
 

 

 

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ 
ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH ORAZ 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

- ZAŁACZNIK NR 2  

 

DO STRATEGII ROZWOJU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO 
NA LATA 2014-2022  

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023 – 2027 
 

 

 

 

 

 

 

Świdwin, wrzesień 2014 r. 

 

 



RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH - ZAŁACZNIK NR 2 DO STRATEGII ROZWOJU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA LATA 2014-2022  Z 
PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023 – 2027 

 

 

Spis treści 
 

I. CELE BADAŃ, METODY I TECHNIKI BADAWCZE, DOBÓR PRÓBY BADAWCZEJ ...................... 3 

II. OPIS WYNIKÓW BADANIA .............................................................................................................................. 8 

3.1. Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI) ................................................................... 8 

3.2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) ..................................................................................... 55 

3.3. GRUPY FOKUSOWE (FGI) .................................................................................................................... 69 

III. WNIOSKI Z BADANIA ................................................................................................................................. 75 

IV. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ......................................................................................... 80 

V. ANEKSY ................................................................................................................................................................. 85 

 

  

2 | S t r o n a  
 



RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH - ZAŁACZNIK NR 2 DO STRATEGII ROZWOJU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA LATA 2014-2022  Z 
PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023 – 2027 

 

I. CELE BADAŃ, METODY I TECHNIKI BADAWCZE, DOBÓR 
PRÓBY BADAWCZEJ 

 

Celem przeprowadzonych badań było zebranie opinii mieszkańców na temat warunków 

życia na terenie powiatu świdwińskiego i gmin wchodzących w jego skład (w 

szczególności Gminy Brzeżno, Gminy Rąbino, Gminy Sławoborze i  Gminy Świdwin) oraz 

uzyskanie informacji na temat ich oczekiwań odnośnie kierunków rozwoju tego obszaru. 

Zgromadzony materiał badawczy został wykorzystany do opracowania diagnozy 

obecnego stanu społeczno-gospodarczego, jak również posłużył do sporządzenia 

Strategii Rozwoju Powiatu Świdwińskiego na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 

2023 – 2027. 

 

Wykonawca wykorzystał cztery techniki badawcze: 

• Wywiady bezpośrednie kwestionariuszowe (PAPI); 

• Internetowe wywiady kwestionariuszowe (CAWI); 

• Indywidualne wywiady pogłębione (IDI), 

• Grupy fokusowe (FGI). 

 

Wywiady bezpośrednie kwestionariuszowe  (PAPI) 

 

W celu przeprowadzenia badań ankietowych wśród mieszkańców powiatu 

świdwińskiego Wykonawca posłużył się techniką wywiadu bezpośredniego 

kwestionariuszowego (PAPI). Badanie bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza 

ankiety jest najbardziej popularną techniką zbierania danych wśród metod ilościowych. 

Polega na zbieraniu informacji przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza 

ankiety. Pytania zawarte w kwestionariuszu są opracowane na podstawie problemów 

badawczych. Badanie ankietowe charakteryzuje się dużym wskaźnikiem responsu, 

niskimi kosztami przeprowadzenia i dużą szybkością analizowania danych.  

Liczebność próby: zostało przeprowadzonych 500 wywiadów wśród mieszkańców: 

• 120 w gminie miejskiej Świdwin; 

• 100 w gminie Połczyn-Zdrój; 

• 60 w gminie Brzeżno; 
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• 70 w gminie Rąbino; 

• 70 w gminie Sławoborze; 

• 80 w gminie wiejskiej Świdwin. 

 

Realizacja badań nastąpiła maju 2014 r. Większość ankiet została przeprowadzona w 

miejscach publicznych, uczęszczanych przez mieszkańców. Niektóre z wywiadów 

zostały przeprowadzone w siedzibach instytucji.  

 

Jako uzupełnienie badania PAPI wykorzystano technikę CAWI. CAWI polega na 

umieszczeniu kwestionariusza na stronie internetowej tak, aby był dostępny z poziomu 

przeglądarki internetowej. 

Zamieszczoną w Internecie ankietę wypełniło 32 osób: 

• 21 mieszkańców gminy miejskiej Świdwin; 

• 4 mieszkańców gminy Połczyn-Zdrój; 

• 4 mieszkańców gminy Sławoborze; 

• 3 mieszkańców gminy wiejskiej Świdwin. 

 

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI), 

 

W celu przeprowadzenia wywiadów wśród mieszkańców powiatu świdwińskiego 

Wykonawca posłużył się techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). IDI 

polega na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej rozmowy z daną osobą, która ma na celu 

uzyskanie konkretnych informacji w sposób planowy i metodyczny według określonego 

schematu, zwanego scenariuszem wywiadu. Standaryzacja poruszanych zagadnień, a w 

szczególności celu rozmowy, pozwala na uzyskanie informacji istotnych z punktu 

widzenia celów badania. Charakter rozmowy i duża swoboda w komunikacji ułatwiają 

zaś pogłębianie poruszanych zagadnień i wyjaśnianie zdiagnozowanych zjawisk. 

Indywidualne wywiady pogłębione mają na celu przede wszystkim odpowiedzenie na 

pytanie, dlaczego dane zjawisko występuje, a nie samo proste stwierdzenie jego 

występowania. Mała liczebność populacji oraz konieczność uzyskania wiedzy 

o konkretnych zjawiskach i mechanizmach sprawiają, że wywiady pogłębione są idealną 
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techniką służącą realizacji założonych celów. Metoda badania techniką IDI została 

wykorzystana do badania lokalnej opinii publicznej i dostarczyła informacji 

niezbędnych do zdiagnozowania obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz 

wyznaczenia kierunków rozwoju powiatu świdwińskiego. 

Przebieg badania IDI: 

1. Rekrutacja respondentów 

2. Realizacja badania 

3. Sporządzenie transkrypcji z wywiadów 

4. Analiza wyników 

 

Populacja badana: mieszkańcy powiatu świdwińskiego 

Dobór próby: celowy - do badania zostały zaproszone osoby, których wiedza i opinie 

byłyby użyteczne z punktu widzenia celów badania. Rekrutacja została przeprowadzona 

w oparciu o analizę desk research kluczowych dla danej gminy instytucji. 

 

W badaniu udział wzięli: 

• przedsiębiorcy; 

• przedstawiciele ośrodków kultury; 

• przedstawiciele ośrodków edukacji; 

• przedstawiciele organizacji pozarządowych; 

• przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; 

• przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej; 

• przedstawiciele służb zatrudnienia; 

• inni mieszkańcy. 

 

Liczebność próby: zostało przeprowadzonych 41 wywiadów: 

• 11 w gminie miejskiej Świdwin; 

• 9 w gminie Połczyn-Zdrój; 

• 5 w gminie Brzeżno; 

• 5 w gminie Rąbino; 

• 6 w gminie Sławoborze; 

• 5 w gminie wiejskiej Świdwin. 
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Realizacja badań IDI nastąpiła od kwietnia do początku czerwca 2014. Wywiady IDI były 

realizowane w miejscach podanych przez respondentów tj. przeważnie w siedzibach 

respondentów.  

 

Grupy fokusowe (FGI) 

 

FGI to ustrukturalizowana i moderowana dyskusja kilku osób, zogniskowana na 

wybranym zagadnieniu. Prowadzona jest według scenariusza, który określa konkretny 

cel rozmowy i wytyczne dla moderatora o tym jak prowadzić dyskusję. Zaletą FGI jest 

łączenie elementów zwykłego wywiadu z metodami warsztatowymi o charakterze 

konsultacyjnym. Pozwala to na uzyskanie bardzo dużej ilości informacji w krótkim 

czasie poprzez wykorzystanie dynamiki grupowej. Konstruktywna dyskusja 

i samoaktywizacja rozmówców pozwalają poznać wiele punktów widzenia na dany 

problem oraz uzyskać syntetyczne wnioski. Funkcją badania FGI, podobnie jak wywiadu 

pogłębionego, jest uzyskanie pogłębionych informacji od osób, których wiedza i opinie 

są cenne z punktu widzenia celów badania. Metoda badania techniką zogniskowanych 

wywiadów grupowych została wykorzystana do badania lokalnej opinii publicznej 

i dostarczyła informacji niezbędnych do zdiagnozowania obecnej sytuacji społeczno-

gospodarczej oraz wyznaczenia kierunków rozwoju powiatu świdwińskiego.  

Przebieg badania FGI: 

1. Rekrutacja respondentów; 

2. Realizacja badania; 

3. Sporządzenie transkrypcji z wywiadów; 

4. Analiza wyników. 

 

Populacja badana: mieszkańcy powiatu świdwińskiego 

Dobór próby: celowy - do badania zostały zaproszone osoby, których wiedza i opinie 

byłyby użyteczne z punktu widzenia celów badania. Rekrutacja została przeprowadzona 

w oparciu o analizę desk research kluczowych dla danej gminy instytucji.  

 

W badaniu fokusowym w każdej gminie udział wzięli: 

• Przedsiębiorcy; 

6 | S t r o n a  
 



RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH - ZAŁACZNIK NR 2 DO STRATEGII ROZWOJU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA LATA 2014-2022  Z 
PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023 – 2027 

 

• przedstawiciele ośrodków kultury; 

• przedstawiciele ośrodków edukacji; 

• przedstawiciele organizacji pozarządowych; 

• przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; 

• przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej; 

• przedstawiciele służb zatrudnienia; 

• inni mieszkańcy. 

 

Liczebność próby: W ramach badania zostało przeprowadzonych 8 zogniskowanych 

wywiadów grupowych: 

• 2 dla gminy miejskiej Świdwin; 

• 2 dla gminy Połczyn-Zdrój; 

• 1 dla gminy Brzeżno; 

• 1 dla gminy Rąbino; 

• 1 dla gminy Sławoborze; 

• 1 dla gminy wiejskiej Świdwin. 

 

Poniżej przedstawiono terminy, lokalizację oraz liczbę uczestników dla poszczególnych 

spotkań fokusowych: 

• Połczyn-Zdrój - 21.05 - 9 uczestników (Zespół Placówek Oświatowych),  

• Połczyn-Zdrój - 05.06 - 6 osób (Zespół Placówek Oświatowych), 

• Świdwin (miasto) - 22.05 godzina 10.00- 11 osób (Starostwo Powiatowe), 

• Świdwin (miasto) - 22.05 godzina 13.00 - 6 osób (Starostwo Powiatowe),  

• Świdwin (miasto) - 05.06 - 10 osób (Starostwo Powiatowe), 

• Brzeżno - 28.05 - 13 osób (Gminna Biblioteka Publiczna), 

• Sławoborze - 02.06 - 4 osoby (Dom Kultury w Sławoborzu),  

• Rąbino - 04.06 - 10 osób (Dom Kultury w Rąbinie), 

• Świdwin (gmina wiejska) - 04.06 - 9 osób (Urząd Miasta i Gminy).  
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II. OPIS WYNIKÓW BADANIA 
 

3.1. Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI) 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem jakości i dostępności oferty 

kulturalnej 

 

Działalność kulturalna w powiecie świdwińskim opiera się głównie na współpracy  

z gminnymi i miejskimi ośrodkami kultury. Jakość i dostępność oferty kulturalnej 

powiatu zostały ocenione przez 5,87% respondentów jak bardzo dobre oraz przez 

prawie połowę (49,43%) jako raczej dobre. Negatywnie w tej kwestii wypowiedziało się 

prawie 40% ankietowanych. Może być to spowodowane zbyt małą ilością imprez 

kulturalnych organizowanych w gminach należących do badanego powiatu. W 2014 r. 

najwięcej tego typu wydarzeń jest organizowanych w dwóch miastach powiatu: 

Świdwinie i Połczynie-Zdroju, a najmniej w gminach Świdwin i Brzeżno.  

 

Rysunek 1. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem jakości i dostępności 
oferty kulturalnej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem warunków mieszkaniowych 

 

Ponad 70% ankietowanych oceniło warunki mieszkaniowe w powiecie pozytywnie – 

66,67% z nich „raczej dobrze”, a 6,06% „bardzo dobrze”. Mniej niż 25% badanych osób 

wypowiedziało się w tym temacie w sposób negatywny. Oznacza to, że warunki 

mieszkaniowe w dużej mierze odpowiadają potrzebom mieszkańców tego powiatu. 
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Rysunek 2. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem warunków 
mieszkaniowych? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem bezpieczeństwa publicznego 

mieszkańców 

 

Blisko 76% (63,83% odpowiedzi „raczej dobrze”, 11,93% „bardzo dobrze”) 

opiniodawców wypowiedziało się przychylnie na temat bezpieczeństwa publicznego 

mieszkańców w badanym powiecie. Mniej niż 15% respondentów nie czuje się 

bezpiecznie, a prawie 10% ankietowanych nie ma na ten temat zdania. Pokazuje to, że 

pomoc udzielana przez samorząd powiatu w tym zakresie okazała się efektywna, co 

wpłynęło pozytywnie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Do 

poprawy bezpieczeństwa przyczynia się też zapewne system monitoringu miejskiego w 

Świdwinie i Połczynie-Zdroju. 

 

Rysunek 3. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańców? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena warunków życia w powiecie pod względem zabezpieczenia opieki nad 

dziećmi do 3 lat 

 

Zabezpieczenie opieki nad dziećmi do lat 3 zostało ocenione przez około 60% badanych 

jako dobre (47,54%) lub bardzo dobre (12,31%). Mniej niż 14% zauważa potrzebę 

zmian w tym zakresie. Najprawdopodobniej 26,7% respondentów nie posiada dzieci w 

tym wieku, gdyż powstrzymało się od udzielenia opinii na ten temat. 

 

Rysunek 4. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem zabezpieczenia opieki 
nad dziećmi do 3 lat? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem dostępności placówek 

przedszkolnych 

 

11,55% (9,85% odpowiedzi „raczej źle” i 1,70% - „zdecydowanie źle”) opiniodawców 

ocenia dostępność placówek przedszkolnych w powiecie na poziomie bardzo dobrym. 

Ponad 60% respondentów wypowiada się w tej kwestii w zakresie dobrym. Około 10% 

ankietowanych opowiedziała się w tym aspekcie negatywnie 16,10% badanych 

powstrzymało się od głosu. Na podstawie wyżej przedstawionych wyników można 

stwierdzić, iż liczba placówek przedszkolnych na terenie powiatu jest wystarczająca.  
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Rysunek 5. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem dostępności placówek 
przedszkolnych? 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem dostępności placówek 

szkolnych 

 

Prawie 80% (64,58% „raczej dobrze”, 13,83% „bardzo dobrze”) respondentów 

wypowiedziało się pozytywnie w temacie dostępności placówek szkolnych. Niewiele 

ponad 7% ankietowanych widzi realną potrzebę dokonania zmian w tym zakresie. 

Pokazuje to, że liczba placówek szkolnych w tym powiecie jest na odpowiednim 

poziomie. Prawie 15% ankietowanych osób powstrzymało się od wypowiedzi na ten 

temat.  

 

Rysunek 6. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem dostępności placówek 
szkolnych? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena warunków życia w powiecie pod względem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

i młodzieży 

 

7,77% badanych osób jest bardzo zadowolonych z oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

i młodzieży, natomiast 46,4% respondentów ocenia ją w stopniu dobrym. Niewiele 

ponad 18% ankietowanych zauważa potrzebę zwiększenia liczby i urozmaicenia zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 27,08% respondentów wstrzymało się od 

wypowiedzi na ten temat.  

 

Rysunek  7 Jak Pani/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci i młodzieży? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem dostępności punktów 

usługowo-handlowych 

 

Ponad 75% (11,55% „bardzo dobrze” i 64,20% odpowiedzi „raczej dobrze”) 

respondentów  oceniło dostępność punktów usługowo-handlowych w pozytywny 

sposób. Około 20% badanych osób uważa, że w powiecie potrzebnych jest więcej 

podmiotów tego typu. 27,08% ankietowanych nie wyraziło opinii na ten temat. 

 

 

 

 

 

7,77%

46,40%
15,72%

3,03%

27,08% Bardzo dobrze

Raczej dobrze

Raczej źle

Zdecydowanie źle

Trudno powiedzieć
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Rysunek 8. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem dostępności punktów 
usługowo-handlowych? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem stanu nawierzchni dróg 

 

7,01% badanych osób określiła stan nawierzchni dróg w powiecie na poziomie bardzo 

dobrym. Prawie 60% respondentów stwierdziło, że jest on raczej dobry. Ponad 30% 

ankietowanych wypowiedziało się negatywnie w tej kwestii, co wiąże się z 

koniecznością zastanowienia się nad dokonaniem ewentualnych zmian mających na celu 

poprawę stanu nawierzchni tych dróg. 

 

Rysunek 9. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem stanu nawierzchni 
dróg? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena warunków życia w powiecie pod względem dostępności do sieci 

wodociągowej 

 

Prawie 85% (78,41% „raczej dobrze”, 6,82% „bardzo dobrze”) badanych osób oceniło 

warunki życia w powiecie świdwińskim pod względem sieci wodociągowej w sposób 

pozytywny. Ponad 10% ankietowanych ma odmienne zdanie w tym temacie, co może 

być spowodowane utrudnionym dostępem do tej sieci. Około 4% respondentów nie 

potrafiło się jednoznacznie wypowiedzieć. 

 

Rysunek 10. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem dostępności do sieci 
wodociągowej? 

6,82%

78,41%

10,04%

0,57% 4,17%

Bardzo dobrze

Raczej dobrze

Raczej źle

Zdecydowanie źle

Trudno powiedzieć

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem dostępności do sieci 

kanalizacyjnej 

 

W dużej mierze również sieć kanalizacyjna została oceniona w sposób pozytywny 

(6,82% opinii bardzo dobrych i 76,14% raczej dobrych). Potrzeby zmian w tym zakresie 

dopatruje się prawie 12% respondentów – 11,17% badanych oceniło sieć kanalizacyjną 

raczej źle, a 0,57% zdecydowanie źle. 
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Rysunek 11. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem dostępności do sieci 
kanalizacyjnej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem jakości sieci energetycznej 

 

W jeszcze większym stopniu widać zadowolenie badanych z funkcjonującej sieci 

energetycznej – 7,77% oceniło życie powiatu pod tym względem bardzo dobrze, a 

76,14% opiniodawców jako raczej dobre. Niezadowolonych w tej kwestii jest niecałe 

11% ankietowanych. Pozwala to ocenić stan sieci energetycznej w powiecie na 

pozytywnym poziomie. 

 

Rysunek 12. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem jakości sieci 
energetycznej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena warunków życia w powiecie pod względem sieci telekomunikacyjnej 

 

Funkcjonowanie powiatu pod względem sieci telekomunikacyjnej w pozytywny sposób 

oceniło prawie 80% badanych – 8,52% na poziomie bardzo dobrym i 71,40% na 

poziomie dobrym. Ponad 15% respondentów ma w tym zakresie odmienną opinię, 

określając sieć telekomunikacyjną raczej źle w 13,83% i bardzo źle w 1,52%. Niecałe 5% 

badanych wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi. 

 
Rysunek 13. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem sieci 
telekomunikacyjnej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem jakości dostępu do Internetu 

 

Zdaniem 8,14% ankietowanych jakość dostępu do Internetu w powiecie jest bardzo 

dobra. Duża część respondentów (66,48%) oceniła ją raczej dobrze. Niecałe 15% 

respondentów miało odmienną opinię (13,07% z nich wybrało odpowiedź „raczej źle” a 

2,46% „zdecydowanie źle”), co może świadczyć o tym, że nie mają oni dostępu do 

Internetu. Prawie 10% badanych wstrzymało się od udzielenia jednoznacznej opinii na 

ten temat. 
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Rysunek 14. Jak Pan/i ocenia życie w powiecie pod względem jakości dostępu do Internetu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 
 
 
Ocena warunków życia w powiecie pod względem transportu publicznego 

(komunikacji zbiorowej) 

 

Na temat dostępnego transportu publicznego pozytywnie wypowiedziało się niewiele 

ponad 18% osób objętych bezpośrednim wywiadem kwestionariuszowym  – 3,03% 

oceniając go bardzo dobrze i 15,15% raczej dobrze. Prawie 40% respondentów uważa, 

że komunikacja zbiorowa jest raczej zła, natomiast 38,64% zdecydowanie zła. Oznacza 

to, że w powiecie świdwińskim należy podjąć działania mające na celu rozszerzenie 

oferty i poprawę jakości transportu publicznego, gdyż obecna sytuacja  w opinii 

badanych nie jest korzystna. 

 
Rysunek 15. Jak Pan/i ocenia życie w powiecie pod względem transportu publicznego 
(komunikacji zbiorowej)? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena warunków życia w powiecie pod względem oferty inwestycyjnej w 

powiecie, dzięki której powiat jest atrakcyjny dla inwestorów z zewnątrz 

 

Niewiele ponad 20% respondentów oceniło ofertę inwestycyjną powiatu, dzięki której 

jest on jest atrakcyjny dla inwestorów z zewnątrz, pozytywnie – 2,84% bardzo dobrze i 

18,37% raczej dobrze. Jednak  większa liczba ankietowanych wypowiedziała się 

negatywnie w tym temacie – 18,94% raczej źle i 13,26% zdecydowanie źle. Prawie 

połowa badanych (46,59%) nie potrafiła jednoznacznie ocenić oferty inwestycyjnej 

powiatu, co może świadczyć o bardzo niewielkiej wiedzy mieszkańców w tym zakresie, a 

także zbyt małej inicjatywie władz powiatu dotyczącej oferty inwestycyjnej. 

 

Rysunek 16. Jak Pan/i ocenia życie w powiecie pod względem oferty inwestycyjnej w 
powiecie, dzięki której powiat jest atrakcyjny dla inwestorów z zewnątrz? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem stanu środowiska naturalnego 

 

Stan środowiska naturalnego został oceniony bardzo dobrze przez 10,98% 

respondentów. Niecałe 70% ankietowanych dokonało oceny raczej dobrej. W 

negatywny sposób wypowiedziało się niewiele ponad 9% (7,77% raczej źle i 1,33% 

bardzo źle). 10,04% opiniodawców nie miało zdania na ten temat. 
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Rysunek 17. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem stanu środowiska 
naturalnego? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem systemu segregacji odpadów 

na terenie powiatu 

 

Powiat został dość wysoko oceniony pod względem systemu segregacji odpadów, gdyż 

zanotowano 7,77% ocen bardzo dobrych i 57,77% raczej dobrych. Negatywnie 

wypowiedziało się mniej niż 18% ankietowanych (14,58% raczej źle i 3,03% 

zdecydowanie źle). 16,86% respondentów nie potrafiło się jednoznacznie 

wypowiedzieć. 

 

Rysunek 18. Jak Pan/i ocenia życie w powiecie pod względem systemu segregacji odpadów 
na terenie powiatu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena warunków życia w powiecie pod względem świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

 

Zdaniem prawie połowy badanych (49,81%) świadomość ekologiczna mieszkańców 

powiatu jest raczej dobra. Bardzo dobrze określiło ją 6,44% respondentów. Negatywnie 

w tym aspekcie wypowiedziało się około 24% opiniodawców (18,18% - raczej źle i 

5,87% bardzo źle). 19,70% badanych wstrzymało się od wypowiedzi. 

 
Rysunek 19. Jak Pan/i ocenia życie w powiecie pod względem świadomości ekologicznej 
mieszkańców? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem czystości i porządku na terenie 

powiatu 

 

W opinii 7,39% badanych w powiecie panuje czystość i porządek na bardzo wysokim 

poziomie. Raczej dobrze działania powiatu pod tym względem oceniło 64,96% 

respondentów. Potrzeby zmian dopatruje się około 15% ankietowanych – oceniając źle 

(12,31%) i bardzo źle (2,84%) działania służb porządkowych. 12,50% opiniodawców 

wstrzymało się od głosu. 
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Rysunek 20. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem czystości i porządku 
na terenie powiatu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem dbałości mieszkańców o 

czystość i estetykę posesji 

 

Do dbałości mieszkańców o czystość i estetykę posesji zastrzeżeń nie ma ponad 65% 

opiniodawców (8,52% oceniając ten aspekt bardzo dobrze i 57,01% raczej dobrze). 

14,96% respondentów stwierdziło , że jest to problem w powiecie wypowiadając się w 

tym temacie raczej źle, natomiast 3,79% badanych dokonało oceny zdecydowanie złej. 

15,72% ankietowanych nie miało zdania na powyższy temat. 

 

Rysunek 21. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem dbałości 
mieszkańców o czystość i estetykę posesji? 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena warunków życia w powiecie pod względem jakości i dostępności opieki 

zdrowotnej 

 

Jakość i dostępność opieki zdrowotnej pozytywnie oceniła połowa badanych osób 

(bardzo dobrze 6,25% i raczej dobrze 43,75%). Jednakże bardzo duża część 

opiniodawców wypowiedziała się w tej kwestii negatywnie (35,04% raczej źle i 11,36% 

zdecydowanie źle). Pokazuje to, że sytuacja nie jest zbyt korzystna w opinii 

mieszkańców i trzeba zastanowić się nad ewentualnymi zmianami w tym aspekcie. 

 

Rysunek 22. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem jakości i dostępności 
opieki zdrowotnej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem jakości i dostępności opieki 

społecznej 

 

60,23% respondentów nie ma zastrzeżeń w stosunku do jakości i dostępności opieki 

społecznej – 6,25% badanych dokonało oceny bardzo dobrej a 53,98% raczej dobrej. 

Konieczności zmian w tym aspekcie dopatruje się prawie 30% ankietowanych (20,64% - 

raczej źle i 8,90% zdecydowanie źle). Oznacza to, iż obecna jakość i dostępność opieki 

społecznej jest niewystarczająca. Wynika to zapewne z wysokiej liczby mieszkańców 

dotkniętych zjawiskiem bezrobocia i ubóstwa. 10,23% pytanych powstrzymało się od 

udzielenia odpowiedzi na to pytanie. 
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Rysunek 23. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powicie pod względem jakości i dostępności 
opieki społecznej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem jakości i dostępności oferty 

sportowo-rekreacyjnej 

 

Ankietowani wyrazili zadowolenie oceniając jakość i dostępność oferty sportowo-

rekreacyjnej w 65,53%, udzielając w 9,47% odpowiedzi „bardzo dobrze” i 56,06%  „ 

raczej dobrze”. Niewiele ponad 19% badanych nie jest usatysfakcjonowanych 

przedstawioną ofertą. 15,34% wstrzymało się od wypowiedzi na ten temat. 

 
Rysunek 24. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem jakości i dostępności 
oferty sportowo-rekreacyjnej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena warunków życia w powiecie pod względem organizacji przestrzeni 

publicznej (parki, place zabaw) 

 

W opinii respondentów organizacja przestrzeni publicznej w powiecie jest na 

odpowiednim poziomie – 11,17% badanych określiła ją jako bardzo dobrą i 62,69% jako 

raczej dobrą. Opinie negatywne stanowiły prawie 19% wszystkich odpowiedzi (14,02% 

odpowiedzi „raczej źle” i 4,55% - „zdecydowanie źle”). 7,58% nie miało zdania na ten 

temat. 

 
Rysunek 25. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem organizacji 
przestrzeni publicznej (parki, place zabaw)? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem stopy życiowej mieszkańców 

powiatu 

 

Stopa życiowa mieszkańców powiatu została oceniona bardzo negatywnie – 42,99% 

badanych stwierdziła, że sytuacja jest raczej zła, a w opinii 35,52% respondentów 

zdecydowanie zła. Pozytywnie wypowiedziało się niecałe 15% ankietowanych (2,46% 

odpowiedzi „bardzo dobrze” i 14,20% odpowiedzi „raczej dobrze”). Sytuacja taka jest 

spowodowana wysokim poziomem bezrobocia odnotowanym w analizowanym 

powiecie. 
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Rysunek 26. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem stopy życiowej 
mieszkańców powiatu? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem możliwości znalezienia/zmiany 

pracy na terenie powiatu 

 

W opinii 35,80% ankietowanych sytuacja na lokalnym rynku pracy jest raczej zła, a 

według 50,19% opiniodawców zdecydowanie zła. Te opinie wynikają zapewne z 

wysokiego poziomu bezrobocia na terenie powiatu. Tylko nieliczna grupa (7,58%) 

oceniła tę sytuację jako raczej dobrą. Odpowiedzi „bardzo dobrze” na pytanie o 

możliwość znalezienia lub zmiany pracy na terenie powiatu udzieliło 1,70% osób. 4,73% 

nie potrafiło jednoznacznie ustosunkować się do analizowanego problemu.  

 

Rysunek 27. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem możliwości 
znalezienia/zmiany pracy na terenie powiatu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena warunków życia w powiecie pod względem warunków prowadzenia 

działalności rolniczej 

 

Prawie połowa opiniodawców (49,81%) nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie 

dotyczące warunków prowadzenia działalności rolniczej w analizowanym powiecie, co 

może być wynikiem braku zainteresowania ich tą dziedziną działalności. 24,24% 

respondentów twierdzi, że powiat tworzy odpowiednie warunki do jej prowadzenia 

(21,21% -odpowiedzi „raczej dobrze”, 3,03%- „bardzo dobrze”), natomiast 25,95% ma 

odmienne zdanie na ten temat (18,18% -odpowiedzi „raczej źle”, 7,77%- „zdecydowanie 

źle”).  

 

Rysunek 28. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem warunków 
prowadzenia działalności rolniczej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej (handlowo-usługowo-produkcyjna) 

 

Pozytywnie na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej wypowiedziało 

się 36,55% respondentów – udzielając odpowiedzi „bardzo dobrze” (9,09% badanych) 

i „raczej dobrze” (27,46% badanych). Pozostali ankietowani widzą konieczność zmian w 

tym aspekcie, gdyż według 17,61% z nich sytuacja jest raczej zła, a w opinii 11,36% 

zdecydowanie zła. 34,47% respondentów nie miała zdania. 
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Rysunek 29. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej (handlowo-usługowo-produkcyjna)? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem oferty turystycznej powiatu 

 

34,66% opiniodawców oceniła ofertę turystyczną powiatu świdwińskiego jako raczej 

dobrą.  

Z jeszcze większym entuzjazmem wypowiedziało się 2,84% respondentów. Negatywną 

opinię wyraziło w tej kwestii 33,71% ankietowanych (21,78% określiło ofertę jako 

raczej złą, a 11,93% jako zdecydowanie złą). 28,79% badanych  nie udzieliło odpowiedzi 

na pytanie. 

Rysunek 30 Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem oferty turystycznej 
powiatu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena warunków życia w powiecie pod względem estetyki i wizerunku powiatu 

 

Większa część pytanych osób jest zadowolona z estetyki i wizerunku powiatu. 47,16% z 

nich wypowiedziało się na ten temat raczej dobrze a8,52% bardzo dobrze. Odmienną 
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opinię w tej kwestii ma 21,76% ankietowanych. 22,54% osób nie określiła swojego 

stanowiska w tym pytaniu. 

 
Rysunek 31. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiatu pod względem estetyki i wizerunku 
powiatu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 
Ocena warunków życia w powiecie pod względem promocji powiatu 

 

Zdania dotyczące efektywności promocji powiatu świdwińskiego są podzielone. 33,71% 

respondentów uważa, że jest ona raczej dobra, a 4,17% bardzo dobra. Innego zdania jest 

32,01% ankietowanych (z czego 21,78% określiło działania jako złe natomiast, 10,23% 

jako bardzo złe). 

Rysunek  32. Jak Pan/i ocenia warunki życia w powiecie pod względem promocji powiatu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena ważności wspierania i realizacji działań kulturalnych i artystycznych na 

terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022 

 

Zdecydowana większość respondentów uważa, że wspieranie i realizacja działań 

kulturalnych i artystycznych na terenie powiatu jest istotna, gdyż 58,90% 

ankietowanych udzieliła na pytanie o te kwestie odpowiedzi „raczej ważne”, a 26,70% 

„zdecydowanie ważne”. Niewielka grupa opiniodawców (6,25%) uważa je za nieistotne. 

8,14% najprawdopodobniej nie interesuje się tego typu działaniami, gdyż nie udzieliło 

konkretnej odpowiedzi na zadane pytanie. 

 
Rysunek 33. Proszę ocenić ważność wspierania i realizacji działań kulturalnych 
i artystycznych na terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

26,70%

58,90%

5,87%
0,38%

8,14%
Zdecydowanie ważne

Raczej ważne

Raczej nieważne

Zdecydowanie nieważne

Trudno powiedzieć

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu 

w perspektywie lat 2014-2022 

 

W opinii 38,07% pytanych osób wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

powiatu jest bardzo ważne. Jeszcze większa grupa respondentów (46,21%) twierdzi, że 

jest raczej ważne. Odmienne zdanie ma mniej niż 6% badanych osób. 10,23% 

ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie wyrazić swojej opinii na ten temat. 
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Rysunek 34. Proszę ocenić ważność wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności realizacji działań służących znajdowaniu i zmianie pracy przez 

mieszkańców (np. poprzez szkolenia) na terenie powiatu w perspektywie lat 

2014-2022 

 

Według przeważającej grupy respondentów działania mające na celu pomoc 

mieszkańcom powiatu w znajdowaniu lub zmianie pracy jest niezwykle istotne o czym 

świadczy 48,67% odpowiedzi „zdecydowanie ważne” i 42,05% „raczej ważne”. Według 

3,79% pytanych tego typu działania nie są potrzebne. 5,49% ankietowanych nie miała 

zdania w tym temacie. 

Rysunek 35. Proszę ocenić ważność realizacji działań służących znajdowaniu i zmianie 
pracy przez mieszkańców (np. poprzez szkolenia) na terenie powiatu w perspektywie lat 
2014-2022? 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena ważności zwiększenia bezpieczeństwa publicznego (działania na rzecz 

obniżenia przestępczości) na terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022 

 

38,26% ankietowanych uważa, że działania mające na celu obniżenie przestępczości na 

terenie powiatu są zdecydowanie ważne. Odpowiedzi „raczej ważne” udzieliło 35,61% 

respondentów. W opinii prawie 15% badanych nie powinno się podejmować aktywności 

prowadzącej do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, dopatrując się konieczności 

zmian w innych dziedzinach życia powiatu. 

 

Rysunek 36. Proszę ocenić ważność zwiększenia bezpieczeństwa publicznego (działania na 
rzecz obniżenia przestępczości) na terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

 

Ocena ważności przeciwdziałania uzależnieniom na terenie powiatu 

w perspektywie lat 2014-2022 

 

Według 40,53% ankietowanych powiat zdecydowanie powinien podejmować 

aktywność mającą na celu pomoc osobom uzależnionym. Tego typu działania w opinii 

33,90% respondentów jest raczej ważna. Odmienne zdanie ma 15,53% badanych, gdyż 

8,90% osób określiło je jako „raczej nieważne”, a 6,63% jako „zdecydowanie nieważne”. 

Pozostała część pytanych (10,04%) nie udzieliła jednoznacznej odpowiedni na to 

pytanie. 

 
 

38,26%

35,61%

10,42%

4,55%
11,17%

Zdecydowanie ważne

Raczej ważne

Raczej nieważne

Zdecydowanie nieważne

Trudno powiedzieć
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Rysunek 37. Proszę ocenić ważność przeciwdziałania uzależnieniom na terenie powiatu 
w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

 

Ocena ważności zabezpieczenia opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie powiatu 

w perspektywie lat 2014-2022 

 

Prawie 90% respondentów (89,97%) uważa zabezpieczenie opieki nad dziećmi do lat 3 

jako co najmniej ważne działania, jakimi powinien zająć się powiat w perspektywie lat 

2014-2022. Niewiele ponad 3% badanych nie widzi potrzeby zmian w tym zakresie. 

7,01% ankietowanych możliwe, że nie ma dzieci w tym wieku, gdyż nie potrafiło udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. 

 
Rysunek 38. Proszę ocenić ważność zabezpieczenia opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie 
powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena ważności poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie powiatu 

w perspektywie lat 2014-2022 

 

W ocenie 93,18% ankietowanych poprawa infrastruktury drogowej jest konieczna, gdyż 

54,92% uznała działanie to za raczej ważne, a 38,26% respondentów stwierdziło , że jest 

ono „zdecydowanie ważne”. Według 4,55% pytanych w powiecie infrastruktura jest na 

zadowalającym poziomie, ponieważ aktywność powiatu w kwestii jej  poprawy  uważają 

za nieistotną. 

 
Rysunek 39. Proszę ocenić ważność poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie 
powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności budowy i naprawy chodników i ścieżek rowerowych na terenie 

powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 

W powiecie świdwińskim należy zadbać o chodniki i ścieżki rowerowe, gdyż 41,67% 

uznało budowę i ich naprawę  jako zdecydowanie ważne zadania, a 47,54% osób jako 

raczej ważne. Niewiele ponad 4% ankietowanych uważa ich stan jako zadowalający, o 

czym świadczą odpowiedzi 3,41% badanych – „raczej nieważne” i 0,76% respondentów 

– „zdecydowanie nieważne”. 
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Rysunek 40. Proszę ocenić ważność budowy i naprawy chodników i ścieżek rowerowych na 
terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich 
 

 

Ocena ważności budowy parkingów na terenie powiatu w perspektywie lat 2014-

2022 

 

Według 89,35% osób objętych bezpośrednim wywiadem kwestionariuszowym  budowa 

parkingów w Powiecie w najbliższych latach jest ważną inwestycją. Przeciwnego zdania 

jest mniej niż 10% respondentów, odpowiadając, że jest to kwestia raczej nieważna 

(7,01%) lub zdecydowanie nieważna (2,27%). 

 
Rysunek 41. Proszę ocenić ważność budowy parkingów na terenie powiatu w perspektywie 
lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 

34 | S t r o n a  
 



RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH - ZAŁACZNIK NR 2 DO STRATEGII ROZWOJU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA LATA 2014-2022  Z 
PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023 – 2027 

 

 

Ocena ważności rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie 

powiatu w perspektywie lat 2014-2022 

 

Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej na terenie powiatu świdwińskiego 

jest w opinii 25,95% respondentów zdecydowanie ważną inwestycją oraz raczej ważną 

dla 58,52% z nich. 8,52% ankietowanych osób określa ją jako raczej nieważną, 

natomiast 1,89% - zdecydowanie nieważną.  

 
Rysunek 42. Proszę ocenić ważność rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej na 
terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie 

powiatu w perspektywie lat 2014-2022 

 

W ocenie większej części badanych osób (85,22%, w tym 60,98% odpowiedzi „raczej 

ważne”, 24,24% „zdecydowanie ważne”) rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 

jest ważną kwestią dla powiatu w latach 2014-2022. Niezainteresowanych tą inwestycją 

jest 9,85% respondentów, którzy wypowiedzieli się negatywnie oraz 4,92% 

ankietowanych, którzy powstrzymali się od głosu.  
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Rysunek 43. Proszę ocenić ważność rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej na 
terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności budowy sieci gazowej na terenie powiatu w perspektywie lat 

2014-2022 

 

25,00% ankietowanych uznało budowę sieci gazowej na terenie powiatu jako bardzo 

ważną kwestię w perspektywie lat 2014-2022. 58,52% respondentów uważa ją za raczej 

ważną. W opinii 10,98% badanych osób nie powinno się rozważać tego tematu 

 

Rysunek 44. Proszę ocenić ważność budowy sieci gazowej na terenie powiatu w 
perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 
Ocena ważności wydzielania i uzbrajania terenów inwestycyjnych na terenie 

powiatu w perspektywie lat 2014-2022 

 

Według dużej części opiniodawców (72,16% w tym 45,08% odpowiedzi „raczej ważne”, 

27,08% „zdecydowanie ważne”) należy inwestować w wydzielanie i uzbrajanie terenów 
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inwestycyjnych w powiecie świdwińskim. Odmienne zdanie ma na ten temat prawie 

10% ankietowanych (8,52% udzieliło odpowiedzi „raczej nieważne” i 1,33% - 

„zdecydowanie nieważne”). 17,99% nie potrafiło się wypowiedzieć na ten temat. 

 
Rysunek 45. Proszę ocenić ważność wydzielania i uzbrajania terenów inwestycyjnych na 
terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności uzbrajania terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie 

powiatu w perspektywie lat 2014-2022 

 

Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Powiatu jest oceniane 

przez  30,49% ankietowanych jako „zdecydowanie ważne”. Niecała połowa 

respondentów (48,67%) badania uważa je za „raczej ważne”. Odpowiedzi „raczej 

nieważne” udzieliło 7,20% respondentów, a dla 2,27% badanych zagadnienie uzbrajania 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe uważa za zdecydowanie nieważne. 

 
Rysunek 46. Proszę ocenić ważność uzbrajania terenów pod budownictwo mieszkaniowe na 
terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena ważności zwiększenia dostępności opieki zdrowotnej na terenie powiatu 

w perspektywie lat 2014-2022 

 

79,16% (w tym 48,67% odpowiedzi „raczej ważne”, 30,49% „zdecydowanie ważne”) 

ankietowanych widzi potrzebę zwiększenia dostępności opieki zdrowotnej na terenie 

powiatu, gdyż ocenili inwestycję mającą na celu jej poprawę za ważną. 7,20% 

respondentów udzieliło odpowiedzi „raczej nieważne” oraz 2,27% „zdecydowanie 

nieważne”. 11,36% ankietowanych powstrzymało się od podzielenia się swoją opinią na 

ten temat. 

 
Rysunek 47. Proszę ocenić ważność zwiększenia dostępności opieki zdrowotnej na terenie 
powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności zwiększenia pomocy socjalnej dla najuboższych na terenie 

powiatu w perspektywie lat 2014-2022 

 

Działania powiatu mające na celu zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych 

mieszkańców w perspektywie lat 2014-2022 są bardzo istotne w opinii prawie 93% 

respondentów. Problemów w tej kwestii nie zauważa mniej niż 5% ankietowanych. 

Oznacza to, że działania te powinny być dla powiatu priorytetem.  
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Rysunek 48. Proszę ocenić ważność zwiększenia pomocy socjalnej dla najuboższych na 
terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności wspierania i realizacji działań promujących powiat 

w perspektywie lat 2014-2022 

 

Opiniodawcy określili ważność wspierania i realizacji działań promujących powiat 

w perspektywie lat 2014-2022 w 36,93% jako „zdecydowanie ważne” oraz w 40,15% 

jako „raczej ważne”. 10,42% ankietowanych uważa te działania za „raczej nieważne”, a 

2,46% badanych nie zauważa potrzeby wykonywania jakichkolwiek działań mających 

na celu promowane powiatu. 10,04% respondentów nie potrafiło udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi na to pytanie.  

 

 
Rysunek 49. Proszę ocenić ważność wspierania i realizacji działań promujących powiat 
w perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena ważności budowy i rozbudowy obiektów sportowo-rekreacyjnych na 

terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022 

 

W powiecie świdwińskim znajduje się za mało obiektów sportowo-rekreacyjnych, o 

czym świadczą następujące opinie badanych: 28,79% określiło działania mające na celu 

ich budowę lub rozbudowę jako zdecydowanie ważne, 53,41% udzieliło odpowiedzi 

„raczej ważne”, a tylko niewiele ponad 7% ankietowanych jest zadowolonych z obecnej 

sytuacji w powiecie w tym zakresie.  

 

Rysunek 50. Proszę ocenić ważność budowy i rozbudowy obiektów sportowo-rekreacyjnych 
na terenie powiatu w  perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności budowy i modernizacji budynków użyteczności publicznej 

(świetlic, ośrodków zdrowia, domów kultury itp.) na terenie powiatu w  

perspektywie lat 2014-2022 

 

Według zdecydowanej większości ankietowanych (ponad 86% w tym 51,14% 

odpowiedzi „raczej ważne”, 35,04% „zdecydowanie ważne”) należy budować oraz 

modernizować budynki użyteczności publicznej. Niewielki odsetek badanych (3,98%) 

nie widzi konieczności dokonywania zmian w tym zakresie. 9,85% z nich 

najprawdopodobniej  w małym stopniu korzysta z tego typu budynków, gdyż nie 

potrafili się oni jednoznacznie wypowiedzieć. 
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Rysunek 51. Proszę ocenić ważność budowy i modernizacji budynków użyteczności 
publicznej (świetlic, ośrodków zdrowia, domów kultury itp.) na terenie powiatu w  
perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności rewitalizacji i renowacji zabytków na terenie powiatu w 

perspektywie lat 2014-2022 

 

41,48% wypowiedziało się za potrzebą dokonania zmian, 24,24% nie potrafiła 

jednoznacznie ocenić ważności rewitalizacji i renowacji zabytków w powiecie w 

perspektywie lat 2014-2022, co może świadczyć o braku ich zainteresowania w tym 

temacie. 20,45% respondentów uważa, że zdecydowanie należy zająć się takimi 

działaniami, natomiast niecałe 14% badanych określiło te działania jako zbędne. 

 

Rysunek 52. Proszę ocenić ważność rewitalizacji i renowacji zabytków na terenie powiatu w 
perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena ważności promocji i wsparcia korzystania z odnawialnych źródeł energii 

na terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022 

 

Według 68,75% (w tym 43,75% odpowiedzi „raczej ważne”, 25,00%- „zdecydowanie 

ważne”) ankietowanych w powiecie należy promować oraz wspierać korzystanie z 

odnawialnych źródeł energii. 7,01% uważa te działania jako „raczej nieważne”, a 1,70% 

za „zdecydowanie nieważne”. 22,54% respondentów najprawdopodobniej jest zdania, 

że wszystko w tej kwestii zostało już zrealizowane, ponieważ nie ustosunkowali się do 

planowanych działań. 

 
Rysunek 53. Proszę ocenić ważność promocji i wsparcia korzystania z odnawialnych źródeł 
energii na terenie powiatu w  perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności działań w zakresie selekcji, wykorzystania i zagospodarowania 

odpadów na terenie powiatu w perspektywie lat 2014-2022 

 

30,30% badanych oceniło działania w zakresie selekcji, wykorzystania i 

zagospodarowania odpadów na terenie powiatu świdwińskiego jako zdecydowanie 

ważne, a 47,16% za „raczej ważne”. Niewiele ponad 5% ankietowanych wyraziło 

zupełnie inną opinię. 16,10% respondentów nie jest zainteresowanych tymi działaniami.  
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Rysunek 54. Proszę ocenić ważność działań w zakresie selekcji, wykorzystania i 
zagospodarowania odpadów na terenie powiatu w  perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena ważności zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu w 

 perspektywie lat 2014-2022 

 

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu jest nieistotne z punktu 

widzenia 7% ankietowanych (4,73% - „raczej nieważne” i 2,27% - „zdecydowanie 

nieważne”). Bardzo duża część respondentów wyraziło zupełnie odmienne zdanie 

udzielając w 30,49% odpowiedzi „zdecydowanie ważne” i 46,02% - „raczej ważne”. 

Jednoznaczną opinię trudno było wyrazić 16,48% badanych osób.  

 
Rysunek 55. Proszę ocenić ważność zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców 
powiatu w  perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena ważności poprawy estetyki powiatu (np. nowe tereny zielone) w 

 perspektywie lat 2014-2022 

 

Działania mające na celu poprawę estetyki powiatu są w mniemaniu 28,41% 

ankietowanych zdecydowanie ważne. Również przychylnie w tej kwestii wypowiedziało 

się 46,78% respondentów udzielając odpowiedzi „raczej ważne”. Jedynie 6,25% 

respondentów uważa obecny stan estetyki powiatu jako zadowalający, gdyż nie widzą 

potrzeby dokonywania zmian. 18,56% badanych nie uważa poprawy estetyki powiatu 

jako warty do przemyślenia aspekt, gdyż nie wypowiedzieli się na ten temat. 

 

Rysunek 56. Proszę ocenić ważność poprawy estetyki powiatu (np. nowe tereny zielone) w 
 perspektywie lat 2014-2022? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena atrakcyjności powiatu świdwińskiego dla mieszkańców 

 

54,92% ankietowanych uważa, że powiat świdwiński jest atrakcyjny dla mieszkańców. 

Odmienną opinię wyraziło 28,60% respondentów. Jednoznacznej odpowiedzi nie 

udzieliło 16,48% badanych osób. Dlatego też władze powiatu powinny zastanowić się 

nad pewnymi zmianami, które mogłyby odmienić opinię mieszkańców na temat 

własnego powiatu. 
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Rysunek 57. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński jest atrakcyjny dla mieszkańców? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena atrakcyjności powiatu świdwińskiego dla przedsiębiorców 

 

Ponad połowa (50,95%) ankietowanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że powiat 

świdwiński jest atrakcyjny dla przedsiębiorców. Atrakcyjność powiatu zauważa jedynie 

21,21% badanych osób. W tej kwestii nie orientuje się 27,84% respondentów 

powstrzymując się od udzielenia opinii na ten temat. W związku z tym władze powinny 

zastanowić się nad działaniami mającymi na celu poprawę tej sytuacji.  

Rysunek 58. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński jest atrakcyjny dla przedsiębiorców? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena atrakcyjności powiatu świdwińskiego dla młodych ludzi 

 

Według większej części opiniodawców (67,05%) powiat świdwiński nie jest atrakcyjny 

dla młodych ludzi. Jedynie 23,67% z nich przedstawiło odmienne zdanie na ten temat. 
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Jeżeli władze powiatu nie chcą, aby młodzi ludzie masowo z niego wyjeżdżali muszą 

wdrożyć zmiany, które zachęciłyby ich do pozostania na miejscu.. 

 
Rysunek 59. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński jest atrakcyjny dla młodych ludzi? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena atrakcyjności powiatu świdwińskiego dla turystów 

 

Około połowa respondentów (50,19%) uważa, że powiat świdwiński jest atrakcyjny dla 

turystów ze względu na ukształtowanie terenu, dostępność zbiorników wodnych czy 

rzek oraz fakt, że jest on jednym z wiodących ośrodków lecznictwa uzdrowiskowego w 

kraju. Ze stwierdzeniem tym nie zgodziło się 32,95% ankietowanych. Jednoznacznej 

opinii nie potrafiło wyrazić 16,86% zapytanych osób.  

 

Rysunek 60. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński jest atrakcyjny dla turystów? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena atrakcyjności położenia powiatu świdwińskiego 

 

Poprawy atrakcyjności powiatu dla turystów można dokonać wykorzystując jego 

położenie. W opinii 77,27% ankietowanych powiat świdwiński charakteryzuje się dużą 

atrakcyjnością pod względem jego umiejscowienia. Tylko 13,64% respondentów jest 

odmiennego zdania. 9,09% badanych trudno jest się ustosunkować w tej kwestii. 

 
Rysunek 61. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński jest położony w atrakcyjnym miejscu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

 

 

Ocena oferty spędzania czasu wolnego oferowanej przez powiat świdwiński 

 

Ponad połowa badanych (57,01%) uważa, że niezbędne jest dokonanie zmian w 

zakresie oferty spędzania czasu wolnego w powiecie. Zadowolonych z obecnej sytuacji 

jest 18,56% respondentów. 24,43% ankietowanych najprawdopodobniej nie dysponuje 

zbyt dużą ilością wolnego czasu i nie korzysta z oferty powiatu, ponieważ nie potrafiła 

jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie. 
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Rysunek 62. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński oferuje ciekawą ofertę spędzania czasu wolnego? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena zarządzania powiatem świdwińskim 

 

Opinie na temat odpowiedniego zarządzania powiatem świdwińskim są podzielone. 

35,42% ankietowanych pozytywnie ustosunkowuje się do obecnych władz i ich działań. 

Nieznacznie więcej respondentów, to znaczy 36,93% z nich, wyraziło odmienną opinię. 

27,65% badanych nie interesuje się lokalną polityką o czym świadczy brak 

jednoznacznej odpowiedzi na pytanie.  

 
Rysunek 63. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński jest dobrze zarządzany? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena bezpieczeństwa w powiecie świdwińskim 

 

64,20% ankietowanych jest usatysfakcjonowanych poziomem bezpieczeństwa w 

powiecie świdwińskim. 19,70% oczekuje dokonania zmian w tym zakresie, gdyż nie do 

końca czuje się bezpiecznie. 16,10% respondentów powstrzymało się od głosu. 

Rysunek 64. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński jest bezpieczny? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena dbania o środowisko w powiecie świdwińskim 

 

W opinii większości ankietowanych (64,77%) w badanym powiecie dba się o 

środowisko naturalne. Innego zadania jest 11,74% opiniodawców. 23,48% 

respondentów nie jest zainteresowanych kwestiami związanymi z ochroną środowiska 

naturalnego w powiecie świdwińskim. Aby odsetek zadowolonych mieszkańców był 

jeszcze większy planowane są liczne działania proekologiczne, które mają być 

zrealizowane do 2020 roku. 
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Rysunek 65. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że w powiecie 
świdwińskim dba się o środowisko naturalne? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena atrakcyjności powiatu świdwińskiego w stosunku do sąsiednich powiatów- 

 

Zdaniem 34,66% ankietowanych powiat świdwiński jest bardziej atrakcyjny od 

sąsiednich powiatów. 28,03% badanych wyraziło odmienną opinię na ten temat. 37,31% 

respondentów najprawdopodobniej nie jest dokładnie zorientowanych na temat sytuacji 

w innych powiatach, w związku z czym powstrzymali się od udzielenia jednoznacznej 

odpowiedzi. 

 
Rysunek 66. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński jest bardziej atrakcyjny niż sąsiednie powiaty? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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Ocena warunków życia i perspektyw oferowanych mieszkańcom przez powiat 

świdwiński 

 

Według większej części respondentów (65,9%) powiat świdwiński nie daje 

mieszkańcom dobrych warunków życia i perspektyw, co może w przyszłości 

powodować zmniejszanie się ich liczby na terenie tego powiatu. 14,02% ankietowanych 

jest zadowolonych z obecnej sytuacji. 20,08% powstrzymało się od podzielenia się swoją 

opinią.  

 
Rysunek 67. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński daje mieszkańcom dobre warunki życia i perspektywy? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena infrastruktury technicznej w powiecie świdwińskim 

 

53,98% respondentów uważa, że analizowany powiat posiada dobrze rozbudowaną 

infrastrukturę techniczną. Negatywnie w tej kwestii wypowiedziało się 29,17% 

ankietowanych. 16,86% osób nie jest zainteresowanych infrastrukturą techniczną 

powiatu. 
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Rysunek 68. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną (sieć drogową, 
wodociągową, kanalizacyjną)? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena bazy oświatowej w powiecie świdwińskim 

 

Duża część ankietowanych (61,93%) zgadza się ze stwierdzeniem, że powiat świdwiński 

posiada dobrze funkcjonującą bazę oświatową. Niewielki odsetek respondentów 

(12,88%) wypowiedział się w tej kwestii negatywnie.  

 
Rysunek 69. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński posiada dobrze funkcjonującą bazę oświatową? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena bazy sportowej w powiecie świdwińskim 

 

62,50% ankietowanych jest zdania, że badany powiat dysponuje dobrze funkcjonującą 

bazą sportową. 14,20% respondentów wypowiedziało się w tej kwestii negatywnie. 

23,30% badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. 
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Rysunek 70. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński posiada dobrze funkcjonującą bazę sportową? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 

Ocena bazy kulturalnej w powiecie świdwińskim 

 

Prawie połowa ankietowanych (47,54%) jest usatysfakcjonowana ofertą kulturalną  

powiatu. Zdaniem 30,11% badanych należy dokonać pewnych zmian, aby ją urozmaicić  

i rozszerzyć. 22,35% opiniodawców najprawdopodobniej nie interesuje się w dużym 

stopniu ofertą kulturalną powiatu, o czym świadczy brak jednoznacznej odpowiedzi na 

pytanie.  

 
Rysunek 71. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński posiada dobrze funkcjonującą bazę kulturalną? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
 
Ocena opieki medycznej w powiecie świdwińskim 

 

42,80% ankietowanych jest zadowolonych z opieki medycznej świadczonej na terenie 

powiatu świdwińskiego. Niewiele mniej (41,29%) dopatruje się konieczności zmian 

mających na celu poprawę dotychczasowej sytuacji. 15,91% respondentów nie potrafiło 
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jednoznacznie udzielić odpowiedzi. Sytuacja w kwestii opieki medycznej w powiecie 

powinna się w najbliższym czasie poprawić, ponieważ na lata 2014-2020 

zaplanowanych jest kilka programów mających na celu m.in. ulepszanie sytuacji osób 

niepełnosprawnych w powiecie świdwińskim. 

 

Rysunek 72. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że powiat 
świdwiński posiada dobrze funkcjonującą opiekę medyczną? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich. 
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3.2.  Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

 
3.2.1. Potrzeby społeczne powiatu świdwińskiego 

 

Na początku badania, respondenci poproszeni zostali o wskazanie potrzeb społecznych 

(związanych na przykład z edukacją, rekreacją i wypoczynkiem, kulturą, udziałem w 

życiu powiatu, opieką zdrowotną), które są aktualnie najważniejsze na terenie powiatu 

świdwińskiego.   

W opinii badanych, infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest rozbudowana w 

niewystarczającym stopniu. Wielokrotnie postulowano, aby zintensyfikować działania 

związane z jej rozbudową (w szczególności dotyczyło to budowy ścieżek rowerowych) 

oraz modernizacją infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: 

−  „kwestia tych ścieżek rowerowych, stworzenie takiej sieci łączącej gminy i 

atrakcyjne miejsca”, 

− „brakuje ścieżek rowerowych”, 

−  „Brakuje ścieżek rowerowych, powiązanie całego powiatu w jakąś jedną sieć”, 

− „Baza hotelowa na terenie naszego powiatu tak w ogóle, jeżeli nie będzie bazy 

hotelowej na odpowiednim poziomie to też nie będziemy mogli się w kierunku 

turystycznym za bardzo rozwijać”. 

− „Żeby teren wokół nich (jezior) był na tyle doposażony w sprzęty rekreacyjne, łódki 

motorowe czy żaglówki, kajaki, żeby mieszkańcy mogli odpoczywać i rekreacyjnie 

mile spędzać czas nad jeziorem”. 

Dodatkowo respondenci zwrócili uwagę na konieczność podjęcia dodatkowych działań 

mających na celu promocję powiatu, zintensyfikowanie współpracy pomiędzy 

poszczególnymi JST z terenu powiatu świdwińskiego oraz rewitalizację obszarów 

zdegradowanych i problemowych (w tym terenów popegeerowskich).   

− „Najpilniejsza rzeczą jest dla mnie ta rewitalizacja”, 

− „powiat mało się reklamuje”, 

− „ludzie nie maja takiego miejsca, które by ich integrowało”, 

− „Powiat z gminą, moje zdanie jest takie, że bardzo mało współpracuje”. 
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Stosunkowo negatywna ocena jakości usług zdrowotnych na terenie powiatu 

świdwińskiego, wynikała przede wszystkim z długiego oczekiwania na wizytę do 

lekarzy specjalistów.  Dostęp do usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej został 

oceniony wyjątkowo dobrze. Gorzej oceniono natomiast, jakość usług świadczonych w 

tych placówkach. W zakresie potrzeb zdrowotnych postulowano również o: 

− „Jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną to trzeba mocno popracować nad szpitalem 

powiatowym, to jest problem. Dostępność do specjalistów”. 

Stan bazy oświatowy oraz poziom nauczania w placówkach oświatowych (szkoły 

podstawowe, gimnazja) według badanych osób jest stosunkowo dobry. Zasadniczym 

problemem, który pojawiał się w kilku wypowiedziach jest niedostosowanie profilu 

nauczania w placówkach ponadgimnazjalnych do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez 

lokalnych pracodawców: 

−  „kwestia szkół, które powinny poczuć ducha powiatu i obrać kierunki takie, aby to 

było odzwierciedlenie potrzeb naszego powiatu”. 

Respondenci zwrócili również uwagę na konieczność podjęcia szerszej współpracy 

pomiędzy poszczególnymi placówkami edukacyjnymi na terenie powiatu 

świdwińskiego: 

− „poprawić też współpracę między szkołami i być może to również dodatkowo 

wpłynie na rozwój poszczególnych miast i społeczeństw”. 

 

Osoby uczestniczące w badaniu zgodnie stwierdziły, iż duże znaczenie dla kreowania 

oferty kulturalnej powiatu mają świetlice wiejskie. Dotyczy to zarówno oferty 

kulturalnej skierowanej dla mieszkańców powiatu jak również turystów. Respondenci 

wskazywali również na konieczność stworzenia interesującej oferty kulturalnej 

skierowanej do młodzieży. 

 

3.2.2. Potrzeby infrastrukturalno-gospodarcze  
  

Najważniejszymi potrzebami infrastrukturalno-gospodarczymi (związane na przykład 

z walką z bezrobociem, infrastrukturą transportową, dostępem do infrastruktury 

technicznej, takiej jak sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna) według przytłaczającej 
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większości rozmówców, była konieczność walki z bezrobociem (w tym poprzez 

stworzenie odpowiednich warunków do inwestowania przez przedsiębiorców, rozwój 

przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii) oraz poprawa bezpieczeństwa i 

stanu technicznego dróg (w szczególności dróg powiatowych):  

−  „poprawa jakości dróg, bezpieczeństwa dróg - droga jest wąska, niebezpieczna, 

drzewa na skraju”, 

− „usuwanie drzew stojących na drogach powiatowych” 

− „drogi są wąskie, bez poboczy”, 

− „Drogi powiatowe w gminie są w stanie fatalnym”, 

− „Drogi, jakość naszych dróg jest fatalna”, 

− „drogi, drogi i jeszcze raz drogi. Jeśli by można było tutaj wymieniać to na poprawę 

dróg, szczególnie do Białogardu, to dwa powiaty muszą współpracować” 

−  „Przede wszystkim te drogi łączące Świdwin z Połczynem-Zdrój, to jest tragiczna 

droga, Świdwin z Drawskiem i Świdwin z Łobzem. Te powiatowe drogi do remontu”, 

− „Utworzenie stref. Ekonomiczne strefy dla przedsiębiorców, czyli stworzenie im 

bazy gdzie by mogli się ulokować i otworzyć firmę, zmniejszając bezrobocie, 

zatrudniając ludzi”, 

− „Więcej miejsc pracy”, 

− „Porozumienie wszystkich jednostek, samorządów i żeby właśnie taka strefa 

zlokalizowana była w okolicach Świdwina. Żeby była taka powiatowa strefa, jakiś 

inkubator przedsiębiorczości, jakaś strefa inwestycyjna. To byłoby najlepiej jakby 

tak wszystkie gminy się dogadały i być może jakaś jedna wielka inwestycja”, 

− „trzeba pomyśleć o jakimś zainwestowaniu, poszukaniu jakiegoś strategicznego 

inwestora, to by pozwoliło w wykorzystaniu tej obecnej infrastruktury i 

ewentualnie spowodowałoby stworzenie dodatkowych miejsc pracy, i mogłoby się 

przysłużyć do zmniejszenia bezrobocia”, 

− „dostępność do miejsc pracy, powstawanie jakichś form, które by dawały jakieś 

miejsca pracy”,  

− „Jeżeli chodzi z odnawialnymi źródłami energii, bo to jest teraz takie chwytliwe, 

może by w powiecie coś takiego zadziałało”. 
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Ponadto respondenci wskazali na konieczność rozwoju sieci teleinformatycznej, sieci 

gazowej z uwagi na niesatysfakcjonujący poziom rozwoju: 

− „martwe punkty, jeżeli chodzi o telefonie komórkową należałoby pobudować te 

stacje przekaźnikowe, czy nadawcze, czy sygnały wzmacniające w tym zakresie”, 

− „Gaz, przede wszystkim gaz”, 

− „sieć internetowa, bo my mamy radiowy Internet, a to jest tak: i kosztowny i niezbyt 

szybki”. 

Do najczęściej wymienianych działań mających na celu zredukowanie problemów 

dotyczących infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, uczestnicy badania zaliczyli 

rozwój transportu zbiorowego w ramach powiatu świdwińskiego: 

− „transport”, 

−  „skoordynować transport” 

− „dojazd do pewnych miejscowości jest problemem”. 

 

Według respondentów największym problemem jest brak oferty lub jej bardzo 

ograniczony zakres związany z realizacją połączeń autobusowych w godzinach 

wieczornych oraz w weekendy.  

 

3.2.3. Identyfikacja mocnych stron powiatu świdwińskiego zamieszkującej go 
społeczności lokalnej, które pozytywnie wpływają na ich rozwój 

W zgodnej opinii niemal wszystkich respondentów, powiat świdwiński posiada istotne 

walory turystyczne, które decydują o jego atrakcyjności.  W przedmiotowym obszarze 

badawczym wskazywano również na duży potencjał, który nie jest jeszcze w pełni 

wykorzystywany. Postulowano również, o zintensyfikowanie działań promocyjnych. Do 

najważniejszych atutów turystycznych uznano przede wszystkim jeziora, lasy, parki 

narodowe: 

− „Mamy piękne jeziora wokół, praktycznie każda miejscowość ma jezioro, można by 

to zagospodarować, campingi”, 

− „mocną naszą stroną jest właśnie środowisko, czyli tu mam na myśli czyste 

środowisko, woda, lasy. To są mocne strony, które jednocześnie są minusami, bo w 

tym momencie nie mamy przemysłu (..) nie ma przedsiębiorstw, które 
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zatrudniałyby większą ilość ludzi. To są rekreacyjno – turystyczne aspekty tego 

środowiska”, 

− „Środowisko przyrodnicze jest takim pozytywnym elementem, ale niekoniecznie to 

wpływa na rozwój, bo nie jest ono zagospodarowane. Nie jest wykorzystane. Te 

zasoby, które mamy, te walory turystyczno-krajoznawcze, nie są niestety w pełni 

wykorzystane”, 

− „warunki turystyczne, może klimatyczne, uwarunkowania gruntowe, które gdzieś 

są i można je wykorzystać w pozytywnym stopniu”, 

− „Na pewno ciekawa turystyka i ciekawy region. Infrastruktura, która ku temu 

powstaje i coraz bardziej zachęca do odwiedzania”, 

− „powiat leży na pięknym terenie usytuowanym wokół jezior”, 

− „Przyrodę można by tutaj na pewno wykorzystać. Jest tutaj takie zróżnicowanie 

terenu, bo są górki, pagórki naprawdę atrakcyjne, jeżeli chodzi o widokowo, jako 

osoba z zewnątrz dostrzegam to. Wiem, że są tutaj zwierzęta, jezioro, może to 

będzie jakieś bogactwo w przyszłości”, 

− „Czyste środowisko, zwierzęta, ryby w rzekach”, 

− „Czystość naszego środowiska. Środowisko tzw. naturalne, jeszcze nieskażone” 

− „Mocną stroną zdecydowanie są surowce naturalne, na których bazuje uzdrowisko 

Połczyn-Zdrój, czyli te walory uzdrowiskowe istnieją. Istnienie uzdrowiska, jako 

takiego, trzeba uznać za mocną stronę (…)”. 

− „Mocną aczkolwiek niewykorzystaną stroną jest przejazd, w okresie wakacyjnym, 

olbrzymiej rzeszy turystów jadących nad morze”. 

 

Do mocnych stron powiatu świdwińskiego respondenci zaliczyli również aktywną 

działalność organizacji pozarządowych oraz poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego:  

−  „Działania lokalnych grup rozmaitych i rad sołeckich i rady gminy, która inspiruje 

do działania, ale to na terenie naszych wiosek, typu, upiększanie, estetyzacja wsi, 

wyjazdy organizowane turystyczne, rekreacyjne do różnych miejsc. Uspołecznianie 

mieszkańców”, 

− „Mocną stroną Gminy Świdwin jest spora aktywność mieszkańców. Powiatu 

również, bo jak się patrzy na różnego rodzaju przedsięwzięcia, które w powiecie 

mają miejsce to coraz większe ożywienie się w gminach obserwuje, i ciekawe rzeczy 
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przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. To wpływa pozytywnie na rozwój tych 

lokalnych społeczności. Około 10% mieszkańców Świdwina przynależy do 

jakichkolwiek organizacji”, 

− „bardzo mi się podoba to, co robią ludzie w Niemierzynie, czyli to Stowarzyszenie, 

które integruje ludzi, które powoduje, że osoby, które nie bardzo mogą się odnaleźć 

w dzisiejszej rzeczywistości przynajmniej na rzecz wsi mogą coś zrobić i 

rzeczywiście robią. Wspólne wycieczki, wspólne wypady, wspólne wyjazdy”, 

 

Część respondentów uznała, iż mocną stroną powiatu świdwińskiego jest lokalizacja na 

jego terenie jednostki wojskowej, stosunkowo duży potencjał rolniczy, dynamiczny 

rozwój w ostatnim okresie infrastruktury wodno-ściekowej, produkcja produktów 

regionalnych, specjalizacja części firm w niszowych branżach: 

− „Jednostka wojskowa”, 

− „powiat to tereny rolnicze i to, co jest związane z rolnictwem ma szansę, na bazie 

tych terenów do jakiegoś większego rozwoju”, 

− „Powstały oczyszczalnie ścieków, mniej się używa nawozów”, 

− „Warto tutaj wymienić produkty lokalne, miód drahimski to troszeczkę nie jest 

nasza okolica, ale na naszym terenie też działają producenci tego miodu i ten 

produkt jest bardzo rozpoznawalny. Kolejny produkt to np. chleb pokrzywieński. 

Nowe Pokrzywno to też nie jest powiat świdwiński, ale to też jest rozpoznawalny 

produkt na naszym terenie. Tych produktów powinno być więcej”,  

− „Kolejna taka mocna strona to są firmy, które głównie dla nadleśnictw czy ogólnie 

mówiąc dla lasów państwowych produkują materiały edukacyjne, ścieżki 

przyrodnicze, stolarka, tablice informacyjne. W Połczynie-Zdroju jest chyba 5 takich 

firm i to też jest wyjątek na skale Polski, że w tak małym miasteczku mnóstwo ludzi 

pracuje w tej branży.(...)”. 

 

3.2.4. Czynniki zewnętrzne (znajdujące się poza powiatem) mające obecnie 
pozytywny wpływ na rozwój powiatu świdwińskiego oraz tendencje w tym 
zakresie 

Według opinii respondentów, najważniejszymi czynnikami zewnętrznymi mającymi 

obecnie pozytywny wpływ na rozwój powiatu świdwińskiego jest dostęp do Funduszy 

Europejskich: 
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− „Powiat ma większe możliwości i może te środki finansowe z zewnątrz pozyskiwać i 

one niewątpliwie wpływają na rozwój powiatu. Powiat nasz dobrze funkcjonuje i 

stara się gminy łączyć. Podejmują wspólne działania a razem można więcej. Drogi 

powiatowe jak również inne inwestycje, pozyskiwane były środki na docieplenie 

budynków i to były duże środki i w tym kierunku, jeśli będą dalej działać to rozwój 

nastąpi. Podoba mi się, że powiat chce współpracować i że gminy, wójtowie też się 

ku temu skłaniają”, 

 

3.2.5. Charakterystyka działań samorządu terytorialnego, wpływających na 
rozwój powiatu świdwińskiego 

 

Do najważniejszych działań samorządu terytorialnego, które zdaniem respondentów 

pozwoliłyby na rozwój powiatu świdwińskiego, zaliczono pozyskiwanie inwestorów 

tworzących nowe miejsca pracy, poprawę świadczenia jakości usług medycznych, 

wspieranie inwestycji i przedsiębiorczości (w tym inwestycje w zakresie odnawialnych 

źródeł energii), rozwój infrastruktury (przede wszystkim drogi, ścieżki rowerowe), 

rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz realizację projektów partnerskich: 

− „Przede wszystkim szukanie inwestorów, którzy mogliby tutaj rozpocząć jakąś 

działalność gospodarczą”, 

− „Działania związane z ożywieniem gospodarczym. Powiązane z rolnictwem, lub z 

przetwórstwem”, 

− „poprawa wszelkiej infrastruktury drogowej komunikacyjnej”, 

− „powiat musi współpracować z gminami i z jednostkami, które się znajdują w 

powiecie”, 

− „Działania samorządów wiejskich i małych miasteczek powinny być bardziej 

integrowane z miastem powiatowym. Można by wtedy stworzyć wspólne 

przedsięwzięcie”, 

− „rozwój energii odnawialnej (…) Tylko w tym temacie nic się nie dzieje i powinna 

być większa współpraca z przedsiębiorcami”, 

− „w powiecie powinien być kładziny nacisk na rozwój czy też poprawę zdrowia, żeby 

powiat posiadał infrastrukturę zdrowotną”, 
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− „sieć ścieżek rowerowych łączących poszczególne gminy. To stwarza też lepszy 

rozwój powiatu”, 

− „nie ma tutaj takiego miejsca gdzie mieszkańcy mogliby wypoczywać”, 

− „Rozwój rekreacyjny”, 

−  „organizacja dużej, rozpoznawalnej imprezy kulturalnej (np. festiwal filmowy) – 

obecnie powiat i miejscowości znajdujące się na jego terenie nie są wystarczająco 

rozpoznawalne”. 

 

3.2.6. Preferowane kierunki rozwoju powiatu świdwińskiego 

Respondenci zostali również zapytani o kierunek, w jakim powinien się rozwijać powiat 

świdwiński. Do podstawowych kierunków rozwoju, zaliczono tworzenie nowych miejsc 

pracy (m.in. przyciąganie nowych inwestycji, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości), 

turystykę (głównie agroturystykę i turystykę kwalifikowaną, turystykę uzdrowiskową), 

lecznictwo uzdrowiskowe oraz rolnictwo i przetwórstwo. Dodatkowo osoby objęte 

badaniem, wskazywały na konieczność zrównoważonego rozwoju powiatu, 

uwzględniającego rozwój infrastruktury technicznej, usług edukacyjnych, usług 

społecznych oraz usług kulturalnych:  

− „turystyka rekreacyjna”, 

− „Rozwój w kierunku rolnictwa”, 

− „Rolnictwo ekologiczne i odnawialne źródła energii”, 

− „Jeśli chodzi o powiat świdwiński uważam, że takim kierunkiem powinny być np. 

odnawialne źródła energii. Ta północna część powiatu, czyli Gminy Rąbino, Brzeżno 

a nawet Gmina Sławoborze to są gminy gdzie powinny rozwijać się wiatraki, farmy 

fotowoltaiczne. To jest nowoczesność, rozwój z duchem czasu”, 

− „mamy podobne tereny atrakcyjne turystycznie, powiat również dysponuje takimi 

terenami chociażby w oparciu o te gminy i powinien zainwestować w kierunku 

turystyki poprzez te ścieżki rowerowe, współpracę z pojezierzem drawskim, 

Drawskiem, Czaplinkiem. Prawie w ogóle nie ma przemysłu, tereny czyste, dużo 

zieleni trzeba te walory wykorzystać, głownie agroturystyczne”, 

−  „W kierunku turystycznym, również w rolno-przemysłowym, bo mamy ziemię i 

drobną przedsiębiorczość, (…). No i kwestia szkół, które powinny poczuć ducha 
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powiatu i obrać kierunki takie, aby to było odzwierciedlenie potrzeb naszego 

powiatu”, 

− „Dbałość o zachowanie czystości środowiska, rozwijanie nieagresywnych rodzajów 

przemysłu, zabieganie o to, aby stwarzać możliwości do jego rozwoju, czy to 

lokalnego, czy na podstawie stwarzania warunków do tego, aby tworzyć lokalnie 

warunki do rozwoju, przedsiębiorczości”, 

−  „niech się powiat rozwija w kierunku rolnictwa ekologicznego, zdrowej żywności, 

produktów z certyfikatem BIO, bo to też jest trend, który zyskuje na popularności”, 

− „wykorzystanie w takim kierunku, który pozwoliłby wykorzystać takie walory, jakie 

tutaj w naszym powiecie istnieją, czyli i turystyka i rolnictwo”, 

− „Współpraca między gminami. Wspólne inwestycje wynikające z potrzeb gmin, 

potrzeb mieszkańców”, 

− „w kierunku turystyki. (…)  tu jakieś wielkie rzeczy gospodarcze się nie wydarzą. 

Jakiś stref gminy nie otworzą, ale powinien się rozwijać w kierunku turystycznym, 

wykorzystywać te walory i uwarunkowania, które mamy, w sensie odnawialne 

źródła energii, jakieś imprezy turystyczne, kulturalne, wykorzystywać to, co mamy”,  

− „Potrzebna jest większa promocja, promocja miasta, promocja powiatu, promocja 

regionu”, 

− „w kierunku rozwoju przemysłu, ale czystego przemysłu związanego również z 

rolnictwem”, 

−  „rozwój infrastruktury technicznej”,  

− „Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej (transport zbiorowy),  

−  „Partnerstwo i szukanie takich ponad lokalnych rozwiązań. Budowanie takiej 

pewnej strategii dla wszystkich obszarów”.  

 

Innymi zgłoszonymi kierunkami rozwoju, na które należy zwrócić uwagę należą 

działania związane zapewnieniem odpowiedniej opieki nad osobami starszymi, 

wypromowanie regionalnego produktu kulturalnego/turystycznego, zmiany w systemie 

kształcenia ponadgimnazjalnego, upowszechnienie budżetów obywatelskich (szersza 

współpraca z NGO), inwestycje melioracyjne: 

− „z kolei opieka zdrowotna, dbanie o ludzi starszych”. 

63 | S t r o n a  
 



RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH - ZAŁACZNIK NR 2 DO STRATEGII ROZWOJU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA LATA 2014-2022  Z 
PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023 – 2027 

 

−  „Patrząc na kierunki rozwoju powiatu musiałby być stworzony jakiś produkt 

regionalny, który mógłby być promowany (…). Ale nie w sensie nawet spożywczym. 

Tylko kulturalny produkt regionalny” 

− „Budżet obywatelski, może to zaangażuje ludzi by się troszeczkę zainteresowali, 

uaktywnili. Postarać się spoić napływową ludność, która nie ma wspólnych korzeni, 

tożsamości”. 

−  „Bolączka całego powiatu, jeśli chodzi o edukację jest brak ciekawej szkoły 

zawodowej. Brakuje nam fachowców”, 

− „Na infrastrukturę ziemną i meliorację, bo z jednej strony mamy powodzie a z 

drugiej strony mamy susze”. 

Respondenci zwrócili również uwagę na konieczność podjęcia efektywnych działań 

związanych aktywizacją zawodową bezrobotnych tj. efektywniejsze formy 

wykorzystania środków kierowanych na walkę z bezrobociem (np. na staże zawodowe, 

oferta szkoleniowa dostosowana do potrzeb rynku pracy). 

 

3.2.7. Kluczowe inwestycje, które muszą zostać zrealizowane, aby poprawić 
warunki życia na terenie powiatu świdwińskiego 

W trakcie badania, respondenci zostali również poproszeni o wskazanie kluczowych 

inwestycji, które muszą zostać zrealizowane, aby poprawić warunki życia na terenie 

powiatu świdwińskiego. Do kluczowych inwestycji uczestnicy badania zaliczyli przede 

wszystkim inwestycje z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury rekreacyjno-

turystycznej, poprawę jakości świadczonych usług medycznych przez szpital w 

Połczynie-Zdroju, przygotowanie pod inwestycje stref gospodarczych, modernizację i 

budowę dróg wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej (ścieżki rowerowe), 

rozwój transportu publicznego: 

−  „Strefa inwestycyjna. Powiat dysponuje większym terenem i w okolicach Świdwina 

można byłoby zlokalizować taką strefę inwestycyjną dla przedsiębiorców. Byłby to 

magnes do przyciągania tych wszystkich przedsiębiorców, (…) Wykorzystywać 

zielone inwestycje, odnawialne źródła energii.  

−  „Inwestycja w infrastrukturę turystyczną, ścieżki, zagospodarowanie jezior, jakaś 

wspólna oferta”, 

− „Na pewno budowa ścieżek rowerowych. Może nowe kino”,  
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− „Oznakowanie ścieżek”, 

− „Budowa dróg, które są niestety w opłakanym stanie”,  

− „Remont dróg powiatowych”, 

− „modernizacja poboczy w ciągach drogowych”, 

− „komunikacja publiczna - w związku z tym, że PKS zbankrutował i generalnie 

uważam, że prywatyzacja czy wprowadzanie zasad gospodarki rynkowej w takich 

dziedzinach jak służba zdrowia i komunikacja publiczna jest po prostu błędem.  

Prywatny przewoźnik będzie obsługiwał tylko te najbardziej popularne trasy a 

miejscowości położone peryferyjnie są odcięte od komunikacji. W związku z tym to 

jeszcze bardziej marginalizuje i wyklucza tak naprawdę możliwości znalezienia 

pracy. Pogłębia ten problem społeczny w miejscowościach peryferyjnych, po PGR”, 

− służba zdrowia - sytuacja związana ze szpitalem w Połczynie – Zdroju.  

 

 
3.2.8. Czynniki zewnętrzne, mogące utrudnić lub uniemożliwić rozwój powiatu 

świdwińskiego 
 

Osoby uczestniczące w badaniu zostały poproszone o wskazanie czynników 

zewnętrznych, które mogą utrudnić lub uniemożliwić rozwój powiatu świdwińskiego. 

Do najważniejszych czynników zaliczono zmiany w przepisach prawnych, kryzys 

gospodarczy – utrudniony dostęp do środków na finansowanie inwestycji, biurokrację: 

− „Głównie czynniki związane z prawem”,  

− „Za taki czynnik zewnętrzny uznałbym politykę państwa czy politykę regionalną 

związaną z przydzielaniem pomocowych środków unijnych i działalnością Urzędu 

Marszałkowskiego w tym zakresie. Uważam, że powiat świdwiński, który ma jedno 

z najwyższych natężenie problemów społecznych na terenie naszego województwa 

powinien być potraktowany szczególnie”, 

− „Mało jest ofert kredytowych, które pozwoliłyby w jakiś sposób też uruchomić 

działalność gospodarczą”, 

− „Brak polityki umożliwiającej rozwój uzdrowisk”. 
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3.2.9. Uwarunkowania wewnętrzne (związane bezpośrednio z powiatem) mogące 
utrudnić lub  uniemożliwić rozwój powiatu świdwińskiego 

 
Do najczęściej wymienianych przez respondentów uwarunkowań wewnętrznych 

mogących utrudnić lub uniemożliwić rozwój powiatu świdwińskiego, należy zaliczyć 

brak współpracy pomiędzy członkami JST z terenu powiatu świdwińskiego, brak 

wystarczających środków finansowych na realizację zaplanowanych działań 

inwestycyjnych, emigrację do większych miast lub zagranicę młodych, dobrze 

wykształconych osób, niewystarczający rozwój systemu transportu publicznego: 

− „Brak kontaktu między gminami. Uciekający młodzi ludzie, bez perspektyw pracy”, 

− „Brak dialogu, brak spójności, brak pomysłów”, 

− „Nie dogadanie się włodarzy poszczególnych powiatów, poszczególnych gmin i 

różne ich postrzeganie rozwoju poszczególnych gmin, powiatów”, 

−  „słaba sieć komunikacji publicznej”, 

− „wysokie bezrobocie, które przekłada się na emigrację zarobkową ludzi w wieku 

produkcyjnym. To również rzutuje na to, że mniej dzieci i młodzieży uczęszcza do 

szkoły. Kurczy nam się system oświaty. To z kolei powoduje, że może być większe 

bezrobocie wśród nauczycieli”, 

− „Biurokracja nieprzychylna dla klienta”. 

 
3.2.10. Ocenia dotychczasowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

wchodzących w skład powiatu świdwińskiego 

Z rozmów z respondentami wynika, iż dotychczasowa współpraca jednostek samorządu 

terytorialnego, wchodzących w skład powiatu świdwińskiego przebiega na 

niesatysfakcjonującym poziomie. O tym, iż taki problem istnieje, była przekonana duża 

część badanych: 

− „Gminy sobie, powiat sobie”, 

− „Z tego, co się widzi, nie zawsze ta właściwa współpraca między poszczególnymi 

gminami występuje”, 

− „Nie możemy ocenić współpracy, ponieważ jej brak. Nie ma, nie widzimy. Istnieje 

konieczność, aby gminy współpracowały z działającymi stowarzyszeniami”, 

− „Zbyt często jest widoczna między nimi rywalizacja, która nie jest zbyt dobra dla 

gmin”, 
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− „Raczej ujemnie. Nie widzę jakiejś większej współpracy z gminą”, 

− „każdy ma jakiś swój interes i nie widzimy tego interesu wspólnego w niektórych 

przypadkach i to uniemożliwia później podejmowanie decyzji o inwestycjach”. 

 

Należy jednak stwierdzić, iż większość respondentów pozytywnie oceniła 

dotychczasową współpracę jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład 

powiatu świdwińskiego: 

− „oceniam współpracę, jako dobrą, realizuje się dużo przedsięwzięć wspólnych”, 

− „gminy są dosyć zżyte. Jeśli chodzi o organizację imprez, mamy taką imprezę na 

skalę między gminną tj. dożynki gminne i powiatowe. Jeśli organizujemy dożynki 

powiatowe zawsze mamy kontakt ze wszystkimi gminami i nie mogę powiedzieć, że 

kontakt jest zły. Także współpraca pod tym kontem jest jak najbardziej pozytywna. 

Również współpraca pod innymi względami jest, dobrze zorganizowana”. 

− „Pozytywnie. Jest pomoc. Powstało wysypisko śmieci, oczyszczalnia ścieków, drogi”, 

− „Gminy do tej pory w miarę dobrze współpracowały. Wybudowaliśmy wysypisko 

śmieci w Wardyniu.” 

− „Generalnie stosunki gmin z samorządami i powiatem uważam za poprawne”, 

− „Każda gmina próbuje współpracować z najbliższa gminą sąsiednią. Często jest tak, 

że dwie gminy się spotykają, robią coś wspólnego, jest jedno przedsięwzięcie 

wspólne”, 

− „Współpraca jest bardzo dobra. Są spotkania, gdzie zbieramy się na szczeblu 

powiatu, (…) myślę, że ta współpraca jest bardzo dobra”, 

− „Na tyle, co się da, to te gminy się jednak dogadują. Działają tu stowarzyszenia, 

stowarzyszenie inicjatyw społeczno gospodarczych powiatu świdwińskiego gdzie 

wchodzą gminy (…). Są spotkania burmistrzów z wójtami żeby wypracować 

wspólną strategię, chociażby z kontraktem samorządowym, wszyscy potrafili się 

dogadać i jednym tematem podejść do jednego kontraktu samorządowego i jakoś 

wszystko poukładać”. 

 

3.2.11. Korzyści wynikające z podjęcia współpracy pomiędzy JST  

Badane osoby dostrzegają korzyści wynikające z podjęcia współpracy pomiędzy 

jednostkami samorządowymi z terenu powiatu świdwińskiego. Najczęstszymi 
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korzyściami wymienianymi przez uczestników badania, była możliwość pozyskania 

dodatkowych środków pomocowych na realizację dużych przedsięwzięć 

inwestycyjnych: 

− „Lepsze zrozumienie. Lepsza współpraca. Lepsze podejście partner do partnera”, 

− „połączenie się będzie wpływało na większe możliwości pozyskiwania większych 

środków a tym samym na większy rozwój gmin”, 

− „łatwiej pewnie byłoby wspólnie pozyskać środki z zewnątrz. Jedna się od drugiej 

uczy”, 

− „Prawdopodobnie zmniejszenie kosztów działania, administracyjnych, przez 

niepowielanie tych samych obowiązków przez powiat, gminę, urząd marszałkowski 

i urząd wojewódzki itd.”, 

− „Mogą generalnie ograniczyć koszty. Zmniejszyć w perspektywie koszty eksploatacji 

na pewnym etapie już będzie to robione w koordynacji i dla całego powiatu. Nie 

będą to wydatki robione z osobna i zawsze przy jakiejś większej koncentracji 

można pozyskać więcej środków można to zrobić taniej, i można to zrobić 

stosunkowo szybko. To przyniesie lepsze efekty w końcowej realizacji”. 

− „Wszyscy razem mogą na pewno więcej zyskać jak każdy osobno. Wypracować 

wspólne strategie działania, czy budowanie jednej inwestycji np. w oparciu o kilka 

samorządów, która będzie działała na terenie kilku samorządów jest dobrem, nie 

każdy musi mieć hale, nie każdy musi mieć basen. Wystarczy jedna hala np. na 3 

gminy i każdy by z niej korzystał a w innej gminie inny obiekt”, 

− „Dążenie do realizacji wspólnych celów. Wspólnym celem dla wszystkich gmin 

powiatu świdwińskiego, są wspólne przedsięwzięcia związane np. z rekreacją, 

poprawą bazy rekreacyjnej. Wspólnie można wiele, rodzą się pomysły, ludzie się 

pobudzają do działania, podczas spotkań wspólnych dyskusji. Dzięki dobrej 

współpracy łatwiej jest pokonać wszelkie trudności i rzeczy niemożliwe. Łączyć 

środki finansowe dla dobra różnych spraw, łatwiej podnieść jakiś problem”, 

− „Zawsze zdrowa współpraca pomaga.”, 

− „Wspólnie aplikować o środki zewnętrzne. Samodzielnie gmina nie ma takiego 

potencjału, żeby aplikować”. 
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3.3. GRUPY FOKUSOWE (FGI) 
 

3.3.1. Wdrażanie strategii rozwoju powiat świdwińskiego 

Na początku badania, respondenci poproszeni zostali o udzielenie informacji nt. ich 

wiedzy w zakresie wdrażania dotychczasowej strategii rozwoju powiatu świdwińskiego. 

Duża część osób uczestniczących w badaniu nie posiadała wiedzy, na temat wdrażania 

przez władze lokalne strategii rozwoju powiatu. Respondentom nie są znane zapisy 

dotychczas owiązującego dokumentu.  

Uczestnicy badania zwrócili jednak uwagę, iż Powiat podejmuje działania, które 

oceniane są w pozytywny sposób: 

− współpraca z gminami powiatu świdwińskiego w zakresie modernizacji dróg 

powiatowych („z jednej strony nastąpiła poprawa, ale jeszcze jest parę dróg do 

naprawienia”), 

− „strategia sprowadzała się do rozbudowy bazy lokalowej szkół podległych 

starostwu i one zostały zrealizowane”. 

Negatywnie oceniono przede wszystkim: 

− działalność szpitala powiatowego w Połczynie-Zdroju, 

− stan techniczny dróg łączących przede wszystkim powiat świdwiński z powiatem 

białogardzkim,  

− sposób wykorzystania środków kierowanych na walkę z bezrobociem (brak 

wystarczających środków na staże zawodowe, niedostosowanie oferty 

szkoleniowej do potrzeb rynku pracy), 

− kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.  

 

3.3.2. Charakterystyka powiatu, czynniki go wyróżniające  

W opinii osób objętych badaniem powiat posiada typowo rolniczy charakter. Powiat 

posiada na swoim terenie bardzo mało firm reprezentujących przemysł.  

Do pozytywnych czynników wyróżniających powiat świdwiński uczestnicy badania 

zaliczyli: 

− walory krajobrazowe wynikające z jego położenia, 
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− lokalizacja na terenie Świdwina jednostki woskowej, 

− gospodarstwa rolne charakteryzują się stosunkowo dużym areałem 

(gospodarstwa wielkopowierzchniowe),  

− potencjał turystyczny.  

Do negatywnych czynników wyróżniających powiat świdwiński uczestnicy badania 

zaliczyli: 

− Powiat położony jest w dalszej odległości od Szczecina i Koszalina, co wpływa na 

obniżenie jego atrakcyjności, 

− brak jest dużych zakładów produkcyjnych (większe podmioty działające na tym 

obszarze zaprzestały prowadzenia działalności),  

− wysoki poziom bezrobocia – w najbliższym czasie sytuacja w tym zakresie nie 

ulegnie  zmianie,   

−  stosunkowo duża liczba czynów chuligańskie wśród młodzieży – wpływa na to 

przede wszystkim wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży, 

− wysoki poziom wykluczenia społecznego w szczególności na obszarach po byłych 

PGR i występowanie negatywnych zjawisk społecznych (alkoholizm, przemoc w 

rodzinie), 

− działalność szpitala powiatowego w Połczynie-Zdroju w tym m.in. brak dostępu 

do lekarzy brak specjalistów: psychologowie, terapeuci o wysokiej specjalizacji. 

− niskie tempo rozwoju przedsiębiorczości,  

− występowanie ograniczeń związanych z działalnością lotniska, 

− niedostateczny rozwój transportu publicznego /transport kolejowy – w 

szczególności w południowo-wschodniej części powiatu, transport autobusowy/. 

 

3.3.3. Uwarunkowania wewnętrzne (związane bezpośrednio z powiatem) 
mogące wpływ na rozwój powiatu świdwińskiego 

Do najczęściej wymienianych przez respondentów uwarunkowań wewnętrznych 

mogących utrudnić lub uniemożliwić rozwój powiatu świdwińskiego, należy zaliczyć 

emigrację do większych miast lub zagranicę młodych, dobrze wykształconych osób, 

niewystarczający rozwój systemu transportu publicznego, wysoki poziom bezrobocia, 

występowanie dużej ilości osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niski poziom 
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dochodów jednostek samorządu terytorialnego, postawa społeczna osób – marazm i 

brak inicjatywy w zakresie podjęcia kroków w celu znalezienia zatrudnienia. 

 

3.3.4. Strategiczne kierunki rozwoju powiatu świdwińskiego na lata 2014-
2022 

Respondenci zostali również zapytani o kierunek, w jakim powinien się rozwijać powiat 

świdwiński. Do podstawowych strategicznych kierunków rozwoju, zaliczono: 

− tworzenie nowych miejsc pracy (m.in. przyciąganie nowych inwestycji, 

wspieranie lokalnej przedsiębiorczości) , 

− rozwój turystyki, 

− rozwój rolnictwa i przetwórstwa, 

− rozwój lecznictwa uzdrowiskowego (aktualnie rotacja kuracjuszy wynosi około 

18 000 w ciągu roku). 

Innymi kierunkami rozwoju, jakie zostały zgłoszone przez uczestników badania FGI 

były: 

− tworzenie warunków do rozwoju OZE (fotowoltaika, solary słoneczne, wiatraki, 

elektronie wodne), 

− efektywna walka z bezrobociem – efektywniejsze formy wykorzystania środków 

kierowanych na walkę z bezrobociem (np. na staże zawodowe, oferta 

szkoleniowa dostosowana do potrzeb rynku pracy), 

− rozwój bazy i obiektów turystycznych, 

− rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej, 

− zagospodarowanie rzek i jezior, 

− zwiększenie nacisku na wykorzystanie zasobów przyrodniczych, 

− rozwój szerokopasmowego internetu oraz rozwój elektronicznych usług 

publicznych, 

− poprawa bezpieczeństwa oraz stanu technicznego infrastruktury drogowej, 

W opinii części z respondentów powiat świdwiński powinien opierać się na rozwoju 

usług uzdrowiskowych (Połczyn-Zdrój) jako dalszym rozwoju jednostki wojskowej w 

Świdwinie.  
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3.3.5. Czynniki zewnętrzne (znajdujące się poza powiatem) mające 
obecnie pozytywny wpływ na rozwój powiatu świdwińskiego oraz 
tendencje w tym zakresie 

Według opinii respondentów, najważniejszymi czynnikami zewnętrznymi mającymi 

obecnie pozytywny wpływ na rozwój powiatu świdwińskiego należy zaliczyć dostęp do 

Funduszy Europejskich. Innymi czynnikami według osób uczestniczących w badaniu są: 

− decyzja o pozostawieniu jednostki wojskowej na terenie Świdwina, 

− aktualna lub nowa oferta biur podróży/turystycznych organizujących na terenie 

powiatu wycieczki, wyjazdy, udział w imprezach kulturalnych itp. 

− otwarcie zagranicznych rynków pracy, 

− inwestycje zagranicznych firm w regionie, 

− modernizacja ciągów komunikacyjnych w kierunku Szczecina i Gdańska,  

 

3.3.6. Kluczowe inwestycje, które muszą zostać zrealizowane, aby 
poprawić warunki życia na terenie powiatu świdwińskiego 

 

W trakcie badania FGI, respondenci zostali poproszeni o wskazanie kluczowych 

inwestycji, które muszą zostać zrealizowane, aby poprawić warunki życia na terenie 

powiatu świdwińskiego. Do kluczowych inwestycji uczestnicy badania zaliczyli przede 

wszystkim inwestycje z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury rekreacyjno-

turystycznej, poprawy jakości świadczenia usług medycznych przez szpital w Połczynie-

Zdroju, przygotowanie pod inwestycje stref gospodarczych, modernizację i rozbudowę 

sieci wodociągowych, uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków itp.), modernizację i budowę 

dróg wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej (ścieżki rowerowe), modernizację 

infrastruktury energetycznej. Poza wymienionymi inwestycjami uczestnicy spotkań 

postulowali, aby zostały zrealizowane również następujące inwestycje: 

− Rozwój infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej (np. placówki wychowawcze, 

DPS),  

− Rozbudowa sieci gazowej,  

− Podejmowanie działań rewitalizacyjnych w Świdwinie (w tym m.in. w parku), 

− rozwój transportu publicznego /transport kolejowy, transport autobusowy/. 
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3.3.7. Czynniki zewnętrzne, mogące utrudnić lub uniemożliwić rozwój 
powiatu świdwińskiego 

 

Osoby uczestniczące w badaniu zostały poproszone o wskazanie czynników 

zewnętrznych, które mogą utrudnić lub uniemożliwić rozwój powiatu świdwińskiego. 

Do najważniejszych czynników zaliczono lepsze warunki pracy w innych krajach i 

odpływ młodej, zmiany w przepisach prawnych, kryzys gospodarczy – utrudniony 

dostęp do środków na finansowanie inwestycji, biurokrację: 

− zmiana przepisów w zakresie gospodarki odpadami zmuszających do 

modernizacji dopiero, co powstałego nowoczesnego międzygminnego systemu 

zagospodarowania odpadów w Wardyniu Górnym, 

− decyzje o zamknięciu czy ograniczeniu działania lotniska wojskowego, 

− poszerzenie obszarów ochrony środowiska,  

− nowe regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska („tworzony nowy plan 

ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego”). 

 

3.3.8. Uwarunkowania wewnętrzne (związane bezpośrednio z powiatem) 
mogące utrudnić lub  uniemożliwić rozwój powiatu świdwińskiego 

 

Do najczęściej wymienianych przez respondentów uwarunkowań wewnętrznych 

mogących utrudnić lub uniemożliwić rozwój powiatu świdwińskiego, należy zaliczyć 

brak współpracy pomiędzy członkami jst z terenu powiatu świdwińskiego, brak 

wystarczających środków finansowych na realizację zaplanowanych działań 

inwestycyjnych, wzrost poziomu bezrobocia, niekorzystne zmiany demograficzne 

(starzenie się społeczeństwa), negatywne postawy osób zaliczonych do długotrwale 

bezrobotnych, emigrację do większych miast lub zagranicę młodych, dobrze 

wykształconych osób, niewystarczający rozwój systemu transportu publicznego („różni 

przewoźnicy o różnych porach, brak informacji”), niedostosowanie kierunków 

kształcenia do konkretnych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców. Innymi 

uwarunkowaniami mogącymi utrudnić rozwój powiatu jest kwestia unormowania 

procesu zarządzania szpitalem powiatowym w Połczynie-Zdroju.  
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3.3.9. Ocenia dotychczasowej współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego wchodzących w skład powiatu świdwińskiego 

Z rozmów z respondentami wynika, iż dotychczasowa współpraca jednostek samorządu 

terytorialnego, wchodzących w skład powiatu świdwińskiego obejmowała tworzenie 

wspólnej oferty kulturalnej (m.in. organizacji powiatowych dożynek), upożadkowanie 

gospodarki odpadami (realizacja inwestycji w Wardyniu), prowadzenie inicjatyw w 

ramach LGD, współpraca JST m.in. w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. 

Część respondentów zwróciło uwagę na brak współpracy w sferze gospodarczej 

(„występuje konkurencja pomiędzy poszczególnymi jednostkami”) oraz konieczność 

poprawy współpracy powiatu świdwińskiego i miasta Świdwina. 

 

3.3.10. Korzyści wynikające z podjęcia współpracy pomiędzy JST  

Badane osoby dostrzegają korzyści wynikające z podjęcia współpracy pomiędzy 

jednostkami samorządowymi z terenu powiatu świdwińskiego. Najczęstszymi 

korzyściami wymienianymi przez uczestników badania, była możliwość pozyskania 

dodatkowych środków pomocowych na realizację dużych przedsięwzięć inwestycyjnych 

(m.in. z kontraktu samorządowego na przedsięwzięcia związane ze z szerokopasmowym 

Internetem).  
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III. WNIOSKI Z BADANIA 
 

 

Badanie IDI 
 
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie powiatu świdwińskiego rozbudowana 

jest w niewystarczającym stopniu. Inwestycje w tym zakresie powinny dotyczyć 

rozbudowy (w szczególności dotyczyło to budowy ścieżek rowerowych) oraz 

modernizacją infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.  

W trakcie badania zwrócono uwagę na konieczność podjęcia dodatkowych działań 

mających na celu promocję powiatu, zintensyfikowanie współpracy pomiędzy 

poszczególnymi JST z terenu powiatu świdwińskiego oraz rewitalizację obszarów 

zdegradowanych i problemowych (w tym terenów popegeerowskich).   

Stosunkowo negatywna ocena jakości usług zdrowotnych na terenie powiatu 

świdwińskiego, wynikała przede wszystkim z długiego oczekiwania na wizytę do 

lekarzy specjalistów.  Dostęp do usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej został 

oceniony wyjątkowo dobrze. Gorzej oceniono natomiast, jakość usług świadczonych w 

tych placówkach. 

Stan bazy oświatowy oraz poziom nauczania w placówkach oświatowych (szkoły 

podstawowe, gimnazja) uznany został jako stosunkowo dobry. Zasadniczym problemem 

powiatu świdwińskiego, jest niedostosowanie profilu nauczania w placówkach 

ponadgimnazjalnych do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez lokalnych pracodawców. 

Konieczna jest również szersza współpraca pomiędzy poszczególnymi placówkami 

edukacyjnymi na terenie powiatu świdwińskiego. 

Najważniejszymi potrzebami infrastrukturalno-gospodarczymi jest konieczność walki z 

bezrobociem (w tym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do inwestowania 

przez przedsiębiorców, rozwój przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii) 

oraz poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg (w szczególności dróg 

powiatowych). Ponadto występuje konieczność rozwoju sieci teleinformatycznej, sieci 

gazowej z uwagi na niesatysfakcjonujący jej poziom rozwoju. 

Do najczęściej wymienianych działań mających na celu zredukowanie problemów 

dotyczących infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, uczestnicy badania zaliczyli 
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rozwój transportu zbiorowego w ramach powiatu świdwińskiego. Największym 

problemem jest brak oferty lub jej bardzo ograniczony zakres związany z realizacją 

połączeń autobusowych w godzinach wieczornych oraz w weekendy.  

Powiat świdwiński posiada istotne walory turystyczne, które decydują o jego 

atrakcyjności.  W przedmiotowym obszarze badawczym wskazywano również na duży 

potencjał, który nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany. Postulowano również, o 

zintensyfikowanie działań promocyjnych. Do najważniejszych atutów turystycznych 

uznano przede wszystkim jeziora, lasy, parki narodowe. 

Do mocnych stron powiatu świdwińskiego zaliczyć należy również aktywną działalność 

organizacji pozarządowych oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Dla części respondentów mocną stroną powiatu świdwińskiego jest lokalizacja na jego 

terenie jednostki wojskowej, stosunkowo duży potencjał rolniczy, dynamiczny rozwój w 

ostatnim okresie infrastruktury wodno-ściekowej, produkcja produktów regionalnych, 

specjalizacja części firm w niszowych branżach.  

Do najważniejszych działań samorządu terytorialnego, które pozwoliłyby na rozwój 

powiatu świdwińskiego, zaliczono pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsca 

pracy, poprawę świadczenia jakości usług medycznych, wspieranie inwestycji i 

przedsiębiorczości (w tym inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii), rozwój 

infrastruktury (przede wszystkim drogi, ścieżki rowerowe), rozwój infrastruktury 

rekreacyjno-turystycznej oraz realizację projektów partnerskich. 

Do podstawowych kierunków rozwoju, zaliczono tworzenie nowych miejsc pracy (m.in. 

przyciąganie nowych inwestycji, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości), turystykę 

(głównie agroturystykę i turystykę kwalifikowaną), lecznictwo uzdrowiskowe oraz 

rolnictwo i przetwórstwo. Dodatkowo występuje konieczność zrównoważonego 

rozwoju powiatu, uwzględniającego rozwój infrastruktury technicznej, usług 

edukacyjnych, usług społecznych oraz usług kulturalnych. 

Innymi zgłoszonymi kierunkami rozwoju, na które należy zwrócić uwagę należą 

działania związane zapewnieniem odpowiedniej opieki nad osobami starszymi, 

wypromowanie regionalnego produktu kulturalnego/turystycznego, zmiany w systemie 

kształcenia ponadgimnazjalnego, upowszechnienie budżetów obywatelskich (szersza 

współpraca z NGO), inwestycje melioracyjne. 

76 | S t r o n a  
 



RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH - ZAŁACZNIK NR 2 DO STRATEGII ROZWOJU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA LATA 2014-2022  Z 
PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023 – 2027 

 

Do kluczowych inwestycji zaliczono przede wszystkim inwestycje z zakresu rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, poprawę jakości świadczonych 

usług medycznych przez szpital w Połczynie-Zdroju, przygotowanie pod inwestycje stref 

gospodarczych, modernizację i budowę dróg wraz z rozbudową infrastruktury 

towarzyszącej (ścieżki rowerowe), rozwój transportu publicznego. 

 
 

Badanie FGI 
 

W opinii osób objętych badaniem powiat posiada typowo rolniczy charakter. Na jego 

terenie funkcjonuje bardzo mało firm reprezentujących przemysł. Pozytywnymi 

czynnikami wyróżniającymi powiat świdwiński są: 

− walory krajobrazowe wynikające z jego położenia, 

− lokalizacja na terenie Świdwina jednostki woskowej, 

− gospodarstwa rolne charakteryzują się stosunkowo dużym areałem 

(gospodarstwa wielkopowierzchniowe),  

− potencjał turystyczny.  

Negatywnymi czynników wyróżniających powiat świdwiński należy zaliczyć: 

− Powiat położony jest w dalszej odległości od Szczecina i Koszalina, co wpływa na 

obniżenie jego atrakcyjności, 

− brak jest dużych zakładów produkcyjnych (większe podmioty działające na tym 

obszarze zaprzestały prowadzenia działalności),  

− wysoki poziom bezrobocia – w najbliższym czasie sytuacja w tym zakresie nie 

ulegnie  zmianie,   

−  stosunkowo duża liczba czynów chuligańskie wśród młodzieży – wpływa na to 

przede wszystkim wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży, 

− wysoki poziom wykluczenia społecznego w szczególności na obszarach po byłych 

PGR i występowanie negatywnych zjawisk społecznych (alkoholizm, przemoc w 

rodzinie), 

− działalność szpitala powiatowego w Połczynie-Zdroju w tym m.in. brak dostępu 

do lekarzy brak specjalistów: psychologowie, terapeuci o wysokiej specjalizacji. 

− niskie tempo rozwoju przedsiębiorczości,  
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− występowanie ograniczeń związanych z działalnością lotniska, 

− niedostateczny rozwój transportu publicznego /transport kolejowy, transport 

autobusowy/. 

Do podstawowych strategicznych kierunków rozwoju, zaliczono: 

− tworzenie nowych miejsc pracy (m.in. przyciąganie nowych inwestycji, 

wspieranie lokalnej przedsiębiorczości) , 

− rozwój turystyki, 

− rozwój rolnictwa i przetwórstwa, 

− rozwój lecznictwa uzdrowiskowego (aktualnie rotacja kuracjuszy wynosi około 

18 000 w ciągu roku). 

Innymi postulowanymi kierunkami rozwoju powiatu świdwińskiego jest: 

− tworzenie warunków do rozwoju OZE (fotowoltaika, solary słoneczne, wiatraki, 

elektronie wodne), 

− rozwój bazy i obiektów turystycznych, 

− zagospodarowanie rzek i jezior, 

− zwiększenie nacisku na wykorzystanie zasobów przyrodniczych, 

− rozwój szerokopasmowego internetu oraz rozwój elektronicznych usług 

publicznych, 

− poprawa bezpieczeństwa oraz stanu technicznego infrastruktury drogowej, 

− dalszy rozwój jednostki wojskowej w Świdwinie.  

− efektywne działania związane aktywizacją zawodową bezrobotnych tj. 

efektywniejsze formy wykorzystania środków kierowanych na walkę z 

bezrobociem (np. na staże zawodowe, oferta szkoleniowa dostosowana do 

potrzeb rynku pracy). 

Do kluczowych inwestycji, które należy realizować w najbliższych latach w celu rozwoju 

powiatu świdwińskiego zaliczono przede wszystkim przedsięwzięcia z zakresu 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, poprawy jakości 

świadczenia usług medycznych przez szpital w Połczynie-Zdroju, przygotowanie pod 

inwestycje stref gospodarczych, modernizację i rozbudowę sieci wodociągowych, 

uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa 
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przydomowych oczyszczalni ścieków itp.), modernizację i budowę dróg wraz z 

rozbudową infrastruktury towarzyszącej (ścieżki rowerowe), modernizację 

infrastruktury energetycznej.  

W mniejszym zakresie postulowano aby realizować następujące Inwestycje:  

− rozwój infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej (np. placówki wychowawcze, 

DPS),  

− rozbudowa sieci gazowej,  

− podejmowanie działań rewitalizacyjnych w Świdwinie (w tym m.in. w parku), 

− rozwój transportu publicznego /transport kolejowy, transport autobusowy/. 
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IV. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

Konsultacje społeczne stanowią integralną część procesu opracowywania wszelkich 

dokumentów strategicznych. Pozwalają one na zapoznanie się ze społecznym odbiorem 

danego dokumentu oraz ze stopniem jego społecznej aprobaty. Uczestnicy konsultacji 

społecznych poprzez zgłaszanie uwag i opinii mają możliwość wpływania na kształt 

danego dokumentu. Proces konsultacyjny zapewnia wypracowanie możliwie 

najtrafniejszych, najbardziej użytecznych oraz realistycznych zapisów. Głównym celem 

konsultacji było zapoznanie władz i społeczności lokalnej z procesem tworzenia 

dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na temat przyszłego rozwoju Powiatu.  

Projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Świdwińskiego na lata 2014-2022 z perspektywą na 

lata 2023-2027” został poddany weryfikacji podczas otwartych konsultacji społecznych 

z przedstawicielami społeczności w dniach 24-26 września br. (z zachowaniem 

terminów wynikających z przeprowadzenia konsultacji społecznych): 

 24 września 2014 r. w  budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie-

Zdroju ul. Grunwaldzka 33, 

Gr. I. - tematyka prospołeczna  -  edukacja, ochrona zdrowia, kultura, sport, 

rekreacja, bezpieczeństwo publiczne – godz. 8:00, 

Gr. II.-  Infrastruktura, gospodarka, turystyka, ochrona środowiska – godz.13:00 

 25 września 2014 r.  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. 

Mieszka I: 

 Gr. III. - tematyka prospołeczna  -  edukacja, ochrona zdrowia, kultura, sport, 

rekreacja, bezpieczeństwo publiczne – godz.7:30. 

  26 września 2014 r.  – w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy 

ul. Mieszka I: 

Gr. IV.-  Infrastruktura, gospodarka, turystyka, ochrona środowiska – godz.11:00. 

W poszczególnych spotkaniach uczestniczyła następująca ilość osób:  

grupa I  

− Bogusław Ogorzałek-  Dyrektor ZS im. St. Staszica w Połczynie-Zdroju 
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− Krzysztof Łazarz - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w  Połczynie Zdroju 

− Daniel Majkowski - Z-ca Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie 

Zdroju, 

− Krzysztof Szewczuk - doradca zawodowy z PUP Filia w Połczynie-Zdroju, 

− Beata Gadzinowska – Starostwo Powiatowe w Świdwinie, 

− Dariusz Gawlik – EU-Consult Sp. z o.o. 

 

grupa II – brak uczestników 

grupa III 

− Anna Santkiewicz – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świdwinie, 

− Aneta Ogińska – Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”, 

− Ewa Kretowicz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, 

− Bogumiła Pawlik -  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie, 

− Bogdan Kaczmarczyk – Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Wydział Edukacji 

− Dariusz Gawlik – EU Consult Sp. o.o. 

− Edward Wójcik – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w 

Świdwinie, 

− Agnieszka Brodowska – Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”, 

− Krzysztof Siubdzia – Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”, 

− Marcin Kalbarczyk – Lokalna Grupa Działania  - „Powiatu Świdwińskiego”, 

− Krzysztof Reichert – Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu, 

− Elżbieta Lewandowska – Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie,  

− Katarzyna Barej – Zespół Szkół Rolniczych CKP im. S. Żeromskiego w Świdwinie, 

− Andrzej Muchorowski - Zespół Szkół Rolniczych CKP im. S. Żeromskiego w 

Świdwinie, 

− Władysław Błaszczyk – Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Wydział Spraw 

Społecznych, 

− Krzysztof Leszczyński – Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, 

− Bogumił Zmitrowicz – Dom Pomocy Społecznej w Krzecku, 

− Krzysztof Kowalewski – Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Wydział Promocji, 
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− Katarzyna Piskorz - Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Wydział Spraw 

Społecznych, 

− Anna Kocur –Zychowicz - Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Wydział 

Organizacyjny, 

− Alicja Tudrujek – Sekretarz Powiatu Świdwińskiego, 

− Justyna Małolepszy – Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda” 

w Sławoborzu, 

− Łukasz Pugacz – Gminny Ludowy Klub Sportowy Huragan Bierzwnica, 

− Renata Szott – Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Wydział Edukacji. 

 grupa IV  

− Mirosław Kozakowski, 

− Bartłomiej Troczyński – Nadleśnictwo Świdwin, 

− Dariusz Gawlik – EU Consult Sp. o.o., 

− Wojciech Onyśków – EU Consult Sp. o.o., 

− Władysław Błaszczyk – Polski Związek Łowiecki „Rybitwa” Kołobrzeg, 

− Krzysztof Kowalewski - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych W 

Świdwinie, 

− Beata Gadzinowska – Starostwo Powiatowe w Świdwinie, 

− Agata Ślusarek – Starostwo Powiatowe w Świdwinie, 

− Anna Buniak – Starostwo Powiatowe w Świdwinie, 

− Tomasz Sierputowicz – MATIK, 

− Grzegorz Czarny - AGNES. 

− Mirosław Popielewski – Starostwo Powiatowe w Świdwinie. 

Trakcie spotkań konsultacyjnych przeprowadzono dyskusję nad konkretnymi zapisami, 

zebrano również uwagi i  przedyskutowano propozycje modyfikacji niektórych zapisów.  

Dodatkowo w dniu 25 września 2014 r. projekt Strategii Rozwoju Powiatu 

Świdwińskiego na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2023-2027 został 

zaprezentowany podczas Sesji Rady Powiatu. W tym przypadku również 

przeprowadzono dyskusję nad konkretnymi zapisami, zebrano uwagi i 

 przedyskutowano propozycje modyfikacji niektórych zapisów.  
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Projekt Strategii ukazał się na stronie internetowej Powiatu Świdwińskiego. Wraz z 

dokumentem strategii umieszczono formularz w zakresie wnoszenia uwag do Strategii. 

W terminie od 19 września do 3 października 2014 r. wpłynęło łącznie 5 formularzy. 

Poniżej zaprezentowane zostały wszystkie uwagi zgłoszone oficjalną drogą z 

wykorzystaniem formularzy do wnoszenia uwag.  

Lp.  

Kwestionowany 
zapis Projektu 

Strategii Rozwoju  
Powiatu 

Świdwińskiego na 
lata  2014-2022 z 
perspektywą na 
lata 2023-2027 

Nr strony Proponowana treść zapisu 
po zmianie Uzasadnienie 

1. Diagnoza 34 

 

Stopa bezrobocia dla 
powiatu świdwińskiego 
2009- 25,4%;  2010- 27,5 %, 
2011- 26,2 %; 2012 – 26,7 
%, 2013 – 27,0 %, 
30.06.2014 r. – 23,3 % 

Zgodnie z GUS 

http://stat.gov.pl/bdl 

Korekta GUS 23.09.2014 
(12.2013-07.2014) 

2. Projekt Strategii…. 

Dział     
2.4.2.   
Rynek 
pracy  

Strona 35 

 

Stopa bezrobocia dla 
powiatu świdwińskiego 
2009- 25,4%;   
2010- 27,5 %;  
2011- 26,2 %;  
2012 – 26,7 %; 
 2013 – 27,0 %,  
30.06.2014 r. – 23,3 % 

Zgodnie z GUS 

http://stat.gov.pl/bdl 

Korekta GUS 23.09.2014 
(12.2013-07.2014) 

3. Raport końcowy  Str 25 

W powiecie świdwińskim 
konieczne są zmiany na 
lokalnym rynku pracy, 
jednakże ze względu na niski 
poziom przedsiębiorczości  i 
kwalifikacji mieszkańców 
jest to zadanie niezwykle 
trudne. 

Uzasadnienie niskiego 
poziomu kwalifikacji 
mieszkańców, a może to 
dotyczy osób bezrobotnych 
czy respondentów ? 

4. 

Należy dopisać 
pozycję 17A po 

pozycji 17 – remont 
dróg 

150 

Remont dróg o 
strategicznym znaczeniu dla 
województwa Rąbino-
Białogard nr 1058Z 

Znaczne skrócenie odległości 
z Białogardu do Rąbina i 
Sławy. Odciążenie drogi 

krajowej 163 i 152. Tą drogą 
transportowane są bardzo 

duże ilości paszy, zboża przez 
cały rok.   
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Wymienione działania pozwoliły tym samym wypracować końcową wersję dokumentu. 

Konsultacje społeczne odbywały się zarówno na etapie budowy dokumentu 

strategicznego, jak i na etapie gotowego projektu dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu 

Świdwińskiego na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2023-2027.  

5. 

Warunki 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej w 
gospodarstwach 

rolnych 

 

Zmniejszenie różnicy w 
dopłatach z PROW i innych 
obciążeniach między 
gospodarstwami małymi i 
średnimi a gospodarstwami 
większymi spółek 
pracowniczych 

W naszym powiecie jest duży 
udział gospodarstw 

większych, które w nowych 
przepisach mają mieć 

znacznie gorsze warunki 
prowadzenia działalności. 
Taka sytuacja spowoduje 
ograniczenie produkcji, 

zwolnienia pracowników i 
zmniejszenie 

konkurencyjności.  

 6. Diagnoza syt. społ. 
gosp. pow. 

świdwińskiego – 
Zał. Nr - 1   

52 Perspektywa na lata 2014 – 
2022 …..... 

 
 

7. Diagnoza syt. społ. 
gosp. pow. 

świdwińskiego – 
Zał. Nr - 1   

52 Dodanie kolejnego myślnika 
o treści: 

- zgodnie z Ustawą o 
wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej 
od 1 stycznia 2021 roku w 
Placówkach Opiekuńczo 
Wychowawczych będzie 
mogło przebywać 
jednocześnie do 14 
wychowanków. 

W związku z tym konieczne 
jest utworzenie nowych 
placówek 14 osobowych. 

 

8. Projekt Strategii…. 48 Rozszerzyć zapis o: 

1. Ogólnopolski Festyn 
Myśliwski w Połczynie-
Zdroju. 

2.  Dożynki Powiatowe. 

3.  Dożynki Gminne i 
Sołeckie 
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V. ANEKSY 
 

Wzory kwestionariusze wykorzystanych w badaniach. 
 
IDI 
 
Wprowadzenie 

 Przywitanie respondenta; podziękowanie za zgodę na udział w badaniu. 
 Przedstawienie ogólnego zarysu badania oraz jego celu. 

Celem niniejszego badania jest uzyskanie informacji, które będą pomocne przy opracowaniu Strategii 
rozwoju gminy Brzeżno/Rąbino/Sławoborze/Świdwin oraz Strategii rozwoju powiatu świdwińskiego. 

 Zapewnienie o anonimowości. 
Obszary (obszary tematyczne, związane bezpośrednio z celami badania, które zostaną poruszone 
i pogłębione w toku rozmowy) 
L.p. Pytanie zadane przez moderatora 

1.  
Proszę powiedzieć, jakie dostrzega Pan/Pani potrzeby społeczne gminy, związane na przykład z 
edukacją, rekreacją i wypoczynkiem, kulturą, udziałem w życiu gminy, opieką zdrowotną? 

2.  Jakie są Pana/Pani zdaniem potrzeby społeczne powiatu?  

3.  

Jakie dostrzega Pan/Pani potrzeby infrastrukturalno-gospodarcze gminy, związane na przykład 
z walką z bezrobociem, infrastrukturą transportową, dostępem do infrastruktury technicznej takiej 
jak sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.  Jak ocenia Pan/Pani jakość usług świadczonych w tym 
zakresie? 

4.  Jakie są Pana/Pani zdaniem potrzeby infrastrukturalno-gospodarcze powiatu? 

5.  
Jakie dostrzega Pan/Pani mocne strony obszaru gminy i powiatu oraz zamieszkującej je 
społeczności lokalnej, które pozytywnie wpływają na ich rozwój? 

6.  
Jakie czynniki zewnętrzne (znajdujące się poza gminą) mają obecnie pozytywny wpływ na rozwój 
gminy, a jakie będą miały taki wpływ w przyszłości? 

7.  
Które czynniki zewnętrzne (znajdujące się poza powiatem) mają obecnie pozytywny wpływ na 
rozwój powiatu, a jakie będą miały taki wpływ w przyszłości? 

8.  Jakie działania samorządu terytorialnego pozwoliłoby na rozwój gminy? 
9.  Jakie działania samorządu terytorialnego umożliwiłyby rozwój powiatu? 
10.  W jakim kierunku powinna się rozwijać gmina? Proszę uzasadnić odpowiedź. 
11.  W jakim kierunku powinien się rozwijać powiat? Proszę uzasadnić odpowiedź. 

12.  
Jakie dostrzega Pan/i kluczowe inwestycje, które muszą zostać zrealizowane, aby poprawić 
warunki życia na terenie gminy? 

13.  Jakie kluczowe inwestycje należałoby zrealizować, aby poprawić warunki życia na terenie powiatu?  

14.  
Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić lub uniemożliwić rozwój gminy? W jaki sposób można te 
czynniki wyeliminować lub zmniejszyć ich negatywne oddziaływanie? 

15.  
Które z czynników zewnętrznych mogą utrudnić lub uniemożliwić rozwój powiatu? W jaki sposób 
można te czynniki wyeliminować lub zmniejszyć ich negatywne oddziaływanie? 

16.  
Jakie uwarunkowania wewnętrzne (związane bezpośrednio z gminą) mogą utrudnić lub 
uniemożliwić rozwój gminy? W jaki sposób można te czynniki wyeliminować lub zmniejszyć ich 
negatywne oddziaływanie? 

17.  
Jakie uwarunkowania wewnętrzne (związane bezpośrednio z powiatem) mogą utrudnić lub 
uniemożliwić rozwój powiatu? W jaki sposób można te czynniki wyeliminować lub zmniejszyć ich 
negatywne oddziaływanie? 

18.  
Jak Pan/Pani ocenia dotychczasową współpracę gmin wchodzących w skład powiatu 
świdwińskiego? Proszę uzasadnić odpowiedź. 

19.  Proszę powiedzieć, co mogą zyskać poszczególne gminy i powiat dzięki współpracy?  

20.  
Jakie ma Pan/Pani dodatkowe sugestie dotyczące kierunków rozwoju gminy, jakie gmina powinna 
obrać na przyszłe lata? 

21.  Jakie ma Pan/Pani dodatkowe sugestie dotyczące kierunków rozwoju powiatu, jakie powiat 
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powinien obrać na przyszłe lata? 
Zakończenie 

 Podsumowanie rozmowy; wyklarowanie najważniejszych wniosków. 
 Podziękowanie za rozmowę. 

 
FGI 
 
Wprowadzenie 

 Przywitanie respondenta; podziękowanie za zgodę na udział w badaniu. 
 Przedstawienie ogólnego zarysu badania oraz jego celu. 

Celem niniejszego badania jest uzyskanie informacji, które będą pomocne przy opracowaniu Strategii 
rozwoju gminy Brzeżno/Rąbino/Sławoborze/Świdwin oraz Strategii rozwoju powiatu świdwińskiego. 

 Zapewnienie o anonimowości. 
Obszary (obszary tematyczne, związane bezpośrednio z celami badania, które zostaną poruszone 
i pogłębione w toku rozmowy) 
L.p. Pytanie zadane przez moderatora 

1.  
Czy strategia gminy realizowana do tej pory przez władze lokalne odpowiadała na potrzeby 
mieszkańców? Dlaczego tak, dlaczego nie? 

2.  
Czy strategia powiatu realizowana do tej pory przez władze lokalne odpowiadała na potrzeby 
mieszkańców? Dlaczego tak, dlaczego nie? 

3.  
Czym charakteryzuje się gmina? Jaki czynniki ją wyróżniają? Proszę o zwrócenie uwagi zarówno na 
aspekty pozytywne, jak i negatywne. 

4.  
Czym charakteryzuje się powiat? Jaki czynniki go wyróżniają? Proszę o zwrócenie uwagi zarówno 
na aspekty pozytywne, jak i negatywne. 

5.  
Jakie uwarunkowania wewnętrzne (związane bezpośrednio z gminą) mają wpływ na rozwój gminy 
i jej społeczności? 

6.  
Jakie uwarunkowania wewnętrzne (związane bezpośrednio z powiatem) mają wpływ na rozwój 
powiatu i jego społeczności? 

7.  Jakie są strategiczne kierunki rozwoju gminy na lata 2014-2022? Dlaczego właśnie one? 
8.  Jakie są strategiczne kierunki rozwoju powiatu na lata 2014-2022? Dlaczego właśnie one? 

9.  
Jakie czynniki zewnętrzne (znajdujące się poza gminą) mają obecnie pozytywny wpływ na rozwój 
gminy, a jakie będą miały taki wpływ w przyszłości? 

10.  
Jakie czynniki zewnętrzne (znajdujące się poza powiatem) mają obecnie pozytywny wpływ na 
rozwój powiatu, a jakie będą miały taki wpływ w przyszłości? 

11.  
Jakie dostrzegają Państwo kluczowe inwestycje, które muszą zostać zrealizowane, aby poprawić 
warunki życia na terenie gminy? 

12.  
Jakie kluczowe inwestycje muszą zostać zrealizowane, aby poprawić warunki życia na terenie 
powiatu? 

13.  
Jakie dostrzegają Państwo czynniki zewnętrzne, które mogą ograniczyć rozwój gminy? Które z nich 
mogą mieć, Państwa zdaniem, największy wpływ? Jakie działania mogą zostać podjęte przez władze 
lokalne, aby te czynniki wyeliminować lub zmniejszyć ich oddziaływanie? 

14.  
Jakie dostrzegają Państwo czynniki zewnętrzne, które mogą ograniczyć rozwój powiatu? Które 
z nich mogą mieć, Państwa zdaniem, największy wpływ? Jakie działania mogą zostać podjęte przez 
władze lokalne, aby te czynniki wyeliminować lub zmniejszyć ich oddziaływanie? 

15.  
Jakie uwarunkowania wewnętrzne mogą ograniczyć rozwój gminy? Które z nich stanowią 
największe zagrożenie? Jakie działania mogą podjąć władze lokalne, aby ograniczyć ich wpływ? 

16.  
Jakie uwarunkowania wewnętrzne mogą ograniczyć rozwój powiatu? Które z nich są największym 
zagrożeniem? Jakie działania mogą podjąć władze lokalne, aby ograniczyć ich wpływ? 

17.  Jak do tej pory przebiegała współpraca pomiędzy gminami? Jakie efekty dzięki niej uzyskano? 

18.  
W jaki sposób powinna w przyszłości przebiegać współpraca i co będzie można dzięki niej 
osiągnąć? 

19.  
Jakie mają Państwo dodatkowe sugestie dotyczące kierunków rozwoju gminy, jakie gmina powinna 
obrać na przyszłe lata? 

20.  Jakie mają Państwo dodatkowe sugestie dotyczące kierunków rozwoju powiatu, jakie powiat 
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powinien obrać na przyszłe lata? 
Zakończenie 

 Podsumowanie rozmowy; wyklarowanie najważniejszych wniosków. 
 Podziękowanie za rozmowę. 

 
PAPI 
 
Dzień dobry, nazywam się ....... ....... Na zlecenie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 
w Świdwinie realizujemy badanie, które ma pomóc w opracowaniu Strategii rozwoju gminy 
Brzeżno/Rąbino/Sławoborze/Świdwin oraz Strategii Rozwoju Powiatu Świdwińskiego powiatu 
świdwińskiego. Chciałabym/chciałbym poprosić Pana/Panią o udzielenie odpowiedzi na pytania. Pana 
odpowiedzi będą anonimowe. 
1. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie/mieście pod następującymi względami? 
 

Lp. Wyszczególnienie Bardzo dobrze Raczej 
dobrze 

Raczej 
źle 

Zdecydowanie 
źle 

Trudno 
powiedzieć 
(nie czytać) 

1)  Jakość i dostępność 
oferty kulturalnej 

     

2)  Warunki 
mieszkaniowe 

     

3)  Bezpieczeństwo 
publiczne 
mieszkańców 

     

4)  Zabezpieczenie 
opieki nad dziećmi 
do lat 3 

     

5)  Dostępność 
placówek 
przedszkolnych 

     

6)  Dostępność 
placówek 
szkolnych 

     

7)  Zajęcia 
pozalekcyjne dla 
dzieci i młodzieży 

     

8)  Dostępność 
punktów 
usługowo-
handlowych 

     

9)  Stan nawierzchni 
dróg 

     

10)  Sieć wodociągowa      
11)  Sieć kanalizacyjna      
12)  Sieć energetyczna      
13)  Sieć 

telekomunikacyjna 
     

14)  Jakość dostępu do 
Internetu 

     

15)  Transport 
publiczny 
(komunikacja 
zbiorowa) 

     

16)  Oferta      
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inwestycyjna 
gminy, dzięki 
której gmina jest 
atrakcyjna dla 
inwestorów z 
zewnątrz 

17)  Stan środowiska 
naturalnego 

     

18)  System segregacji 
odpadów na 
terenie gminy 

     

19)  Świadomość 
ekologiczna 
mieszkańców 

     

20)  Czystość i 
porządek na 
terenie gminy 

     

21)  Dbałość 
mieszkańców o 
czystość i estetykę 
posesji 

     

22)  Jakość i dostępność 
opieki zdrowotnej 

     

23)  Jakość i dostępność 
opieki społecznej 

     

24)  Jakość i dostępność 
oferty sportowo-
rekreacyjnej 

     

25)  Organizacja 
przestrzeni 
publicznej (parki, 
place zabaw) 

     

26)  Stopa życiowa 
mieszkańców 
gminy 

     

27)  Możliwość 
znalezienia/zmiany 
pracy na terenie 
gminy 

     

28)  Warunki 
prowadzenia 
działalności 
rolniczej 

     

29)  Warunki 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 
(handlowo-
usługowo-
produkcyjna) 

     

30)  Oferta turystyczna 
gminy 

     

31)  Estetyka i 
wizerunek gminy 
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32)  Promocja Gminy      
 

2. Proszę ocenić ważność realizacji poniższych przedsięwzięć na terenie gminy/miasta w 
perspektywie lat 2014-2022. 
 

Lp. Działanie Zdecydowanie 
ważne 

Raczej 
ważne 

Raczej 
nieważne 

Zdecydowanie 
nieważne 

Trudno 
powiedzieć 
(nie 
czytać) 

1)  Wspieranie i 
realizacja działań 
kulturalnych i 
artystycznych 

     

2)  Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości 

     

3)  Realizacja działań 
służących 
znajdowaniu i 
zmianie pracy przez 
mieszkańców (np. 
poprzez szkolenia) 

     

4)  Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
publicznego 
(działania na rzecz 
obniżenia 
przestępczości) 

     

5)  Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 

     

6)  Zabezpieczenie opieki 
nad dziećmi do lat 3 

     

7)  Poprawa stanu 
infrastruktury 
drogowej 

     

8)  Budowa i naprawa 
chodników i ścieżek 
rowerowych 

     

9)  Budowa parkingów      
10)  Rozbudowa i 

modernizacji sieci 
wodociągowej 

     

11)  Rozbudowa i 
modernizacja sieci 
kanalizacyjnej 

     

12)  Budowa sieci gazowej      
13)  Wydzielanie i 

uzbrajanie terenów 
inwestycyjnych 

     

14)  Uzbrajanie terenów 
pod budownictwo 
mieszkaniowe 

     

15)  Zwiększenie 
dostępności opieki 
zdrowotnej 

     

16)  Zwiększenie pomocy      
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socjalnej dla 
najuboższych 

17)  Wspieranie i 
realizacja działań 
promujących 
gminę/miasto 

     

18)  Budowa i rozbudowa 
obiektów sportowo-
rekreacyjnych 

     

19)  Budowa i 
modernizacja 
budynków 
użyteczności 
publicznej (świetlic, 
ośrodków zdrowia, 
domów kultury itp.) 

     

20)  Rewitalizacja i 
renowacja zabytków 
gminy/miasta 

     

21)  Promocja i wsparcie 
korzystania z 
odnawialnych źródeł 
energii 

     

22)  Działania w zakresie 
selekcji, 
wykorzystania i 
zagospodarowania 
odpadów 

     

23)  Zwiększenie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

     

24)  Poprawa estetyki 
gminy (np. nowe 
tereny zielone) 

     

 

3. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi powiatu 
świdwińskiego 

L.p. Stwierdzenie Tak Nie Trudno 
powiedzieć 
(nie czytać) 

1)  Powiat świdwiński jest atrakcyjny dla mieszkańców    

2)  Powiat świdwiński jest atrakcyjny dla 
przedsiębiorców 

   

3)  Powiat świdwiński jest atrakcyjny dla młodych ludzi    

4)  Powiat świdwiński jest atrakcyjny dla turystów    

5)  Powiat świdwiński jest położony w atrakcyjnym 
miejscu 

   

6)  Powiat świdwiński oferuje ciekawą ofertę spędzania 
czasu wolnego 
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7)  Powiat świdwiński jest dobrze zarządzany    

8)  Powiat świdwiński jest bezpieczny    

9)  W powiecie świdwińskim dba się o środowisko 
naturalne 

   

10)  Powiat świdwiński jest bardziej atrakcyjny niż 
sąsiednie powiaty 

   

11)  Powiat świdwiński daje mieszkańcom dobre warunki 
życia i perspektywy 

   

12)  Powiat świdwiński posiada dobrze rozbudowaną 
infrastrukturę techniczną (sieć drogową, 
wodociągową, kanalizacyjną) 

   

13)  Powiat świdwiński posiada dobrze funkcjonującą 
bazę oświatową 

   

14)  Powiat świdwiński posiada dobrze funkcjonującą 
bazę sportową 

   

15)  Powiat świdwiński posiada dobrze funkcjonującą 
bazę kulturalną 

   

16)  Powiat świdwiński posiada dobrze funkcjonującą 
opiekę medyczną 

   

 

4. Z którymi gminami powinna współpracować 
gmina/miasto, w której/ym Pan/i mieszka, 
aby przyspieszyć swój rozwój?  

 
1) Gminą miejską Świdwin 
2) Gminą wiejską Świdwin 
3) Gminą Połczyn-Zdrój 
4) Gminą Brzeźno 
5) Gminą Rąbino 
6) Gminą Sławoborze 
7) Gmina nie powinna współpracować 
8) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

 

5. Czy ma Pan/i jakieś uwagi i sugestie 
dotyczące kierunków rozwoju 
gminy/miasta, w której/ym Pan/i 
mieszka? (pytanie otwarte) 

 
 

………………………………………………………… 

6. Czy ma Pan/i jakieś uwagi i sugestie 
dotyczące kierunków rozwoju powiatu 
świdwińskiego? (pytanie otwarte) 

 
 

………………………………………………………… 

 

Metryczka 
7. Płeć 
 

1) Kobieta 
2) Mężczyzna 

8. W jakim jest Pan/i wieku? 
 
1) 18-24 
2) 25-34 
3) 35-44 
4) 45-54 
5) 55-64 
6) 65 i więcej 
7) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 
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9. Jakie jest Pana/i wykształcenie? 
 
1) Brak wykształcenia 
2) Podstawowe 
3) Gimnazjalne 
4) Zawodowe 
5) Średnie ogólnokształcące 
6) Średnie techniczne 
7) Wyższe licencjackie 
8) Wyższe inżynierskie 
9) Wyższe magisterskie  
10) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 

10. Jaki jest Pana/i status zawodowy? 
 
1) Zatrudniony/a na umowę o pracę na 

pełen etat 
2) Zatrudniony/a na umowę o pracę na 

niepełne etat 
3) Zatrudniony/a na umowę zlecenie/o 

dzieło 
4) Prowadzę własną działalność 

gospodarczą 
5) Bezrobotny/a 
6) Nieaktywny/a zawodowo 
7) Student/ka 
8) Emeryt/ka 
9) Rencista/ka 
10) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 

11. Miejsce zamieszkania 
 
1) Gmina miejska Świdwin 
2) Gmina wiejska Świdwin 
3) Gmina Połczyn-Zdrój 
4) Gmina Brzeźno 
5) Gmina Rąbino 
6) Gmina Sławoborze 
7) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 

12. Dochód netto (na rękę) na członka 
gospodarstwa domowego 

 
1) Do 500 złotych 
2) 501-1000 złotych 
3) 1001-1500 złotych 
4) 1501-2000 złotych 
5) 2001-2500 złotych 
6) 2501-3000 złotych 
7) 3001-4000 złotych 
8) 4001-5000 złotych 
9) 5001 i więcej złotych 
10) Odmowa odpowiedzi (nie czytać) 

Dziękuję za udział w badaniu. 
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