
Instrukcja Gry „Gra o Lubuskie” 

 

Idea Gry 

Gra ma na celu edukację obywatelską i zwiększenie zdolności do współpracy młodych Lubuszan oraz 

promocję województwa lubuskiego. Stworzona gra planszowa nawiązuje do województwa 

lubuskiego, gdyż planszę stanowi plan Lubuskiego z podziałem na poszczególne powiaty (wybraliśmy 

powiaty ze względu na to, że, mieszkaocy w dużo mniejszym stopniu czują się związani z powiatem, w 

którym mieszkają, niż np. z gminą, a my chcemy to zmienid oraz przybliżyd mieszkaocom zadania 

powiatów)a celem graczy będzie wygranie przez graczy wyborów w poszczególnych powiatach i 

zawładnięcie województwem lubuskim. Do planszy dołączone są karty do gry z informacjami na 

temat poszczególnych powiatów. Informacje znajdujące się na kartach prezentują prawdziwe dane 

dotyczące bezrobocia, dzietności (stosunek urodzeo żywych do zgonów), służby zdrowia i 

wskaźników migracji (wyjazdy z powiatu na stałe za granicę lub do innego powiatu, wskaźnik ujemny 

oznacza, że więcej ludzi wyjeżdża niż decyduje się przyjechad i zamieszkad do danego powiatu), a 

także wydatków budżetowych i liczby mieszkaoców w danym powiecie. Większośd danych pochodzi 

ze strony Głównego Urzędu Statystycznego i Banku Danych Lokalnych GUS (wszystkie dane dotyczą 

roku 2018, poza stopą bezrobocia, która obrazuje stan na kwiecieo 2019 roku i informacji o saldzie 

migracji, która pochodzi z Vadamecum Samorządowca 2018 i obrazuje stan na koniec 2017 r.). W 

przypadku informacji dot. wydatków budżetowych sięgnęliśmy po sprawozdania z realizacji 

budżetów publikowane w biuletynach informacji publicznej poszczególnych powiatów.  Informacje te 

nie są tylko „szumem informacyjnym”, ale pełnią bardzo ważną rolę w grze, bo to od nich zależy, czy 

weźmiemy udział w wyborach do danego powiatu i są punktem wyjściowym „obietnic wyborczych” 

graczy.  W zaprojektowaniu gry pomogło nam 15 młodych gorzowian, w wieku do 35 r.ż., których 

zaangażowaliśmy w projekt za pomocą otwartej rekrutacji. Wspólnie z nimi stworzyliśmy grę i byli oni 

pierwszymi testerami, aby zapewnid, że gra będzie atrakcyjna dla osób młodych. Za pomocą 

mechaniki gry i elementów dołączonych do gry chcemy przekazywad wiedzę dot. obywatelskości, 

prawa samorządowego oraz zachęcad do współpracy i zainteresowania polityką na szczeblu 

regionalnym. Zdobycie władzy w województwie wymagad będzie wygranej w wyborach w 

poszczególnych powiatach. Aby wygrad wybory dana grupa będzie musiała złożyd określone obietnice 

wyborcze. Gracze mogą ze sobą współpracowad, wchodzid w koalicje, ale także konkurowad. 

Informacje na kartach dotyczące wydatków budżetowych każdego powiatu oparliśmy na faktycznych 

wskaźnikach w danym powiecie (za rok 2018), a gracze będą musieli posiadad środki w swoim 

budżecie na pokrycie tych wydatków, aby nie stracid powiatu w kolejnej turze (w ramach procedury 



„Wotum nieufności”). Wymagad to będzie wiedzy na temat powiatu, umiejętności bilansowania 

budżetu i wchodzenia w koalicje. W grze założyliśmy, że głównym źródłem dochodu powiatów będą 

podatki PIT od mieszkaoców. W rzeczywistości udział w podatkach (tylko częśd PITu trafia do 

powiatów) stanowi zwykle trzecie źródło dochodów po subwencjach ogólnych i dotacjach celowych. 

Nasz pomysł stanowi więc pewne uproszczenie. Zasada dotycząca „podkradania” sobie mieszkaoców 

jako głównego źródła zwiększania dochodów nie została wymyślona. Samorządy naprawdę walczą ze 

sobą o mieszkaoców, a Polacy przeprowadzają się na potęgę – około 400 tys. osób rocznie zmienia 

miejsce zamieszkania. Powody to najczęściej kupno mieszkania, budowa domu czy ślub. Spora częśd 

to przeprowadzki wewnątrz jednej gminy, ale wiele osób zmienia też gminę, a nawet województwo. 

Polkowice w woj. dolnośląskim ogłosiły, że z początkiem 2019 r. zniosą podatek od nieruchomości, 

chod do tej pory gmina zarabiała na nim ok. 3,5 mln zł rocznie. Jednak uznano, że na takiej decyzji 

tylko zyska – bo ściągną do niej okoliczni mieszkaocy skuszeni tym, że nie muszą płacid 77 gr podatku 

od metra kwadratowego działki. A wraz z nimi ich pieniądze. W 2014 r. szlaki przetarła gmina 

Michałowo na Podlasiu. Gdy zmiany wprowadzono, to w ciągu kilku miesięcy niemal wszyscy dłużnicy 

pospłacali zaległości w podatku od nieruchomości, bo takie były warunki zwolnienia. Szybko 

rozpoczęto kampanię „Zamieszkaj w Michałowie” przedstawiającą gminę niemalże jako raj 

podatkowy (wielki baner z takim hasłem zawisł m.in. na jednym z wieżowców w Białymstoku). W 

niespełna 7-tysięcznym Michałowie w ciągu pierwszego półrocza od podatkowej rewolucji przybyło 

około setki mieszkaoców. Dwa razy więcej niż rok wcześniej. Ekonomiści zwracali uwagę na to, że im 

więcej mieszkaoców tym więcej wpływów z podatku PIT, tak jak założyliśmy w naszej grze. Nasza Gra 

planszowa „Gra o Lubuskie” stanowid może symulację zarządzania samorządem. Oczywiście jest to 

znacząco uproszczona symulacja, ale uważamy, że świetnie sprawdzi się w zakresie poszerzania 

wiedzy dot. funkcjonowania samorządu, bilansowania dochodów i wydatków budżetowych, znacząco 

zwiększy wiedzę na temat województwa lubuskiego i jego powiatów. Nazwa Gry nawiązuje 

oczywiście do „Gry o Tron”, ale celem graczy jest tutaj zdobycie władzy w województwie w sposób 

pokojowy, w ramach wyborów, a nie najazdu zbrojnego (chod można również stosowad brzydkie 

chwyty, oszustwa i zrywanie koalicji, bo taka niekoniecznie „czysta” jest przecież polityka i nie 

zamierzamy tego ukrywad).  

 

 

 

 

 

 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/nieruchomosci


Cel Gry 

Celem gry jest zdobycie władzy w jak największej liczbie powiatów województwa lubuskiego. Poprzez 

„zdobycie władzy” należy rozumied sprawowanie rządów w powiecie (po wygranych wyborach) w 

momencie zakooczenia gry. Zakooczenie gry następuje gdy: 

1. w każdym powiecie ktoś sprawuje władzę 

lub 

2. wszyscy gracze, poza jednym bankrutują 

lub 

3. gracze jednomyślnie uzgadniają koniec rozgrywki, co zatwierdza Marszałek Województwa 

 

 

Sytuacja 3 może mied miejsce m.in., gdy żadnego z graczy nie stad już na udział w wyborach, a 

pozostały nieobsadzone powiaty lub gdy gracze nie mogą kontynuowad rozgrywki, a chcą wyłonid 

zwycięzcę. Sytuacja 2 oznacza, iż gracze (poza jednym) nie posiadają pieniędzy by opłacid swoje 

zobowiązania. W sytuacji, gdy podczas zakooczenia gry władzę w danym powiecie sprawuje więcej 

niż jeden gracz (gracze rządzą w koalicji) powiat ten liczy się na konto obu graczy. Jeśli podczas 

zakooczenia gry dwoje lub więcej graczy sprawuje władzę w takiej samej liczbie powiatów zliczana 

jest liczba mieszkaoców w powiatach należących do graczy. Wygrywa gracz sprawujący rządy w 

powiatach z największą liczbą mieszkaoców. Zakooczenie gry, zwycięstwo gracza zatwierdza 

Marszałek Województwa. Zliczenia liczby mieszkaoców dokonuje Marszałek Województwa (może 

zatrudnid innych graczy do pomocy).  

Liczba graczy: 

2-5 

Tryb gry 

Uproszczony – W trybie uproszczonym podczas wyborów do danego powiatu nie ma konieczności 

posiadania minimalnej liczby żetonów, by móc wziąd udział w wyborach. W wyborach może wziąd 

udział każdy z graczy. Pole Kontrola z NIK również pozostaje nieaktywne i nie wywołuje żadnej akcji.  

Normalny – By wziąd udział w wyborach należy posiadad minimalną liczbę żetonów. Pole Kontrola z 

NIK wywołuje opisaną w instrukcji akcję.  

Rola Marszałka Województwa 

W grze będzie jeden Mistrz Gry, pełniący rolę Marszałka Województwa Lubuskiego i tzw. Banku. 

Gracz będzie nazywany Marszałkiem Województwa i taką będzie pełnił oficjalną funkcję. Marszałek 

odpowiada za przestrzeganie zasad gry. Ogłasza jej zakooczenie i zwycięzcę. Marszałek dysponuje 

gotówką w tzw. Banku i wydaje pieniądze graczom w ramach ich przychodów z podatku PIT, CIT, 

środków z UE. Marszałek przyjmuje również pieniądze od graczy do Banku w ramach kar, wydatków 

budżetowych na utrzymanie powiatów, opłat za kupno żetonów, firm. Marszałek również przyjmuje i 

wydaje żetony uczestnikom. Marszałek sprawdza czy wszyscy gracze, którzy chcą wziąd udział w 

wyborach do danego powiatu posiadają odpowiednią minimalną liczbę żetonów. Marszałek zlicza 

żetony podczas Wyborów i ogłasza zwycięzcę Wyborów. Marszałek udziela pożyczek graczom z 

Banku i dba o ich spłatę. Marszałek dokonuje również sprzedaży i skupu żetonów i firm. Marszałek 

rozstrzyga kwestie sporne w koalicjach graczy. Marszałek może brad udział w grze w raz z innymi 



graczami, lub byd osobą spoza graczy. W przypadku jego udziału w grze trzeba zadbad by jego własne 

pieniądze i żetony oraz pieniądze i żetony w Banku nie mieszały się.  

Zawartośd pudełka: 

1 instrukcja do gry, 1 plansza do gry, 14 kart powiatów, 4 pionki graczy w czterech kolorach (1 kolor 

dla każdego z graczy), 13 pionków w kształcie fabryk,1 kostka do gry, 10 kart rozgrywki dla Marszałka 

województwa (karty można kopiowad), 160 żetonów (40 w kolorze czerwonym, 40 w kolorze 

zielonym, 40 w kolorze żółtym, 40 w kolorze niebieskim).  

Banknoty w następujących nominałach: 

1 mln zł ( 50 sztuk) 

5 mln zł (50 sztuk) 

10 mln zł ( 50 sztuk) 

20 mln zł (50 sztuk) 

50 mln zł ( 50 sztuk) 

100 mln zł ( 50 sztuk) 

Na początku gry każdy gracz otrzymuje 150 mln zł i po 10 żetonów każdego koloru.  

 

 

Przebieg Gry 

Kolejka gracza: Gracze rozpoczynają grę od pola „Początek roku”. Gracz, który rozpoczyna swoją 

kolejkę rzuca kością i stawia swój pionek na polu właściwym ze względu na liczbę wyrzuconych oczek 

(nie wlicza się pola, na którym pionek znajduje się przed rzutem). Pionki poruszają się jedynie po 

polach wokół mapy województwa lubuskiego. Ruch pionkami następuje zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. Po położeniu pionka na polu postępuje się zgodnie z instrukcją dla danego pola. 

Podczas swojej kolejki (i tylko podczas swojej kolejki) gracz może również, zanim rzuci kością, kupid 

lub sprzedad żetony, wziąd pożyczkę z banku (jeśli posiada powiat). Gracz nie może zrezygnowad ze 

swojej kolejki.  

Przebieg wyborów: Gdy któryś z graczy staje na polu niezajętego przez nikogo powiatu, rozpoczyna 

tym samym wybory do tego powiatu. Również gdy któryś z graczy stanie na polu WYBORY, może 

rozpocząd procedurę wyborczą w dowolnie wybranym przez siebie, niezajętym przez nikogo powiecie 

(może też zrezygnowad wtedy z wyborów). Gracze biorą udział w wyborach składając OBIETNICE 

WYBORCZE, które obrazowane są w grze przez żetony w czterech kolorach. Każdy żeton  obrazuje 

obietnice dot. innej sfery życia. Czerwony: zatrudnienie, Zielony: dzietnośd, Niebieski: Służba zdrowia, 

Żółty: szkolnictwo. W wyborach do danego powiatu można wziąd udział gdy posiada się minimalną 

liczbę żetonów wskazanych na karcie danego powiatu. Każdy powiat posiada swoją kartę, która jest 

do wglądu dla każdego z graczy (ostatecznie dostaje ją osoba, która wygra wybory w danym 

powiecie, w przypadku koalicji dogadują się kto trzyma kartę). Na kartach powiatu zamieszczone są 

wskaźniki dotyczące czterech obszarów odpowiadających kolorom żetonów. Aby wziąd udział w 

wyborach do danego powiatu należy posiadad minimalną liczbę żetonów danego wskaźnika (nie 

dotyczy trybu uproszczonego gry), w zaokrągleniu do pełnej liczby (podane w nawiasach), np. stopa 

bezrobocia w powiecie gorzowskim wynosi 4%, więc należy posiadad co najmniej 4 żetony czerwone, 



dzietnośd -2, więc należy posiadad co najmniej 2 żetony zielone, służba zdrowia 2, czyli również 2 

żetony niebieskie, wskaźnik migracji 2, czyli 2 żółte żetony. W przypadku powiatów gdzie określone 

kategorie wydatków wynoszą ponad 10 mln zł przyjęto minimalnie 10 żetonów, gdy stopa 

bezrobocia przekracza 10% również przyjęto minimalnie 10 żetonów. Oznacza to, że gracz biorący 

udział w wyborach musi obiecad, że CO NAJMNIEJ zlikwiduje bezrobocie, zwiększy dzietnośd do stanu 

zastępowalności pokoleo (tyle samo się rodzi ile umiera), oraz nie zmniejszy wydatków na służbę 

zdrowia i szkolnictwo. Rozpoczęcie wyborów ogłasza Marszałek Województwa. Podaje wartości 

wymagane dla danego powiatu, a gracz, który nie posiada minimalnej liczby żetonów ogłasza, że nie 

bierze udziału w wyborach. Można również zrezygnowad z udziału w wyborach, co również ogłasza 

się publicznie przed ich rozpoczęciem. Również przed rozpoczęciem wyborów do danego powiatu 

gracze mogą ogłosid, że startują razem w koalicji (wtedy ich żetony rzucone podczas wyborów 

liczone są razem). Koalicja może składad się z dowolnej liczby osób (ale nie ze wszystkich graczy).Nie 

może wziąd udziału w wyborach, także w koalicji osoba, która nie posiada minimalnej liczby żetonów. 

WYBORY polegają na tym, że każdy z graczy decyduje o tym ile żetonów odda na dany powiat (CZYLI 

JAKIE SKŁADA OBIETNICE WYBORCZE W WYBORACH), nie musi byd to liczba zgodna z minimalną 

liczbą żetonów uprawniających do wzięcia udziały w wyborach w danym powiecie. Koalicjanci mogą 

naradzad się przed wyborami ile żetonów da każdy z nich. Gracze trzymają swoje żetony za 

zasłonkami lub w zamkniętych dłoniach i w tym samym momencie na dowolny znak dany przez 

Marszałka odkrywają swoje żetony, czyli pokazują co obiecują wyborcom. Wygrywa ten gracz, który 

postawił na dany powiat najwięcej żetonów. Żetony zlicza Marszałek województwa (kolor żetonów 

nie ma znaczenia podczas ich liczenia, każdy żeton ma wartośd 1, kolory mają znaczenie jedynie dla 

zapewnienia minimalnej ilości żetonów danego koloru, by zostad dopuszczonym do wyborów). Jeśli 

dwóch graczy obieca tyle samo przeprowadzana jest dogrywka, czyli II tura wyborów pomiędzy nimi. 

Obiecane przez nich do tej pory żetony trafiają do Banku, a oni składają kolejne obietnice. Jeden z 

graczy może również poddad się po pierwszej turze. Marszałek ogłasza zwycięzcę wyborów. Jeśli w 

wyborach może wziąd udział tylko jeden gracz, lub tylko on chce wziąd udział w wyborach otrzymuje 

dany powiat po oddaniu połowy minimalnej liczby żetonów po zaokrągleniu w górę (zsumowana 

liczba wskaźników podanych na Karcie Powiatu). Połowa żetonów (w przypadku liczby nieparzystej 

po zaokrągleniu w górę) jakie przegrany gracz wystawił w wyborach trafia do banku, a w przypadku 

zwycięzcy wyborów – całośd żetonów oddanych w wyborach. W przypadku II tury wszystkie żetony 

obu graczy złożone w I turze trafiają do Banku.  

Żetony: Podczas swojej kolejki, przed rzutem kością gracz może wymienid żetony na pieniądze i 

pieniądze na żetony oraz żeton jednego koloru na żeton innego koloru. Jednorazowo kupid można 

maksymalnie 10 „wolnych” żetonów. „Wolne” żetony to te, które znajdują się w dyspozycji 

Banku/Marszałka a nie są w dyspozycji graczy. Przy braku „wolnych” żetonów nie ma możliwości ich 

kupienia. Żetony w czterech kolorach obrazują OBIETNICE WYBORCZE. Czerwony: zatrudnienie, 

Zielony: dzietnośd, Niebieski: Służba zdrowia, Żółty: zatrzymanie emigracji. Każdy żeton można kupid 

po 10 mln zł. Żetony można sprzedad do Banku za połowę ich ceny, t.j. 5 mln zł. Żetonów nie można 

kupid przed samymi wyborami, czyli gdy ktoś staje na polu danego powiatu i rozpoczyna wybory lub 

na polu WYBORY i rozpoczyna procedurę wyborczą. Żetony można podczas swojej tury, przed rzutem 

kością wymienid na dowolne żetony innego koloru, jeśli takowe znajdują się w Banku. Nie można tego 

dokonad przed samymi wyborami. Gracze mogą wymieniad się między sobą żetonami, sprzedawad je 

sobie, darowad. Gracze mogą również pożyczad sobie pieniądze, darowad itp. Gracz nie ma 

obowiązku okazywad nikomu ilości swoich żetonów lub posiadanych pieniędzy (wyjątek: Kontrola z 

NIK).  

Mapa województwa lubuskiego na planszy: Na mapie województwa lubuskiego stawia się żetony 

odpowiadające kolorem kolorowi naszego pionka, w powiatach, w których sprawuje się władze 



(żetony własne lub pobrane z banku w przypadku ich braku). Na mapie, na obszarze właściwego 

powiatu kładzie się również pionek fabryki. Gdy władza w powiecie sprawowana jest w koalicji na 

terenie danego powiatu stawia się żetony wszystkich koalicjantów.  

Koalicje: Gracze mogą wchodzid ze sobą w koalicje na czas wyborów i rządzid razem danym 

powiatem. Wtedy ich żetony w wyborach liczy się razem. Razem ponoszą również wydatki 

budżetowe danego powiatu i dzielą się dochodami z danego powiatu. Koalicjanci decydują jak dzielą 

się wydatkami i dochodami. Jeśli nie dojdą do porozumienia odnośnie opłacenia wydatków 

budżetowych lub nie będą w stanie podzielid się dochodami dochodzi do zerwania koalicji i tracą 

powiat. O zerwaniu koalicji informuje Marszałek województwa, gdy gracze nie opłacą wydatków 

budżetowych w danym powiecie. O zerwaniu informuje Marszałek wszystkich graczy, gdy spłyną do 

niego informacje od koalicjantów, że nie są w stanie dogadad się odnośnie tego jak podzielid się 

dochodami z powiatu. Koalicjanci mogą też w dowolnym momencie w trakcie gry ogłosid zakooczenie 

ich koalicji w danym powiecie i poinformowad o tym kto będzie sprawował w nim władzę (jak się 

dogadali). Koalicjant może również publicznie ogłosid jednostronne zerwanie koalicji. Powiat 

koalicjantów przepada i może znowu trafid pod głosowanie. Przekazując dochody powiatu Marszałek 

może dad je dowolnemu koalicjantowi, a ich podział między wszystkich koalicjantów jest kwestią 

koalicjantów. Jeden z koalicjantów może zadecydowad o postawieniu fabryki gdy stanie na swoim 

powiecie, ale jej sprzedaż musi byd jednogłośną decyzją wszystkich koalicjantów. Na dany powiat 

można wziąd tylko jedną pożyczkę (niezależnie od liczby koalicjantów). Wszystkie kwestie sporne 

koalicjanci dogadują samodzielnie między sobą. Jeśli nie są w stanie arbitrem jest Marszałek 

Województwa. Gdy koalicjanci nie mogą dojśd do porozumienia koalicja zostaje zerwana i tracą 

powiat.  

Podkupowanie mieszkaoców: Gracz, który posiada chod jeden powiat i stanie na polu powiatu, w 

którym władze sprawuje inny gracz może przekupid mieszkaoców powiatu, na którym stanął, aby 

przeprowadzili się do jednego z jego powiatów. Dzięki temu zwiększa liczbę swoich mieszkaoców, a 

jednocześnie wpływy z podatku PIT. Gdy stanie na polu danego powiatu i chce przekonad jego 

mieszkaoców do przeprowadzki do siebie, rzuca ponownie kością a wartośd oczek na kości obrazuje 

liczbę mieszkaoców, których udało mu się przekonad (1 oczko na kości x 1000 mieszkaoców). Gracz 

decyduje, do którego z jego powiatów mają sprowadzid się nowi mieszkaocy, z tym, że jeśli posiada 

powiat sąsiadujący z tym, na którym stanął może rzucid kością dwa razy, a liczba oczek sumuje się. 

Marszałek dokonuje odpowiednich zapisów na Karcie Rozgrywki (w jednym z powiatów liczba 

mieszkaoców wzrasta, a w drugim maleje). Podkupowanie mieszkaoców stanowi główne źródło 

zwiększania i zmniejszania dochodów graczy. Gracz może zrezygnowad z podkupienia mieszkaoców 

stając na polu powiatu.  

Wypłata podatku PIT i VAT: Gdy gracz przejdzie przez pole PODATKI, lub stanie na nim, z Banku 

Marszałek wypłaca mu dochody budżetowe za każdy posiadany powiat. Przekazując dochody 

powiatu Marszałek może dad je dowolnemu koalicjantowi, a ich podział między wszystkich 

koalicjantów jest kwestią koalicjantów. Dochody stanowi podatek PIT zbierany od mieszkaoców 

powiatu w przeliczeniu 1 mln zł na tysiąc mieszkaoców. Początkowa Liczba mieszkaoców powiatu i 

dochody z PIT podane są na kartach powiatu. Liczba mieszkaoców powiatu i co za tym idzie wpływy z 

PIT zmieniają się w trakcie gry, dlatego Marszałek Województwa prowadzi Kartę rozgrywki, na której 

zapisuje liczbę mieszkaoców dla każdego powiatu i na jej podstawie wypłaca dochody z PIT. Na Karcie 

rozgrywki zapisuje się liczbę mieszkaoców w tysiącach w zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Do miast na 

prawach powiatu (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra) Marszałek wypłaca z Banku dodatkowo 1 

miliard złotych dotacji celowych z budżetu Paostwa. Dochód stanowi również częśd podatku VAT. Po 

przejściu przez pole PODATKI każdy gracz będący w posiadaniu powiatu otrzymuje 20 mln zł 



podatku VAT x liczba powiatów, w których sprawuje władze (w przypadku koalicjantów podział 

podatku VAT dokonuje się odpowiednio).  

Początek roku i wydatki budżetowe: Po przejściu przez pole POCZĄTEK ROKU, lub podczas stanięcia 

na nim gracz musi pokryd wydatki budżetowe wszystkich posiadanych powiatów wpłacając pieniądze 

do banku. Wysokośd rocznych wydatków budżetowych powiatu podana jest na karcie danego 

powiatu. Wydatki nie zmieniają się gdy zmienia się liczba mieszkaoców powiatu. Gdy gracz nie jest w 

stanie pokryd wydatków danego powiatu traci powiat w wyniki WOTUM NIEUFNOŚCI. Nie ma 

odwołania od WOTUM NIEUFNOŚCI. Tylko w przypadku przejścia lub wejścia na pole POCZĄTEK 

ROKU gracz może wziąd pożyczkę, sprzedad żetony już po rzucie kością. O opłacanie wydatków 

budżetowych dba Marszałek Województwa. Jeśli zapomni o tym przy przejściu gracza przez pole 

„Początek roku” może zażądad dokonania opłat w trakcie gry. RAZ W TRAKCIE CAŁEJ ROZGRYWKI 

GRACZ MA PRAWO NIE OPŁACID WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SWOICH POWIATACH I JE 

ZACHOWAD. ZGŁASZO TO MARSZAŁKOWI, KTÓRY ZAZNACZA WYKORZYSTANIE TEJ MOŻLIWOŚCI NA 

KARCIE ROZGRYWKI. JEŚLI GRACZE RAZEM SPRAWUJĄ WŁADZĘ NAD POWIATEM, KTÓREGO NIE CHCĄ 

OPŁACID UZNAJE SIĘ, ŻE KAŻDY Z NICH SKORZYSTAŁ Z TEGO PRAWA.  

Pożyczki: Gracz posiadający powiat może wziąd pożyczkę z Banku tylko podczas swojej kolejki. 

Pożyczkę (kredyt) z Banku można wziąd na każdy posiadany Powiat. Budżety powiatów mogą 

wykazywad deficyt budżetowy, ale tylko do określonej wysokości. Każdy powiat może wziąd kredyt do 

40 mln zł (można wziąd mniej). Co roku przy przejściu przez pole „Początek roku” należyspłacad 

koszty obsługi długu publicznego – ¼ wartości kredytu (w zaokrągleniu). Gracz decyduje ile chce 

wziąd kredytu.Koszty obsługi długu wyliczane są dla każdego powiatu osobno. Kredytspłacid można 

tylko w całości, nie spłaca się go w części. Jeśli pożyczka zostanie spłacona przed koocem roku, w 

którym została zaciągnięta nadal gracz dokłada do długukoszt jego obsługi za jeden rok. O pobieranie 

kosztów obsługi długu dba Marszalek Województwa. Jeśli zapomni o tym przy przejściu gracza przez 

pole „Początek roku” może zażądad dokonania tej opłaty w trakcie gry. Gracz, który nie jest w stanie 

pokryd kosztów obsługi długu publicznego traci zadłużony powiat. Utratę powiatu ogłasza Marszałek 

województwa. Marszałek na Karcie rozgrywki zapisuje zadłużenie dla danego powiatu. Jeśli dług 

zostanie spłacony przekreśla daną kwotę.  

Kupno fabryki i podatek CIT: sprowadzenie do powiatu inwestora. Jeśli gracz stanie na polu swojego 

powiatu może postawid tam fabrykę. Postawienie fabryki kosztuje 3 mln zł. Po wpłaceniu 3 mln zł 

gracz otrzymuje pionek fabryki, który stawia w swoim powiecie. W przypadku koalicji jeden koalicjant 

może zadecydowad o postawieniu fabryki. Jeśli gracz stanie na polu swojego powiatu, w którym 

posiada fabrykę dostaje z banku podatek CIT w wysokości 40 mln zł oraz rzuca dodatkowo kością i 

dostaje z banku 1 mln zł x liczba oczek na kości z podatku CIT. To samo dotyczy każdego koalicjanta, 

który stanie na polu powiatu, w którym sprawuje władzę w koalicji. Fabrykę można sprzedad za 5 mln 

zł (o jej sprzedaży w przypadku koalicji decydują razem koalicjanci i decyzja musi byd jednomyślna).  

Prowadzenie karty rozgrywki przez Marszałka: Marszałek prowadzi w trakcie gry dwustronne Karty 

Rozgrywki. Z jednej strony zapisuje na nich liczbę mieszkaoców powiatów. W kolejnych kolumnach 

zapisuje zmieniający się stan ludności. Ostatnia liczba jest zawsze liczbą aktualną. Na drugiej stronie 

Karty znajduje się zadłużenie powiatu. Marszałek zapisuje tam wysokośd długu wziętego przez gracza. 

Gdy dług zostanie spłacony Marszałek przekreśla kwotę. Gracz może wziąd kolejny kredyt po spłacie 

poprzedniego. Jego wysokośd zapisuje się w kolejnej kolumnie. Na karcie zaznacza się również czy 

gracz skorzystał z prawa do nieopłacenia wydatków budżetowych. Karty można kopiowad, aby nie 

zabrakło ich w trakcie gry. Karty są do pobrania również na stronie gry.  



Zaokrąglanie: Większośd wartości w grze, na kartach powiatów, w karcie rozgrywki zostaje 

zaokrąglana i zaokrąglone wartości wykorzystujemy w grze. Zaokrąglenia podane są w nawiasach 

kwadratowych. W przypadku liczby ludności wyrażanych w tysiącach zaokrąglamy je do pełnych 

tysięcy w ten sposób, że wszystko od 500 zaokrąglamy w górę. W przypadku wydatków budżetowych 

wyrażanych w milionach wszystko powyżej 500 tys. zaokrąglamy w górę. W przypadku wskaźników 

bezrobocia i dzietności zaokrąglamy do pełnych liczb, w ten sposób, że wszystko od 0,5 i wyżej 

zaokrąglamy w górę.  

Jeśli któryś z graczy ma zobowiązanie wobec innego gracza, którego nie jest w stanie spłacid, ma 

obowiązek sprzedad swoje żetony lub wziąd kredyt w banku. Gracz może odstąpid od domagania się 

uregulowania zobowiązania. Jeśli gracz nie ma żetonów do sprzedania lub nie może wziąd kredytu, by 

uregulowad zobowiązanie bankrutuje i odpada z gry. Jego powiaty mogą zostad przejęte w wyborach 

przez innych graczy.  

Połowa żetonów graczy, którzy nie wygrali w wyborach trafia do banku. W  przypadku nieparzystej 

liczby żetonów zaokrąglamy w górę.  

Powiatu nie można sprzedad, ale można zrezygnowad z władzy w nim i powiat trafia z powrotem do 

puli na głosowanie. Dostajemy wtedy od Marszałka (z Banku) żetony minimalne z karty danego 

powiatu.  

 Opis pól na planszy 

Pole powiatu (np. Powiat Gorzowski): Gdy któryś z graczy po raz pierwszy stanie na tym polu 

rozpoczynają się wybory do danego powiatu. W wyborach udział może wziąd każdy gracz, który ma 

minimalną liczbę żetonów odpowiadającą czterem wskaźnikom widocznym na karcie danego 

powiatu. Gracz, który wygrywa wybory w danym powiecie zabiera ich kartę dla siebie. Gdy gracz 

stanie na polu powiatu, w którym ktoś inny sprawuje władzę może podkupid mieszkaoców tego 

powiatu do siebie, ale tylko jeśli posiada chod jeden powiat. Gdy gracz stanie na polu powiatu, w 

którym sam sprawuje władze może postawid tam fabrykę. Aby postawid fabrykę należy zapłacid 3 mln 

zł za pionek. Gdy gracz stanie na swoim powiecie, na którym posiada już fabrykę, rzuca raz jeszcze 

kością i dostaje z Banku 40 mln zł + 1 mln zł x ilośd wyrzuconych oczek na kostce, w ramach podatku 

CIT. Na każdym powiecie można postawid tylko jedną firmę.  

Sezon ogórkowy: Nic się nie dzieje. Sezon Ogórkowy w polityce kojarzy się ze zwolnieniem biegu 

życia politycznego, wakacjami polityków, brakiem ważnych posiedzeo.  

Środki z UE: Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Członkostwo w UE dało nam 

szansę na skorzystanie z środków unijnych wpłacanych do wspólnej kasy przez paostwa 

członkowskie. Gracz, który stanie na tym polu rzuca ponownie kością i otrzymuje pieniądze z Banku w 

kwocie odpowiadającej liczbie oczek na kostce do Gry (10 mln zł x liczba oczek, a jeśli posiadasz chod 

jeden powiat 50 mln zł x liczba oczek). Nie trzeba posiadad powiatu by otrzymad środki z UE.  

Wsparcie dla samorządowców: Rząd obarczył samorządy nowymi zadaniami, ale na szczęście 

przekazał na nie dodatkowe fundusze. Gracz, który stanie na tym polu otrzymuje pieniądze z banku 

10 mln zł x ilośd posiadanych powiatów.  

Wsparcie dla rodzin: rząd przekazał środki na wsparcie programów prorodzinnych. Gracz, który 

zatrzyma się na tym polu dostaje środki z banku w kwocie 10 mln zł x ilośd żetonów koloru zielonego, 

które posiada. Nie potrzeba posiadad powiatu.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/2004


Wsparcie dla młodzieży: rząd przekazał samorządowcom dodatkowe środki na programy mające 

zapobiegad emigracji młodych ludzi. Gracz, który zatrzyma się na tym polu dostaje środki z banku w 

kwocie 10 mln zł x ilośd żetonów koloru żółtego, które posiada. Nie potrzeba posiadad powiatu.  

Kontrola NIK: NIK to skrót oznaczający Najwyższą Izbę Kontroli, czyli organ, który sprawdza, m.in. jak 

samorządy wywiązują się ze swoich zadao. Stanowi postrach wszystkich włodarzy gmin, powiatów, 

województw i organów administracji centralnej. Jeśli tutaj staniesz gracz po twojej prawej (kontroler 

z NIK) wybiera jeden z twoich powiatów (może mied wgląd do kart twoich powiatów) i musisz 

pokazad, że posiadasz odpowiednią liczbę żetonów (minimalną dla danego powiatu). Jeśli tak jest, 

otrzymujesz dodatkowe środki rządowe jako nagroda za gospodarnośd, w wysokości 10 mln zł. Jeśli 

nie, płacisz karę w wysokości 20 mln zł. Pole działa tylko, gdy posiadasz chod jeden powiat.  

PODATKI: Gdy któryś z graczy Przejdzie przez to pole lub się na nim zatrzyma otrzymuje z Banku 

pieniądze o równowartości wpływów z podatku PIT (liczba mieszkaoców powiatu w tysiącach *w 

zaokrągleniu do pełnych tysięcy+ x 1 mln zł).Otrzymuje również pieniądze z VAT w kwocie 20 mln zł x 

liczba powiatów, w których sprawuje władzę. Jeśli Marszałek zapomni wypłacid mu pieniądze gracz 

może się o nie upomnied w dalszej części gry.  

Klęska żywiołowa: Województwo nawiedziła klęska żywiołowa. Gracz, który stanął na tym polu rzuca 

kością dwa razy. Jeśli za drugim razem wyrzuci więcej oczek niż za pierwszym, inni gracze 

wspomagają go bezzwrotną pomocą (10 mln zł od każdego gracza, na każdy posiadany przez 

rzucającego kością powiat), a jeśli wyrzuci za drugim razem mniejszą liczbę oczek, on wspomaga 

innych graczy bezzwrotną pomocą w wysokości 10 mln zł dla każdego gracza. Gracz korzysta z tego 

pola tylko, gdy posiada chod jeden powiat, jeśli nie ma żadnego powiatu – nic się nie dzieje.  

ARESZT: przeciwnicy polityczni oskarżyli cię o przestępstwo. Trafiasz do aresztu. W koocu oczyszczają 

cię z zarzutu, ale tracisz dwie kolejki. Możesz uniknąd aresztu wpłacając kaucję w wysokości 100 mln 

zł. W areszcie nie możesz brad udziału w wyborach oraz nie dostajesz od graczy jednorazowej 

pomocy w sytuacji klęski żywiołowej.  

Strajk rodziców/nauczycieli/bezrobotnych/pracowników służby zdrowia: Gdy Gracz stanie na 

jednym z tych czterech pól wybucha strajk. Najpierw kością rzuca strajkujący (gracz po twojej lewej), 

a potem ty. Jeśli wyrzucisz więcej niż strajkujący dostajesz za darmo od strajkującego żeton 

(odpowiedni kolorystycznie do tego kto strajkuje, w przypadku strajku nauczycieli otrzymuje się 

żółty żeton migracji), gdyż oznacza to, że udało ci się dojśd do porozumienia ze strajkującymi w 

powiecie. Jeśli wyrzucisz mniej niż strajkujący musisz oddad strajkującemu żeton (jeśli go nie masz 

musisz go kupid w banku, a jeśli nie masz pieniędzy oddajesz w ostateczności inny żeton), czyli spełnid 

postulaty strajkujących. Jeśli wyrzucicie tyle samo rzucacie jeszcze raz. Strajk rodziców związany jest z 

brakiem polityki prorodzinnej i spadkiem dzietności, strajk osób bezrobotnych, pod hasłem „chleba i 

pracy” związany jest z wysokim bezrobociem, strajk pracowników służby zdrowia z ich 

wynagrodzeniami, a strajk nauczycieli dot. migracji, gdyż głośne stają się przypadki migracji osób 

chcących pracowad w zawodzie nauczyciela do dużych miast (w 2019 r. modnym kierunkiem dla 

nauczycieli były również Czechy) za ofertami pracy, a także dojeżdżanie do kilku miejsc pracy w 

rożnych miejscowościach, co wiąże się z mobilnością i otwartością na zmianę miejsca zamieszkania, 

mimo chęci stabilizacji. Pole „Strajk” działa również gdy nie posiadasz żadnego powiatu.  

WYBORY: Gdy gracz stanie na polu WYBORY może zadecydowad o tym, że przeprowadzone zostaną 

w tym momencie wybory do wybranego przez niego powiatu (w którym nikt nie sprawuje władzy). 

Gracz może zrezygnowad z przeprowadzania wyborów. Nie może zadecydowad o tym poza swoją 

kolejką.  



POCZĄTEK ROKU: Przy przejściu lub stanięciu na tym polu gracz opłaca roczne wydatki budżetowe 

swoich powiatów. Jeśli ich nie opłaci traci powiat. O opłacanie wydatków dba Marszałek 

województwa. Koalicjanci dogadują się jak opłacają wydatki wspólnych powiatów. Jeśli nie dojdą do 

porozumienia tracą powiat. RAZ W TRAKCIE CAŁEJ ROZGRYWKI GRACZ MA PRAWO NIE OPŁACID 

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SWOICH POWIATACH I JE ZACHOWAD. ZGŁASZA TO MARSZAŁKOWI, 

KTÓRY ZAZNACZA WYKORZYSTANIE TEJ MOŻLIWOŚCI NA KARCIE ROZGRYWKI. JEŚLI GRACZE RAZEM 

SPRAWUJĄ WŁADZĘ NAD POWIATEM, KTÓREGO NIE CHCĄ OPŁACID UZNAJE SIĘ, ŻE KAŻDY Z NICH 

SKORZYSTAŁ Z TEGO PRAWA.  

 

Opis Karty powiatu 

Pierwsza strona karty powiatu zawiera jego nazwę i oficjalny herb.  

Strona druga zawiera następujące elementy: 

1. rzeczywistą liczbę mieszkaoców 

2. wpływy z PIT (symulowane na potrzeby gry) – tyle gracz otrzymuje wpływów z podatków 

3. rzeczywiste roczne wydatki budżetowe – tyle gracz płaci co roku na realizację zadao powiatu 

4. Dane do wyborów w kolorach odpowiadających kolorom żetonów (od tych danych zależy 

udział w wyborach, trzeba posiadad minimalną liczbę podaną w nawiasach by walczyd o dany 

powiat) 
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