się na 

poziomie 1.345,91 zł dochodów ogółem na mieszkańca oraz 557,57 zł dochodów własnych na 

mieszkańca (w Powiecie Zgorzeleckim wartości te osiągnęły kolejno 1.245,51 zł oraz 523,87 

zł). 

 

Tabela 46: Kształtowanie się podstawowych wskaźników finansowych Powiatu 

Zgorzeleckiego w latach 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem 
44,5% 46,4% 47,8% 46,6% 42,1% 

Udział dochodów z PIT i CIT w 

dochodach ogółem 
25,0% 25,0% 26,0% 26,0% 22,7% 

Udział wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem 
1,0% 5,2% 8,5% 6,1% 3,3% 

Dochody ogółem na mieszkańca 969,18 1026,85 1111,75 1186,9 1245,51 

Dochody własne na mieszkańca 430,97 475,99 531,66 553,16 523,87 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Wskaźniki finansowe dla Powiatu Zgorzeleckiego zestawiono również dla gmin wchodzących 

w jego skład. Przeliczając łączne dochody na mieszkańca Powiat Zgorzelecki osiąga najniższe 

wartości w stosunku do porównywanych gmin, ale także do średniej dla województwa 

dolnośląskiego. Dochody te przeznaczane są głównie na pokrycie wydatków bieżących 

zmniejszając potencjał inwestycyjny. Średni udział wydatków majątkowych w ogólnych 

wydatkach w latach 2016-2020 dla Powiatu Zgorzeleckiego wynosił 5%, z kolei dla 

porównywanych powiatów kształtował się na poziomie 12%. 

Należy zwrócić uwagę, iż na sytuację finansową Powiatu Zgorzeleckiego, mają wpływ 

ponoszone wydatki na: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w roku 2022 znacząco wzrosły. Na 

taki stan mają niewątpliwie zmiany przepisów prawa, jak również potrzeba utrzymania 

zatrudnienia na optymalnym poziomie, umożliwiającym bezkolizyjną realizację zadań 

ustawowych (statutowych) jednostek organizacyjnych Powiatu Zgorzeleckiego. Powiat 
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Zgorzelecki znajduje się w bardzo niekorzystnej sytuacji, względem jego położenia 

geograficznego, ponieważ lokalny rynek pracy musi bardzo mocno konkurować z 

atrakcyjniejszymi niemieckim i czeskimi ofertami pracy. Dostrzega się odpływ kadry na 

rzecz firm będących poza granicami naszego kraju. Należy zwrócić również szczególną 

uwagę, na podniesienie pensji w służbie zdrowia, co powoduje, iż praca w Domach 

Pomocy Społecznej stanowiących jednostki organizacyjne Powiatu Zgorzeleckiego (są 

to 3 jednostki) staje się z punktu widzenia pracownika nieopłacalna, przez co 

pracownicy często podejmują decyzję o rezygnacji z zatrudnienia. Poziom wynagrodzeń 

ogółem wraz ze składkami od nich naliczanymi przedstawia się następująco: w roku 

2021 wykonanie powyższych wydatków stanowiło ogółem kwotę 67.571.138,28 zł, a 

w roku 2022 przewidywane wykonanie (wg stanu na dzień 31 października) stanowi 

kwotę ogółem 80.377.286,00 zł, co stanowi wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi 

w stosunku do roku 2021 o kwotę 18,95%; 

• pieczę zastępczą (szeroko rozumianą) - Powiat Zgorzelecki zamieszkuje 88.386 

mieszkańców. Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. w pieczy zastępczej przebywało 458 

dzieci z Powiatu. Stanowiło to 3,29% w odniesieniu do liczby wszystkich dzieci w 

Powiecie, podczas gdy w Polsce w tym czasie w pieczy przebywało 0,98% wszystkich 

polskich dzieci. W Powiecie Zgorzeleckim stosunek ten jest zatem niemal 3,5-krotnie 

wyższy niż krajowy. Co więcej, w niektórych gminach Powiatu, do pieczy zastępczej 

trafia co 20 dziecko. W tym samym czasie w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców 

Powiatu w pieczy zastępczej przebywało 5,18 dzieci, natomiast w Polsce ta zależność 

wynosi jedynie 1,87. W 2020 roku dzieci z Powiatu Zgorzeleckiego przebywały w ponad 

200 rodzinach zastępczych oraz w około 50 placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

na terenie kraju. Powiat Zgorzelecki na pieczę zastępczą w roku poprzedzającym 

bieżący rok budżetowy (tj. 2022), wydatkował „netto” ok. 11 mln złotych, co stanowiło 

50% wysokości udziału powiatu w PIT. Należy zwrócić uwagę, iż powiaty utrzymują się 

głównie z udziałów w podatkach od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), jak 

również z subwencji ogólnej. Powiaty nie posiadają innych dodatkowych dochodów 

takich jak gminy. Pomimo, iż powiaty nie mają wpływu na pracę Miejskich Ośrodków 

Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, to finansowanie pieczy 

zastępczej nałożono na powiaty przy obecnym minimalnym partycypowaniu w kosztach 

przez gminy. Należy zauważyć, iż problemy powiatów w zakresie ponoszonych 

wydatków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, są następstwem sposobu działania 

gmin, to jest w szczególności Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Gminnych 

Ośrodków Pomocy Społecznej. Ponieważ to praca tych jednostek wpływa bezpośrednio 

na zakres działań koniecznych do podjęcia przez powiaty, które wiążą się bezpośrednio 

w ponoszeniem znaczących wydatków na realizację zadań ustawowo im przypisanym. 

 

Biorąc pod uwagę gminy Powiatu Zgorzeleckiego, najwyższe wskaźniki finansowe osiąga 

Gmina Bogatynia ze względu na lokalizację na jej terenie kopalni Turów. W 2019 i 2020 roku 

średni udział dochodów z kopalni Turów wynosił 27% dochodów Gminy (45,5 mln zł), w tym 

podatek od nieruchomości i opłata eksploatacyjna średnio 38,5 mln zł i 5,9 mln zł rocznie. 
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Tabela 47: Średnie wartości wskaźników finansowych Powiatu Zgorzeleckiego oraz gmin 

wchodzących w jego skład w latach 2016-2020 

JST Do/M Dw/Do Pc/Do Dw/Wo Wm/Wo 

Powiat Zgorzelecki 1 108,04 45% 25% 45% 5% 

  Miasto Zawidów 3 963,10 49% 25% 51% 11% 

  Miasto Zgorzelec 3 872,39 57% 31% 56% 11% 

  Miasto i Gmina Bogatynia 6 897,07 74% 19% 75% 6% 

  Miasto i Gmina Pieńsk 4 227,50 42% 15% 42% 19% 

  Gmina Sulików 4 475,73 55% 18% 57% 11% 

  Miasto i Gmina Węgliniec 4 484,08 42% 15% 43% 16% 

  Gmina Zgorzelec 5 225,13 59% 14% 58% 17% 

Średnia dla gmin Powiatu 

Zgorzeleckiego 
4 735,00 54% 20% 54% 13% 

Średnia dla powiatów województwa 

dolnośląskiego 
1 131,34 39% 23% 40% 12% 

Objaśnienia: Do – dochody ogółem, M – liczba mieszkańców, Dw – dochody własne, Pc – udziały  

w podatkach centralnych, Wo – wydatki ogółem, Wm – wydatki majątkowe. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Działalność inwestycyjna 

Jak wcześniej stwierdzono, w latach 2016-2020 średnia wartość wydatków majątkowych 

Powiatu Zgorzeleckiego wynosiła 5% w stosunku do ogólnych wydatków (około 4,9 mln zł). 

Najwyższe wydatki majątkowe wystąpiły w 2018 i 2019 roku (kolejno: 8,7 i 6,0 mln zł). 

Porównując wyniki ze średnią dla powiatów województwa dolnośląskiego można zwrócić 

uwagę, że wskaźnik ten w każdym roku analizy był niższy (średnio o 7 p. proc.).  

 

Tabela 48: Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem Powiatu Zgorzeleckiego na 

tle średniej powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2016-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Tabela poniżej przedstawia główne zadania inwestycyjne Powiatu Zgorzeleckiego o wartości 

powyżej 100 tys. zł przeprowadzone w latach 2016-2021. Większość z inwestycji dotyczyło 
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działań w zakresie rozwoju dróg, a największą z nich było działanie realizowane w 2021 roku 

pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś - Pokrzywnik na odcinku 2847 

mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 - etap I o wartości 

2,8 mln zł. Zadanie sfinansowane zostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.670.843,25 

zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (208.379,00 zł), Gminy Zgorzelec (569.739,75 

zł), środków własnych Powiatu (363.260,75 zł). Łączne wydatki majątkowe w dziale 600 

Transport i łączność w latach 2016-2020 wyniosły prawie 11,8 mln zł, co stanowiło 47,4% 

wydatków majątkowych w tych latach. Wysokie nakłady inwestycyjne poniesiono również na 

rozwój i rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków 

Turowa. W latach 2016-2020 w dziale 801 Oświata i wychowanie na inwestycje wydatkowano 

łącznie 5,2 mln zł, co stanowiło 20,8% wydatków majątkowych. 

 

Tabela 49: Zadania inwestycyjne Powiatu Zgorzeleckiego o wartości powyżej 100 tys. zł 

w latach 2016-2021 

Nazwa zadania 
Wykonanie 

[zł] 

2016 

Zakup 1 ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wielospecjalistycznego Szpitala - 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu (dotacja dla 

WS SP ZOZ w Zgorzelcu) 

490 000,00 

2017 

Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych (UE) 111 807,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2395D w miejscowości Łagów wraz z 

dokumentacją 

113 770,08 

Budowa DPS Jędrek wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia, wraz z dokumentacją 

i nadzorem 

140 400,00 

Modernizacja i wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w 

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Zgorzelcu (dotacja dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu) 

260 000,00 

Budowa chodnika w miejscowości Skrzydlice o długości 400 mb w zakresie drogi 

powiatowej 2376D wraz z dokumentacją 

296 200,40 

Zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni matematyczno-przyrodniczych i 

cyfrowych wraz z działaniami termomodernizacyjnymi w budynku LO w Zgorzelcu 

(UE) 

355 663,09 

Przebudowa pomieszczeń na ośrodek zdrowia w Pieńsku działający przy WS-SPZOZ 

(dotacja dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu) 

514 232,96 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne - Studniska Górne 

na odcinku 1000 mb w km 1+015 do 2+015 

982 993,72 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D wraz z budową zjazdów w miejscowości 

Gozdanin na odcinku 750 mb w km 2+705 km do km 3+455 

1 305 556,78 

2018 

Wyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w sprzęt dydaktyczny 

potrzebny do prowadzenia zajęć i kształcenia w zawodzie pn. Technik urządzeń i 

systemów energetyki odnawialnej 

136 218,81 

Przebudowa odwodnień w ciągu dróg powiatowych, przebudowa obiektów 

mostowych i regulacja odcinków rzecznych w obrębie przepustów 

170 590,40 
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Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersa w 

Zgorzelcu oraz sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Reymonta, w 

rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 

184 500,00 

Zakup 1 ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wielospecjalistycznego Szpitala - 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu (dotacja dla 

WS SP ZOZ w Zgorzelcu) 

350 000,00 

Platforma elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG (UE) 906 035,19 

Przebudowa budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i 

Energetyków Turowa na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych (UE) 

976 423,85 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D na odcinku od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 30 w miejscowości Trójca do miejscowości Gozdanin od km 1+000,00 

do km 1+560,00 w ramach zadania Trójca-Gozdanin droga dojazdowa do gruntów 

rolnych 

1 013 297,23 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2385D w miejscowości Łomnica o długości 1724 

mb od km 7+149 do km 8+873 wraz z odwodnieniem 

1 353 132,26 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2403D stanowiącej ul. Piłsudskiego w m. 

Węgliniec wraz z odwodnieniem 

1 427 574,17 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D na odcinku od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 30 w miejscowości Trójca do miejscowości Gozdanin od km 0+000,00 

do km 1+000,00 

1 997 174,80 

2019 

Wymiana dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem szybu i zasilania w Domu 

Pomocy Społecznej "Jutrzenka" 

119 793,60 

Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku głównym Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu (wraz z nadzorem inwestorskim) 

122 754,00 

Utworzenie regionalnego Centrum Opieki Koordynowanej i Środowiskowej przez 

Inwestycje w POZ i AOS (dotacja dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu) 

200 000,00 

Zakup dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem szybu i zasilania w Domu Pomocy 

Społecznej "Ostoja" 

214 704,00 

Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych (UE) 246 415,96 

Modernizacja dróg powiatowych 670 230,62 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2397D relacji Zgorzelec-Jerzmanki na odcinku 

1.000,00 mb od km 1+050,00 do km 2+050,00 wraz z wykonaniem odwodnienia w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

2 159 508,56 

Przebudowa budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i 

Energetyków Turowa na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych (UE) 

2 590 630,97 

2020 

Wymiana dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem szybu i zasilania w Domu 

Pomocy Społecznej "Jutrzenka" 

135 540,00 

Zakup samochodu typu Mikrobus 144 340,50 

Zakup powiatowego systemu łączności radiowej 249 911,40 

Od teorii do praktyki (EU) 513 971,79 

Wydatki w ramach projektu grant pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

spowodowanemu przez COVID-19" (UE) 

800 008,70 

Dalszy Rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, 

Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań (UE) 

1 543 544,97 

2021 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody ciepłej i cyrkulacyjnej w 

Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu 

141 450,00 



   
 

strona 164 

Załączniki 

Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej obejmującej parter, II 

piętro i poddasze budynku nr 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 

230 851,92 

Zakup nowoczesnej centrali wentylacyjnej z filtrami HEPA na salę zabiegową 

oddziału laryngologii  (dotacja dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu) 

300 000,00 

Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno-garażowego wraz z budową wiaty 

gospodarczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Zgorzelcu przy ul. Chrobrego 1 

1 000 000,00 

Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu 

na potrzeby kształcenia zawodowego (UE) 

1 991 476,78 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś - Pokrzywnik na odcinku 

2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 - 

etap I 

2 812 222,75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych  

 

Potencjał inwestycyjny 

Wykres poniżej przedstawia kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia Powiatu 

Zgorzeleckiego na lata 2023-2030 zgodnie z uchwałą Nr XLVII/314/2022 Rady Powiatu 

Zgorzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Zgorzeleckiego. Pozwala on na ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu 

w przyszłości. 

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dopuszczalna wysokość spłaty zobowiązań 

jednostki w danym roku (faktyczna obsługa zadłużenia) nie może przekroczyć indywidualnie 

liczonego, maksymalnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Jak wynika z wykresu, obecny kształt 

obsługi zadłużenia Powiatu Zgorzeleckiego pozwala na obsługę dodatkowych zobowiązań. 

Najniższa różnica między wskaźnikami występuje w 2026 roku i wynosi 1,75 p. proc. 

 

Tabela 50: Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia Powiatu Zgorzeleckiego na lata 

2023-2030 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały Nr XLVII/314/2022 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 

28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego  
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Dodatkowo na wykresie przedstawiono potencjał inwestycyjny Powiatu rozumiany jako suma 

środków finansowych pozostałych do dyspozycji, po pokryciu wszystkich bieżących kosztów 

funkcjonowania (wydatków bieżących) oraz spłacie obecnie zaplanowanych rat kapitałowych 

(rozchodów) w latach 2023-2030. Wynika z niego, że potencjał inwestycyjny w tym okresie 

wyniesie około 36,2 mln zł, z czego prawie 18,3 mln zł wydatkowane będzie w 2023 roku. 

W większości inwestycje dotyczyć będą budowy Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” wraz 

z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni (12,8 mln w 2023 roku). Pozostałe 

przedsięwzięcia to: dostosowanie budynków nr 8 i 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 

przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego do wymogów przeciwpożarowych, przebudowa 

drogi powiatowej nr 2361D relacji Bogatynia – Opolno Zdrój wraz z budową ścieżki pieszo-

rowerowej w jej ciągu, budowa szybu wraz z dźwigiem osobowym dostosowanym do potrzeb 

osób niepełnosprawnych w budynku 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz 

termomodernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.
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Załącznik nr 2: Wzór ankiety 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA 

 

 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030 

– konsultacje społeczne 

 

Szanowni Mieszkańcy, 

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Powiatu 

Zgorzeleckiego na lata 2023-2030, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, której 

celem jest zebranie Państwa opinii w najważniejszych tematach dotyczących jakości życia, ale 

także przyszłości naszego Powiatu. 

Państwa odpowiedzi pomogą nam lepiej zaplanować działania i kierunki rozwoju, które zawarte 

zostaną w tym kluczowym dokumencie. 

Wspólnie możemy zbudować przyszłość Powiatu Zgorzeleckiego! 

 Zachęcamy do udziału. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej 

niż 5 min. 

 

1. Jak Pan/Pani ocenia jakość życia w powiecie? (Prosimy o wpisanie znaku X 

w odpowiednie pola poniższych tabel) 

W przyjętej skali 1 oznacza najniższą, natomiast 5 najwyższą ocenę.  

GOSPODARKA  

Jak oceniasz: 

Nie 

dotyczy 

/ nie 

mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Atrakcyjność inwestycyjną powiatu        

Możliwość uzyskania zatrudnienia na 

terenie powiatu 
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Warunki prowadzenia i rozwijania 

działalności gospodarczej na terenie 

powiatu 

      

Dostępność transportu zbiorowego 

(publicznego, prywatnego) 
      

Połączenia komunikacyjne z większymi 

miastami 
      

Dostępność instytucji i placówek 

usługowych 
      

Funkcjonowanie Kopalni Węgla Brunatnego 

Turów i jej znaczenie 
      

Możliwości zdobycia nowych kwalifikacji 

zawodowych 
      

 

INFRASTRUKTURA  

Jak oceniasz: 

Nie 

dotyczy / 

nie mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Jakość dróg w powiecie, w tym dojazdowych do 

sąsiednich miejscowości 
      

Bezpieczeństwo przy głównych drogach w 

związku z ruchem aut osobowych i ciężarowych 
      

Sieć ścieżek pieszo-rowerowych na terenie 

powiatu 
      

Sieć połączeń drogowych na obszarze powiatu       

Sieć i stopień wykorzystania połączeń 

kolejowych 
      

Rozwój instalacji pozyskujących energię z OZE 

na terenie powiatu 
      

Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami (np. osób starszych, 

osób z niepełnosprawnościami)  

      

 

ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ 
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Jak oceniasz: 

Nie 

dotyczy 

/ nie 

mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Walory środowiska przyrodniczego powiatu 
      

Jakość powietrza na terenie powiatu 
      

Czystość wód powierzchniowych 
      

Czystość terenów zieleni (lasów, parków) 
      

Świadomość ekologiczną mieszkańców 
      

Działania wspierające  ochronę środowiska 
      

Oddziaływanie kopalni na stan środowiska 

naturalnego powiatu 

      

 

SPOŁECZEŃSTWO  

Jak oceniasz: 

Nie 

dotyczy 

/ nie 

mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Atrakcyjność powiatu jako miejsca 

zamieszkania 
      

Aktywność społeczną mieszkańców        

Poczucie bezpieczeństwa na terenie powiatu       

Funkcjonowanie służb mundurowych (policji, 

straży pożarnej) 
      

Organizację i skuteczność działania systemu 

pomocy społecznej na terenie powiatu 
      

Dostęp do opieki medycznej       

Jakość funkcjonowania placówek opieki 

zdrowotnej na terenie powiatu 
      

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami 

(m.in. w Domach Pomocy Społecznej, 

Specjalnych Ośrodkach Szkolno-

Wychowawczych, WTZ) 

      

Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne (m. 

in. w Publicznych Poradniach Psychologiczno-

Pedagogicznych, Zakładzie dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Sieniawce) 
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Wsparcie dzieci i młodzieży (m.in. w Ośrodku 

Socjoterapii, Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym) 

      

Ofertę wsparcia dla seniorów       

Wsparcie udzielane rodzinom       

Dostępność wsparcia oferowanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
      

Jakość programów wsparcia oferowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy 
      

Jakość funkcjonowania i obsługi klientów w 

Starostwie Powiatowym 
      

Współpracę Starostwa Powiatowego z 

organizacjami pozarządowymi  
      

Współpraca gmin wchodzących w skład Powiatu 

Zgorzeleckiego 
      

 

EDUKACJA 

Jak oceniasz: 

Nie 

dotyczy 

/ nie 

mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Dostępność szkół ponadpodstawowych na 

terenie powiatu 

      

Atrakcyjność oferty edukacyjnej  
      

Jakość kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych na terenie powiatu 

      

Jakość infrastruktury w szkołach 

ponadpodstawowych (sale lekcyjne, sale 

sportowe, wyposażenie pracowni szkolnych) na 

terenie powiatu 

      

Wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce w 

szkołach ponadpodstawowych na terenie 

powiatu 

      

Dodatkową ofertę (kółka zainteresowań, klasy 

sportowe, dodatkowe zajęcia itp.) w szkołach 

ponadpodstawowych na terenie powiatu 

      

Dostępność wsparcia dla nauczycieli, rodziców i 

dzieci oferowanego przez Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczne 
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TURYSTYKA, REKREACJA, KULTURA  

Jak oceniasz: 

Nie 

dotyczy 

/ nie 

mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Atrakcyjność turystyczną powiatu 
      

Poziom bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie 

powiatu 

      

Poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej 
      

Poziom bazy gastronomicznej 
      

Działania promocyjne powiatu, mające na celu 

pozyskanie potencjalnych turystów 

      

Jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-

rozrywkowych 

      

 

2. Proszę o zaznaczenie 3 aspektów, które są najistotniejsze do poprawy 

w powiecie zgorzeleckim w okresie realizacji Strategii (do 2030): 

 poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg)  

 poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego  

 stworzenie spójnej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na obszarze całego powiatu 

 rozwój oferty sportowej i turystycznej 

 rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 

 poprawa poziomu czystości wód powierzchniowych i podziemnych 

 zwiększenie dostępu do Internetu 

 rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) 

 poprawa sprawności funkcjonowania Starostwa Powiatowego i podległych mu jednostek 

 wsparcie dla budowy instalacji pozyskujących energię odnawialną ze słońca, wiatru, biomasy 

 poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców 

 poprawa dostępu do świadczeń w zakresie pomocy społecznej 

 zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii 

społecznych 

 poprawa dostępu do opieki zdrowotnej  

 promocja powiatu, w tym promocja turystyczna 

 rozwój współpracy międzynarodowej 
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 podniesienie poziomu nauczania w szkołach ponadpodstawowych 

 modernizacja i doposażenie szkół ponadpodstawowych 

 stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych oraz organizacji 

pozarządowych 

 wsparcie rozwoju rolnictwa 

 współpraca gmin wchodzących w skład Powiatu 

 inne (jakie?) ………………………………………….. 

 

3. Co Pana/i zdaniem jest największym potencjałem powiatu zgorzeleckiego, 

który może decydować o przewadze konkurencyjnej i napędzać rozwój: 

 TRANSGRANICZNOŚĆ – na styku trzech państw i kultur, jako przykład modelowej 

współpracy transgranicznej, 

 POŁOŻENIE – wykorzystanie lokalizacji na szlakach tranzytowych i związanego z tym 

potencjału współpracy transgranicznej i międzynarodowej do rozwoju gospodarczego,  

 HISTORIA – bogata i zróżnicowana przeszłość podstawą do rozwoju turystyki, 

 WALORY PRZYRODNICZE/TURYSTYCZNE – atrakcyjne miejsce dla spędzania 

czasu wolnego, rekreacji i wypoczynku, 

 ZASOBY NATURALNE  - węgiel jako główne źródło rozwoju gospodarczego, 

 

4. Co Pana/i zdaniem stanowi największe zagrożenie dla rozwoju powiatu 

zgorzeleckiego (proszę o zaznaczenie 3 aspektów): 

 lokalizacja na granicy trzech państw 

 depopulacja  

 przestępczość, wandalizm 

  starzejące się społeczeństwo 

 brak perspektyw rozwoju na terenie powiatu 

 znaczne natężenie ruchu drogowego 

 demografia  

 funkcjonowanie Kopalni Węgla Brunatnego Turów 

 zanieczyszczenie środowiska naturalnego (powietrze, gleby, wody) 

 cyberprzestępczość 

 inne (jakie?) 

 

 

METRYCZKA (prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola) 

Jestem mieszkańcem: 

 Miasta Zgorzelec 

 Miasta Zawidów 
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 Gminy Bogatynia 

 Gminy Pieńsk 

 Gminy Sulików 

 Gminy Węgliniec 

 Gminy Zgorzelec 

 Mieszkam poza powiatem zgorzeleckim 

 

PŁEĆ:    

 kobieta  

 mężczyzna 

 

WIEK: 

 poniżej 18 lat  

 18-30 lat  

 31-40 lat 

 41-50 lat 

 51-60 lat 

 powyżej 6o lat 

 

JAKIE JEST PANI/PANA WYKSZTAŁCENIE?  

 podstawowe  

 zawodowe  

 średnie  

 wyższe 

 

ZATRUDNIENIE: 

 uczeń 

 student  

 rolnik 

 przedsiębiorca 

 osoba pracująca 

 osoba bezrobotna 

 emeryt / rencista 

  inne (jakie?) ......................................... 

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.  
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Załącznik nr 3: Tabela ewaluacyjna 
 

CEL STRATEGICZNY I: Bezpieczny i lepiej połączony Powiat Zgorzelecki 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Planowany 
termin 

wykonania 

Faktyczny 
termin 

wykonania 

Realizacja 
(TAK / NIE) 

1.1. Rozwój 
dostępności 
komunikacyjnej 
oraz poprawa 
mobilności 
mieszkańców 

1.1.1. Budowa, remont i modernizacja 
dróg powiatowych, a także współpraca 
z Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 
oraz województwem w zakresie 
rozwoju spójnej i bezpiecznej sieci 
komunikacji drogowej w regionie;         

1.1.2. Poprawa bezpieczeństwa 
drogowego poprzez modernizację 
ciągów pieszo-komunikacyjnych 
oraz doskonalenie systemu 
zarządzania ruchem drogowym;         

1.1.3. Poprawa dostępności 
transportowej poprzez likwidację tzw. 
białych plam transportowych oraz 
stworzenie zintegrowanego systemu 
taryfowo-biletowego dla wszystkich 
dostępnych środków transportu 
zbiorowego na obszarze Powiatu;         

1.1.4. Ograniczenie negatywnego 
wpływu publicznego transportu 
zbiorowego na środowisko poprzez 
wprowadzenie rozwiązań nisko i 
zeroemisyjnych;         

1.1.5. Modernizacja systemu informacji 
pasażerskiej;         

1.1.6. Dostosowanie warunków 
technicznych dróg, chodników, 
przystanków autobusowych, do 
potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami;         

1.1.7. Wsparcie oraz współpraca z 
gminami przy rozbudowie sieci ścieżek 
rowerowych przy drogach 
powiatowych zarówno z funkcją 
komunikacyjną jak i turystyczną;         

1.2. 
Kształtowanie 
atrakcyjnej 
przestrzeni 
publicznej  

1.2.1. Współpraca z gminami w 
zakresie opracowywania planów 
miejscowych zgodnych z regułami i 
porządkiem architektoniczno-
budowlanym;         

1.2.2.  Współpraca z gminami w 
zakresie kompleksowego 
przygotowywania terenów pod 
działalność gospodarczą i nowe 
budownictwo mieszkaniowe;         

1.2.3. Stałe aktualizowanie, rozwijanie 
usług i cyfryzacja w zakresie geodezji i 
kartografii;         

1.3. Wzmocnienie 
poczucia 
bezpieczeństwa 
wśród 
mieszkańców 

1.3.1. Wsparcie przy podwyższeniu 
standardu funkcjonowania służb 
ratowniczych poprzez doskonalenie 
kwalifikacji zawodowych pracowników 
oraz doposażenie jednostek w 
nowoczesny sprzęt ratowniczy;         

1.3.2. Wsparcie przy rozbudowie i 
modernizacji infrastruktury służb 
ratowniczych (ochotnicze straże 
pożarne, policja, ratownictwo 
medyczne);         
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1.3.3. Edukacja oraz profilaktyka w 
zakresie zagrożenia bezpieczeństwa w 
Powiecie Zgorzeleckim związanym 
m.in. z cyberprzestępczością, 
bezpieczeństwem na drogach,  
uzależnieniami wśród mieszkańców;         

1.3.4. Współpraca między służbami i 
inspekcjami w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom;         

1.3.5. Rozszerzenie transgranicznej 
wymiany informacji o zagrożeniach;         

1.3.6. Doposażanie w niezbędne 
sprzęty służb odpowiadających za 
bezpieczeństwo na terenie Powiatu.         

CEL STRATEGICZNY II: Powiat Zgorzelecki bliżej obywateli 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Planowany 
termin 

wykonania 

Faktyczny 
termin 

wykonania 

Realizacja 
(TAK / NIE) 

2.1. Rozwój usług 
pomocy 
społecznej oraz 
ochrona zdrowia 
mieszkańców 

2.1.1. Podnoszenie standardów 
funkcjonowania placówek pomocy 
społecznej poprzez modernizację 
infrastruktury oraz podnoszenie 
kompetencji kadry socjalnej;         

2.1.2. Zapewnienie kompleksowego 
systemu opieki, w tym rozwój 
dziennych form wparcia dla osób 
potrzebujących, starszych oraz 
wykluczonych społecznie;         

2.1.3. Budowanie świadomości 
społecznej i akceptacji dla osób 
z dysfunkcjami poprzez edukację 
społeczną, promocję zachowań 
prospołecznych i działania 
integracyjne;         

2.1.4. Likwidowani barier 
architektonicznych w obiektach 
użyteczności publicznej dla osób ze 
szczególnymi potrzebami;          

2.1.5. Tworzenie mieszkań 
chronionych na terenie Powiatu 
Zgorzeleckiego.         

2.1.6. Modernizowanie obiektów 
szpitalnych celem spełnienia 
standardów ministerialnych 
oraz doposażenie placówek opieki 
zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i 
aparaturę medyczną;         

2.1.7. Dostosowanie istniejącej 
infrastruktury szpitalnej do potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami;         

2.1.8. Dostosowanie do stale 
rosnących potrzeb mieszkańców 
poprzez rozwój usług oraz specjalizacji 
medycznych.          

2.2.Działalność na 
rzecz pieczy 
zastępczej  

2.2.1. Zwiększanie liczby miejsc w 
pieczy zastępczej oraz prowadzenie 
działań na rzecz reintegracji dzieci 
z rodzicami biologicznymi;         

2.2.2. Organizacja kampanii 
społecznych, organizacja szkoleń 
dla kandydatów na rodziców 
zastępczych oraz udostępnianie 
informacji dotyczących pieczy 
zastępczych w celu zwiększenia 
świadomości społeczeństwa w tym 
obszarze;         
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2.2.3. Współpraca z ośrodkami opieki 
społecznej oraz prowadzenie kampanii 
dotyczących pomocy rodzinom 
dysfunkcyjnym w celu zmniejszenia 
zjawiska umieszczania dzieci w pieczy 
zastępczej;         

2.2.4. Wparcie specjalistyczne, 
psychologiczne, terapeutyczne oraz 
prawne dzieci i ich opiekunów 
umieszczonych w pieczy zastępczej;         

2.2.5. Dążenie do stworzenia nowych 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych.         

2.3. Usprawnienie 
obsługi 
mieszkańców 
Powiatu 
Zgorzeleckiego 

2.3.1. Poprawa jakości usług 
świadczonych przez Starostwo 
Powiatowe oraz jednostki 
organizacyjne poprzez cyfryzację, 
informatyzacje oraz szkolenia dla 
pracowników w tym zakresie.         

2.3.2. Zwiększenie dostępu do e-usług 
dla mieszkańców oraz wsparcie osób 
wykluczonych cyfrowo i seniorów 
w nabywaniu umiejętności korzystania 
z narzędzi elektronicznych i 
informatycznych;         

2.3.3. Stałe podnoszenie poziomu 
dostępności cyfrowej, m.in. poprzez 
dostosowanie stron internetowych, 
mediów społecznościowych, aplikacji, 
odtwarzaczy multimedialnych.         

CEL STRATEGICZNY III: Konkurencyjny Powiat Zgorzelecki o silnym wymiarze przedsiębiorczej społeczności 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Planowany 
termin 

wykonania 

Faktyczny 
termin 

wykonania 

Realizacja 
(TAK / NIE) 

3.1. Wsparcie 
rozwoju 
przedsiębiorczości 
i innowacyjności 
w gospodarce 

1.1.1. Utrzymanie, innowacyjny rozwój 
stref gospodarczych oraz współpraca 
lokalna, regionalna i międzynarodowa  
w zakresie opracowania wspólnej 
oferty inwestycyjnej oraz rozwoju 
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych; 

        

3.1.2. Prowadzenie doradztwa na rzecz 
istniejących i nowopowstałych 
przedsiębiorstw;         

3.1.3. Prowadzenie edukacji 
konsumenckiej skierowanej 
do wszystkich grup społecznych;         

3.1.4. Wspieranie przedsięwzięć 
innowacyjnych i proekologicznych 
umożliwiających przeprowadzenie 
transformacji energetycznej;         

3.1.5. Wspieranie inicjatyw 
klastrowych oraz współpracy systemu 
biznesu, nauki i edukacji;         

3.1.6. Rozwijanie systemu szkoleń 
pracowniczych dostosowujących ich 
umiejętności do potrzeb lokalnego 
rynku pracy         

3.2. Rozwój 
kapitału 
społecznego oraz 
aktywizacja 
społeczna i 
zawodowa 
mieszkańców 

3.2.1. Modernizacja i rozbudowa bazy 
dydaktycznej i sportowej, w tym 
dostosowanie do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami;         

3.2.2. Dostosowanie kierunków 
nauczania do aktualnych potrzeb 
lokalnego, wojewódzkiego i krajowego 
rynku pracy;         

3.2.3. Rozwój usług świadczonych 
przez instytucje rynku pracy na rzecz 
aktywizacji zawodowej;         
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3.2.4. Wzbogacenie oferty zajęć 
dodatkowych i wyrównawczych dla 
dzieci i młodzieży z placówek 
edukacyjnych prowadzonych przez 
Powiat Zgorzelecki;         

3.2.5. Kształtowanie wśród młodzieży 
Powiatu Zgorzeleckiego 
przedsiębiorczości oraz zachęcanie do 
aktywnej postawy na rynku pracy;         

3.3. Promocja 
Powiatu 
Zgorzeleckiego 
oraz wzmacnianie 
współpracy 
ponadlokalnej i 
międzynarodowej 

3.3.1. Promocja lokalnych produktów, 
atrakcji turystycznych  i kulturalnych 
oraz walorów krajobrazowych 
i środowiskowych Powiatu;         

3.3.2. Wypracowanie produktu 
dedykowanego będącego narzędziem 
promocji Powiatu;         

3.3.3. Wspieranie organizacji imprez 
kulturalnych, sportowych 
i gospodarczych o zasięgu lokalnym 
i ponadlokalnym na terenie Powiatu;         

3.3.4. Stworzenie interaktywnej mapy 
atrakcji turystycznych oraz stref 
gospodarczych;         

3.3.5. Aktualizowanie i opracowanie 
biuletynów informacyjno-
promocyjnych;         

3.3.6. Rozwój współpracy powiatów 
na szczeblu ponadlokalnym oraz 
szczeblu międzynarodowym.         

CEL STRATEGICZNY IV: Powiat Zgorzelecki przyjazny dla środowiska 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Planowany 
termin 

wykonania 

Faktyczny 
termin 

wykonania 

Realizacja 
(TAK / NIE) 

4.1. Działania na 
rzecz zwiększenia 
efektywności 
energetycznej 
oraz świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

4.1.1. Wspieranie procesu 
transformacji energetycznej oraz 
pozyskiwanie środków na 
przedsięwzięcia związane z 
odnawialnymi źródłami energii;         

4.1.2. Przeprowadzenie 
termomodernizacji i działań 
zapobiegających emisji CO2 w 
obiektach użyteczności publicznej wraz 
z wymianą źródeł ciepła;         

4.1.3.Udostępnianie miejsc do stacji 
ładowania pojazdów;         

4.1.4. Zwiększanie świadomości 
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej poprzez przeprowadzanie 
zajęć szkolnych o tematyce ochrony 
środowiska;         

4.1.5.Organizowanie kampanii 
promocyjnych o tematyce zachowań 
proekologicznych oraz dbania o 
środowisko przyrodnicze.         

4.2. Ochrona 
lokalnych 
zasobów 
przyrodniczych 

4.2.1. Zwiększanie bioróżnorodności na 
terenie Powiatu (flory oraz fauny);         

4.2.2. Ochrona cennych przyrodniczo 
obszarów przed degradacją         

4.2.3. Zagospodarowanie terenów 
zielonych poprzez nasadzenia przy 
pasach drogowych i skwerach;         

4.2.4. Poprawa jakości wód i urządzeń 
wodnych oraz retencji;         
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4.2.5. Przeciwdziałanie nielegalnemu 
zanieczyszczaniu odpadami terenów 
użyteczności publicznej poprzez 
utworzenie sieci monitoringu         

4.3. Rozwój 
turystyki  
i rekreacji na 
bazie istniejących 
zasobów 
przyrodniczych  
i kulturowych 

4.3.1. Rozwój współpracy 
międzynarodowej oraz wykorzystanie 
położenia Powiatu na granicy trzech 
państw w celach turystycznych i 
kulturowych;         

4.3.2. Wytyczenie szlaków 
turystycznych oraz odkrywanie nowych 
walorów turystycznych na terenie 
Powiatu;         

4.3.3. Wspieranie rozwoju bazy 
noclegowej i gastronomicznej;         

4.3.4. Renowacja oraz rewitalizacja 
obiektów zabytkowych i pomników 
historii.         
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