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 1. Wprowadzenie 
 

1.1. Podstawy formalne opracowania 
 

Analiza demograficzna gminy Słubice została opracowana na potrzeby zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Procedurę 
sporządzenia nowego studium zainicjowała Uchwała Nr XIII/96/07 Rady Miejskiej                 

w Słubicach z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice. 

 

Podstawę prawną dla sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.                  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,                

ze zmianami). Natomiast zakres analizy demograficznej, sporządzanej na potrzeby wyżej 
wymienionego dokumentu, nie jest regulowany żadnymi aktami prawnymi, a jej opracowanie 
jest wewnętrzną inicjatywą samorządu.    

 

 

1.2. Założenia metodyczne   
 

Znaczenie uwarunkowań demograficznych dla planowania i zagospodarowania 
przestrzennego jest niezwykle istotne. Każda jednostka terytorialna jest kształtowana przez 
szereg czynników natury przyrodniczej oraz społecznej. Pierwotnie czynniki fizyczno- 
geograficzne odgrywały rolę dominującą, jednakże z biegiem czasu i rozwoju 
cywilizacyjnego coraz większe znaczenie odgrywał czynnik ludzki. Współcześnie nie można 
traktować społeczności zamieszkującej dany teren wyłącznie w kategorii odbiorcy lokalnych 
walorów i ograniczeń. Ludność jest przede wszystkim podmiotem kształtującym swoje 
życiowe otoczenie. W tym znaczeniu można więc daną populację i jej cechy traktować jako 
swoiste zasoby, które mają istotne znaczenie dla rozwoju jednostki, a mierzalne parametry 

demograficzne świadczą o możliwościach i ograniczeniach lokalnego potencjału ludzkiego.  
 

Demografia1 jest nauką zajmującą się jakościowym i ilościowym badaniem ludności,  
a w szczególności jej stanu, dynamiki i struktury. Jako stan ludności na danym obszarze 
rozumie się jej liczbę wraz z charakterystycznym rozmieszczeniem w przestrzeni. Dynamika 
ludności wynika z jej zmian ilościowych i jakościowych zachodzących w czasie. Ostatni 
element – struktura, charakteryzuje ludność przekrojowo w określonym momencie 
czasowym, dzieląc całą populację na grupy wg przyjętego kryterium (np. wiek, wykształcenie 
itp.).   

Struktura niniejszego opracowania ściśle nawiązuje do trzech wymienionych powyżej 

sfer badań demograficznych. Wszelkie analizy dotyczące stanu i struktury ludności zostały 
wykonane w oparciu o możliwie najbardziej aktualne dane (głównie koniec 2009 lub 2010). 
Natomiast analizy dynamiczne obejmują w większości lata 1995 – 2010 (lub 1995 – 2009).  

Większość wykorzystanych w opracowaniu danych pochodzi z oficjalnie 
publikowanych źródeł statystycznych, a w szczególności z Banku Danych Regionalnych 
(BDR) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Istotne znaczenie dla 
szczegółowych analiz statycznych (strukturalnych) miały informacje zebrane podczas 
Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku (NSP 2002). 
Uzupełnienie stanowią dane pochodzące z Urzędu Miejskiego w Słubicach.  

                                                
1 demos – gr. lud, obywatele; graf – gr. opisywać; 
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Główny nacisk został położony na zbadanie tendencji demograficznych na terenie 
gminy Słubice, jednak dla głębszego wnioskowania w niektórych aspektach wprowadzony 
został element porównań do jednostek hierarchicznie wyższych (tj. powiat, województwo, 

kraj).      

 

 

1.3. Ogólna charakterystyka obszaru badań  
 

Analizowana gmina Słubice jest gminą miejsko-wiejską z silną dominacją ośrodka 
miejskiego. Jednostka położona jest w zachodniej części województwa lubuskiego, 
bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej. Wraz z czterema innymi gminami wchodzi 
ona w skład powiatu słubickiego. Powierzchnia całej gminy wynosi 185,57 km², zaś liczba 
ludności przekracza 20 tys. osób (wg danych Urzędu Gminy, wg GUS jest to 19,3 tys.). 

Położenie gminy Słubice na tle jednostek sąsiednich i hierarchicznie wyższych przedstawia 
Ryc.1.  

 

 
 

Ryc.1. Położenie gminy Słubice na tle powiatu słubickiego, województwa lubuskiego i Polski 
Źródło: opracowanie własne na podstawie grafiki portalu www.gminy.pl.  

 

Gmina cechuje się mieszaną strukturą funkcjonalną. Na znacznym obszarze dominuje 
produkcja rolna, zwłaszcza na terenach rozległej doliny odrzańskiej. Z drugiej zaś strony 
rozwijają się tereny przemysłowe w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Wielofunkcyjny charakter posiada miasto Słubice, gdzie oprócz funkcji 
lokalnych wykształciły się również funkcje wyższego rzędu (szkolnictwo wyższe). Nie bez 

znaczenia dla struktury funkcjonalnej gminy pozostaje fakt nadgranicznego położenia oraz 
lokalizacja funkcji transportowych o charakterze tranzytowym.  

Szczegółową charakterystykę innych uwarunkowań gminy Słubice zawiera zasadnicza 
część Studium oraz jego załączniki (m.in. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe, 
Studium krajobrazu kulturowego).       
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 2. Stan i rozmieszczenie ludności 
 

2.1. Sieć osadnicza 
 

W sieciach osadniczych występują różne kategorie administracyjne jednostek 
osadniczych. Podstawowe znaczenie ma podział na jednostki miejskie i jednostki wiejskie.  
W ramach miast wyróżnić można mniejsze części takie jak dzielnice, stanowiące wydzielone 
administracyjnie lub historycznie części miasta, a także osiedla – jednostki mniejsze, 
stanowiące często dawne wsie podmiejskie. Jednostki wiejskie dzielą się na wsie sołeckie 

(posiadające sołtysa) oraz wsie niesołeckie, podlegające pod sołectwo innej wsi. Sołectwo 
może zatem składać się tylko ze wsi sołeckiej, ale dodatkowo może składać się z innych wsi). 
Mniejsze jednostki osadnicze typu wiejskiego to przysiółki i kolonie, niejednokrotnie 
znacznie oddalone od głównych zabudowań wsi.  

Sieć osadniczą gminy Słubice tworzą wyłącznie wsie sołeckie oraz jedno miasto. 
Mniejsze jednostki wiejskie praktycznie nie występują, a wyjątek stanowi kolonia Nowy 
Lubusz. Dominującą jednostką w całym układzie jest miasto Słubice, które bezwzględnie 
przewyższa wielkościowo i funkcjonalnie wszystkie pozostałe jednostki.  

Charakterystyka jednostek osadniczych w gminie Słubice została przedstawiona        
w poniższej tabeli, a przestrzenny rozkład miejscowości obrazuje Ryc.2.   

 

Tab.1. Jednostki osadnicze w gminie Słubice 
 

liczba*  
mieszkańców 

[12.05.2011] 

powierzchnia 
l.p. 

nazwa miejscowości 
(jednostki osadniczej) 

kategoria 

os. % km2 % 

typ morfologiczny 

1. Drzecin wieś sołecka 275 1,37 15,68 8,50 
wieś ulicowo-placowa 

+ zabudowania izolowane 

2. Golice  wieś sołecka 411 2,05 11,66 6,32 owalnica / były PGR 

3. Kunice wieś sołecka 68 0,34 17,96 9,73 typ mieszany 

4. Kunowice wieś sołecka 918 4,58 22,00 11,91 wielodrożnica 

5. Lisów wieś sołecka 163 0,81 9,25 5,01 owalnica ??? 

6. Nowe Biskupice wieś sołecka 118 0,59 9,63 5,22 
ulicówka bez zwartej 

zabudowy 
+ zabudowania izolowane 

7. Nowy Lubusz wieś sołecka 
typ mieszany + 

zabudowania izolowane 

7a. Nowy Lubusz kolonia kolonia 
199 0,99 22,57 12,23 

były PGR 

8. Pławidło wieś sołecka 226 1,13 12,61 6,83 
ulicówka bez zwartej 
zabudowy / były PGR 

9. Rybocice wieś sołecka 211 1,05 13,62 7,38 owalnica / były PGR 

10. Stare Biskupice wieś sołecka 104 0,52 5,07 2,75 owalnica 

11. Świecko wieś sołecka 198 0,99 25,32 13,72 
były PGR 

+ zabudowania izolowane 

12. Słubice miasto 17148 85,57 19,20 10,40 miasto 

RAZEM (cała gmina) - 20039 100,00 184,6** 100,00 - 
*liczba mieszkańców obejmuje zarówno zameldowanych na pobyt stały, jak i pobyt czasowy;  
**powierzchnia gminy wg GUS wynosi 185,6 km2; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach.  
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Ryc.2. Sieć osadnicza gminy Słubice 
Źródło: opracowanie własne. 
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Ryc.3. Podział gminy Słubice na sołectwa i miasto Słubice 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Powyższa rycina przedstawia podział administracyjny gminy Słubice na mniejsze 

jednostki terytorialne. Wewnętrzny podział strukturalny gminy Słubice tworzy 11 sołectw 
oraz 1 miasto. Pod względem zajmowanej powierzchni na pierwszej pozycji w gminie Słubice 
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lokuje się sołectwo Świecko – 25,3 km2 (13,7% powierzchni gminy). W dalszej kolejności są 
Nowy Lubusz (12,2%) oraz Kunowice (11,9%). Miasto Słubice znajduje się dopiero na 
czwartej pozycji z powierzchnią równą 19,2 km2, co stanowi 10,4% powierzchni całkowitej 

gminy. Najmniejsza powierzchniowo jednostką w gminie jest sołectwo Stare Biskupice 
(2,8%). 

 

 

2.2. Rozmieszczenie ludności 
 

Rozmieszczenie ludności określa topograficzne występowanie ludności w przestrzeni. 
Rozkład obszarów koncentracji i wyludnienia można traktować jako całokształt 
wieloletniego, a czasem wielowiekowego oddziaływania szeregu czynników. Czynniki te 
mają zróżnicowany charakter – przyrodniczy (ukształtowanie terenu, hydrografia, szata 

roślinna, klimat, zasoby), społeczno-gospodarczy (np. poziom rozwoju, funkcje, sieć 
transportowa), historyczny (wojny i związane z nimi migracje, deportacje, przesiedlenia, 
eksterminacje, klęski żywiołowe i ekologiczne oraz epidemie), a także czysto demograficzny 
(np. zróżnicowanie rodności i umieralności na różnych obszarach). 

 

Obszar gminy Słubice jest zróżnicowany pod względem intensywności 
rozmieszczenia jednostek osadniczych, a tym samym rozmieszczenia ludności. Przy 
zachodniej granicy w środkowej części gminy położone jest miasto – główny i dominujący 
ośrodek gminy. Największa koncentracja ludności wiejskiej występuje w północno-
wschodniej części gminy, pośród terenów rolno-leśnych, poprzecinanych istotnymi drogami 

kołowymi. Znajduje się tu 6 z 11 wsi sołeckich, z których 3 to największe jednostki wiejskie 
w gminie (Kunowice, Golice i Drzecin). Część północno-zachodnia, cechująca się rozległymi 
obszarami rolnymi w dolinie Odry, jest mniej zaludniona, a ludność koncentruje się                
w 2 wsiach (Pławidło i Nowy Lubusz). Południowo-zachodnie, rolnicze tereny nadodrzańskie 
to 3 wsie (Świecko, Rybocice i Kunice). Nadrzeczne tereny rolnicze zarówno na północy, jak 
i na południu gminy leżą poza głównymi szlakami drogowymi, co wydatnie zmniejsza 
dostępność komunikacyjną tych obszarów, a tym samym zmniejsza szanse na rozwój 
ludnościowy. Całkowicie pozbawiona osiedli ludzkich jest południowo-wschodnia część 
gminy, zajęta przez rozległe i zwarte kompleksy leśne.   
 

             

Głównym skupiskiem ludności w gminie jest obszar miasta Słubice. Wskaźnik 
urbanizacji gminy Słubice jest bardzo wysoki i sięga 85,6%. Dla porównania urbanizacja 
powiatu słubickiego wynosi 63,1% (2010), województwa lubuskiego 63,2% (2010), a całego 
kraju 60,7% (2010). Miasto liczy 16,1 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały,         
a dodatkowo ponad 1 tys. osób zameldowanych jest w mieście na pobyt czasowy. Do grupy 
tej zaliczają się przede wszystkim studenci Collegium Pollonicum, zamieszkujących               
w domach studenckich oraz na kwaterach prywatnych.  

Przyczyną dużej koncentracji ludności w miastach jest szereg atrakcji osadniczych 

związanych z dostępem do usług oraz rynku pracy, oraz związany z tym generalnie wyższy 
standard życia. Miasto Słubice pełni rolę ośrodka administracyjnego na poziomie gminnym 
oraz powiatowym. Wykształciły się tu liczne funkcje ponadlokalne, takie jak administracja, 
oświata (w tym również szkolnictwo wyższe), opieka zdrowotna, usługi kultury i sportu, 
przemysł. Silną atrakcją osadniczą jest nadgraniczne położenie miasta i jego dobra dostępność 
komunikacyjna. Pod względem liczby ludności Słubice zajmowały w 2008 roku 269 lokatę 
wśród wszystkich polskich miast. 
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Ryc.4. Rozmieszczenie ludności w gminie Słubice 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

 

Ludność wiejska jest w zdecydowanej mniejszości (2891 osób), ale zamieszkuje 

niemal 90% powierzchni gminy Słubice. Największą koncentrację ludności wiejskiej 
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zaobserwować można w pobliżu miasta oraz w jednostkach położonych na przebiegu 
głównych szlaków komunikacji drogowej. Najmniejsze miejscowości w gminie to zwłaszcza 
wsie położone marginalnie. Tradycyjna zabudowa wiejska ma przeważnie charakter zwarty 

lub skupiony, a izolowane domostwa lub ich skupiska należą do mniejszości. Rozpraszaniu 
zabudowy sprzyja lokowanie nowych budynków w oparciu o jednostkowe decyzje 
urbanistyczne.    

 

Druga pod względem liczby mieszkańców miejscowość w gminie to największa           
i dynamicznie rozwijająca się wieś – Kunowice. Ludność Kunowic, licząca ponad 900 osób 
stanowi zaledwie 4,6% populacji gminy, ale jednocześnie skupia niemal 32% całej ludności 
wiejskiej. Silna koncentracja ludnościowa na tym obszarze wynika z podmiejskiego położenia 
na szlaku drogi wojewódzkiej nr 137. Dobra dostępność komunikacyjna oraz bliskie 
położenie względem Słubic, w tym także terenów przemysłowych Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powoduje że Kunowice są od kilku lat głównym obszarem 
osadniczym w gminie. Obserwuje się tu bardzo intensywny rozwój budownictwa 
indywidualnego.       

Dwie kolejne w rzędzie wielkości wsie to Golice (ok. 411 mieszkańców) oraz Drzecin 
(ok. 275 mieszkańców). Obie miejscowości położone są przy ruchliwej drodze krajowej nr 31 
w kierunku Kostrzyna nad Odrą. Rozwój Golic był podyktowany w przeszłości utworzeniem 
we wsi PGR-u. Najmniejszą wsią w gminie są Kunice, liczące zaledwie 68 osób. 
Miejscowość ta jest najdalej na południe wysuniętą jednostką w całej gminie. Istnieją 
przesłanki, że ta aktualnie silnie zmarginalizowana miejscowość, mogła w przeszłości 
stanowić większą jednostkę osadniczą.  
 

Najdokładniejszym kartograficznym obrazem rozmieszczenia ludności jest mapa 
kropkowa, na której ludność przedstawiona jest kropkami reprezentującymi określoną liczbę 
osób – znaki te mają przypisaną ściśle określoną wartość czyli wagę. Kropka jest znakiem 
umownym – najczęściej ma kształt koła niewielkiej średnicy. Dla zróżnicowania prezentacji 
operuje się także metodą kropek różnowagowych. Dysponując kilkoma wagami kropek, 
posługujemy się nimi podobnie jak monetami o różnych nominałach – składamy z nich 
wymaganą kwotę (tu: liczbę ludności). Kropki umieszcza się na mapie dokładnie w miejscach 
występowania siedlisk ludności, a stopień precyzji zależy od skali mapy. Mapa kropkowa dla 

gminy Słubice przedstawiona została na Ryc.4.     
 

Analiza rozmieszczenia ludności w granicach administracyjnych miasta wskazuje     
na silną koncentrację w strefie centralnej, która zawiera się w granicach wyznaczonych 
następującymi ulicami:  

• od północy – Ogrodowa, Piska, Staszica, 

• od południa – 1 Maja (od mostu granicznego do skrzyżowania z Al. Niepodległości), 

• od zachodu – Nadodrzańska i Szczecińska (do skrzyżowania z Ogrodową), 
• od wschodu – Królowej Jadwigi, Krótka, Al. Niepodległości.   

Na wskazanym obszarze zamieszkuje ok. 14,8 tys. mieszkańców miasta. Szczególnie znaczne 
skupiska ludności to: Os. Kopernika, Os. Słowiańskie, Os. I. Paderewskiego, Os. Mała 
Moskwa, rejon Placu Wolności oraz ulica Wojska Polskiego. Dominuje tutaj zdecydowanie 
zabudowa wielorodzinna w postaci bloków z wielkiej płyty,  kamienic itp.  
 Na północ od obszaru centrum rozciągają się tereny zajęte przez budownictwo 
jednorodzinne o różnej gęstości, z małymi wyjątkami zabudowy wielorodzinnej oraz innych 
funkcji. Najdalej na północny-zachód położone jest samotne Os. Krasińskiego, będące byłym 
PGR-em.   

 Na południowy-wschód od centrum rozciągają się tereny sportowo-rekreacyjne            
z małymi enklawami terenów mieszkaniowych (zabudowa wielo- i jednorodzinna). Dalej na 
wschód znajduje się niewielkie Os. Leśne (zabudowa jednorodzinna), a za nim dopiero 
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budujące się Os. Zielone Wzgórza (zabudowa jednorodzinna). Ostatnim obszarem niskiej 
koncentracji ludności w mieście jest teren położony w widłach ulic: Transportowej oraz 
Powstańców Wielkopolskich.  

 

 
Ryc.5. Rozmieszczenie ludności na terenie miasta Słubice 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
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 W granicach administracyjnych miasta występuje też sporo terenów zupełnie 
niezamieszkanych. Są to głównie rozległe tereny wykorzystywane rolniczo, położone            
w północno-wschodniej części miasta. Ponadto do obszarów niezaludnionych należą tereny 

zalewowe położone za wałem przeciwpowodziowym, na których z racji zagrożenia zalaniem 
obowiązuje zakaz zabudowy.          

Szczegółowy wykaz ulic wraz liczba mieszkańców zostały przedstawione w kolejnym 
paragrafie w Tab.3. Mapa kropkowa dla miasta Słubice przedstawiona została na Ryc.5.     

 

 

2.3. Gęstość zaludnienia 
 

Rozmieszczenie ludności odnosi się do wartości absolutnych (rzeczywistych), czyli 
dla konkretnej liczby osób zamieszkujących dany obszar. Przykładowo 31 grudnia 2010 roku, 

województwo lubuskie zamieszkiwało 1012,9 tys. mieszkańców, na powierzchni 14 tys. km
2
. 

Ze względu na potrzebę porównywania jednostek znacznie różniących się zarówno liczbą 
mieszkańców jak i powierzchnią, stosuje się gęstość zaludnienia, która operuje wartościami 
relatywnymi – wskazuje średnią liczbę osób przypadających na 1 km2. Relację tę można 
przedstawić następującym wzorem: 

 

2( . / )
L

G os km
A

=  

 
gdzie:   G – gęstość zaludnienia, 
 L – liczba ludności na danym obszarze (w osobach), 

 A – powierzchnia obszaru (w km
2
); 

 
Dzięki zastosowaniu tego współczynnika możemy porównywać intensywność 

zaludnienia obszarów różniących się pod względem zarówno powierzchni, jak i liczby 
ludności. Porównania mogą być dokonywane na tym samym poziomie hierarchicznym       
(np. poszczególne sołectwa w ramach jednej gminy), jak również pomiędzy różnymi 

poziomami hierarchicznymi (np. gmina, powiat, województwo).   

 
Wewnętrzny podział strukturalny gminy Słubice tworzy 11 sołectw oraz 1 miasto. 

Jednostki te stanowią pola odniesienia dla pomiarów gęstości zaludnienia, które zostały 
przedstawione w poniższej tabeli.  

Średnia gęstość zaludnienia gminy Słubice wynosi 109 os./km2. Jest to wartość 
zbliżona do poziomu krajowego (122 os./km2) i bardzo wysoka w porównaniu z poziomem 
dla powiatu (47 os./km2) oraz dla województwa (72 os./km2). Na tak wysoki wynik wpływa 
duża liczba mieszkańców miasta Słubice. Gęstość zaludnienia w mieście wynosi 893 os./km2,       
co przytłaczająco dystansuje tereny wiejskie, dla których przeciętne zaludnienie wynosi        

18 os./km
2
.  

Spośród wszystkich sołectw najwyższe zaludnienie cechuje podsłubickie Kunowice 
(42 os./km2) oraz położone na północy sołectwo Golice (35 os./km2). Najrzadziej zaludnione 
są położone na południu Kunice – 4 os./km2. Generalnie wyspa wyższego zaludnienia 
znajduje się w centralnej i północno-wschodniej części gminy.  
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Tab.2. Gęstość zaludnienia sołectw gminy Słubice oraz miasta Słubice [stan na 12.05.2011]    

w porównaniu do jednostek hierarchicznie wyższych [stan na 31.12.2010] 
 

l.p. jednostka 
liczba 

ludności** 
[os.] 

powierzchnia 
[km2] 

gęstość zaludnienia 
[os / km2] 

1. Drzecin 275 15,68 18 

2. Golice 411 11,66 35 

3. Kunice 68 17,96 4 

4. Kunowice 918 22,00 42 

5. Lisów 163 9,25 18 

6. Nowe Biskupice 118 9,63 12 

7. Nowy Lubusz 199 22,57 9 

8. Pławidło 226 12,61 18 

9. Rybocice 211 13,62 16 

10. Stare Biskupice 104 5,07 21 

11. Świecko 198 25,32 8 

12. miasto Słubice 17138 19,20 893 

RAZEM (cała gmina) 20039        184,57** 109 

RAZEM (tereny wiejskie) 2891 165,35 18 

powiat słubicki*** 46539 999,29 47 

województwo lubuskie*** 1012889 13987,88 72 

Polska*** 38200037 312679,67 122 
*liczba mieszkańców obejmuje zarówno zameldowanych na pobyt stały, jak i pobyt czasowy;  
**powierzchnia gminy wg GUS wynosi 185,6 km2; 
*** ludność zameldowana na pobyt stały; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rożnych źródeł.  

 

Dla dokonania analizy gęstości zaludnienia w granicach miasta Słubice, dokonano 
arbitralnego podziału na mniejsze jednostki przestrzenne. Kryteriami podziału były m.in. 

gęstość i intensywność zabudowy, typ zabudowy, funkcje. Granice jednostek wyznaczono     
w oparciu o łatwo identyfikowalne elementy, głównie w postaci ciągów komunikacyjnych. 
Łącznie wyznaczono 13 zaludnionych jednostek odniesienia, w tym 1 obszar stricte 
przemysłowy (KSSSE), a także 3 obszary gdzie zabudowa nie występuje. Są to:  
 
A. obszary zabudowy wielorodzinnej i usługowo-mieszkaniowej: 
 

1) obszar w strefie centralnej zawierający się pomiędzy wałem przeciwpowodziowym 
(ulice: Nadodrzańska i 1 Maja) oraz ulicami: Wałowa, Chopina, Wojska Polskiego 
(wyłączona), Al. Młodzieży Polskiej i Kościuszki;  

2) obszar w strefie centralnej zawierający się pomiędzy ulicą Narutowicza i placami 
Wolności oraz Przyjaźni na północy, a także Al. Młodzieży Polskiej i Kościuszki na 
południu; granicę zachodnią tworzy rów melioracyjny; 

3) obszar w strefie centralnej położony na północ od obszaru nr 2), ograniczony            
od wschodu wspomnianym rowem, od północy ulicami: Piska i Staszica, a od zachodu 
ul Wojska Polskiego (włączona do obszaru); 
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B. obszary zabudowy jednorodzinnej, a także zabudowy jednorodzinnej z towarzyszeniem 
innych funkcji oraz enklaw zabudowy wielorodzinnej: 
  

4) obszar w strefie centralnej położony na zachód od 3) i północ od 1); 
5) obszar pomiędzy wałem na zachodzie, ogródkami „Zorza” na północy, ulica Wojska 

Polskiego na wschodzie i ulicą Ogrodową na południu; 
6) obszar w rejonie ulic: Drzymały, Nocznickiego, Witosa i Konstytucji 3 Maja (część 

północna);  
7) obszar w widłach ulicy Wojska Polskiego i Długiego Rowu aż do okolic ulicy 

Drzymały na południu; 
8) obszar Os. Krasińskiego oraz przyległych pól aż do ogródków „Zorza” i ulicy Wojska 

Polskiego; 
9) obszar obejmujący tereny sportowe, ogródki „Jutrzenka”, cmentarz komunalny oraz 

zabudowania mieszkalne w rejonie ulic: Folwarczna i Sportowa; 
10) obszar Os. Leśnego;  
11) obszar Os. Zielone Wzgórza, będącego w początkowej fazie rozwoju; 
12) obszar pomiędzy ulicami: Szosa Rzepińska i Powstańców Wielkopolskich, a granicą 

miasta; 
 

C. obszary zabudowy przemysłowej: 
13) obszar KSSSE na południowo-zachodnim krańcu miasta; 

 

D. obszary niezabudowane i niezaludnione 
14) obszar zieleni pomiędzy linią kolejową i Szosą Rzepińską (droga wojewódzka nr 137); 
15) obszar zalewowy pomiędzy Odrą a wałem przeciwpowodziowym; 
16) obszar wykorzystywany rolniczo w północno-wschodniej części miasta.             

 

 
Tab.3. Rozmieszczenie ludności w przyjętych jednostkach podziału miasta Słubice 
 

nr 

jedn. 
ulica / osiedle / plac 

liczba 

osób 
ulica / osiedle / plac 

liczba 

osób 

1 Maja  458 Młodzieży Polskiej, Aleja 6 

Chopina 366 Nadodrzańska [– 15 osób]* 508 

Dąbrówki  3 Szamarzewskiego, Ks. A.  123 

Jedności Robotniczej 252 Wawrzyniaka, Ks. P. 198 

Kopernika [– 50 osób]* 1190 Wrocławska [ok. 1/3 całości]* 69 

Kościuszki  248 RAZEM 3515 

1 

Mickiewicza  94   

Asnyka 2 Słowiańska 112 

Daszyńskiego 107 Słowiańskie, Osiedle 938 

Kilińskiego 336 Strzelecka 59 

Kochanowskiego 384 Wandy 372 

Konopnickiej 121 Wodna 187 

Niepodległości, Aleja  332 Wolności, Plac 517 

Paderewskiego 606 Wrocławska [ok. 2/3]* 138 

Podchorążych  193 Żeromskiego 423 

Reja 405 Żwirki i Wigury  186 

Sienkiewicza 787 RAZEM 6264 

2 

Słowackiego 59   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
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Tab.3. Rozmieszczenie ludności w przyjętych jednostkach podziału miasta Słubice (cd.) 
 

nr 
jedn. 

ulica / osiedle / plac 
liczba 

osób 
ulica / osiedle / plac 

liczba 

osób 

Akademicka 30 Mieszka I 84 

Bohaterów, Plac 248 Narutowicza 302 

Bohaterów Warszawy 135 Przyjaźni, Plac 858 

Bolesława Krzywoustego 16 Piłsudskiego  404 

Kanałowa 106 Seelowska 94 

Kazimierza Jagiellończyka 43 Staszica  312 

Kazimierza Wielkiego 25 Stefana Batorego 47 

Konstytucji 3 Maja, Al. [–76 os.]*  312 Władysława Jagiełły 312 

Królowej Jadwigi 13 Wojska Polskiego [– 250 osób.]* 1068 

3 

Krótka 134 RAZEM 4543 

Bolesława Chrobrego 194 Nadodrzańska [ok.5 domów]** 15 

Bratkowa 23 Różana  7 

Konwaliowa 5 Sadowa 9 

Kopernika [ok.17 domów]**  50 Szczecińska 40 

Kwiatowa 17 Tulipanowa 13 

Liliowa 18 Wałowa 36 

Makowa 16 RAZEM 450 

4 

Ogrodowa 7   

Prosta 1 Wojska Polskiego  

[ok.20 domów +3 bloki]** 
210 

RAZEM 226 5 

Klonowa 15   

Drzymały  119 Rysia  26 

Krucza 28 Sokola 53 

Konstytucji 3 Maja [ok.26 domów]** 76 Wojska Polskiego [ok.14 domów]** 40 

Lisia 72 Wilcza 27 

Nocznickiego 270 Witosa 261 

Piska 113 RAZEM 1153 

6 

Rzepińska 68   

Gołębia  5 Żurawia 2 
7 

Grzybowa 261 RAZEM 268 

8 Krasińskiego, Osiedle 130 RAZEM 130 

Folwarczna 162 RAZEM 344 
9 

Sportowa 182   

Borówkowa 12 Poziomkowa 15 

Brzozowa 24 Sosnowa 23 

Malinowa 15 RAZEM 122 
10 

Obozowa 33   

Południowa 4 Wschodnia  4 

Północna 17 Zachodnia 2 

Przedwiośnie 2 Zimowa 4 
11 

Wiosenna 10 RAZEM 43 

Powstańców Wielkopolskich 44 Transportowa 30 
12 

Szosa Rzepińska 3 RAZEM 77 

13 Przemysłowe, Osiedle 3 RAZEM 3 
*wartość szacunkowa powstała wskutek odjęcia od wartości sumarycznej (dla całej ulicy), szacowanych 
udziałów przypadających na te fragmenty, które znalazły się w innych jednostkach; 
**wartość szacunkowa powstała w przybliżeniu z iloczynu liczby domów jednorodzinnych (MN) i przyjętej dla 
tego szacunku średniej liczby zamieszkujących jeden dom jednorodzinny, równiej 3 osobom; dla bloków            
w jednostce „5” przyjęto szacunek: po 50 osób na jeden blok; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
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Ryc.6. Zróżnicowanie gęstości zaludnienia na terenie miasta Słubice 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
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Tab.4. Gęstość zaludnienia w przyjętych jednostkach podziału miasta Słubice 
[stan na 12.05.2011] 
 
 

numer jednostki 
podziału miasta 

liczba ludności* 
[os.] 

powierzchnia** 
[km2] 

gęstość zaludnienia 
[os / km2] 

1. 3515 0,37 9441 

2. 6264 0,53 11875 

3. 4543 0,70 6531 

4. 450 0,18 2435 

5. 226 0,41 551 

6. 1153 1,90 605 

7. 268 0,76 355 

8. 130 0,97 134 

9. 344 1,76 195 

10. 122 0,36 339 

11. 43 0,94 46 

12. 77 0,87 89 

13. 3 1,27 2 

14. 0 0,49 0 

15. 0 1,34 0 

16. 0 6,35 0 

RAZEM (całe miasto) 17138 19,20 893 
* liczba ludności zamieszkującej poszczególne jednostki podziału miasta, została uzyskana wskutek własnych 
agregacji i szacunków przedstawionych w Tab.3.; 
** powierzchnie dla poszczególnych jednostek podziału miasta pochodzą z własnych obliczeń komputerowych; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Słubicach. 

 

 
Przedstawione w powyższej tabeli oraz na Ryc.6. zróżnicowanie gęstości zaludnienia 

na terenie miasta Słubice wskazuje na znaczne dysproporcje. Gęstość zaludnienia w ścisłej 
strefie centralnej dochodzi nawet do 11,9 tys. os/km2. Podwyższone wartości cechują 
północno-zachodnią część miasta. Natomiast wschodnie tereny miasta są raczej wyludnione.  
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 3. Dynamika ludności 
 

3.1. Elementy dynamiki ludności  

 
Zmiany liczby ludności na danym obszarze są wywołane procesami (zdarzeniami) 

demograficznymi zachodzącymi w społeczeństwach, procesy te składają się na dwie grupy:  
 

• zdarzenia związane z mobilnością biologiczną ludności – urodzenia (U) i zgony (Z),    
a umownie zalicza się także małżeństwa (M) i rozwody (R), ze względu na pośredni 
wpływ na procesy reprodukcyjne populacji, 

• zdarzenia związane z mobilnością przestrzenną ludności – imigracje (I)                        
i emigracje (E). 

 

Nawiązując do powyższego podziału na dwie grupy procesów, badania dynamiki 
demograficznej dzieli się na dwa nurty: badania ruchu naturalnego ludności oraz badania 
ruchu wędrówkowego ludności. Efektem ruchu naturalnego jest przyrost naturalny (PN), 
natomiast efektem ruchu wędrówkowego (migracyjnego) jest saldo migracji (SM). Efektem 

ostatecznym tych zmian jest przyrost rzeczywisty (PR), który jest sumą przyrostu naturalnego 
i salda migracji. 

Proste analizy dynamiki ludności w oparciu o wartości absolutne (bezwzględne),        
ze względu na znaczne zróżnicowanie poszczególnych populacji w czasie i przestrzeni nie 
pozwalają na badania porównawcze. Z tego względu stosuje się miary względne – 
współczynniki, które określają natężenie badanego zjawiska. Ogólna postać współczynnika 
dynamiki ludności przedstawia się następująco: 
 

C
L

W
t

t
D

∑
=   

t – okres czasu w jakim badana jest dana populacja (najczęściej jest to 1 rok),  
Σt – suma wszystkich zdarzeń danego rodzaju zarejestrowanych w okresie t, 

C – (constans) wielkość stała (najczęściej 1000 – wartość zjawiska wyraża się w ‰), 

tL – średnia liczba ludności w okresie t  2 

 

 

3.2. Ruch naturalny  

 
Na ruch naturalny ludności składa się szereg zjawisk społeczno-demograficznych 

takich jak urodzenia, zgony, małżeństwa i rozwody, związanych z procesami naturalnej, 
biologicznej reprodukcji społeczeństw. Natężenie poszczególnych elementów ruchu 
naturalnego jest bardzo zróżnicowane terytorialnie – zależy ono m.in. od takich czynników 

jak: rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój kulturalny oraz zwyczaje, a nawet klimat danego 
regionu. 

Czynnikami, które wpływają na poziom i natężenie urodzeń (rodności) są: liczba          
i struktura kobiet w wieku rozrodczym, liczba zawieranych małżeństw i struktura wiekowa 
nowożeńców, polityka zatrudnienia, stopień aktywizacji zawodowej kobiet, poziom 
wykształcenia społeczeństwa, perspektywy wychowania i wykształcenia potomstwa, system 
bodźców ekonomicznych, warunki mieszkaniowe, wierzenia religijne i inne.  

                                                
2 W przypadku niniejszej analizy okresem badań populacji (t) jest rok, więc średnia liczba ludności została 
zastąpiona stanem liczebnym populacji w połowie roku tj. z dnia 30 czerwca.  
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Z kolei czynniki regulujące poziom i natężenie zgonów (umieralności) to: liczba          
i struktura ludności wg płci i wieku, wzorzec umieralności wg płci i wieku oraz wg przyczyn 
zgonów, zmiany w poziomie i stylu życia ludności (m.in. dieta, warunki zdrowotne, warunki 

mieszkaniowe, warunki pracy, stopień zanieczyszczenia środowiska), dostępność do służby 
zdrowia, a także postęp medycyny w zapobieganiu przedwczesnej umieralności.  

Zmiany poziomu i natężenia urodzeń oraz zgonów w gminie Słubice zostały 
przedstawione w Tab.5 oraz na poniższych rycinach. Aby wzbogacić wartość analizy 
dokonano porównania z tendencjami dla powiatu słubickiego i województwa lubuskiego.    
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Ryc.7. Kształtowanie się współczynnika urodzeń w gminie Słubice, powiecie słubickim           
i województwie lubuskim w latach 1995 – 2009  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
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Ryc.8. Kształtowanie się współczynnika zgonów w gminie Słubice, powiecie słubickim          
i województwie lubuskim w latach 1995 – 2009  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
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Tab.5. Wartości i współczynniki elementów ruchu naturalnego w gminie Słubice w latach 
1995 – 2009 na tle współczynników dla powiatu słubickiego i województwa lubuskiego    

 [OSOBNY PLIK – tabela na stronie w formacie A3] 
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Natężenie urodzeń w gminie Słubice w latach 1995 – 2002 wykazywało tendencję 
spadkową, osiągając minimum w roku 2002 (8,5‰). Od tego czasu notuje się wzrost rodności  
związany z wchodzeniem w wiek rozrodczy roczników wyżu lat 70-tych i 80-tych. Niemal 

przez cały analizowany okres gmina Słubice wykazuje niższy poziom natężenia urodzeń 
aniżeli powiat. Także względem wartości regionalnych gmina prezentuje niższe wartości, 
jednak w ostatnich latach tendencja ta ulega powolnym zmianom.   

Wartości współczynnika zgonów przyjmują podobne tendencje. Również w tym 
przypadku w latach 1995 – 2002 zaobserwowano spadek (do 6,3‰), po czym nastąpił 
wyraźny wzrost umieralności (do 9,1 ‰ w ostatnim roku analizy). Wartości natężenia 
zgonów są w gminie generalnie niższe aniżeli w powiecie i województwie.  

Współczynnik przyrostu naturalnego dla gminy Słubice w zdecydowanej większości 
analizowanych lat przewyższa poziom dla województwa. Jednocześnie w ostatnich latach 
obserwuje się spadek poniżej poziomu powiatowego. Generalnie w żadnym roku i w żadnej 

jednostce nie odnotowano ujemnego przyrostu naturalnego, ponieważ w liczba urodzeń 
zawsze przewyższa liczbę zgonów. Obserwuje się wahania poziomu współczynnika przyrostu 
naturalnego. Tendencja spadkowa, szczególnie zaznaczająca się w gminie w latach 2004          
i 2006 (spadek poniżej 1‰), uległa w ostatnich latach odwróceniu (wzrost powyżej 2,5‰). 
Wartość maksymalną odnotowano w roku 1996 – było to 4,24‰.       
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Ryc.9. Kształtowanie się współczynnika przyrostu naturalnego w gminie Słubice, powiecie 
słubickim i województwie lubuskim w latach 1995 – 2009  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  

 

 

3.3. Małżeństwa  
 

Procesy małżeńskości przebiegają w gminie Słubice odwrotnie aniżeli procesy 
rodności i umieralności, obserwuje się bowiem wyraźny wzrost liczby par wchodzących        
w związek małżeński. Szczególna dynamika obserwowana jest w latach 2004 – 2008,             
w których nastąpiło podwojenie liczby małżeństw – z 78 par/rok do 147 par/rok. Wynika to z 

masowego  wchodzenia w opóźniony wiek małżeński roczników wyżu lat 70-tych i 80-tych. 
Dynamika małżeństw została przedstawiona na poniższej rycinie.   
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Ryc.10. Liczba małżeństw zawartych w gminie Słubice w latach 1995 – 2009  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
 

 

3.4. Ruch wędrówkowy 
 

Ruchem wędrówkowym (ruchem migracyjnym) nazywamy całokształt procesów         

i zjawisk związanych ze zmianą miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu, w sposób 
trwały bądź okresowy. Wędrówki ludności stymulowane są m.in. mechanizmem barier            
i atrakcji osadniczych, a czynniki decydujące o migracji są liczne i mają rozmaitą naturę.     
Do najczęstszych przyczyn migracji w naszym kręgu kulturowym należą motywy                    
o charakterze ekonomicznym (np. praca, koszty życia, mieszkanie) lub społecznym            
(np. założenie rodziny, możliwości edukacji i rozwoju).  
 W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostały jedynie wielkości strumieni 
ruchu wędrówkowego, bez badania ich przyczyn oraz szczegółowych kierunków. Przebadano 
migracje na pobyt stały w podziale na migracje wewnętrzne (krajowe) i zagraniczne, a także 
w podziale na płeć migrantów.   

 W analizowanym okresie od 1995 do 2009 roku w ruchach migracyjnych na terenie 
gminy Słubice wzięło udział łącznie ponad 7 tys. osób, z czego 4% w ruchach zagranicznych. 
W tym czasie zameldowało się 3368 osób (139 z zagranicy), a wymeldowało się 3647 osób 
(150 za granicę).  Daje to długookresowe ujemne saldo migracji zarówno wewnętrznych jak    
i zagranicznych – odpowiednio ubytek 278 i 11 osób. W analizowanym okresie jedynie           
w 1995, 2008 i 2009 roku odnotowano dodatnie saldo migracji (patrz poniższe tabele               
i rycina). Szczególnie intensywny odpływ ludności wystąpił w latach 2000 – 2006. Aktualnie 
obserwuje się osłabienie tych negatywnych tendencji, a w ruchu zagranicznym występuje 
nawet bilans dodatni. Jednocześnie obserwuje się długookresowy trend do wzrostu 
ruchliwości ludności gminy. W każdym z analizowanych strumieni migracyjnych większość 
stanowiły kobiety (od 50,4 do 56% migrantów). 
 Generalnie zjawisko odpływu ludności jest procesem niekorzystnym, gdyż emigracja 
dotyczy głównie jednostek bardziej aktywnych i młodszych, a tym samym najbardziej 
wartościowych z punktu widzenia potencjału demograficznego. Gmina Słubice przegrywa 
konkurencję z większymi ośrodkami miejskimi, gdzie znajdują silniejsze atrakcje osadnicze. 
Proces depopulacji migracyjnej należy bacznie obserwować i podejmować działania zaradcze.     
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Tab.6. Ruch wędrówkowy ludności w gminie Słubice w latach 1995 – 2009 

 [OSOBNY PLIK – tabela na stronie w formacie A3] 
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Tab.7. Wartości i współczynniki elementów ruchu wędrówkowego w gminie Słubice w latach 
1995 – 2009 [migracje na pobyt stały] 
 

parametr 

1
9
9

5
 

1
9
9

6
 

1
9
9

7
 

1
9
9

8
 

1
9
9

9
 

2
0
0

0
 

2
0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

imigracje 218 182 255 214 237 201 174 186 242 200 223 239 272 243 282 

WI (‰) 11,3 9,3 13,0 10,8 11,9 10,2 8,9 9,4 12,2 10,0 11,2 12,1 13,9 12,5 14,5 

emigracje 183 210 257 234 248 246 257 206 271 247 227 274 282 240 275 

WE (‰) 9,5 10,7 13,1 11,8 12,4 12,5 13,1 10,4 13,7 12,3 11,4 13,9 14,4 12,3 14,2 

saldo 
migracji 

35 -28 -2 -20 -11 -45 -83 -20 -29 -47 -4 -35 -10 3 7 

WSM 

(‰) 
1,8 -1,4 -0,1 -1,0 -0,6 -2,3 -4,2 -1,0 -1,5 -2,3 -0,2 -1,8 -0,5 0,2 0,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
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Ryc.11. Kształtowanie się współczynników imigracji i emigracji w gminie Słubice w latach 
1995 – 2009 [migracje na pobyt stały] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
 

 

3.5. Przyrost rzeczywisty i zmiany liczby ludności  

 

Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego liczba ludności w gminie Słubice spada. 
Tendencja ta jest szczególnie widoczna w latach 2003 – 2009, w którym to okresie liczebność 
populacji faktycznie zamieszkującej gminę zmalała z 20028 do 19283 osób – spadek o niemal 
750 osób. Wartość z przedostatniego roku analizy jest najniższa z całego okresu, ale tendencja 
wydaje się zwalniać lub nawet zatrzymywać. Przyczyną tego procesu jest ujemne saldo 
migracji, które wywołuje ubytki nie możliwe do zrekompensowania przez dodatni,               
ale malejący przyrost naturalny.  

Zmiany liczby ludności w całej gminie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejskie 
zostały przedstawione w poniższej tabeli oraz na poniższych wykresach.    
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Ryc.12. Liczba ludności w gminie Słubice w latach 1995 – 2010 [stan na 31.12, wg 

faktycznego miejsca zamieszkania] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  
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Ryc.13. Liczba ludności na terenach wiejskich w gminie Słubice w latach 1995 – 2010     
[stan na 31.12, wg faktycznego miejsca zamieszkania] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych).  

 
Ubytek ludnościowy dotyczy przede wszystkim ludności miejskiej, podczas gdy na 

terenach wiejskich notuje się systematyczny wzrost populacji. Liczba mieszkańców wsi 

wzrosła z 2259 osób w 1995 roku do 2833 w roku 2008 – wzrost o niemal 600 mieszkańców. 
Wskazana tendencja będzie się najprawdopodobniej utrzymywać w latach kolejnych. 
Szczególną dynamiką wzrostu cechują się podsłubickie Kunowice, przyciągające wielu 
nowych mieszkańców.   
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Tab.8. Zmiany liczby ludności w gminie Słubice w latach 1995 – 2010  

[OSOBNY PLIK – tabela na stronie w formacie A3] 
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 4. Struktura ludności 
 

4.1. Elementy struktury ludności  

 
Struktura ludności opisuje wewnętrzne zróżnicowanie populacji ze względu na 

określone cechy, w danym momencie czasowym. Cechy wykorzystywane w analizach 
struktury ludności mogą mieć dwojaki charakter: 

  

• cechy biologiczne – to cechy niezależne od jednostki, wynikające z czynników 
naturalnych; najczęstsze cechy biologiczne wykorzystywane w analizach 
demograficznych to płeć i wiek; 

 

• cechy społeczno-ekonomiczne – to cechy wynikające z uwarunkowań społecznych,    
w jakich funkcjonuje cała społeczność, jej wybrana część lub pojedyncza jednostka; 
do cech związanych z historią i tradycją zalicza się m.in.:  język, religię i narodowość; 
dla analiz demograficznych istotne znaczenie mają również cechy związane                
z aktywnością społeczną jednostek ludzkich, nabywane (bądź zbywane) w czasie, 

należą do nich m.in.: wykształcenie, aktywność zawodowa, zawód, zatrudnienie, stan 
cywilny. 

 

Nawiązując do powyższego podziału na dwie grupy analizowanych cech, badania 
struktury demograficznej dzieli się na dwa nurty: badania struktury biologicznej ludności oraz 
badania struktury społeczno-ekonomicznej ludności.  

 

 

4.2. Struktura biologiczna ludności    

 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przeprowadzono badania struktury płci i wieku 
populacji zamieszkującej gminę Słubice. Ze względu na istotne współzależności płci i wieku 
były one badane również wspólnie.  

 

Struktura wieku ludności została przebadana na dwóch poziomach szczegółowości. 
Ogólnych informacji w zakresie proporcji poszczególnych grup wiekowych dostarcza analiza 
populacji wg wiekowych grup ekonomicznych. Bardziej szczegółowe badanie zostało 
wykonane dla populacji podzielonej na pięcioletnie przedziały wieku.   

Grupowanie ekonomiczne odgrywa dużą rolę w określaniu zasobów siły roboczej        
i ułatwia wykrycie prawidłowości w kształtowaniu się proporcji pomiędzy ludnością młodą 
(dziećmi i młodzieżą), ludnością dorosłą (dojrzałą) oraz ludnością starą. Schemat grupowania 
ekonomicznego przedstawia poniższa tabela. Ten podział na trzy grupy jest bardzo 
przejrzysty, jednakże pewną wadą tego grupowania są trudności w jednoznacznym ustaleniu 
granic wieku produkcyjnego. Najczęściej jako dolną granicę wieku produkcyjnego przyjmuje 

się pełnoletniość, a górną granicę stanowi wiek emerytalny.    
 
Tab.9. Schemat podziału populacji wg grupowania ekonomicznego 

 

odpowiedni przedział wieku w latach 
(stosowany w polskiej statystyce) grupa ludności grupy ekonomiczne wieku 

kobiety mężczyźni 

ludność młoda wiek przedprodukcyjny 0 – 17 0 – 17 

ludność dojrzała wiek produkcyjny 18 – 59 18 – 64 

ludność stara wiek poprodukcyjny 60 i więcej 65 i więcej 
Źródło: opracowanie własne. 
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Poniższa tabela przedstawia ekonomiczną strukturę ludności w gminie Słubice oraz jej 
porównanie z wartościami dla jednostek hierarchicznie wyższych. Pierwsza część zestawienia 
pokazuje zróżnicowanie struktury ludności miejskiej oraz wiejskiej. Ze względu na wyższy 

poziom rozrodczości na terenach wiejskich udział ludności młodej jest o 4 punkty procentowe 
wyższy aniżeli w mieście. Potwierdza to ogólną tendencję wyższej dynamiki demograficznej 
na terenach wiejskich i związany z tym relatywnie wolniejszy proces starzenia się populacji 
(odsetek ludności starej jest wyraźnie niższy aniżeli dla miasta Słubice).   

Druga część zestawienia pokazuje wartości dla nadrzędnych jednostek 
administracyjnych. Udział ludności młodej w gminie Słubice jest porównywalny z poziomem 
krajowym i wojewódzkim, podczas gdy poziom powiatowy jest o 1,2 punktu procentowego 
wyższy. Natomiast analiza porównawcza w dwóch kolejnych grupach wiekowych wskazuje 
na zmniejszanie się grupy produkcyjnej oraz zwiększanie się grupy poprodukcyjnej wraz ze 
zwiększaniem zakresu przestrzennego analizy. Wynika z tego, iż populacja gminy Słubice 

cechuje się relatywnie dobrymi parametrami wiekowymi, a proces starzenia się ludności jest 
mniej zaawansowany niż w regionie i kraju.     

 
Tab.10. Struktura wieku ludności wg grupowania ekonomicznego w gminie Słubice, powiecie 
słubickim, województwie lubuskim i Polsce w 2009 roku [stan na 31.12] 
 

wiek  
przedprodukcyjny 

wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 
obszar 

populacja 
ogółem 

ogółem % ogółem % ogółem % 

gmina ogółem 19283 3735 19,4 12990 67,4 2558 13,3 

miasto Słubice 16497 3101 18,8 11139 67,5 2257 13,7 

tereny wiejskie 2786 634 22,8 1851 66,4 301 10,8 

powiat słubicki 46413 9549 20,6 30724 66,2 6140 13,2 

woj. lubuskie 1010047 195777 19,4 664562 65,8 149708 14,8 

Polska 38167329 7231271 18,9 24624443 64,5 6311615 16,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

 
Relacje liczbowe pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi określa się mianem 

wskaźników obciążenia demograficznego. Z poniższej tabeli wynika, że obciążenie grupy 

produkcyjnej w mieście oraz na terenach wiejskich jest podobne – obie grupy 
pozaprodukcyjne stanowią mniej więcej połowę liczebności grupy produkcyjnej. Wyraźnie 
natomiast różnicuje się obciążenie grupy w wieku poprodukcyjnym w stosunku do grupy 
dojrzałej i grupy młodszej – w mieście jest ono zdecydowanie wyższe aniżeli na terenach 
wiejskich.  
 
Tab.11. Wskaźniki obciążenia demograficznego w gminie Słubice w 2009 roku  
[stan na 31.12] 
 

typ wskaźnika obciążenia demograficznego 
gmina 

ogółem 
miasto 
Słubice 

tereny 
wiejskie 

ludność w wieku nieprodukcyjnym 

(przed- i poprodukcyjnym) 
48,4 48,1 50,5 

ludność w wieku poprodukcyjnym  

na 100 osób  

w wieku produkcyjnym 
19,7 20,3 16,3 

ludność w wieku poprodukcyjnym  
na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

68,5 72,8 47,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 
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gmina Słubice 1995
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gmina Słubice 2009

wiek 
poprodukcyjny

13,3%

wiek 
przedprodukcyjny

19,4%

wiek produkcyjny
67,4%

 
 

Ryc.14. Struktura wieku ludności wg grupowania ekonomicznego w gminie Słubice w 1995 

oraz 2009 roku [stan na 31.12] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

   

Interesujących informacji dostarcza analiza zmian w strukturze wiekowej ludności 

gminy Słubice w odstępie kilkunastu lat. W tym celu porównano dane z lat 1995 i 2009,          
a następnie zobrazowano w postaci powyższej ryciny. Na wykresach wyraźnie widoczny jest 
proces starzenia się populacji – udział osób w wieku przedprodukcyjnym zmalał o ok. 1/3      
(z 29,1 % do 19,4 %). Ludność młoda dojrzewając zasila grupę w wieku produkcyjnym, 
natomiast malejąca liczba urodzeń nie rekompensuje tego ubytku. Grupa w wieku 
produkcyjnym powiększyła się, ale ten wzrost zostanie zahamowany, ze względu na mniej 
liczne roczniki młodsze oraz zbliżający się odpływ roczników wyżu powojennego.  Ludność 
dojrzała, starzejąc się, zasila grupę osób w wieku poprodukcyjnym, której udział wzrósł w 
badanym okresie z 9,4% do 13,3%. W przyszłości ten niekorzystny proces będzie się 
pogłębiał.       
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Analizy wykorzystujące ekonomiczne grupowanie wieku pozwalają otrzymać ogólne  
i syntetyczne wnioski. Dokładniejsza analiza struktury wieku opiera się na tzw. grupowaniu 
podstawowym. W niniejszym opracowaniu zastosowano pięcioletnie grupy podstawowe, 

uzyskując razem 18 przedziałów wiekowych (ostatni otwarty).  
Poniższa tabela przedstawia liczbę ludności w pięcioletnich przedziałach wiekowych, 

w podziale na kobiety i mężczyzn w gminie Słubice na koniec 2009 roku.   

 
Tab.12. Liczba ludności w grupach pięcioletnich w podziale na płeć oraz współczynnik 
feminizacji w gminie Słubice w roku 2009 [stan na 31.12] 
 

liczba ludności Grupa 
wieku ogółem kobiety mężczyźni 

liczba kobiet  
na 100 mężczyzn 

0 – 4 1080 515 565 91 

5 – 9 860 401 459 87 

10 – 14 1045 523 522 100 

15 – 19 1353 654 699 94 

20 – 24  1723 902 821 110 

25 – 29  1759 847 912 93 

30 – 34  1357 654 703 93 

35 – 39  1407 724 683 106 

40 – 44  1238 622 616 101 

45 – 49 1419 727 692 105 

50 – 54 1630 859 771 111 

55 – 59 1362 743 619 120 

60 – 64 1080 588 492 120 

65 – 69 603 353 250 141 

70 – 74 550 346 204 170 

75 – 79 452 314 138 228 

80 – 84 252 179 73 245 

85 + 113 87 26 335 

razem 19283 10038 9245 109 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

 

Najdokładniejszym przedstawieniem struktury biologicznej ludności jest piramida 
wieku w podziale na płeć, która została przedstawiona na poniższej rycinie. Z kształtu 
piramidy można wywnioskować na jakim etapie rozwoju demograficznego znajduje się 
badana populacja. Społeczeństwa progresywne cechują się bardzo silnym rozbudowaniem 
podstawy piramidy, co świadczy o dominacji roczników młodszych i relatywnie krótkiej 
średniej trwania życia.  

Z kolei społeczeństwa starzejące się, cechują się regresją demograficzną i przewagą 
ludności w wieku poprodukcyjnym nad grupą w wieku produkcyjnym. Piramida przyjmuje 
wówczas kształt wrzecionowaty z wyraźnym zawężeniem u podstawy. Wykres wykonany dla 
populacji gminy Słubice potwierdza obserwowane w Polsce procesy starzenia się 
społeczeństwa. Jest to widoczne w zdecydowanym spadku liczebności grupy poniżej 20-tego 
roku życia. Jednocześnie liczne roczniki dzisiejszego wieku produkcyjnego sukcesywnie 
przesuwają się ku górze wykresu, zwiększając objętość piramidy w jej szczytowej części.    

Kształt piramidy dla populacji badanych w naszym kraju jest zniekształcony poprzez 
kolejne wyże demograficzne (wybrzuszenia wykresu) oraz niże demograficzne (wklęsłości 
wykresu). Są one efektem zmieniających się w czasie uwarunkowań. Ogólnokrajowe 
tendencje wystąpiły również w przypadku populacji gminy Słubice.  
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Ryc.15. Piramida wieku (struktura ludności wg płci i wieku) w podziale na pięcioletnie grupy 
wiekowe dla gminy Słubice w 2009 roku [stan na 31.12] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

 

Odstępy pomiędzy kolejnymi wyżami i niżami obrazują następstwo pokoleń. Grupa 
osób w wieku 65 – 69 lat to roczniki niżu wojennego – jest ona wyraźnie mniejsza niż grupa 
następna. Mniejsza liczba urodzeń w tym okresie wynikała z niesprzyjających dla 
rozrodczości okoliczności wojennych. Z kolei powojenne grupy wiekowe są coraz liczniejsze, 
zwłaszcza dotyczy to osób w wieku 45 – 59 lat. Są to roczniki powojennego wyżu 
kompensacyjnego, który był okresem demograficznego nadrabiania strat, jakie populacja 
Polski poniosła w czasie II wojny światowej.  

Po dwudziestu latach od zakończenia wojny w wiek rozrodczy weszła węższa grupa 

„okołowojenna”, w związku z czym w strukturze wieku pojawia się echo niżu wojennego,      
a tym samym spowolnienie rozwoju ludnościowego (mniej rodziców – mniej dzieci). Kolejny 
wyż uwidacznia się dla grupy w wieku 20 – 34 lat. Jest to echo wzrostu powojennego, które 
pojawiło się w latach 70-tych i trwało do połowy lat 80-tych.  

Po zakończeniu okresu wzrostu, nadszedł czas silnego załamania związany                   
z nałożeniem się kilku czynników. Pierwszą przyczyną spadku liczebności kolejnych 
roczników było echo niżu lat 60-tych, które zostało silnie wzmocnione kryzysem 
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gospodarczym przełomu lat 80-tych i 90-tych. Transformacja ustrojowa i ekonomiczna 
cechowała się okresowym pogorszeniem warunków bytowych ludności co zaowocowało 
głębszym niżem demograficznym. Następnie pojawiły się kolejne negatywne dla rozwoju 

ludnościowego tendencje, związane z upowszechnianiem się zachodnioeuropejskich wzorców 
prokreacyjnych. Wzrost znaczenia wykształcenia, doświadczenia zawodowego, 
samorealizacji oraz statusu majątkowego, spowodował zepchnięcie rodzicielstwa na dalszy 
plan. Podniesiona została granica wieku zawarcia związku małżeńskiego oraz urodzenia 
pierwszego dziecka. Ponadto upowszechnił się małodzietny model rodziny (2+1 lub nawet 
2+0). Wszystkie te czynniki stanowią przyczynę bardzo niskiej liczebności grup w wieku       
0 – 15 lat, co uwidacznia się bardzo silnym przewężeniem podstawy wykresu. Wzrost 
liczebności roczników najmłodszych związany jest z opóźnionym wchodzeniem w wiek 
rozrodczy pokolenia trzydziestolatków (słabe echo wyżu lat 70-tych). Pewnym jest jednak, że 
tendencja ta nie zarysuje się tak wyraźnie jak w przypadku poprzedniego pokolenia, a jej 

okres trwania będzie prawdopodobnie krótszy.  
Należy zwrócić uwagę, iż gmina Słubice jest gminą o silnej dominacji ludności 

miejskiej. Wpływa to dodatkowo na pogłębienie spowolnienia demograficznego, ponieważ 
kryzys demograficzny silniej zaznacza się w społecznościach miejskich.         

 
Drugim elementem badanym w ramach struktury biologicznej ludności jest płeć. 

Oprócz mierzenia udziału procentowego poszczególnych płci w danej grupie, najczęściej 
wykorzystywanymi narzędziami analizy są: współczynnik feminizacji, który określa liczbę 
kobiet przypadającą na każde 100 mężczyzn w danej populacji, a także współczynnik 
maskulinizacji, który określa liczbę mężczyzn przypadającą na każde 100 kobiet.                   

W europejskim regionie geograficznym przewaga liczebna kobiet jest sytuacją powszechną. 
Wynika ona z wielu uwarunkowań społecznych – szczególne znaczenie ma tutaj wyższa 
średnia długość życia kobiet (przyczyny krótszego życia mężczyzn: większe obciążenie pracą 
zawodową, wyższa zapadalność na choroby cywilizacyjne, większa podatność na nałogi itp.). 
Z powyższego względu w analizach powszechnie stosuje się współczynnik feminizacji. 
Ogólne informacje dotyczące struktury płci w gminie Słubice i jednostkach hierarchicznie 
wyższych zawiera poniższa tabela. 
 
Tab.13. Współczynnik feminizacji w gminie Słubice, powiecie słubickim, województwie 
lubuskim i Polsce w 2010 roku [stan na 31.12] 
 

kobiety mężczyźni 
Obszar 

populacja 
ogółem ogółem % ogółem % 

Współczynnik 
feminizacji 

gmina ogółem 19313 10056 52,1 9257 47,9 109 

miasto Słubice 16480 8659 52,5 7821 47,5 111 

tereny wiejskie 2833 1397 49,3 1436 50,7 97 

powiat słubicki 46516 23694 50,9 22822 49,1 104 

woj. lubuskie 1011024 521001 51,5 490023 48,5 106 

Polska 38200037 19755664 51,7 18444373 48,3 107 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

 
Jak wynika z powyższej tabeli współczynnik feminizacji dla gminy Słubice wynosi 

109 i tym samym jest wyższy od poziomu dla wszystkich porównywanych jednostek 
nadrzędnych. Wynika to z dominacji ludności miejskiej w ogóle populacji gminy. Tereny 
miejskie ze względu na charakterystykę rynku pracy zwykle cechują się podwyższonym 
udziałem kobiet. Rozbudowany sektor usług powoduje zwiększoną podaż ofert pracy 
skierowanych do kobiet (handel, oświata, służba zdrowia, administracja itp.). Samo miasto 
Słubice cechuje się jeszcze wyższym poziomem feminizacji, aniżeli cała gmina – 111. 
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Zwiększonej koncentracji kobiet na terenach miejskich odpowiada jej obniżenie na terenach 
wiejskich. Spowodowane jest to podwyższoną migracją młodych kobiet do miast i większym 
zapotrzebowaniem na pracę fizyczną na wsi (np. rolnictwo). Na wiejskich terenach gminy 

Słubice mamy do czynienia z lekką przewagą mężczyzn – współczynnik feminizacji      
wynosi 97.  

Poniżej przedstawiono zmiany współczynnika feminizacji w gminie Słubice               
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Obserwowana tendencja nie jest jednoznaczna. 
Pierwotnie zanotowano wzrost liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn,                      
aż do maksymalnego poziomu 110,6 w 2002 roku (dla miasta 112,7). Następnie obserwuje się 
lekkie obniżenie wartości współczynnika. Dominujący udział ludności miejskiej sprawia,     
że krzywa tendencji dla całej gminy silnie nawiązuje do kształtu zmian zachodzących             
w mieście. Nieco inaczej przedstawia się tendencja dla terenów wiejskich, gdzie po 
kilkukrotnym zwrocie współczynnik zbliżył się do poziomu wyjściowego.  
 

Tab.14. Współczynnik feminizacji w gminie Słubice w latach 1995 – 2010 
 

współczynnik feminizacji 
Rok 

cała gmina miasto Słubice tereny wiejskie 
1995 104,9 106,0 96,6 

1996 106,3 107,9 94,8 

1997 106,4 108,0 95,2 

1998 106,7 108,2 95,8 

1999 109,2 111,0 96,4 

2000 109,5 111,4 96,8 

2001 110,0 112,1 96,1 

2002 110,6 112,7 96,3 

2003 110,0 112,3 95,2 

2004 109,3 111,6 94,8 

2005 109,5 111,4 97,4 

2006 109,1 110,8 98,4 

2007 109,0 110,9 97,3 

2008 108,8 110,9 96,7 

2009 108,6 110,5 97,7 

2010 108,6 110,7 97,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 
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Ryc.16. Kształtowanie się współczynnika feminizacji w gminie Słubice w latach 1995 – 2010 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 
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Bardzo istotne zależności występują pomiędzy udziałem płci a wiekiem badanej 
podgrupy.  Ogólnych informacji dotyczących tej zmienności dostarcza analiza odsetka kobiet 
w ekonomicznych grupach wiekowych. W grupie wieku przedprodukcyjnego mamy              

do czynienia z nieznaczną przewagą mężczyzn (52,1%). Wynika to z faktu, iż w warunkach 
europejskich rodzi się więcej chłopców aniżeli dziewczynek. Ta naturalna regulacja służy 
wyrównaniu dysproporcji, jaka wyniknęłaby z różnic w średniej długości życia kobiet              
i mężczyzn (w zależności od kraju kobiety żyją o kilka lub nawet kilkanaście lat dłużej). 
Przewaga ta jest większa na terenach wiejskich (55,7%), aniżeli w mieście (51,4%). 

W grupie wieku produkcyjnego nadal występuje lekka przewaga mężczyzn, ale ulega 
ona zmniejszeniu. Należy również pamiętać, że przedział ten dla mężczyzn jest o 5 lat 
dłuższy (górna granica wieku – 64 lata), aniżeli dla kobiet (górna granica wieku – 59 lat). 
Drastyczna zmiana proporcji następuje w grupie najstarszej, gdzie dominacja kobiet jest 
przytłaczająca. Stanowią one aż 73% całej populacji. Na terenach wiejskich udział ten jest 

minimalnie mniejszy (72,8%), ze względu na ogólną przewagę liczebną mężczyzn.   
 

Tab.15. Struktura płci ludności w ekonomicznych grupach wiekowych w gminie Słubice        
w 2009 roku [stan na 31.12] 
 

kobiety mężczyźni 
obszar ekonomiczna grupa wieku 

liczba 

ludności 
ogółem 

liczba % liczba % 

wiek przedprodukcyjny 3735 1789 47,9 1946 52,1 

wiek produkcyjny 12990 6382 49,1 6608 50,9 cała gmina 

wiek poprodukcyjny 2558 1867 73,0 691 27,0 

wiek przedprodukcyjny 3101 1508 48,6 1593 51,4 

wiek produkcyjny 11139 5505 49,4 5634 50,6 miasto 

wiek poprodukcyjny 2257 1648 73,0 609 27,0 

wiek przedprodukcyjny 634 281 44,3 353 55,7 

wiek produkcyjny 1851 877 47,4 974 52,6 
tereny 

wiejskie 
wiek poprodukcyjny 301 219 72,8 82 27,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 
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Ryc.17. Kształtowanie się współczynnika feminizacji w poszczególnych grupach wiekowych 
w gminie Słubice w 2009 roku (czerwoną linią oznaczono wartość średnią dla gminy – 109)  
[stan na 31.12] 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 
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Zmienność relacji ilościowych pomiędzy płciami można bardziej szczegółowo 
odczytać na piramidzie wieku. Równowaga płci zostaje osiągnięta w środkowych grupach 
wiekowych (35 – 49 lat), po czym następuje wzrost udziału kobiet. Przewaga kobiet zaznacza 

się szczególnie mocno w najstarszych grupach wiekowych. W ostatniej grupie (85 i więcej 
lat) jest ich ponad trzykrotnie więcej od mężczyzn (współczynnik feminizacji – 335). 
Zmienność poziomu feminizacji w poszczególnych grupach wiekowych została przestawiona 
na powyższym wykresie.       

 
 

4.3. Struktura społeczna ludności    

 

Dla potrzeb analizy struktury społecznej przeanalizowano poziom wykształcenia,         
a także rynek pracy w zakresie zatrudnienia i poziomu bezrobocia. 

 
 

4.3.1.  Wykształcenie    
 

Struktura wykształcenia ludności jest badana dla osób w wieku 13 lat i więcej, aby 
wyeliminować błąd wynikający z funkcjonowania w społeczeństwie grupy dzieci 
uczęszczających do placówek szkolnictwa obowiązkowego, których proces kształcenia nie 
został jeszcze zakończony.   
 

Poniższa tabela oraz rycina przedstawiają dane dotyczące struktury wykształcenia       
w 2002 roku. Stosunkowo niska aktualność danych wynika z faktu, iż informacje o poziomie 
wykształcenia nie są zbierane w ewidencji bieżącej, a jedynie w drodze cyklicznych spisów 
ludności. W związku z upływem 9 lat (od spisu) oraz znacznym wzrostem społecznego 
zainteresowania kształceniem, należy założyć, że poziom wykształcenia jest aktualnie wyższy 
od przedstawianego.3  
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Ryc.18. Struktura wykształcenia ludności w gminie Słubice w 2002 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2002). 

 

                                                
3 Aktualnych danych dostarczy Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku. 
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Tab.16. Struktura wykształcenia ludności w podziale na płeć w gminie Słubice, 
województwie lubuskim oraz Polsce w 2002 roku 
 

poziom wykształcenia 
gmina 
ogółem 

miasto 
Słubice 

tereny 
wiejskie 

województwo 
lubuskie 

Polska 

ogółem % % % % % 

wyższe 7,5 8,2 2,5 8,3 10,1 

policealne 3,9 4,2 1,7 3,1 3,2 

średnie razem 36,2 38,1 22,5 29,0 28,9 

      w tym średnie ogólnokształcące 13,3 14,2 6,3 8,4 8,8 

      w tym średnie zawodowe 23,0 23,9 16,2 20,6 20,1 

zasadnicze zawodowe 21,0 20,2 26,8 25,4 23,7 

podstawowe ukończone 28,2 26,5 40,8 30,1 30,4 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 3,2 2,9 5,6 4,0 3,7 

mężczyźni % % % % % 

wyższe 8,1 8,9 2,0 8,2 9,5 

policealne 2,1 2,3 0,9 1,6 1,6 

średnie razem 33,3 35,6 17,3 26,3 26,5 

      w tym średnie ogólnokształcące 9,1 9,9 3,2 5,1 5,5 

      w tym średnie zawodowe 24,2 25,6 14,0 21,2 21,0 

zasadnicze zawodowe 26,1 24,9 34,0 32,7 30,7 

podstawowe ukończone 27,9 25,9 41,8 28,1 28,6 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 2,6 2,4 4,0 3,1 3,0 

kobiety % % % % % 

wyższe 7,1 7,6 3,1 8,4 10,6 

policealne 5,4 5,8 2,4 4,5 4,7 

średnie razem 38,9 40,2 27,8 31,6 31,1 

      w tym średnie ogólnokształcące 16,9 17,9 9,4 11,4 11,8 

      w tym średnie zawodowe 21,9 22,3 18,4 20,1 19,2 

zasadnicze zawodowe 16,5 16,1 19,7 18,6 17,3 

podstawowe ukończone 28,4 27,0 39,8 32,0 32,0 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 3,8 3,4 7,2 4,8 4,3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2002). 

 

Odsetek osób z wyższym wykształceniem w gminie Słubice wyniósł 7,5% i był on 
generalnie niższy od poziomu regionalnego (8,3%) i krajowego (10,1%). Jednocześnie 
wyższy udział należy do grup z wykształceniem policealnym oraz średnim. Powyższe 

wskaźniki wynikają najprawdopodobniej z mniejszego dostępu do szkolnictwa wyższego, 
wynikającego z położenia geograficznego oraz słabszej bazy oświatowej w regionie. Należy 
spodziewać się, ze aktualnie sytuacja uległa polepszeniu m.in. wskutek funkcjonowania 
Collegium Polonicom. Z kolei gmina cechuje się niższymi (od regionalnych i krajowych) 
odsetkami osób w trzech najniższych grupach wykształcenia.  

Zasadnicze różnice w poziomie wykształcenia prezentuje populacja miasta Słubice 
oraz terenów wiejskich. Odsetek osób z wyższym wykształceniem sięga 8,2% i jest ponad 
trzykrotnie wyższy od poziomu dla wsi (2,5%). Na terenach wiejskich najwięcej osób 
legitymuje się wykształceniem podstawowym – aż 40,8%, a niemal 80% ludności skupia się 
w trzech najniższych grupach wykształcenia. Różnice te są charakterystyczne i wywołane są 
wieloma czynnikami natury społecznej i ekonomicznej. Ludność wiejska często cechuje się 
niższymi możliwościami finansowymi i tym samym proces kształcenia kończy się na 
wcześniejszym etapie. W przeszłości absolwenci prędko rozpoczynali prace w sektorze 
rolnictwa, natomiast w dzisiejszych czasach niejednokrotnie zasilają grupę bezrobotnych. 
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Inną przyczyną istniejącego stanu rzeczy jest migracja wykształconej ludności do miast – 
osoby kończące studia rzadko wracają na wieś, ze względu na brak możliwości podjęcia 
pracy w zawodzie lub wykonywania innego, odpowiadającego uzyskanym kwalifikacjom.  

Zróżnicowanie wg płci osób najlepiej wykształconych jest w gminie Słubice dość 
nietypowe. Zarówno w kraju jak i w regionie większy odsetek osób z wyższym 
wykształceniem to kobiety. Natomiast dla badanego obszaru wskaźniki są odmienne. Jedynie 
na terenach wiejskich większość najlepiej wykształconych to kobiety (3,1% do 2%). Z kolei 
w grupie najsłabiej wykształconych kobiety dominują zarówno w mieście (3,8% do 2,6%)   
jak i na wsi (7,2% do 4%), co jest zgodne z tendencjami krajowymi.    
 
 

4.3.2.  Zatrudnienie    
  

Drugą cechą badaną w ramach struktury społeczno-ekonomicznej ludności był poziom 
i struktura zatrudnienia. Należy zwrócić uwagę, iż dane statystyczne zestawione w poniższych 
tabelach obejmują jedynie pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej     
10 osób. W związku z powyższym liczba zatrudnionych jest niższa od rzeczywistej.           

Nie uwzględniono również pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych.            
Ze względu na gównie miejski charakter populacji zafałszowanie danych dotyczy przede 
wszystkim terenów wiejskich.  

Ogólna liczba pracujących w 2009 roku w gminie Słubice wynosiła 4433 osób,            
z czego większość stanowiły kobiety (52,7%). Udział kobiet w liczbie pracujących jest niższy 
na wsi aniżeli w mieście. Należy jednak pamiętać, że aktywność zawodowa kobiet na wsi jest 
znacznie wyższa ze względu na pracę w rolnictwie indywidualnym. Ze względu na silną 
urbanizację gminy Słubice odsetek zatrudnionych kobiet jest wyższy aniżeli w powiecie          
i województwie.  

Zdecydowana większość osób pracuje w przedsiębiorstwach należących do sektora 

prywatnego (60,9%). Proporcje pomiędzy sektorami dla miasta oraz terenów wiejskich są 
podobne. Nie obserwuje się również istotnych różnic względem jednostek hierarchicznie 
wyższych.  

W strukturze zatrudnienia wg sektorów gospodarki zdecydowanie dominują usługi,    
w których pracuje ponad ¾ aktywnych zawodowo. Tak silny udział zatrudnienia w usługach 
(zwłaszcza rynkowych) wynika z charakterystyki miasta przygranicznego, skupiającego 
znaczny popyt generowany przez klientów niemieckich. Na drugim miejscu znajduje się 
sektor przemysłowy skupiający 19,6% osób. Istotne znaczenie ma tu zlokalizowanie 
podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Bardzo mały udział 
przypada na sektor rolniczy – zaledwie 2,3%. Należy jednak pamiętać, że w ogólnej populacji 

dominuje ludność miejska, a ponadto dane nie obejmują zatrudnionych w rolnictwie 
indywidualnym. Udział zatrudnionych w usługach w gminie Słubice jest wyższy aniżeli dla 
jednostek wyższych hierarchicznie. Z kolei udział przemysłu w strukturze zatrudnienia jest 
znacznie mniejszy niż w powiecie i województwie (tu: 2-krotnie więcej zatrudnionych           
w przemyśle).   

Pomimo powyższych uwarunkowań struktura zatrudnienia dla terenów wiejskich 
nadal wykazuje silny udział sektora rolniczego – 26%. Na wsi najmniej osób pracuje              
w słabiej rozwiniętym przemyśle. Również sektor usługowy jest węższy aniżeli w mieście 
(łącznie 67,4%), a silnie dominującą rolę mają usługi inne (głównie nierynkowe, związane 
m.in. z oświatą).          
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Tab.17. Struktura pracujących* wg płci i sektorów własności w gminie Słubice, powiecie 
słubickim oraz województwie lubuskim w 2009 roku [stan na 31.12]  
 

w tym kobiety sektor publiczny sektor prywatny 
obszar 

ogółem 
osób osób % osób % osób % 

cała gmina 4433 2336 52,7 1732 39,1 2701 60,9 

miasto Słubice 4129 2184 52,9 1609 39,0 2520 61,0 

tereny wiejskie 304 152 50,0 123 40,5 181 59,5 

powiat słubicki 9178 4641 50,6 3638 39,6 5540 60,4 

woj. lubuskie 214000 107686 50,3 81248 38,0 132752 62,0 

*według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz 
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie; 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Tab.18. Struktura pracujących* wg sektorów gospodarki w gminie Słubice, powiecie 
słubickim oraz województwie lubuskim w 2009 roku [stan na 31.12]  
 

rolnictwo, 

leśnictwo, 
rybactwo  

i rybołówstwo 

przemysł  

i 
budownictwo 

handel i naprawa pojazdów 

samochodowych, 
transport i gospodarka 

magazynowa,  
zakwaterowanie i gastronomia,  

informacja i komunikacja 

usługi 

pozostałe obszar 

osób % osób % osób % osób % 

cała gmina 103 2,3 870 19,6 1628 36,7 1832 41,3 

miasto Słubice 24 0,6 850 20,6 1568 38,0 1687 40,9 

tereny wiejskie 79 26,0 20 6,6 60 19,7 145 47,7 

powiat słubicki 422 4,6 2611 28,4 2734 29,8 3411 37,2 

woj. lubuskie 4940 2,3 82885 38,7 45217 21,1 80958 37,8 
*według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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19,6%
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36,7%
 

 

Ryc.19. Struktura pracujących* wg sektorów gospodarki w gminie Słubice w 2009 roku [stan 

na 31.12]  
*według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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4.3.3.  Bezrobocie    
 

Ostatnim analizowanym elementem struktury społecznej ludności jest bezrobocie. 
Zjawisko to jest jednym z największych problemów społeczno-ekonomicznych, dotykających 
społeczeństwo zarówno w skali kraju jak i najmniejszych jednostek którymi są gminy. 
Wysoki poziom bezrobocia jaki cechował Polskę w latach 1998 – 2002, związany był z silną 
recesją gospodarczą. Zjawisko szczególnie silnie dotykało niektóre regiony. Wśród nich było 

również województwo lubuskie. Jednym ze sposobów walki z kryzysem i kłopotami na rynku 
pracy było powołanie specjalnych stref ekonomicznych. Na terenie województwa lubuskiego 
powołano Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, która przez kilkanaście lat 
funkcjonowania znacznie polepszyła warunki na regionalnym rynku pracy, przyczyniając się 
do skutecznej walki z bezrobociem.  

Przedstawione poniżej dane charakteryzują poziom bezrobocia od roku 2003, czyli 
początkowo w okresie ożywienia i wzrostu gospodarczego, a następnie w okresie kryzysu.   
W związku z powyższym liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Słubice wynosząca 
w 2003 roku 2052 osoby, spadła o około połowę, osiągając w 2008 roku poziom 1082 osób. 
Tendencja spadkowa trwała do końca roku 2008, kiedy nastąpił gwałtowny zwrot i wzrost 

bezrobocia związany z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Nastąpiło wstrzymanie 
lub znaczne spowolnienie procesów inwestycyjnych, ograniczenie produkcji i spadek 
sprzedaży (w tym znaczny spadek eksportu). Wszystko to wywołało konieczność redukcji 
zatrudnienia – w ciągu kolejnych 2 lat liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła            
w gminie o 830 osób (wzrost o ok. 77%). Podobne tendencje zaobserwowano w jednostkach 
hierarchicznie wyższych, jednakże w całym powiecie słubickim obserwuje się popraw 
sytuacji na rynku pracy. Generalnie wzrost bezrobocia jest silniej odczuwalny w mieście 
(wzrost o ok. 89%) aniżeli na terenach wiejskich, gdzie w ostatnim roku liczba bezrobotnych 
spadła (wzrost bezrobocia o ok. 8% w stosunku do 2008 roku).  

W chwili obecnej sytuacja na rynku pracy jest bardziej stabilna i zakłada się, że kryzys 

gospodarczy nie powinien się pogłębić. W związku z tym należy spodziewać się 
zahamowania dalszego wzrostu bezrobocia oraz ponownego polepszenia się sytuacji na rynku 
pracy. 
 
Tab.19. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Słubice w latach 2003 – 2010  
 

bezrobotni / rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

cała gmina 2052 1911 1929 1718 1368 1082 1719 1912 
os. 1026 924 957 855 730 541 823 884 

w tym kobiety 
% 50,0 48,4 49,6 49,8 53,4 50,0 47,9 46,2 

miasto Słubice bd. bd. 1851 1459 1175 920 1503 1737 

os. bd. bd. 824 728 623 463 710 799 
w tym kobiety 

% bd. bd. 44,5 49,9 53,0 50,3 47,2 46,0 

tereny wiejskie bd. bd. 278 259 193 162 216 175 

os. bd. bd. 133 127 107 78 113 85 
w tym kobiety 

% bd. bd. 47,8 49,0 55,4 48,1 52,3 48,6 

powiat słubicki 4953 4776 4452 3786 2781 2439 3581 3242 

os. 2498 2487 2231 1911 1584 1326 1840 1606 
w tym kobiety 

% 50,4 52,1 50,1 50,5 57,0 54,4 51,4 49,5 

województwo lubuskie 108026 99389 89151 72816 52293 46311 61062 bd. 

os. 54674 51134 47301 40542 30491 25938 31617 bd. 
w tym kobiety 

% 50,6 51,4 53,1 55,7 58,3 56,0 51,8 bd. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) oraz danych 

Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.  
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Ryc.20. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Słubice w latach 2003 – 2010  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) oraz danych Powiatowego 

Urzędu Pracy w Słubicach.  

 

Tab.20. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym     

w gminie Słubice w latach 2003 – 2010  
 

bezrobotni / rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ogółem % 15,1 14,2 14,3 12,9 10,4 8,3 13,2 bd. 

mężczyźni % 15,3 14,8 14,6 13,0 9,6 8,2 13,6 bd. 

kobiety % 14,9 13,6 14,1 12,9 11,1 8,3 12,9 bd. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) 

 

Tab.21. Charakterystyka bezrobotnych w gminie Słubice w 2010 roku [stan na 31.12] 
 

w tym kobiety 

cechy 
bezrobotnych  

ogółem 
osób 

% 

wszystkich 
bezrobotnych 

osób 
% 

bezrobotnych 
kobiet 

% 
wszystkich 

bezrobotnych 
wg danej 

cechy 

bezrobotni 1912 100,0 884 100,0 46,2 

do 25 roku życia 449 23,5 238 26,9 53,0 

powyżej 50 roku życia 390 20,4 147 16,6 37,7 

długotrwale bezrobotni 755 39,5 365 41,3 48,3 

bez kwalifikacji zawodowych 254 13,3 121 13,7 47,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach. 

 

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2010 roku istotną przewagę mieli 
mężczyźni. Przewaga ta jest większa wśród ludności miejskiej. Liczba bezrobotnych na 
terenie miasta wynosiła 1737 osób, na wsi bezrobotnych było 175.    

Ze wszystkich grup wiekowych pośród bezrobotnych największy udział mają osoby 
najmłodsze (23,5%), które nie nabyły jeszcze doświadczenia zawodowego, a także osoby 
najstarsze (20,4%) mające problemy z dostosowaniem się do aktualnych ofert pracy.             
W grupie poniżej 25 roku życia przewagę mają kobiety, natomiast wśród osób powyżej         

50 roku życia zdecydowaną większość stanowią mężczyźni.  
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Duży problem stanowi wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych – 39,5%. 
Sytuacja wieloletniego pozostawania bez pracy utrwala postawy biernego oczekiwania             
i korzystania ze świadczeń socjalnych. Brak aktywności zawodowej jest zjawiskiem wysoce 

szkodliwym i generuje koszty ekonomiczne obciążające całe społeczeństwo, a często 
prowadzi także do frustracji i zachowań patologicznych.   

Szczególnie duże problemy ze znalezieniem pracy mają osoby z najniższym 
wykształceniem i nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych (13,3%). Z punktu 
widzenia potencjalnego pracodawcy są oni najmniej interesującymi kandydatami. Ważne jest 
zatem tworzenie zewnętrznych możliwości w celu podnoszenia kwalifikacji osób w tej grupie 
i podnoszenia ich szans na rynku pracy. Obserwuje się znaczną poprawę sytuacji w tym 
zakresie w ostatnich 2 latach.       
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 5. Podsumowanie 
 

 
Demografia gminy Słubice cechuje się szeregiem prawidłowości obserwowanych 

zarówno w regionie jak i w całym kraju. Dotyczy to zwłaszcza tendencji w zakresie dynamiki 

oraz struktury biologicznej ludności. Niemniej jednak obserwuje się cechy wysoce 
indywidualne, zwłaszcza związane z rozmieszczeniem ludności. Specyficzne cechy badanej 
jednostki wynikają w dużej mierze z jej położenia przygranicznego, silnej dominacji ludności 
miejskiej, a także lokalizacji usług o charakterze ponadlokalnym. Poniżej przedstawiono 
najistotniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy: 
 

1) w zakresie rozmieszczenia ludności: 
 

• sieć osadniczą gminy Słubice tworzy 11 wsi sołeckich oraz jedno miasto, 

• miasto Słubice silnie dominuje w sieci osadniczej i bezwzględnie przewyższa 
wielkościowo i funkcjonalnie wszystkie pozostałe jednostki, 

• głównym skupiskiem ludności w gminie jest obszar miasta Słubice; wskaźnik 
urbanizacji gminy Słubice jest bardzo wysoki i sięga 85,6%; atrakcją osadniczą 
miasta są liczne funkcje ponadlokalne, 

• największa koncentracja osadnictwa wiejskiego występuje w północno-wschodniej 
części gminy, 

• znaczną koncentrację ludności wiejskiej zaobserwować można w pobliżu miasta 
(wieś Kunowice) oraz w jednostkach położonych na przebiegu głównych szlaków 
komunikacji drogowej, 

• wieś Kunowice jest od kilku lat głównym obszarem osadniczym w gminie; 
obserwuje się tu bardzo intensywny rozwój budownictwa indywidualnego,       

• w granicach administracyjnych miasta silna koncentracja ludności występuje        
w strefie centralnej (ok. 14,8 tys. mieszkańców), 

• gęstość zaludnienia gminy Słubice wynosi 109 os./km2; jest to wartość zbliżona   
do poziomu krajowego i bardzo wysoka w porównaniu z poziomem dla powiatu 
oraz dla województwa, 

• gęstość zaludnienia w mieście wynosi 893 os./km2, natomiast przeciętne 
zaludnienie wsi wynosi 18 os./km2 – wyspa wyższego zaludnienia znajduje się      
w centralnej i północno-wschodniej części gminy,  

• gęstości zaludnienia na terenie miasta Słubice wykazuje znaczne zróżnicowanie,   
w ścisłej strefie centralnej dochodzi niemal do 11,9 tys. os/km2, podczas gdy 
większość wschodnich terenów miasta nie jest zamieszkana; 

 
2) w zakresie dynamiki ludności: 
 

• poziom rodności i umieralności jest generalnie niższy aniżeli w powiecie                 
i województwie, 

• od kilku lat obserwuje się wzrost rodności i umieralności,  

• w całym analizowanym okresie przyrost naturalny przyjmuje wartości dodatnie,  

• najniższe wartości przyrostu naturalnego zanotowano w latach 2004 i 2006            
– poniżej 1‰,  

• aktualnie obserwuje się tendencję wzrostową przyrostu naturalnego, 

• w latach 2004 – 2008 obserwowano dynamiczny wzrost małżeńskości, 

• w latach 1995 – 2009 w ruchach migracyjnych wzięło udział łącznie ponad 7 tys. 
osób, z czego 4% w ruchach zagranicznych,  
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• gminę cechuje długookresowe ujemne saldo migracji zarówno wewnętrznych jak   
i zagranicznych (odpowiednio ubytek 278 i 11 osób),  

• szczególnie intensywny odpływ ludności wystąpił w latach 2000 – 2006, aktualnie 
obserwuje się osłabienie tych negatywnych tendencji,  

• obserwuje się długookresowy trend do wzrostu ruchliwości ludności gminy, 

• pomimo dodatniego przyrostu naturalnego, przyrost rzeczywisty jest ujemny           
i liczba ludności spada (ubytek ok. 750 osób w latach 2003 – 2009), co jest 
wywołane ujemnym saldem migracji,  

• przy jednoczesnym spadku populacji całej gminy, obserwuje się stały                      
i dynamiczny wzrost ludności wiejskiej (wzrost ok. 600 osób w całym okresie 
analizy), co jest związane z silna urbanizacją i presją migracyjną z miasta Słubice, 

• spośród jednostek wiejskich, szczególną dynamikę prezentują podmiejskie 
Kunowice;    

 
3) w zakresie struktury biologicznej ludności:  
 

• udział osób w wieku przedprodukcyjnym zmalał w ciągu ostatnich 15 lat o ok. 1/3  
(z 29,1% do 19,4%),  

• pomimo obserwowanych procesów starzenia, populacja gminy Słubice nadal 
cechuje się relatywnie dobrymi parametrami wiekowymi, a proces starzenia się 
ludności jest mniej zaawansowany niż w regionie i kraju,  

• piramida wieku ludności gminy Słubice potwierdza tendencje ogólnokrajowe – 
starzenie się ludności, kolejne następstwa wyżów i niżów demograficznych, 

• współczynnik feminizacji dla gminy Słubice wynosi 109 i jest wyższy od poziomu 
regionalnego i krajowego; 

 

4) w zakresie struktury społecznej ludności:   
 

• odsetek osób z wyższym wykształceniem w gminie Słubice wynosi 7,5% i jest on 
niższy od poziomu regionalnego i krajowego, 

• poziom wykształcenia ludności wiejskiej jest znacznie niższy aniżeli miejskiej, 

• poziom wykształcenia kobiet jest niższy aniżeli mężczyzn,  

• większość zatrudnionych pracuje w przedsiębiorstwach należących do sektora 
prywatnego (61%), 

• w strukturze zatrudnienia wg sektorów gospodarki zdecydowanie dominują usługi, 
w których pracuje ponad ¾ aktywnych zawodowo, co wynika w dużej mierze        
z przygranicznego położenia gminy,  

• liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Słubice w latach 2003 – 2008  
spadła o około połowę, co miało związek z ożywieniem gospodarczym                       
i funkcjonowaniem KSSSE, 

• w latach 2009 – 2010 zanotowano ponowny i wysoki wzrost bezrobocia, 
wywołany światowym kryzysem gospodarczym, 

• wśród bezrobotnych największy udział mają osoby najmłodsze i najstarsze, a także 
z najniższym wykształceniem i nie posiadające kwalifikacji zawodowych, 

• odsetek osób długotrwale bezrobotnych pośród wszystkich zarejestrowanych jest 
bardzo wysoki – 39,5%. 
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• Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Serwis internetowy 
Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl. 

 

• Inne dane pochodzące z serwisu internetowego Głównego Urzędu Statystycznego: 
http://www.stat.gov.pl. 

 

• Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w gminie 
Słubice. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. 

 

• Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w województwie 
lubuskim. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. 

 

• Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. Główny Urząd 
Statystyczny. 

 

• Dane pochodzące z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
 

• Dane pochodzące z serwisu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach: 
http://www.pupslubice.pl. 
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