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WSTĘP
Skuteczne wdrażanie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” zapewnia
system monitoringu i ewaluacji strategii, mający stanowić element krajowego systemu
monitoringu realizowanego na podstawie zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010-2020. Odpowiednio przeprowadzony monitoring w postaci analizy wskaźników
ilościowych i jakościowych w odniesieniu do przedsięwzięć (wskaźniki produktu), celów
strategicznych (wskaźniki rezultatu) i stopnia osiągania wizji (wskaźniki oddziaływania)
umożliwi sprawne zarządzanie rozwojem regionu. Dzięki niemu wdrażanie strategii będzie
procesem ciągłym i dynamicznym.
Odpowiedzialność za monitoring i ewaluację wdrażania Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020” spoczywa na Zarządzie Województwa Śląskiego. Do oceny realizacji
Strategii został stworzony na poziomie województwa system monitoringu, którego strukturę
instrumentalną stanowią raporty monitoringowe.
W celu zharmonizowania działań, podejmowanych w procesie monitoringu przez wydziały
merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego i inne jednostki uczestniczące w jego realizacji,
a także przeprowadzenia prawidłowej oceny wszystkich programów i działań, mających wpływ
na realizację zapisów Strategii, powołany został w Urzędzie Marszałkowskim, Zespół ds.
Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (Uchwała nr
168/7/IV/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego; pierwszy
zespół został powołany w listopadzie 2006 r.). Dla ujednolicenia i uściślenia wymogów i zasad
systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii opracowany został „Podręcznik wdrażania
monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa” określający tryb i sposób
prowadzenia monitoringu, a także precyzujący i porządkujący system gromadzenia
i analizowania danych. W związku z dokonaną w 2010 r. aktualizacją Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” konieczne było wprowadzenie zmian w Podręczniku,
tak aby zbierane na jego podstawie dane odpowiadały zapisom zaktualizowanej strategii.
Podręcznik został uaktualniony w maju 2011 roku.
Na podstawie podręcznika układ obecnego Raportu monitoringowego składa się z następujących
elementów:
diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej;
analizy spójności opracowanych i przyjętych w 2010 r. dokumentów
strategicznych z celami i kierunkami działań Strategii;
wykazu regionalnych dokumentów strategicznych;
analizy realizacji celów;
raportu wskaźnikowego.
Przedłożony Raport monitoringowy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
za rok 2010 przygotowany został w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego.
Podstawą jego opracowania stały się złożone przez zaangażowane w proces monitoringu
wydziały i jednostki Ankiety dot. wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
„Śląskie 2020”, zawierające informacje o opracowywanych programach i strategiach
wspierających realizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” za rok
2010 r. Dane statystyczne ujęte w raporcie w zależności od obszaru, którego dotyczą, oraz
związanych z tym możliwości technicznych zebrania danych, odnoszą się do lat 2010, 2009
i 2008. Przy każdym tytule obszaru została umieszczona adnotacja do roku za jaki zostały
przedstawione dane. Raport monitoringowy za rok 2010 jest piątym raportem od momentu
przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.
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Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa polityka rozwoju prowadzona jest
w ramach 4 obszarów, tzw. subregionów: północnego, środkowego, zachodniego oraz
południowego. Do 2008 roku określone subregiony tożsame były z podregionami (NTS 3)
określonymi dla celów statystycznych, zgodnie nomenklaturą jednostek terytorialnych do celów
statystycznych (NTS). 1 stycznia 2008 roku weszło w życie Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 105/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. wprowadzające zmiany w podziale województwa śląskiego
na podregiony. Zmiana wprowadziła w miejsce podregionu środkowego pięć mniejszych
podregionów tj.: bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki, tyski. Tym samym analiza danych
statystycznych w oparciu o subregiony częściowo została utrudniona i w niektórych analizach w
ramach przedstawionego Raportu dane ujęto w oparciu o nowy podział statystyczny NTS 3.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na problemy w zakresie pozyskiwania danych
niniejszy raport może nie w pełni prezentować wszystkie zjawiska i działania prowadzone na
rzecz realizacji strategii. System monitorowania będzie w dalszym ciągu rozwijany m.in.
w ramach systemu Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych.
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SYTUACJA DEMOGRAFICZNA1
Strukturę administracyjną województwa tworzy 167 gmin zgrupowanych w 36 powiatach:
17 ziemskich i 19 grodzkich (miasta na prawach powiatu). Województwo zajmuje powierzchnię
12,3 tys. km2, którą zamieszkuje 4 635,9 tys. ludności (to druga pozycja w kraju). Powoduje to,
że region ten osiąga najwyższy w Polsce wskaźnik gęstości zaludnienia – na 1km2 przypada
376 osób. Województwo śląskie jest również najbardziej zurbanizowanym regionem w Polsce –
78% ludności regionu zamieszkuje w miastach (w kraju jest to 60,9%). W województwie śląskim
znajduje się 71 miast, a blisko połowa (46%) ludności zamieszkuje w 12 największych miastach
(liczących ponad 100 tys. ludności). Największe z nich to Katowice (306,8 tys.), Częstochowa
(238,0 tys.) i Sosnowiec (217,3 tys.).
Rysunek 1 Gęstość zaludnienia w gminach województwa śląskiego w 2010 r. (os./km2)

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.
1

Dane za rok 2010
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Podział na subregiony wydziela dominujący obszar centralny z największą liczbą ludności –
2 812,6 tys. i otaczające go mniejsze obszary: północy z 529,0 tys. ludności, zachodni –
637,5 tys. i południowy z blisko 656,8 tys. mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia
występuje w subregionie środkowym, co spowodowane jest wysokim wskaźnikiem urbanizacji
tego terenu. Dominującymi miastami pod tym względem są: Świętochłowice (4138 os./km2),
Chorzów (3415 os./km2), Siemianowice Śląskie (2812 os./km2) oraz Bytom (2632 os./km2).
Najmniejsza gęstość zaludnienia poniżej średniej krajowej charakteryzuje takie powiaty jak:
częstochowski (88 os./km2), lubliniecki (93 os./km2) oraz kłobucki (96 os./km2).
Tendencje demograficzne wskazują na spadek liczby ludności województwa. W latach 20002010 liczba ludności spadła o 2,6% (dla kraju spadek ten wyniósł zaledwie 0,01%). Taka
tendencja wynika głównie z faktu, że region charakteryzuje się prawie zerowym przyrostem
naturalnym (w liczbach bezwzględnych w roku 2010 w regionie przybyło 95 osób), jak
i ujemnym saldem migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (saldo migracji
zagranicznych – 1744 os., saldo migracji międzywojewódzkich – 3194 os.). Mierniki te wynoszą
odpowiednio 0,0‰ oraz -1,1‰.
Rysunek 2 Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 osób w subregionach
województwa śląskiego w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.
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Wysokie dodatnie saldo przyrostu naturalnego występuje w subregionie zachodnim oraz
południowym, ujemne w subregionach północnym i środkowym. W regionie 19 powiatów
charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym w tym w przypadku 14 z nich przyrost ten
jest wyższy od średniej krajowej. Najwyższy przyrost naturalny w 2010r. zanotowano w Żorach
(5,2‰), a najniższy w powiecie zawierciańskim (-3,4‰).
Rysunek 3 Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 osób w powiatach województwa
śląskiego w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

W prognozie ludności do roku 2035 opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny można
zauważyć, że malejąca tendencja wysokości liczby ludności w województwie zostanie
zachowana. Pozytywne prognozy są kierowane wyłącznie do województwa mazowieckiego.
W województwie śląskim prognozowany spadek jest najwyższy i wynosi ok. 482 tys. w latach
2015-2035.
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Rysunek 4 Prognoza ludności wg województw w odniesieniu do roku 2009 (os.)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Postępuje także proces starzenia się społeczeństwa. W 2010 r. region ten charakteryzował niski
udział ludności poniżej 17 roku życia w ogóle mieszkańców (17,2%, tymczasem w Polsce
18,7%), a większy od średniej krajowej udział osób w wieku produkcyjnym (65,2% wobec
64,4%) oraz poprodukcyjnym (17,7% wobec 16,9%). Największy udział ludności w wieku
poprodukcyjnym w ogóle ludności jest w subregionie północnym, a najmniejszy w zachodnim.
Ten sam wskaźnik tylko dla ludności w wieku przedprodukcyjnym największą wartość osiąga
w subregionie południowym, a najmniejszą w środkowym.
Struktura wiekowa ludności województwa jest zbliżona do struktury kraju. W ludności w wieku
do 40 lat dominują mężczyźni, natomiast wśród osób w wieku powyżej 45 lat dominują znacząco
kobiety. Średnio na 100 mężczyzna w regionie przypada 107 kobiet. Jest to przede wszystkim
związane z krótszym średnim trwaniem życia mężczyzn. W 2010 r. w regionie mężczyźni żyli
średnio 37,4 lat, a kobiety 41,4. Prognozowane dalsze trwanie życia dla kobiet w regionie wynosi
79,7 lat, a dla mężczyzn 71,6 lat (dla porównania dla Polski te wskaźniki wynoszą odpowiednio
(80,6 i 72,1).
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Rysunek 5 Piramida wieku i płci ludności Polski w 2010 r. (os.)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Rysunek 6 Piramida wieku i płci ludności województwa śląskiego w 2010 r. (os.)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.
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Także pod względem umieralności niemowląt województwo wypada jako jedno z gorszych
w kraju. Wskaźnik ten dla regionu wynosi 5,7‰, a tymczasem dla całego kraju wynosi on 5,0‰.
Tabela 1 Dane demograficzne dotyczące urodzeń i zgonów w województwie śląskim na tle
kraju w 2010 r.
Wyszczególnienie
Województwo śląskie
Polska
Urodzenia żywe na 1.000
10,3
10,8
ludności (osoba)
Zgony ogółem na 1.000
10,3
9,9
ludności (osoba)
Zgony niemowląt na 1.000
5,7
5,0
urodzeń żywych
opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.
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OCHRONA ZDROWIA2
W 2009 r. w Polsce istniało 754 szpitali ogólnych, w tym 228 szpitali niepublicznych
(tj. 30% ogółu). Łączna liczba łóżek w szpitalach ogółem wynosiła 183 040 łóżka. Największy
odsetek szpitali 14% występował w województwie śląskim. Stacjonarną opiekę zdrowotną
tworzy w województwie śląskim 107 szpitali ogólnych z czego 29 to szpitale niepubliczne (stan
na 2009r.) o łącznej liczbie 26 624 łóżek. W województwie śląskim jest 5 szpitali
psychiatrycznych o łącznej liczbie łóżek 2403 oraz 28 zakładów opiekuńczo-leczniczych,
24 zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i 4 hospicja o łącznej liczbie 658 łóżek (dane BDL).
Region posiada również dobrze rozbudowaną infrastrukturę szpitalnych oddziałów
specjalistycznych. Liczba łóżek przypadających na 10 tys. mieszkańców w większości oddziałów
specjalistycznych kształtuje się powyżej średniej krajowej. Dostępność do usług medycznych
kształtuje się następująco: na jednego lekarza w województwie śląskim przypadają 446 osoby
(kraj 483 os.), lekarza dentystę 3 155 osób (kraj 3 220 os.), pielęgniarkę 179 osoby (kraj 205 os.),
położną
1 719
(kraj
1735
os.).
Na
10
tys.
ludności
przypada
w województwie 22,4 lekarzy (kraj 20,7 lekarzy) oraz 56 pielęgniarek (kraj 48,7 pielęgniarek).
Ponadto w województwie śląskim istnieje ogółem 2 437 placówek ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej (stan w dniu 31.12.2010r.), w tym 239 publicznych i 2 198 niepublicznych.
Województwo śląskie posiada 229 (przychodne, ośrodki zdrowia, poradnie) placówki podległe
samorządowi terytorialnemu.
Tabela 2 Kadry medyczne województwa śląskiego na tle Polski w 2009 r.
Wyszczególnienie
Województwo śląskie
Polska
Liczba osób przypadających
446
483
na 1 lekarza
Liczba osób przypadających
3 155
3 220
na 1 lekarza dentystę
Liczba osób przypadających
179
205
na 1 pielęgniarkę
Liczba osób przypadających
1 719
1 735
na 1 położną
Liczba lekarzy
przypadających na 10 tys.
22,4
20,7
ludności
Liczba pielęgniarek
przypadających na 10 tys.
56
48,7
ludności
Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL i Rocznika
Statystycznego Województwa Śląskiego.

Jeśli chodzi o zróżnicowanie subregionalne, to dominuje subregion środkowy, w którym znajdują
się 74 szpitale, 1498 zakładów opieki zdrowotnej i 358 praktyk lekarskich. Jest to uzasadnione
największym zagęszczeniem ludności na tym terenie. Na drugim miejscu jest subregion
południowy z 20 szpitalami, 353 zakładami opieki zdrowotnej i 158 praktykami lekarskimi
(„Województwo Śląskie Podregiony, Powiaty, Gminy 2010”).
Analiza danych o zatrudnieniu w służbie zdrowia wskazuje na występowanie braków
kadrowych. Najwięcej lekarzy brakuje w specjalnościach: anestezjologia i intensywna terapia,
chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, pediatria.

2

Dane za 2009 r.
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Liczba zgonów niemowląt jest bardzo wysoka w stosunku do innych województw. Wskaźnik
zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wynosi 7,2‰ i jest najwyższy w kraju.
Niekorzystny wymiar tego miernika uwidacznia się porównując go z wskaźnikiem wyliczonym
dla całej Polski – 5,6‰. Niekorzystny obraz regionu odsłaniają także wskaźniki zgonów
spowodowanych nowotworami i chorobami układu krążenia. W przypadku nowotworów miernik
zgonów spowodowanych tą chorobą liczonych na 100 tys. ludności wynosi 271,9 i jest wyższy
tylko w dwóch województwach. Wskaźnik zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
jest również wysoki - wynosi 469,1 i wyższy jest tylko w pięciu województwach (obliczenia
własne na podst. danych BDL za 2009 r.).
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KULTURA3
Infrastruktura kulturalna
Województwo śląskie jest ważnym ośrodkiem kultury w Polsce. Wyrazem tego jest bogata
i zróżnicowana baza instytucji i organizacji kulturalnych. Duża ilość i różnorodność imprez
i wydarzeń w województwie (od instytucji i imprez najbardziej masowych do wydarzeń
o charakterze ekskluzywnym i selektywnym) pozwala na uczestnictwo w kulturze szerokiej
i zróżnicowanej publiczności. Jednocześnie województwo charakteryzuje się znacznym
zróżnicowaniem terytorialnym i demograficznym, a także nierównomiernym rozmieszczeniem
profesjonalnych instytucji kultury – zakres oferty kulturalnej jest szczególnie bogaty
w subregionie środkowym województwa oraz w dużych ośrodkach miejskich.
Na infrastrukturę kulturalną województwa śląskiego składają się:
1) Teatry i instytucje muzyczne
Województwo śląskie to znaczący ośrodek teatralny i muzyczny, w którym w 2009 roku
funkcjonowało 20 teatrów i instytucji muzycznych, posiadających łącznie 8 700 miejsc na
widowni. To 12% miejsc w skali całego kraju. W ujętych instytucjach w 2009 roku odbyło się
6 708 przedstawień i koncertów, które obejrzało 1 659 886 widzów.
2) Kina
W województwie śląskim w 2009 roku znajdowały się 52 kina stałe, w których znajdowało się
170 sal, które mogły pomieścić 37 281 widzów, co stanowi 15% miejsc w skali całego kraju.
W omawianym roku kina wyświetliły w sumie 299 372 seanse, w tym 52 355 seansów filmów
produkcji polskiej. Seanse te zgromadziły 5 716 174 widzów (w tym 1 140 125 na filmach
produkcji polskiej), co stanowi 14,67% widzów kin w Polsce.
3) Muzea
W województwie śląskim w 2009 roku działało 60 muzeów wraz z oddziałami, co stanowi
7,75% instytucji tego typu na tle kraju. W 2009 roku muzea na terenie naszego województwa
odwiedziło 1 090 820 osób, co stanowi 5,28% zwiedzających muzea w Polsce.
4) Galerie
W 2009 roku w województwie śląskim działało 36 galerii i salonów sztuki (tj. 10,40% w skali
kraju). Zorganizowały one w omawianym roku 443 wystawy oraz 462 ekspozycje, które w sumie
odwiedziło 403 786 zwiedzających, co stanowi 10,12% wszystkich zwiedzających obiekty tego
typu w Polsce.
5) Szkolnictwo artystyczne
Województwo śląskie jest jednym z największych w Polsce ośrodków naukowych
i akademickich. Szeroko rozwinięta oferta dydaktyczna obejmuje również szkoły artystyczne; ich
liczba oraz poziom to jedna z podstawowych przyczyn tak silnej pozycji środowisk muzycznych,
plastycznych i filmowych w Polsce. W roku 2009 działało 30 ponadgimnazjalnych szkół
artystycznych nie dających uprawnień zawodowych, do których uczęszczało 3 348 uczniów oraz
37 ponadgimnazjalnych szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe, do których
uczęszczało 3 738 uczniów. W sumie to 67 ponadgimnazjalnych szkół artystycznych, a więc
9,24% ogółu takich szkół w kraju. Edukację artystyczną na poziomie wyższym oferują dwie
państwowe wyższe szkoły artystyczne (studiowało na nich w roku 2009 łącznie 1 460 osób –
9,05% studentów tego typu szkół w kraju). Są to Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
3

Dane za rok 2010 i 2009
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6) Biblioteki
Województwo śląskie charakteryzuje się jedną z najwyższych liczb bibliotek w kraju. Znajduje
się tu 813 bibliotek i filii, co stanowi 9,72% ogółu placówek bibliotecznych
w kraju. Biblioteki województwa posiadają księgozbiór liczący 16 898 408 woluminów, co
stanowi 12,59% w skali kraju. W 2009 roku 904 055 czytelników (liczba ta stanowi
13,79% ogółu czytelników w kraju) wypożyczyło 17 899 533 woluminów.
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EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE4
Edukacja
W województwie śląskim w roku szkolnym 2009/2010 działało 3651 szkół - szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i policealne (uwzględniając szkoły specjalne, szkoły
specjalne przysposabiające do pracy i szkoły dla dorosłych), co stanowiło ponad 10% ogółu
szkół w Polsce. Największy odsetek stanowiły szkoły podstawowe (1255), następnie gimnazja
(774), licea profilowane wraz z zasadniczymi szkołami zawodowymi, technikami i szkołami
specjalnymi przysposabiającymi do pracy (690) oraz licea ogólnokształcące (531). Najmniejszą
liczbę szkół w 2009/2010 stanowiły szkoły policealne (401). W porównaniu do roku szkolnego
2008/2009 spadła liczba szkół policealnych (o 28 szkół), liceów profilowanych (o 26 szkół),
a także techników uzupełniających (o 16 szkół) i gimnazjów (o 3 szkoły). Minimalnie wzrosła
natomiast liczba szkół podstawowych (o 2) i szkół specjalnych przysposabiających do pracy
(o 1).
Rysunek 7 Udział poszczególnych rodzajów szkół w rozbiciu na subregiony województwa
śląskiego w 2009 r. (%)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL.

Wychowaniem przedszkolnym w analizowanym okresie objętych było 122 115 dzieci, w tym
w przedszkolach 110 869 (wzrost o prawie 7% w porównaniu z rokiem szkolnym 2008/2009).
Około 79% dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym pochodziło z miast, natomiast 21%
dzieci z terenów wiejskich.
We wszystkich typach szkół województwa śląskiego w roku szkolnym 2009/2010 kształcono
635 752 uczniów, co stanowiło ponad 11% wszystkich uczniów w Polsce. Największy odsetek
stanowili uczniowie szkół podstawowych – ponad 38 %, ponad 23% uczniowie gimnazjów,
4

Dane z rok szkolny 2009/2010 oraz w przypadku szkolnictwa wyższego za rok 2010
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ponad 17% uczniowie liceów profilowanych, techników i zasadniczych szkół zawodowych,
prawie 15% stanowili uczniowie liceów ogólnokształcących. Najmniejszy odsetek uczniów
(niewiele ponad 6%) kształcił się w szkołach policealnych. Odsetek uczniów w poszczególnych
typach szkół utrzymuje się w większości na tym samym poziomie co w roku szkolnym
2008/2009, widoczny spadek (o 1%) wystąpił w grupie uczniów szkół policealnych.
Z roku na rok zauważalny jest spadek liczby uczniów szkół wszystkich typów. Tendencja ta
związana jest z niżem demograficznym. Wyjątkiem są licea ogólnokształcące dla dorosłych,
w których odnotowuje się znaczny wzrost uczących się osób.
Rysunek 8 Uczniowie szkół w województwie śląskim w latach szkolnych 2006/2007 – 2009 2010 (os.)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. publikacji GUS
„Oświata i wychowanie w roku szkolnym (…)”.

Analiza liczby uczniów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i szkół
policealnych w latach 2005-2010 wykazuje powolny lecz systematyczny spadek liczby uczniów
liceów ogólnokształcących i znaczny spadek uczniów liceów profilowanych. Liczba uczniów
wybierających naukę w szkołach zawodowych pozostaje na podobnym poziomie, liczba osób
wybierających kształcenie w szkołach policealnych po znacznym wzroście w roku szkolnym
2008/2009 ponownie spadła w roku szkolnym 2009/2010.
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Rysunek 9 Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w województwie śląskim
w latach szkolnych 2005/2006 – 2009 -2010 (tys. os.)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
„Oświata i wychowanie w roku szkolnym (…)”.

2009/2010

na podst. publikacji GUS

W omawianym okresie na rynek pracy, bądź w ramy szkolnictwa wyższego weszło najwięcej
absolwentów liceów ogólnokształcących. Kolejną grupę stanowili absolwenci techników,
a następnie szkół policealnych. Mniejszą grupę na rynku pracy stanowili natomiast absolwenci
zasadniczych szkół zawodowych oraz liceów profilowanych.
Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest znaczny spadek absolwentów liceów profilowanych
i szkół policealnych. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących oraz zasadniczych szkół
zawodowych pozostaje na podobnym poziomie, natomiast systematycznie wzrasta liczba
absolwentów techników.
Rysunek 10 Absolwenci poszczególnych typów szkół w województwie śląskim w latach
szkolnych 2005/2006 – 2009 -2010 (tys. os.)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. publikacji GUS
„Oświata i wychowanie w roku szkolnym (…)”.
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W roku szkolnym 2009/2010 w województwie śląskim działały 3 kolegia nauczycielskie,
11 nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz 3 kolegia pracowników służb społecznych, co
stanowi ponad 16% wszystkich tego typu placówek w Polsce.
Szkoły w województwie śląskim cechują się stosunkowo wysokim stopniem komputeryzacji
oraz wysokim wskaźnikiem dostępu do Internetu. Z roku na rok rośnie liczba szkół
wyposażonych w sprzęt komputerowy podłączony do Internetu i udostępniających go uczniom
w nowoczesnych pracowniach komputerowych. W 2009 r. dostęp do Internetu posiadało prawie
94% szkół podstawowych i prawie 87% gimnazjów, dzięki czemu już w pierwszych etapach
edukacji uczniowie mogli zapoznawać się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi
i czerpać wiedzę z różnych źródeł. Najgorzej pod tym względem wypadają zasadnicze szkoły
zawodowe (nieco ponad 28% z nich ma dostęp do Internetu) oraz licea profilowane (37%).
Rysunek 11 Udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów
z dostępem do Internetu w województwie śląskim w latach 2006-2009 (%)

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Pod względem liczby uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczonego do użytku uczniów województwo śląskie we wszystkich typach szkół plasuje się
powyżej średniej krajowej. Zauważa się jednak na przestrzeni ostatnich lat generalną tendencję
zmniejszania się liczby uczniów przypadających na 1 komputer. Jest to wynikiem zarówno
spadku liczby uczniów jak również zakupu nowego sprzętu w szkołach. Najgorsza sytuacja
występuje w szkoła zasadniczych zawodowych (18,74 ucznia/komputer) oraz w szkołach
podstawowych – tutaj na 1 komputer przypada 14,86 ucznia (najgorszy wynik wśród wszystkich
województw w Polsce).
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Rysunek 12 Uczniowie przypadający na 1 komputer przeznaczony do użytku uczniów
z dostępem do Internetu w województwie śląskim w latach 2006-2009

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Szkolnictwo wyższe
Województwo śląskie jest jednym z największych w kraju ośrodków akademickich i naukowych.
Zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznego jej wykorzystania w 2010 r. oferowało 45 szkół
wyższych (Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, 4 wyższe szkoły techniczne,
14 wyższych szkół ekonomicznych, 2 wyższe szkoły pedagogiczne, akademia wychowania
fizycznego, 2 wyższe szkoły artystyczne, wyższa szkoła teologiczna i 19 innych szkół wyższych)
oraz 39 jednostek zamiejscowych, stanowiących łącznie ponad 11% wszystkich szkół wyższych
w Polsce. Stawia to województwo śląskie na drugim miejscu w kraju pod względem liczby szkół
wyższych (zaraz po województwie mazowieckim - prawie 18%, a przed województwem
wielkopolskim - 9%).
W 2010 roku na śląskich uczelniach studiowało 181 346 studentów, którzy stanowili 10%
wszystkich studentów w kraju, dzięki czemu województwo śląskie znajdowało się na trzecim
miejscu w kraju pod względem liczby studentów (po województwach: mazowieckim
i małopolskim, a przed dolnośląskim i wielkopolskim). Zauważalny jest spadek liczby
studentów. Tendencja ta dotyczy całego kraju i powiązana jest z niżem demograficznym.
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Rysunek 13 Liczba studentów w województwie śląskim w latach 2001-2010 (os.)

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Ponad 67% studentów wiedzę i umiejętności zdobywało na publicznych uczelniach, natomiast
ponad 33% studentów na uczelniach niepublicznych. W trybie stacjonarnym studiowało ponad
47% studentów, natomiast w trybie niestacjonarnym 53% studentów. Struktura studentów ze
względu na płeć wszystkich typów szkół wyższych w województwie śląskim w 2010 r.
prezentowała się następująco: prawie 59% stanowiły kobiety, a 41% mężczyźni. Natomiast
w wyższych szkołach technicznych kobiety stanowiły w opisywanym okresie 37% studentów
(w porównaniu do roku 2008 nastąpił wzrost o 6%).
Największą popularnością cieszyły się, podobnie jak w latach poprzednich, wyższe szkoły
ekonomiczne kształcące niemal 30% wszystkich studentów w województwie śląskim. Ponad
28% studentów studiowało w wyższych szkołach technicznych, a 18% studentów zdobywało
wiedzę na uniwersytecie.
Na rynek pracy w 2010 roku weszło 48 783 absolwentów szkół wyższych z województwa
śląskiego, stanowiących ponad 10% wszystkich absolwentów w kraju. Podobnie jak w latach
poprzednich do najliczniejszej grupy należeli absolwenci wyższych szkół ekonomicznych (35%),
kolejną grupą byli absolwenci wyższych szkół technicznych (24%). Absolwenci uniwersytetów
stanowili 17%, wyższych szkół pedagogicznych 8%, uniwersytetu medycznego 4%, akademii
wychowania fizycznego 3%, wyższych szkół artystycznych 1%, wyższej szkoły rolniczej 0,02%,
wyższej szkoły teologicznej 0,06%, a pozostałych szkół wyższych (w tym państwowych
wyższych szkół zawodowych) 10%. Istotnym jest, iż odsetek absolwentów wyższych szkół
technicznych powoli, ale systematycznie wzrasta.
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Rysunek 14 Liczba absolwentów wyższych szkół technicznych w województwie śląskim
w latach 2001-2010 (os.)

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Zatrudnienie w szkolnictwie wyższym w 2010 roku znalazło 9 770 nauczycieli akademickich
(w tym 2128 profesorów, 86 docentów, 4609 adiunktów i 1026 asystentów), stanowiących 9,6%
kadry akademickiej w Polsce. Baza szkolnictwa wyższego najsilniej rozwinięta jest
w subregionie środkowym województwa śląskiego.
Rysunek 15 Baza szkolnictwa wyższego w subregionach województwa śląskiego w 2010r.
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

Liczba uczestników studiów podyplomowych na uczelniach śląskich w 2010 r. wynosiła 15 452
(w porównaniu do roku 2008 liczba ta wzrosła o prawie 3300 uczestników). Największą
popularnością cieszyły się studia podyplomowe oferowane przez wyższe szkoły ekonomiczne
(ponad 6000 studentów), uniwersytet (ponad 3000 studentów) oraz wyższe szkoły techniczne
(ponad 2000 studentów).
W 2010 roku na uczelniach wyższych w województwie śląskim naukę, na studiach trzeciego
stopnia, kontynuowało 3202 uczestników studiów doktoranckich (w porównaniu do roku 2008
liczba ta wzrosła o 500 uczestników). Stanowili oni 8,7% wszystkich uczestników studiów
doktoranckich w kraju.

20

Rysunek 16 Uczestnicy studiów doktoranckich w województwie śląskim w latach 2001-2010
(os.)

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.
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DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA, W TYM INNOWACJE5
W 2010 roku miały miejsce następujące wydarzenia związane z działalnością B+R
i innowacjami:
Roboty Medyczne 2010/Medical Robots 2010
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi po raz ósmy zorganizowała
konferencję poświęconą robotom medycznym z udziałem naukowców, projektantów,
konstruktorów oraz użytkowników związanych z robotyką ukierunkowaną na wsparcie
procesów leczenia lub opieki nad pacjentem.
Konferencja "Innowacyjny Śląsk" oraz konkurs Innowator Śląska 2009
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Górnośląskiej Agencji
Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Politechnika Śląska oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego zorganizowały kolejną edycję konkursu na najbardziej innowacyjne
śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego.
Konkurs Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczorozwojowego, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowywaniu lub wdrażaniu
innowacyjnych rozwiązań technologicznych, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych,
usługowych, opracowaniu własnych technologii bądź udoskonaleniu zakupionej technologii.
Konkurs ma na celu promocję innowacyjności, wspieranie rozwoju firm i instytucji poprzez
promowanie nowych rozwiązań, poprawę wizerunku regionu i jego przedsiębiorców poprzez
promocję dobrych przykładów, zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań
technologicznych, wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, czy
podejmowania szkoleń w tym zakresie.
Ostatnia edycja konkursu została zorganizowana przez Enterprise Europe Network już po raz
drugi. Był skierowany do firm i instytucji regionu, które mogą poszczycić się sukcesami
w opracowywaniu własnych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych,
marketingowych, organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii. Podczas konferencji
„Innowacyjny Śląsk” Euro-Centrum otrzymało główną nagrodę konkursu Innowator Śląska 2009
za inwestycję budynku energooszczędnego. Grupa Euro-Centrum zwyciężyła w kategorii małe
przedsiębiorstwo. Spośród mikroprzedsiębiorstw wygrał projekt opakowania z folii
biodegradowalnej (Bioerg SA), a instytucji naukowo-badawczych – Ośrodek B+R Maszyn
Elektrycznych KOMEL za nowy model silnika do samochodu elektrycznego. Konkurs jest
organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Rektora Politechniki
Śląskiej.
Międzynarodowa konferencja „Polityka wsparcia klastrów i sieci współpracy”
Konferencja odbyła się 19 listopada 2010 r. (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego) i zorganizowana została w ramach drugiej edycji projektu systemowego Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pn.
„Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Śląskiego”.
IV Festiwal Mechatroniki
18 października 2010 r. w gmachu Sejmu Śląskiego odbył się IV Festiwal Mechatroniki
połączony z finałem II Olimpiady Mechatroniki.
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Dzień Nauki i Przemysłu w Technoparku
21 października 2010 r. w siedzibie Parku Naukowo - Technologicznego "TECHNOPARK
GLIWICE" Sp. z o. o. przy współpracy z Politechniką Śląską została zorganizowana kolejna
edycja imprezy otwartej pod hasłem "Dzień Nauki i Przemysłu". Ideą "Dnia Nauki i Przemysłu"
jest prezentacja innowacyjnych firm, jednostek naukowych, a także jednostek rozwojowo badawczych oraz ich osiągnięć. Ponadto projekt ma przyczynić się do propagowania innowacji
technologicznych i naukowych, a także do wzrostu zainteresowania mieszkańców Gliwic
działaniami uczelni oraz rozwojem przedsiębiorczości na terenie województwa śląskiego.
Piąta, jubileuszowa edycja konkursu Śląska Rzecz
21 maja 2010 r. w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie rozstrzygnięto
jubileuszową, piątą edycję konkursu „Śląska Rzecz", którego celem jest promocja firm
z województwa śląskiego w Polsce i poza granicami kraju. Nagrody „Śląskiej Rzeczy" odebrały
firma Mount ze Świętochłowic, bytomska CSW Kronika i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Społecznej „Być Razem" z Cieszyna. Zgodnie z regulaminem, do konkursu mogły być zgłaszane
realizacje, które zostały wdrożone do produkcji w 2009 r. oraz odznaczają się innowacyjnością
i ciekawym designem. 26 kwietnia 2010r. w Cieszynie jury konkursu „Śląska Rzecz" złożone
zarówno z osób zawodowo zajmujących się wzornictwem, jak i przedstawicieli środowiska
biznesu, wybrało zwycięzców w kategoriach „produkt" oraz „projekt graficzny" i nominowało
produkty i projekty do pokonkursowej wystawy. Z uwagi na wyjątkową wartość jednego ze
zgłoszonych projektów, jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną.
INTARG KATOWICE 2010
Regionalne Centrum Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
w Katowicach zorganizowało V Ogólnopolskie Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych
INTARG - KATOWICE 2010, odbywające się pod hasłem "Wiedza i innowacje najlepszym
kapitałem dla biznesu". Targi odbyły się w dniach 16-18 kwietnia 2010 r. w pawilonie nr 3
Międzynarodowych Targów Katowickich w Katowicach.
BioMedTech Silesia 2010
Organizatorzy corocznej międzynarodowej konferencji naukowej „BioMedTech Silesia 2010",
zorganizowali w marcu 2010 r. kolejną siódmą jej edycję poświęconą postępom bioinżynierii
i biotechnologii medycznej. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz przegląd dorobku
i potencjału badawczego zespołów akademickich oraz innych ośrodków badawczowdrożeniowych w kraju, które zajmują się tematyką bioinżynierii i biotechnologii medycznej.
Konferencja skierowana jest dla młodzieży, studentów, doktorantów, przedstawicieli nauki
i techniki, świata medycznego oraz przedsiębiorców. Nowością w 2009 r. było poszerzenie grupy
uczestników konferencji o słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którzy niejednokrotnie
obdarzeni są oryginalnym spojrzeniem na problematykę zdrowia, medycyny i techniki, tworzą
ciekawe świata grono hobbystów. Konferencja BioMedTech składa się z czterech sesji: Senior,
Doktor, Junior oraz sesji międzynarodowej.
Konferencja organizowana jest przez sieć Centrów Doskonałości, złożoną ze znanych i uznanych
w naszym regionie instytucji naukowych: Centrum Doskonałości Polimery 2000+, Centrum
Doskonałości Działu Badawczego COI (Centrum Onkologii w Gliwicach), Centrum
Doskonałości Badań i Nauczania Biologii Molekularnej Macierzy i Nanotechnologii (Śląski
Uniwersytet Medyczny), Centrum Doskonałości STIMCARD (Instytut Techniki i Aparatury
Medycznej) oraz Centrum Doskonałości ProCordis, którego koordynatorem jest Fundacja
Rozwoju Kardiochirurgii. Dyrektorzy tych centrów tworzą Radę Konferencji, która spośród
nadesłanych prac wyłoni referaty dopuszczone do prezentacji. Autorzy najlepszych prac
w kategorii młodzieżowej, nagrodzeni zostali indeksem na studia dzienne I stopnia na kierunku
Inżynieria Biomedyczna w AGH, nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Urząd Miasta
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Zabrze oraz statuetkami przygotowanymi przez uczniów zabrzańskiego liceum plastycznego.
Ponadto, główną nagrodą dla uczestników wszystkich sesji była możliwość prezentacji własnej
pracy na zakończenie konferencji - w sesji międzynarodowej.
Europejski Kongres Gospodarczy 2010
Zorganizowany w dniach 31.05-2.06.2010 r. w Katowicach był ważnym wydarzeniem dla
środowiska biznesowego i proinnowacyjnego kraju oraz regionu.
Podstawowe dane statystyczne dotyczące rozwoju działalności B+R w regionie zostały
przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 3 Podstawowe dane dotyczące działalności B+R oraz innowacyjnej przedsiębiorstw
w województwie śląskim na tle kraju w 2009 r.
Wyszczególnienie
Województwo Polska
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową B+R (GERD)
ceny bieżące w 2009 r.:
131,1
202,1
na 1 mieszkańca w zł
0,36
0,60
relacja GERD/PKB (w %)
Pracownicy naukowo-badawczy zatrudnieni w działalności
badawczej i rozwojowej na 1.000 aktywnych zawodowo
2,9
3,5
Przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na
16,9
14,4
działalność innowacyjną w % ogółu przedsiębiorstw
Nakłady na B+R (mln zł)
ogółem
956,5
9069,97
489,96
2584,7
w sektorze przedsiębiorstw
248,6
3112
w sektorze rządowym
217,89
3361,77
w sektorze szkolnictwa wyższego
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach
wg źródeł finansowania działalności innowacyjnej (mln. zł)
środki własne
3018,6
15503,2
24,0
251,1
środki budżetowe
53,8
723,5
środki pozyskane z zagranicy
381,6
5820,7
kredyty bankowe
Źródło: GUS.
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SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE6
Ogólna sytuacja w obszarze społeczeństwa informacyjnego rozpatrywana jest w odniesieniu do
poszczególnych pól strategicznych określonych w „Strategii Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015" (uchwała nr III/37/2/2009 z dnia 29
kwietnia 2009r.) Określone w niej pola strategiczne to: kapitał ludzki, infrastruktura, usługi
i treści, gospodarka, zarządzanie.
Kapitał ludzki
W kontekście kapitału ludzkiego warto podkreślić, iż proces zdobywania wiedzy i umiejętności
w społeczeństwie informacyjnym ma charakter ciągły i nie jest określony jakąkolwiek granicą
wiekową. Synergia odpowiednio wysokiego poziomu świadomości co do potencjału
nowoczesnych technologii oraz kompetencji w obszarze ich wykorzystania zabezpiecza przed
pewnego rodzaju dychotomią, w której mieszkańcy regionu wiedzą jak korzystać z technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ale nie wiedzą lub wiedzą w jakim celu, ale nie wiedzą
w jaki sposób. Prawie 54% badanych kilka razy w tygodniu wykorzystuje Internet w celach
edukacyjnych, 18% robi to raz w miesiącu, 17% codziennie, a 8% okazjonalnie. Jednocześnie
76% ankietowanych wykorzystuje w procesie edukacji materiały przesyłane na skrzynkę
e-mailową; 33% korzysta z kursów multimedialnych na nośnikach cyfrowych, a 26%
wykorzystuje platformy e-learningowe do szeroko rozumianego dokształcania (Raport
Ewaluacyjno - Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa
Śląskiego do roku 2015 za okres roczny X.2009-X.2010)
Infrastruktura
W obszarze infrastruktury należy podkreślić, że ograniczony ze względów technicznych lub
ekonomicznych dostęp do "infostruktury" grozi tzw. wykluczeniem cyfrowym, a zjawisko to
wciąż potencjalnie dotyczy wielu obszarów w województwie śląskim. Śląskie Centrum
Społeczeństwa Informacyjnego w celu odpowiedzi na pytanie o aktualną sytuację w zakresie
pola strategicznego Infrastruktura zleciło wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury
szerokopasmowej w woj. śląskim. Zidentyfikowano wstępnie obszary, gdzie zauważalny jest
trwały deficyt infrastruktury sieciowej lub takie, gdzie dotychczasowy brak konkurencji nie
zaowocował pojawieniem się przystępnych ofert usług. Geograficznie są one zlokalizowane na
północy i na południu od aglomeracji śląskiej. Jednocześnie należy podkreślić fakt, iż wskazana
inwentaryzacja dotyczy granicznego poziomu świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do
Internetu dla użytkownika końcowego na poziomie 2 Mbit/s oraz została wykonana w skali
makro z dokładnością co do miejscowości pod potrzeby województwa śląskiego. Rosnące
potrzeby oraz świadomość użytkowników końcowych determinują konieczność inwentaryzacji
w skali mikro (do poziomu budynków) z badaniem jakości dostarczanych usług (oferta dostępu o
wysokich przepływnościach niekoniecznie może oznaczać, że parametry usługi są dostępne dla
użytkowników końcowych (Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie
Śląskim - SRSS).
W ramach przygotowań do realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej oraz
analizy aktualnego stanu infrastruktury szerokopasmowej, przeprowadzono w 2010r. aktualizację
inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie. Dokonano klasyfikacji
miejscowości województwa śląskiego w oparciu o algorytm uwzględniający dane zebrane
w procesie inwentaryzacji i przypisano poszczególne miejscowości do określonej kategorii
obszarów białych (B), szarych (S) i czarnych (C) oraz zmniejszono gradient weryfikacji do
poziomu sołectwa lub dzielnicy. Podstawowym celem tej analizy jest zidentyfikowanie obszarów
białych, szarych i czarnych w odniesieniu do usług tradycyjnego broadbandu oraz sieci nowej
generacji (NGN/NGA). Obszary BSC definiowane są następująco (Szczegółowa koncepcja
6
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realizacji „Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej”. Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji
inwentaryzacji do celów konsultacji):
• obszary „białe” (B): całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów
dystrybucyjnych), niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu
do Internetu na założonym poziomie, a także brak przedsiębiorców telekomunikacyjnych
świadczących takie usługi;
• obszary „szare” (S): istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego
operatora telekomunikacyjnego (zazwyczaj operatora „zasiedziałego”), co oznacza
istnienie punktów dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie i brak
konkurencji na poziomie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej; w poszczególnych
miejscowościach usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane przez
jednego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego albo przez kilku przedsiębiorców,
korzystających jednak z usług hurtowych tego samego Operatora Infrastruktury
szkieletowo-dystrybucyjnej;
• obszary „czarne” (C): istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej
dwóch operatorów telekomunikacyjnych, umożliwiająca zapewnienie podaży usług
szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie (istnieją tam zatem co
najmniej dwa punkty dystrybucyjne rożnych operatorów), a usługi szerokopasmowego.
Zakłada się, iż realizacja projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa umożliwi optymalny
rozwój usług telekomunikacyjnych, co w konsekwencji ograniczy nie tylko bariery techniczne
ale również przeszkody ekonomiczne dostępu do odpowiedniej infostruktury (Raport...).
Usługi i treści
W obszarze pola strategicznego "usługi i treści" należy podkreślić, że posiadanie
nieograniczonego dostępu do odpowiedniej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej jest
warunkiem koniecznym rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie. Tym niemniej
do racjonalnego wykorzystania potencjału tej infrastruktury w ramach SI niezbędny jest
elastyczny zestaw usług i treści cyfrowych (tzw. content) na miarę potrzeb społeczeństwa
sieciowego. Ponad 40% ankietowanych gospodarstw domowych z woj. śląskiego posiadających
dostęp do sieci internetowej nie wie o istnieniu usług elektronicznych w podstawowych
obszarach codziennej aktywności; 18% stwierdza, że takich usług po prostu nie ma; 8,5% nie
potrafi z nich skorzystać; 5% wskazuje na brak warunków technologicznych uniemożliwiających
skorzystanie z usług elektronicznych, a 5% na ograniczenia finansowe. Wśród podstawowych
obszarów aktywności rodzących sytuacje problemowe wyróżniono: kontakty osobiste z urzędami
administracji publicznej, dostęp do informacji o usługach medycznych, dostęp do fachowych
porad prawnych, dostęp do informacji turystycznej, dostęp do informacji o wydarzeniach
kulturalnych i rozrywkowych, kompleksowa obsługa usług bankowych i innych usług
finansowych (np.: ubezpieczenia, inwestycje), dostęp do szkoleń zawodowych i innych
podnoszących kwalifikacje, dostęp do informacji o szkoleniach zawodowych i innych
podnoszących kwalifikacje, świadczenie usługi pracy poza firmą, dostęp do informacji
o komunikacji transportowej (ograniczenia w ruchu, brak informacji), dokonywanie zakupów,
kontakty interpersonalne (np. nawiązywanie znajomości, więzi rodzinne), dostęp do informacji
o ofertach pracy, dostęp do informacji o fachowcach - np. hydraulik, korepetytor (Raport...).
Ankietowane gospodarstwa domowe z województwa śląskiego najczęściej (codziennie lub kilka
razy w tygodniu) wykorzystują Internet do komunikacji z innymi osobami (92%), rozrywki
(87%), edukacji (70%), bankowości elektronicznej (37%). Zakupy (4,6%), telepraca (6%) oraz
sprawy urzędowe (7%) to obszary aktywności w których Internet jest używany ze wskazanymi
procentowo wartościami codziennie lub kilka razy w tygodniu – więcej wskazań odnotowano dla
tych obszarów przy częstotliwości kilka razy w miesiącu – odpowiednio 28%, 3% i 17% (C.M.
Olszak, E. Ziemba, R. Żelazny, grant rektorski Kierunki rozwoju społeczeństwa i gospodarki
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wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Ujęcie metodyczne i aplikacyjne,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2008-2010).
Ankiety otrzymane od większości partnerów projektu SEKAP potwierdzają, że wśród barier
hamujących pełną obsługę procesu realizacji usługi drogą elektroniczną są zarówno przepisy
prawa uniemożliwiające lub utrudniające kompleksowe świadczenie usługi drogą elektroniczną
(72% wskazań), jak również ograniczenia leżące po stronie urzędu (technologiczne, finansowe,
kadrowe, mentalne, itp.) – 48% wskazań oraz ograniczenia leżące po stronie petenta (brak
świadomości istnienia usługi, nieumiejętność skorzystania, brak potrzeby skorzystania, brak
dostępu do sieci lub ograniczony dostęp, obawy związane z bezpieczeństwem przesyłanych
danych) – 78% wskazań (opracowanie własne na podstawie badania ankietowego partnerów
projektu SEKAP przeprowadzonego w związku z monitoringiem i ewaluacją projektu SEKAP).
Zarządzanie
Pole strategiczne zarządzanie zostało zidentyfikowane w kontekście wymagającego
wielopłaszczyznowego i wielopoziomowego podejmowania decyzji współczesnego modelu
rozwoju regionalnego (Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa
Śląskiego do roku 2015). Warunkiem powodzenia inicjatyw o kluczowym znaczeniu dla rozwoju
społeczeństwa informacyjnego jest aktywne i rzetelne zaangażowanie się władz województwa
w budowanie sieciowych, regionalnych międzysektorowych partnerstw na rzecz rozwoju SI.
Istnienie identyfikowalnego przez interesariuszy, kompetentnego i wyposażonego
w odpowiednie prerogatywy operacyjne podmiotu odpowiedzialnego za rozwój społeczeństwa
informacyjnego na poziomie całego województwa jest jednym z ważnych instytucjonalnych
uwarunkowań zrównoważonego rozwoju „nieświadomie wszechobecnego” SI. Taką rolę stara
się obecnie wypełniać Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI).
Główne przedsięwzięcia podejmowane w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w regionie (realizowane oraz przygotowywane do realizacji):
1) Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa,
2) System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP),
3) Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP),
4) Śląska Sieć Punktów Dostępu do Informacji (ŚSPI),
5) Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli – eDeN.
Ważniejsze wydarzenia
1) Otrzymanie dofinansowania na realizację projektu „Budowa Otwartego Regionalnego
Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”;
2) Opracowanie rekomendacji „Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na
poziomie regionalnym”;
3) Realizacja projektu „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej
Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP2” – prace
przygotowawcze do uruchomienia zadania na rozbudowę systemu SEKAP;
4) SEKAP został nagrodzony tytułem Lidera Innowacji oraz otrzymał Medal Intarg
Katowice 2010 jako wyróżnienie w V Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych
i Naukowych INTARG KATOWICE 2010;
5) Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI) na liście do dofinansowania w ramach
RPO WSL;
6) Podjęcie przez Sejmik Województwa uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2011-2012 na realizację
projektu pt. „Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli –
eDeN”;
7) Wydarzenia związane ze Śląską Regionalną Siecią Szkieletową (ŚRSS): m. in. przyjęcie
projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonywania przez
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Województwo Śląskie działalności w zakresie telekomunikacji, o której mowa w ustawie
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – jako zadania własnego
o charakterze użyteczności publicznej; wyrażenie zgody Śląskiemu Centrum
Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach na kontynuację zadań wynikających ze
„Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie Śląskim” (przyjętego
przez Zarząd Województwa uchwałą z dnia 20 sierpnia 2009 roku); aktualizacja
inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim, konsultacje społeczne
z jst i mieszkańcami oraz rozpoczęcie prac nad dokumentacją aplikacyjną;
8) Działania bieżące podejmowane w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 - spotkania Zespołu ds. Wdrażania
i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego oraz grup roboczych (e-usługi,
e-edukacja, e-zdrowie, systemy informacji przestrzennej, sieci szerokopasmowe) - prace
związane z wdrażaniem projektów oraz powstawaniem fiszek oraz koncepcji nowych
projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego.
9) Opracowanie pierwszego raportu od momentu uchwalenia Strategii Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, tj. Raportu
Monitoringowego Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa
Śląskiego do roku 2015 za okres roczny X.2009-X.2010.
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STRUKTURA PRZEMYSŁOWA REGIONU7
Struktura przemysłowa regionu
Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany
w strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa
i hutnictwa, branż do niedawna dominujących w gospodarce województwa, wzrasta pozycja
przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu
motoryzacyjnego (region jest największym w kraju producentem samochodów)
i spożywczego. Struktura przemysłu wykazuje wyraźne zróżnicowanie terytorialne.
Rysunek 17 Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących w województwie śląskim
w 2009r. (mln.zł)
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*dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9.
Źródło opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. „Województwo Śląskie
Podregiony, Powiaty, Gminy” US w Katowicach, Katowice 2010.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w województwie w 2009 r. wyniosła 157,0 mld zł*.
W porównaniu do 2000 r. wielkość ta wzrosła o 74,5 mld zł (w cenach bieżących), natomiast
w stosunku do 2008 r. wartość ta spadła o 7,0 mld zł. Najwyższy poziom produkcji sprzedanej
odnotowano w podregionach bielskim i katowickim, najniższy w bytomskim i częstochowskim.
Z kolei w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2009 r. wyniosła 33,8 mld zł (spadek o 3,3 mld zł
w stosunku do 2008 r.), a w przeliczeniu na 1 zatrudnionego – 333,8 mld zł (spadek o 38,6 mld zł
w stosunku do 2008 r.). Najwyższy poziom produkcji w przeliczeniu na 1 mieszkańca
występował w podregionach tyskim i bielskim a najniższy w bytomskim i rybnickim.
*Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2010, US, Katowice 2010.

7

Dane za rok 2009
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Rysunek 18 Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w cenach bieżących w
województwie śląskim w 2009r.

*dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9.
Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. „Województwo Śląskie
Podregiony, Powiaty, Gminy” US w Katowicach, Katowice 2010.

W produkcji sprzedanej przemysłu wyróżniono:
górnictwo i wydobywanie (21,0 mld zł. w 2009 r.)
przetwórstwo przemysłowe (120,3 mld zł. w 2009 r.)
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (11,6 mld zł. w 2009 r.)
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (4,2 mld zł.
w 2009 r.)
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Tabela 4 Produkcja sprzedana przemysłu wg rodzaju w województwie śląskim w 2009 r.
(%)
Rodzaj produkcji
Udział
produkcja pojazdów samochodowych

26,4%

górnictwo

13,4%

produkcja metali

10,1%

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

7,4%

produkcja wyrobów z metali

6,8%

produkcja artykułów spożywczych

5,8%

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Statystycznego Województwa Śląskiego 2010, US, Katowice 2010.

na podst. Rocznika

W okresie 2000 – 2008 wydobycie węgla kamiennego spadło w regionie z 95,1 mln ton do
74,6 mln ton. Rok 2009 nie przyniósł zmian tej tendencji, nastąpił bowiem (w porównaniu do
2008 roku) spadek wydobycia o 5,9 mln ton i w 2009 roku kształtuje się na poziomie 68,7 mln
ton (udział w produkcji krajowej – 88,0%). W tym samym czasie liczba pracujących w
górnictwie węgla kamiennego i brunatnego zmniejszyła się ze 160,8 tys. osób do 120 tys. osób.
Pomimo malejącej roli sektorów tradycyjnych województwo śląskie w dalszym ciągu (w 2009 r.)
miało bardzo wysoki udział w produkcji krajowej takich produktów jak:
węgiel kamienny – 88,0%,
koks i półkoks – 47,7%.
wyroby walcowane na gorąco – 51,2%, *
stal surowa –70,2%, *
* Informacje z Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej

Zmianom zachodzącym w wyżej wymienionych sektorach towarzyszył rozwój takich branż jak
(dane za 2009 r.):
przemysł samochodowy (samochody osobowe i dostawcze – 78 % produkcji krajowej),
artykuły spożywcze (np. makarony –26,1% produkcji krajowej, soki z owoców i warzyw
– 17,6%, wędliny i kiełbasy – 15,1%),
obuwie – 10,0%.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2010, US w Katowicach; Instytut Badania Rynku
Motoryzacyjnego SAMAR.

Mimo dużego kryzysu branży na całym świecie, w 2009 r. przemysł motoryzacyjny
w województwie dodatkowo powiększył swój udział w produkcji krajowej. Stało się to głównie
dzięki produkcji modelu Fiata Panda przez Fiat Auto Poland. Koncern ten dzięki zwiększeniu
produkcji o 22% w stosunku do roku 2008 stał się liderem produkcji krajowej z ponad 67%
udziałem w rynku. Drugi producent działający w regionie – Opel Polska – po nieudanym roku,
zmniejszył swój udział w rynku produkcji samochodów osobowych i dostawczych z 17% do
10%. Przemysł motoryzacyjny stał się bardzo ważnym sektorem dla gospodarki województwa.
Widoczne jest zwłaszcza w porównaniu z drugą ważną branżą w regionie – górnictwem. Wartość
produkcji sprzedanej górnictwa w 2009 r. wyniosła 21,0 mld zł przy przeciętnemu zatrudnieniu
120,8 tys. osób, natomiast wartość produkcji sprzedanej pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep – 41,4 mld zł, przy trzykrotnie niższym przeciętnym zatrudnieniu – 42,0 tys.
Wyrazem zachodzących w regionie przeobrażeń jest także wzrost liczby pracujących w sektorze
usług (usługi rynkowe i nierynkowe wg Urzędu Statystycznego w Katowicach). W 2000r.
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pracowało w nim ponad 50% wszystkich pracujących w regionie, a w 2009 r. – 56,9%.
Najbardziej rozwinięty sektor usług znajduje się w subregionie katowickim – 64 % wszystkich
pracujących. Po drugiej stronie znajdują się subregiony częstochowski oraz tyski, w których
sfera usług jest najsłabiej rozwinięta i oscyluje w granicach 40 % wszystkich pracujących.
Pomimo zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia, województwo nadal charakteryzuje się
najwyższym w kraju odsetkiem osób zatrudnionych w przemyśle i budownictwie, który na
koniec 2009 r. wynosił 43,9% ogólnej liczby pracujących.
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SEKTOR PRYWATNY 8
W ostatnich latach widoczne są wyraźne zmiany zachodzące zarówno w strukturze jak i roli
poszczególnych sektorów w gospodarce regionu. Polegają one przede wszystkim na stałym
wzroście znaczenia sektora prywatnego.
Spośród 430 578 zarejestrowanych w 2009r. w województwie śląskim podmiotów gospodarki
narodowej 96,2% stanowiły firmy reprezentujące sektor prywatny. W porównaniu do 2000r. ich
liczba wzrosła o ponad 45 tys.
Rysunek 19 Podmioty gospodarcze sektora prywatnego w województwie śląskim w latach
1995-2009 (szt.)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL.

Należy podkreślić, że najwięcej podmiotów gospodarki narodowej funkcjonuje w podregionach:
katowickim, bielskim i sosnowieckim, a najmniej w tyskim, bytomskim, gliwickim, rybnickim i
częstochowskim.

8

Dane za rok 2009

33

Rysunek 20 Podmioty gospodarki narodowej w województwie śląskim w 2009 r. (%)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL

W latach 2000 – 2009 nastąpił wyraźny wzrost udziału sektora prywatnego w produkcji
sprzedanej przemysłu – o 43,2%. Systematycznie zwiększa się również udział pracujących
w tym sektorze w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce narodowej – z 64,9% w 2000r. do
69,8% w 2009r. Wskaźnik ten wykazuje wyraźne zróżnicowanie w poszczególnych
subregionach. Najwyższy udział pracujących w sektorze prywatnym w ogólnej liczbie
pracujących notowany jest w podregionach: bielskim – 67,9%, częstochowskim – 66,5%,
sosnowieckim – 62,1%, tyskim – 60,0%, gliwickim – 52,7%, katowickim– 55,9%, a najmniejszy
w: rybnickim – 50,1% i bytomskim – 52,4%.
Wzrasta aktywność i nowoczesność sektora prywatnego o czym świadczy między innymi
wartość sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przemyśle dla rynku, których
produkcję uruchomiły firmy tego sektora w 2009 roku. Wyniosła ona 10,6 mld zł, co stanowi
90,8% całkowitej wartości tego typu produktów w regionie. Znaczące są również nakłady
zrealizowane przez wyżej wymieniony sektor na działalność innowacyjną w przemyśle.
W 2009r. kształtowały się one na poziomie 86.2% całkowitych nakładów tego typu.
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Tabela 5 Podmioty gospodarki narodowej w województwie śląskim na tle kraju w 2009 r.
Wyszczególnienie
Województwo
Polska
Podmioty gospodarki narodowej na 1.000 mieszkańców
(podmiot)
92,8
98,1
ogółem
22,5
24,3
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające
osobowości prawnej
70,2
73,8
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Firmy z udziałem kapitału zagranicznego na 10.000
11,6
17,6
mieszkańców (podmiot)
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw, GUS Warszawa 2010, Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego,
US w Katowicach, 2010.

Rysunek 21 Podmioty gospodarki narodowej w wartościach bezwzględnych i na 1 tys.
ludności na terenie Polski, województwa śląskiego i jego subregionów w 2009 r.

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Statystycznego Województw, GUS Warszawa 2010.

na podst. Rocznika

W ramach omawianego sektora przeważającą większość stanowią małe i średnie
przedsiębiorstwa, dla których częstym hamulcem rozwoju jest brak dostępu do kapitału,
a w związku z tym utrzymująca się, niekorzystna tendencja do finansowania rozwoju przede
wszystkim w oparciu o środki własne, co deklaruje około 90% tego typu firm. Biorąc pod uwagę
rolę i znaczenie małej i średniej przedsiębiorczości dla rozwoju całego regionu konieczne jest
podejmowanie różnorodnych działań wspierających rozwój tego sektora.
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W województwie śląskim funkcjonuje blisko 200 instytucji otoczenia biznesu, takich jak agencje
rozwoju regionalnego i lokalnego, izby: gospodarcze, przemysłowe, handlowe, cechy
rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, ośrodki doradcze i informacji
gospodarczej, a także stowarzyszenia gospodarcze. Region jest jednym z liderów pod względem
liczby funkcjonujących i nowopowstających parków przemysłowych i technologicznych.
W chwili obecnej na różnym etapie organizacyjnym funkcjonuje kilkanaście instytucji tego typu.
Do najważniejszych instytucji o zasięgu regionalnym należą:
Regionalna Izba Gospodarcza,
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
Śląska Izba Rolnicza,
Hutnicza Izba Przemysłowo - Handlowa,
Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa,
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA,
Fundusz Górnośląski SA.
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INWESTYCJE Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO9
Województwo Śląskie jest od 2005 roku liderem, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną (wg
raportu pt. „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski” przygotowanego
przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową). Raport dotyczy działalności przemysłowej,
usługowej oraz zaawansowanej technologicznie. Na to postrzeganie składają się czynniki takie
jak:
stan rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej,
dostępność pracowników,
aktywność w pozyskiwaniu inwestorów.
Tabela 6 Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województw w 2009r.

Źródło: opracowanie IBnGR, „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009”.

Województwo śląskie jest regionem przodującym wśród innych województw, jeśli chodzi
o atrakcyjność inwestycyjną, co powoduje napływ inwestycji zagranicznych. Kolejną grupę
tworzą dopiero województwa: mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie. W podziale na
podregiony także lokacje z województwa śląskiego uzyskują wysokie pozycje w skali kraju.
Tabela 7 Atrakcyjność inwestycyjna subregionów województwa śląskiego w 2009r. (lokaty)
Atrakcyjność
inwestycyjna
- przemysł

Atrakcyjność
inwestycyjna
- usługi

Podregion katowicki
1
3
(subregion środkowy)
Podregion rybnicki
2
x
(subregion zachodni)
Podregion bielski
11
11
(subregion południowy)
Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
„Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009”.
9

Atrakcyjność
inwestycyjna
- zaawansowane
technologie
7
x
10
na podst. na podst. IBnGR

Dane za rok 2009
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Poniższy rysunek prezentuje zestawienie wyników badań dokonanych w latach 2005-2009, które
potwierdzają najwyższą atrakcyjność inwestycyjną województwa na tle kraju.
Rysunek 22 Atrakcyjność województw – zestawienie wyników z lat 2005-2009

Źródło: opracowanie IBnGR, „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009”

W województwie śląskim obserwuje się duże zróżnicowanie branżowe firm. Duże firmy
uruchamiając swoje inwestycje, tworzą atrakcyjne środowisko dla kolejnych potencjalnych
inwestorów i ich kooperantów. Tym samym rośnie znaczenie MŚP w regionie, które mogą
w elastyczny sposób reagować na potrzeby rozwijających się i nowotworzonych rynków.
Inwestorzy doceniają potencjał regionu śląskiego, do którego bez wątpienia należy
modernizowana oraz nowobudowana sieć dróg szybkiego ruchu wyróżniająca region na mapie
komunikacyjnej Polski. Dzięki temu przedsiębiorstwa logistyczne mają doskonałe warunki do
lokowania swoich inwestycji na terenach KSSE. W województwie śląskim rozwija się przemysł
tradycyjny (metalurgia, wydobycie i przetwórstwo węgla kamiennego - coraz bardziej stawia się
na czyste technologie węglowe) oraz nowe sektory przemysłu (samochodowy – od kilku już lat;
branża przetwórstwa spożywczego, przemysł chemiczny, nowoczesne branże zaliczane do
wysokich technologii z dominacją przemysłu elektronicznego oraz maszyn biurowych
i komputerów). Województwo śląskie staje się coraz bardziej zorientowane na tworzenie centrów
badawczych i rozwojowych oraz na projekty centrów usług BPO (Business Process
Outsourcing). Sektor ten ma duży potencjał rozwojowy w województwie śląskim. Czynnikami,
na które inwestorzy zwracają uwagę przy wyborze lokalizacji BPO w Polsce jest dostęp do
kadry, koszty pracy, infrastruktura biznesowa, nieruchomości (dostępność powierzchni
biurowych), polityka władz lokalnych. Region wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, przede
wszystkim zapewniając duży dostęp do wysoko wykwalifikowanej, wykształconej
i kompetentnej kadry pracowniczej oraz dużą dostępność transportową. Również pod względem
powierzchni biurowych region oferuje coraz więcej interesujących inwestorów biur
odpowiedniej klasy. Duża koncentracja ludności na stosunkowo niewielkim obszarze (blisko 4,7
milionów osób) to ogromny potencjalny rynek zbytu.
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OBSZARY WIEJSKIE10
Rolnictwo i tereny wiejskie w województwie śląskim stanowią istotny element gospodarki. Na
terenach wiejskich województwa żyje ponad 1 milion osób, to jest ponad 21% mieszkańców
regionu i jest to około 6,8% ludności wiejskiej Polski. Od lat obserwuje się spadek powierzchni
użytków rolnych – obecnie wynosi ona 439 tys. ha, co stanowi około 36% powierzchni
województwa (dla kraju wskaźnik ten wynosi około 51%). Stosunkowo mały obszar użytków
rolnych przy wysokim zaludnieniu powoduje, że na statystycznego mieszkańca naszego
województwa przypada około 0,10 ha, podczas gdy w kraju wskaźnik ten wynosi 0,42 ha.
Większość użytków rolnych stanowią grunty orne - 73%, a udział użytków zielonych
zlokalizowanych głównie w rejonach górskich i podgórskich wynosi około 22%, co plasuje nasze
województwo w krajowej czołówce. W tej przestrzeni produkcyjnej funkcjonuje około 83,5 tys.
gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, z których to około 92 % to gospodarstwa
o powierzchni nie przekraczającej 5 ha. Natomiast gospodarstwa rolne, których powierzchnia
przekracza 50 ha stanowią zaledwie 0,7%. Utrzymuje się tendencja wzrostu powierzchni
gospodarstw rolnych powodowana dopłatami bezpośrednimi, przejściami rolników na renty
strukturalne i udziałem w programach rolnośrodowiskowych. Średnia wielkość gospodarstw
wynosi około 4,5 ha, co w konsekwencji sprawia, że rolnictwo województwa śląskiego należy do
najbardziej rozdrobnionych w kraju.
Największy obszar użytków rolnych posiada subregion północny (54% powierzchni), drugi pod
względem wielkości jest subregion zachodni (49% powierzchni). W pozostałych dwóch
subregionach: środkowym i południowym, udział powierzchni użytków rolnych do ogólnej
powierzchni jest podobny i wynosi nieco ponad 36%.
Warunki przyrodniczo-glebowe na obszarze województwa są bardzo zróżnicowane. Sprawiają
one, że najkorzystniejsze warunki dla produkcji roślinnej występują w subregionie zachodnim –
dobre gleby, długi okres wegetacji, możliwość uprawy bardziej wymagających gatunków roślin.
Prowadzona jest tam produkcja wysokotowarowa. Przeciętne warunki uprawy charakteryzują
subregion środkowy - zwłaszcza powiaty: mikołowski, tarnogórski, gliwicki i lubliniecki. Trudne
warunki przyrodniczo-glebowe występują w subregionie południowym, gdzie w znacznym
procencie występują słabe gleby, a także tereny górskie i podgórskie. Również w subregionie
północnym warunki uprawowe nie są najlepsze dla produkcji rolniczej. Występuje tu przewaga
gleb lekkich o niskiej klasie bonitacyjnej, a na terenach o glebach piaszczystych susze są
szczególnie dotkliwe.
W strukturze zasiewów od całego szeregu lat dominują uprawy zbożowe, ziemniaki i rośliny
pastewne. Mimo utrudnień w produkcji rolnej wynikających z uwarunkowań glebowoklimatycznych, a przede wszystkim z rozdrobnienia, w województwie obserwuje się wzrost
w podstawowych kierunkach produkcji rolniczej. Na uwagę zasługuje fakt, że województwo
śląskie jest znaczącym producentem warzyw. Warzywa gruntowe uprawiane są na powierzchni
około 3693 ha, a zbiory wyniosły ostatnio ponad 116 tys. ton i jest to znaczący udział naszych
producentów w produkcji krajowej. W produkcji zwierzęcej obsada bydła ogółem na 100 ha
użytków rolnych wzrosła w 2008 r. do 31,9, co wobec 35,6 sztuk średnio w kraju plasuje
województwo na 7 miejscu w kraju (poprzednio zajmowana pozycja to 9). Podobnie ma się
sytuacja w obsadzie krów – w województwie hodowane są 13,8 sztuki/100 ha przy średniej dla
Polski – 17,2, (9 pozycja w kraju). Również pogłowie trzody chlewnej wynoszące
80,1 sztuk/100 ha użytków rolnych przy średniej krajowej 95,5 sztuk/100 ha daje regionowi
7 miejsce w kraju, wyprzedzając podobne pod względem produkcyjnym województwa
małopolskie czy podkarpackie. Mówiąc o produkcji zwierzęcej należy podkreślić pozycję
10
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regionu w produkcji drobiarskiej. Drób kurzy w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych
w 2008 r. wyniósł 1408 sztuk. Lepszą obsadę ma tylko województwo wielkopolskie.
Województwo śląskie jest niekwestionowanym liderem w produkcji jajczarskiej. Obsada niosek
odnoszona do 100 ha wynosi 1000 sztuk (drugie w kolejności wielkopolskie to 835 sztuk przy
średniej krajowej wynoszącej 393). Produkcja towarowa mleka w ostatnim okresie
rozliczeniowym wyniosła 262,8 mln i jest to 2,2% produkcji krajowej, co stawia województwo
śląskie na 12 miejscu.
Jak wspomniano na wstępie tereny wiejskie w województwie śląskim są miejscem życia i pracy
ponad 1 miliona osób. Z tych też względów jednym z priorytetów strategii rozwoju obszarów
wiejskich jest podniesienie ich atrakcyjności i konkurencyjności jako przestrzeni inwestycyjnej
oraz turystycznej, jak też podniesienie poziomu cywilizacyjnego życia ludności wiejskiej.
Obecnie realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013
(cztery osie priorytetowe) oraz Program Operacyjny (PO) Ryby2007-2013 (Oś priorytetowa 4).
Programy te mają pomóc w rozwiązywaniu problemów strukturalnych polskiego rolnictwa oraz
prowadzonej gospodarki stawowej a także poprawić jakość życia na obszarach wiejskich. Łączy
to się ze wzmocnieniem potencjału ekonomicznego, restrukturyzacją i modernizacją zarówno
gospodarstw rolnych jak i prowadzących hodowlę ryb słodkowodnych. Wpłynie to również na
poprawę warunków do życia pod względem jakości środowiska, krajobrazu oraz infrastruktury
społecznej i technicznej, a także różnicowaniem działalności na obszarach wiejskich. Poprawia
się stan dróg na terenach wiejskich, które są sukcesywnie przez władze lokalne remontowane.
Pozyskiwanych jest również wiele środków finansowych na budowę nowych dróg lub ulepszanie
nawierzchni już istniejących.
Działania te przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne dla społeczności wiejskich. Poprawa
stanu infrastruktury technicznej umożliwia mieszkańcom wsi podejmowanie decyzji
o prowadzeniu innej niż rolnicza działalności gospodarczej, w tym o dynamicznym rozwoju
agroturystyki. Ten rodzaj działalności gospodarczej, jako dodatkowe źródło dochodów jest już
udziałem około 485 gospodarstw (współpracujące z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego). Należy
się spodziewać, że postępująca poprawa infrastruktury technicznej oraz zmiany prawa
budowlanego i gospodarki przestrzennej pozwolą na szybszy wzrost inwestycji produkcyjnych
tak związanych z produkcją rolniczą, jak też z innymi branżami.
Budowa i poprawa infrastruktury technicznej jest warunkiem podstawowym dla rozwoju terenów
wiejskich w sferze ekonomicznej, ale dbałość o infrastrukturę społeczną, przez co rozumie się
utrzymywanie bibliotek i punktów bibliotecznych, instytucji kultury, placówek edukacyjnych,
w tym przedszkoli, jest podstawą rozwoju społecznego. Elementem zasadniczym dalszego
rozwoju społecznego na obszarach wiejskich jest podnoszenie jakości oraz
poziomu
wykształcenia mieszkańców. Z dostępnych danych statystycznych wynika, że wśród osób
kierujących gospodarstwem rolnym około 6,9% legitymuje się wykształceniem wyższym,
a około 12% z nich posiada wykształcenie rolnicze. Wykształcenie średnie zawodowe oraz
ogólnokształcące posiada ponad 31% właścicieli gospodarstw, z których 15% to osoby
z wykształceniem rolniczym. Wykształcenie zasadnicze zawodowe jest udziałem blisko 41%
kierowników gospodarstw rolnych, z których 54 % ma przygotowanie rolnicze.
W województwie śląskim wzrósł odsetek właścicieli gospodarstw z cenzusem wyższej uczelni,
ale jednocześnie przeszło 72% kierowników nie posiada jakiegokolwiek przygotowania
rolniczego, a blisko 3 % pozostaje bez wykształcenia szkolnego. W tej sytuacji ważne jest aby
stwarzać mieszkańcom wsi warunki do podejmowania decyzji o podnoszeniu poziomu
wykształcenia, w tym coraz popularniejszego kształcenia na odległość z użyciem Internetu.
Istotnym faktem jest, że obszary wiejskie w regionie są nie tylko istotnym elementem rozwoju
strategicznego, ale dla wielu osób nową jakościowo przestrzenią życiową, o czym świadczy
utrzymujące się dodatnie saldo migracji z miast na tereny wiejskie.
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TURYSTYKA11
Województwo śląskie obejmuje swym zasięgiem jeden z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo
obszarów południowej Polski: Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Pogórze Śląskie oraz Beskid
Zachodni. Województwo śląskie oferuje ponad 39 tys. miejsc noclegowych. Bazę turystyczną
stanowi 473 obiektów zbiorowego zakwaterowania – obiekty hotelowe i pozostałe obiekty.
Najliczniejszą bazą turystyczną dysponuje subregion południowy – 53,2% regionalnej bazy
noclegowej i 53,3% miejsc noclegowych dostępnych w regionie, następnie subregion środkowy
– 32,4% bazy noclegowej i 32,8% miejsc noclegowych. Stopień wykorzystania miejsc
noclegowych wynosi 34,5%. Liczba miejsc noclegowych od roku 2004 wzrosła o 10,9%,
równocześnie liczba udzielonych noclegów wzrosła o 26,5%. W województwie zlokalizowane są
3 obiekty hotelowe pięciogwiazdkowe, 17 czterogwiazdkowych i 578 trzygwiazdkowych. Na
terenie województwa znajduje się 577 placówek gastronomicznych, w tym 219 restauracji, 203
bary i kawiarnie, 103 stołówki oraz 52 punkty gastronomiczne.
Rysunek 23 Miejsca noclegowe oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania w subregionach
województwa śląskiego w 2009 r.

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL
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Tabela 8 Baza noclegowa w województwie śląskim na tle kraju ogółem w 2009 r.
Wyszczególnienie
Korzystający z noclegów (tys. osób)
turyści zagraniczni
Udzielone noclegi ogółem (tys. os.)
turyści zagraniczni

Województwo
1 693,3
236,5
4 437,8
601,0

Polska
19 353,7
3 861,9
55 020,1
9 609,4

Źródło: BDL

W 2009 r. z noclegów w regionie skorzystało 236,5 tys. turystów zagranicznych. Najczęściej
odwiedzali województwo Niemcy (62,5 tys. osób) i Włosi (ponad 28 tys. osób). Inne
narodowości często odwiedzające województwo śląskie to Czesi, Słowacy, Francuzi,
Brytyjczycy i Rosjanie.
W ramach działań prowadzonych przez Wydział Turystyki i Sportu w 2010 r. Referat Turystyki
realizował m.in. następujące zadania w zakresie:
1. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Wydawanie upoważnień do przeprowadzania szkoleń dla przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek oraz zaświadczeń o wpisie do rejestru organizatorów szkoleń;
Przeprowadzanie kontroli organizatorów szkoleń dla przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek – 6 kontroli;
Zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, przygotowanie 32 egzaminów dla
1077 kandydatów;
Sporządzanie dokumentacji z przebiegu egzaminów;
Przygotowanie listy wynagrodzeń dla członków komisji powoływanych przez Marszałka;
Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
Organizacja Dnia Przewodnika Turystycznego – Luty 2010r.;
Prace nad nowelizacją ustawy o usługach turystycznych oraz nad projektem
Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystki w sprawie przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek;
Wydawanie decyzji o nadaniu uprawnień pilota wycieczek, przewodnika turystycznego
terenowego, przewodnika turystycznego górskiego, przewodnika turystycznego
miejskiego;
Wydawanie legitymacji i identyfikatorów dla przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek;
Dokonywanie wpisów języków obcych w legitymacjach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych;
Zamówienia publiczne;
Przeprowadzanie kontroli przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
2. Organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego;
Wydawanie dyspozycji do wypłaty środków na pokrycie kosztów powrotu klientów
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do kraju oraz zwrotu wpłat
wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych z gwarancji
bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz ubezpieczenia na rzecz klientów
organizatora turystyki i pośrednika turystycznego.
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3. Obiekty hotelarskie
Kontrole organizatorów turystyki, pośredników turystycznych, agentów turystycznych,
innych podmiotów turystycznych, w zakresie badania zgodności działalności
organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach
turystycznych, prowadzonych w oparciu o art. 9 ust. 1ww. ustawy;
Wydawanie decyzji w sprawie zaszeregowania obiektu
hotelarskiego do
wnioskowanego rodzaju i kategorii, decyzje w sprawie promesy;
Kontrole i lustracje obiektów hotelarskich w zakresie wyposażenia obiektu oraz zakresu
świadczonych usług, prowadzonych w oparciu o art. 39 i art. 40 ust. 3 ww. ustawy.
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SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM12
Aktywność zawodowa
Według stanu na 31.12.2009 r. w całym województwie śląskim pracowało 1592,7 tys. osób, co
stanowiło 11,8% ogółu pracujących w kraju.13 – było to o 40,3 tys. mniej niż na koniec 2008 r.
W 2009 r. dynamika zmian liczby pracujących, w porównaniu do roku poprzedniego, była
ujemna i wyniosła – 2,5% (w 2008 r. była ona dodatnia i wynosiła + 1,9%, a w 2007 r. nawet +
3,9%). Prawie 56% pracujących w 2009 r. w województwie to mężczyźni (885,3 tys.). Wśród
pracujących w końcu 2009 r. dominowali pracujący w przemyśle, którzy stanowili prawie 31%
ogółu. Poza przemysłem stosunkowo wysoki odsetek pracujących wystąpił także w sekcji:
handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,0%), edukacja (prawie 8,0%) i budownictwo
(ponad 7%).
Rysunek 24 Struktura pracujących w gospodarce narodowej wg sekcji w województwie
śląskim w 2009 r.

Źródło: Rynek pracy w województwie śląskim w 2009 r. US w Katowicach, Katowice, grudzień 2010 r.

Przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. wyniosła 732,8 tys. osób,
tj. o 1,1% mniej niż w 2009 r. W kraju przeciętne zatrudnienie wzrosło w skali roku o 0,8%.
W sektorze publicznym przeciętna liczba zatrudnionych ukształtowała się na poziomie 173,0 tys.
osób, a w sektorze prywatnym – 559,7 tys. osób. W odniesieniu do danych z 2009 r. w sektorze
publicznym odnotowano spadek przeciętnej liczby zatrudnionych (o 6,6%), a w sektorze
prywatnym – wzrost (o 0,8%).
Poza przemysłem wzrost przeciętnej liczby zatrudnionych w 2010 r. odnotowano m.in.
w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 10,7%), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,8%),
transport i gospodarka magazynowa (o 6,7%), administrowanie i działalność wspierająca
(o 6,8%). Spadek przeciętnej liczby zatrudnionych wystąpił m.in. w: informacji i komunikacji
(o 13,8%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 5,3%), handlu; naprawie
pojazdów samochodowych (o 4,1%). W grudniu 2010 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło
727,1 tys. osób i w porównaniu z grudniem 2009 r. utrzymało się na tym samym poziomie
(w kraju wzrosło o 2,4%). W sektorze publicznym zanotowano spadek przeciętnej liczby
zatrudnionych (o 7,3%), natomiast w sektorze prywatnym – wzrost (o 2,5%)14.
12

Dane za lata 2009 i 2010
Pracujący w całej gospodarce narodowej (łącznie z duchownymi pełniącymi obowiązki duszpasterskie oraz
pracującymi w rolnictwie indywidualnym). Dane uzyskiwane są z bieżącej sprawozdawczości oraz szacunków
spisowych. Publikowane są z dużym opóźnieniem, stąd najbardziej aktualne dotyczą końca 2009r. Źródło: Rynek
pracy w województwie śląskim w 2009 r. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, grudzień 2010 r.
14
Źródło: Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa śląskiego, Urząd Statystyczny, Katowice,
styczeń 2010 r.
13
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Z danych BAEL wynika, że wskaźnik zatrudnienia mieszkańców województwa śląskiego
w wieku powyżej 15 roku życia oraz w wieku produkcyjnym nieznacznie obniżył się,
a współczynnik aktywności zawodowej utrzymał się na zbliżonym poziomie. Spadł wskaźnik
zatrudnienia mężczyzn oraz zatrudnialność kobiet, jednak korzystnie ocenić należy fakt, że
w grupie kobiet w wieku produkcyjnym wahania wielkości wskaźnika zatrudnienia były
niewielkie (III kwartał 2009r. 56,6%; III kwartał 2010r. – 56,5%).
Tabela 9 Aktywność zawodowa ludności w wieku powyżej 15 lat w województwie śląskim
w latach 2009-2010 (%)
Wyszczególnienie
I kwartał 2009r.
II kwartał 2009r.
III
kwartał
2009r.

Współczynnik aktywności
zawodowej
ogółem mężczyźni kobiety
52,5
60,4
45,4
52,7
60,5
45,6
52,4
61,1
44,6

Wskaźnik zatrudnienia
ogółem
49,0
49,4
48,7

mężczyźni
57,1
57,3
57,4

kobiety
41,8
42,2
40,9

I kwartał 2010r.
52,5
60,0
45,8
47,5
54,8
41,1
II kwartał 2010r.
53,2
61,0
46,2
48,7
56,4
41,9
III
kwartał
52,7
60,4
45,9
47,5
55,5
40,4
2010r.
Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Urząd Statystyczny, Katowice

Stopa bezrobocia
ogółem
6,5
6,3
7,1

mężczyźni
5,3
5,2
6,1

kobiety
7,8
7,5
8,2

9,6
8,4
9,8

8,8
7,4
8,1

10,4
9,4
11,7

Z porównania danych ogólnopolskich wynika, że województwo śląskie niezmiennie
charakteryzuje się niższym od krajowego wskaźnikiem zatrudnienia. Dotyczy to zarówno kobiet,
jak i mężczyzn. Równocześnie wyraźnie widać, że w stosunku do danych ogólnopolskich,
największe różnice wysokości wskaźnika zatrudnienia obserwowane są w najstarszej grupie
wiekowej.
Tabela 10 Wskaźnik zatrudnienia ludności w województwie śląskim na tle kraju w III kw.
2009 r. i III kw. 2010 r. (%)
Województwa
POLSKA
MAZOWIECKIE
WIELKOPOLSKIE
PODKARPACKIE
LUBELSKIE
PODLASKIE
ŁÓDZKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
MAŁOPOLSKIE
LUBUSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
OPOLSKIE
ŚLĄSKIE
POMORSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
DOLNOŚLĄSKIE

ogółem
2009
2010
50,9
51,1
56,7
55,7
53,5
52,1
52,5
52,0
52,3
52,7
52,3
51,0
50,0
52,0
49,5
50,2
49,3
50,9
49,2
51,9
49,1
49,0
48,9
48,8
48,7
47,5
48,5
51,7
48,3
47,5
48,0
48,9
47,8
47,7

mężczyźni
2009
2010
59,2
59,0
64,3
63,3
62,9
63,9
61,8
58,5
59,8
59,4
59,4
57,1
58,8
59,6
55,5
56,2
56,4
58,6
56,0
59,4
60,0
58,1
58,3
58,5
57,4
55,5
55,5
60,8
57,1
54,7
57,1
57,6
56,5
55,3

kobiety
2009
2010
43,4
43,9
49,9
48,8
45,0
43,4
44,0
45,8
45,6
46,5
45,7
45,1
42,2
45,4
44,1
44,5
42,7
44,1
43,3
45,0
39,3
40,9
40,6
40,4
40,9
40,4
42,0
43,5
40,3
41,0
39,6
41,1
40,2
40,9

Źródło: BDL

Na przestrzeni roku w województwie śląskim wartość wskaźnika zatrudnienia była niższa dla
większości grup wyodrębnionych ze względu na wiek (15-24 lat, 25-54 lat). Z danych GUS
wynika, że spadek wysokości tego miernika wystąpił w większości grup wiekowych (największe
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spadki miały miejsce w przedziałach od 18 do 19 lat (12,5% na 9,3%) oraz od 45 do 49 lat
(76,2% na 72,0%). Wzrost wysokości wskaźnika zatrudnienia odnotowano tylko w zbiorowości
mieszkańców województwa śląskiego w wieku od 55 do 59 lat (33,7% na 37,9%), wśród osób
z przedziału wiekowego od 60 do 64 (10,6% na 12,2%) oraz w grupie osób powyżej 65 lat (2,4%
na 2,8%).
Tabela 11 Wskaźnik zatrudnienia w poszczególnych grupach wiekowych w województwie
śląskim w III kw. 2009 r. i III kw. 2010 r. (%)
Wyszczególnienie

III kwartał 2009r.
Wskaźnik
Stopa
zatrudnienia bezrobocia
48,7
7,1

III kwartał 2010r.
Wskaźnik
Stopa
zatrudnienia
bezrobocia
47,5
9,8

Ogółem ludność w wieku powyżej 15
lat
15-64 lata
56,9
7,1
56,6
15-17 lat
x
x
x
18-19 lat
12,5
x
9,3
20 – 24
45,6
18,5
42,5
25 – 29
73,9
9,8
73,7
30 – 34
83,1
4,7
80,7
35 – 39
84,6
5,1
82,9
40 – 44
83,6
4,9
80,7
45 – 49
76,2
4,1
72,0
50 – 54
61,5
3,9
61,5
55 – 59
33,7
11,4
37,9
60 – 64
10,6
x
12,2
65 lat i więcej
2,4
x
2,8
Źródło: Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach

9,8
x
x
27,5
10,6
7,3
6,3
5,3
7,7
9,9
9,1
x
x

Z danych GUS wynika, że w 2010 r. wskaźnik zatrudnienia wśród niepełnosprawnych
mieszkańców województwa śląskiego nieznacznie wzrósł (o 0,2 pp.). Warto zwrócić uwagę, że
w ujęciu rocznym wysokość wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat
obniżyła się w siedmiu województwach, najbardziej w podlaskim (z 25,9% do 20,0%),
mazowieckim (-4,9 pp..) i podkarpackim (-3,4 pp.). W opisywanym okresie w 9 województwach
obserwowano wzrost wysokości wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych. Najgorzej w tym
aspekcie było w województwie świętokrzyskim, gdzie opisywany miernik wzrósł o 6,9 pp.
Niezmiennie wysokość wskaźnika zatrudnienia w województwie śląskim należy do najniższych
w kraju - na 100 niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat pracowało około 19 osób.
Bezrobocie
W ciągu roku odnotowano wzrost natężenia zjawiska bezrobocia. Cechą pozytywną jest poprawa
struktury bezrobocia rejestrowanego, głównie malejąca liczba (i udział) długotrwale
bezrobotnych. Na zadawalającym poziomie odbywała się aktywizacja bezrobotnych.
Według stanu na 31.12.2010 r. w województwie śląskim zarejestrowanych było 181 198
bezrobotnych. W odniesieniu do sytuacji z końca grudnia 2009 r. liczba zaewidencjonowanych
wzrosła o 12 773 osoby (tj. o 7,6%). W tym samym czasie ogólnopolska dynamika przyrostu
liczby zaewidencjonowanych była niższa, i wynosiła 3,3% (31.12.2009 r. – 1 893,1 tys.
bezrobotnych, 31.12.2010 r. - 1 954,7 tys.).
Wysoka dynamika przyrostu liczby bezrobotnych w województwie śląskim wynikała z faktu, że
kryzys na rynkach światowych i recesja w krajach UE w największym stopniu pogorszyła
sytuację mieszkańców dużych miast. Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym
regionem, dlatego też w liczbach bezwzględnych wzrost bezrobocia był relatywnie wysoki.
Podobne tendencje obserwowano w Wielkopolsce i na Mazowszu.
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W ubiegłym roku najwyższy wzrost liczby zarejestrowanych obserwowano w I kwartale
(+21 733 osoby); w miesiącach letnich (II i III kwartał) zanotowano redukcję liczby
bezrobotnych (odpowiednio – 17 256 i – 1 268 osób). W IV kwartale zbiorowość
zarejestrowanych znowu powiększała się (+ 9 564 osoby).
Najwyższą dynamikę wzrostu zanotowano w podregionie tyskim (gdzie wcześniej notowano
najniższą liczbę bezrobotnych) i częstochowskim. Na przestrzeni roku najmniejsza dynamika
wzrostu stanu bezrobocia odnotowana została w podregionie sosnowieckim (+0,9%). Według
stanu na 31.12.2010 r. najwyższą liczbę zarejestrowanych notowano w miastach o dużym
potencjale ludności tj. w: Częstochowie (13,2 tys. osób), Sosnowcu (10,6 tys.) i Bytomiu (9,9
tys. osób), Zabrzu (7,7 tys. osób) i Katowicach (7,7 tys. osób), oraz w powiatach
częstochowskim i zawierciańskim (po 7,5 tys. osób). Najmniej osób zaewidencjonowanych było
w powiatach: bieruńsko–lędzińskim (1,3 tys.), rybnickim (1,9 tys. osób) oraz w Żorach (2,1 tys.
osób). Zauważalną tendencją bezrobocia jest jego sezonowość, miesiące wiosenno-letnie są
okresami spadku liczby bezrobotnych, natomiast wyższy poziom tego zjawiska przypada na
miesiące kończące i rozpoczynające rok kalendarzowy. Jeżeli chodzi o wzrost bezrobocia
w liczbach bezwzględnych, to największe przyrosty obserwowano w Częstochowie (+ 1,8 tys.)
i Katowicach (+ 1,1 tys. osób). W trzech miastach na prawach powiatu zaobserwowano spadek
liczby zarejestrowanych bezrobotnych: w Siemianowicach (o 7,5%), Jaworznie (o 4,1%)
i w Dąbrowie Górniczej (o 1,3%). Podobną prawidłowość zaobserwowano w powiatach:
zawierciańskim (o 4,3%), wodzisławskim (o 1,8%) i myszkowskim (o 1,4%).
Wraz ze wzrostem liczby zarejestrowanych rosło także natężenie zjawiska, mierzone wysokością
stopy bezrobocia. Wg stanu na 31.12.2010 r. wysokość stopy bezrobocia w regionie wynosiła
9,9% (kraj 12,3%). W ciągu roku wysokość stopy bezrobocia wzrosła w województwie o 0,7 pp.,
w kraju o 0,4 pp. Bez względu na rok sprawozdawczy stopa bezrobocia w województwie śląskim
jest niższa od ogólnopolskiej. Utrzymuje się natomiast duże zróżnicowanie natężenia bezrobocia
w naszym regionie. Najlepsza sytuacja występuje w Katowicach, gdzie w końcu grudnia 2010 r.
wysokość stopy bezrobocia wynosiła 3,8%. Na przeciwległej pozycji lokuje się powiat
myszkowski, gdzie wysokość tego wskaźnika osiąga wartość 18,2% (grudzień 2009r. – 17,5%,
grudzień 2008r. - 15,1%). W grudniu 2010 r. pomiędzy powiatami o najwyższej i najniższej
stopie bezrobocia różnica wyniosła tylko 14,4 pp. W odniesieniu do podregionów w tym samym
okresie najlepsza sytuacja była w tyskim (6,0%) i katowickim (6,7%); najgorsza w podregionie
bytomskim (14,0%). W analizowanym czasie region lokował się na trzecim miejscu wśród
województw o najniższej stopie bezrobocia, tuż za województwami wielkopolskim (9,2%)
i mazowieckim (9,4%) (podobnie jak rok wcześniej).
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Rysunek 25 Stopa bezrobocia w powiatach województwa śląskiego w 2009 r. (%)

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych GUS.

W końcu 2010 r. kobiety stanowiły 54,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
W stosunku do stanu na koniec 2009 r., udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył
się o 0,8 pp., podczas gdy ilość kobiet wzrosła o 8,3 tys., natomiast liczba mężczyzn zwiększyła
się o 4,5 tys. osób. Największy udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych
odnotowano w Jastrzębiu Zdroju (63,3%) i Żorach (63,2%). Z kolei najniższy udział kobiet
w ogólnej liczbie zarejestrowanych posiadają powiaty: częstochowski (46,4%), kłobucki
(46,8%), Częstochowa (48,1%) oraz powiat myszkowski (49,9%).
Zdecydowana większość wśród zarejestrowanych bezrobotnych to osoby legitymujące się stażem
pracy (według stanu na 31.12.2010 r. – 145,4 tys., tj. 80,2% ogólnej liczby bezrobotnych).
Pozostali bezrobotni (35,8 tys., tj. 19,8% ogółu) to osoby nie posiadające doświadczenia.
Podobnie jak przed rokiem, bezrobotni, którzy legitymowali się stażem pracy, najczęściej
pracowali w sekcjach PKD: przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawy, pozostała działalność
usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna; budownictwo.
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Na koniec 2010 r. liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy liczyła 6,5 tys.
osób, co stanowiło 4,5% ogółu bezrobotnych poprzednio pracujących. Udział kobiet w tej
kategorii bezrobotnych wynosił 59,8%. W stosunku do stanu z końca roku poprzedniego,
liczebność tej kategorii bezrobotnych zmniejszyła się o 0,9 pp. Najtrudniejsza sytuacja pod tym
względem, podobnie jak przed rokiem, miała miejsce w powiecie myszkowskim, gdzie aż 17,5%
bezrobotnych poprzednio pracujących, zostało zwolnionych z przyczyn zakładu pracy.
Bezrobotni zarejestrowani na terenie województwa śląskiego pochodzą głównie z miast (78,8%
ogółu zarejestrowanych). Na terenach wiejskich zamieszkuje zaledwie 21,2% ogólnej liczby
bezrobotnych i liczba ta zwiększyła się o 3,3 tys. osób w stosunku do roku 2009. Problem
bezrobocia na wsi w szczególny sposób dotyka region bielski, gdzie aż 52,0% bezrobotnych
stanowią osoby mieszkające na wsi oraz region częstochowski, w którym zarejestrowanych w tej
kategorii osób było na koniec 2010 r. 11,1 tys., co stanowi 38,4% ogółu bezrobotnych. Z kolei
podregionem, w którym bezrobocie agrarne występuje w stopniu najmniejszym jest podregion
gliwicki, gdzie bezrobotni zamieszkali na wsi stanowią zaledwie 7,3% ogółu zarejestrowanych.
Nadal niewiele osób pobiera zasiłek dla bezrobotnych. W końcu ubiegłego roku prawo do
zasiłku przysługiwało zaledwie 15,3% bezrobotnych, tj. 27,8 tys. osób, co oznacza, iż liczba ta
w stosunku do stanu na koniec roku 2009 zmniejszyła się aż o 3,5 tys. osób (18,5% ogółu
zarejestrowanych). Biorąc pod uwagę podział terytorialny, największy udział bezrobotnych
posiadających prawo do zasiłku w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych
w danym powiecie, zamieszkuje w powiecie myszkowskim (23,3%), a najmniejszy
w Jastrzębiu-Zdroju (9,1%).
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia 11 kategorii bezrobotnych
kwalifikujących się do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Tabela 12 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim w
latach 2009-2010
Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku
pracy*
do 25 roku życia
długotrwale bezrobotni
powyżej 50 roku życia
bez kwalifikacji zawodowych
bez doświadczenia zawodowego
bez wykształcenia średniego
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzenia dziecka
samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko
do 18 roku życia
osoby, które po odbyciu kary pozbawienia
wolności, nie podjęły zatrudnienia
niepełnosprawni
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
Liczba bezrobotnych ogółem
Źródło: opracowanie własne WUP.
*dane liczbowe oraz odsetki nie sumują się, gdyż
równocześnie;
** wśród ogółu bezrobotnych kobiet.

31.12.2009

31.12.2010

35 195
57 714
37 589
44 900
46 153
94 803

udział w
ogółem (%)
20,9
34,3
22,3
26,7
27,4
56,3

35 895
72 162
41 526
47 059
48 376
101 434

udział w
ogółem (%)
19,8
39,8
22,9
26,0
26,7
56,0

15 242

17,0**

17 020

17,3**

13 861

8,2

15 897

8,8

3 318

2,0

4 173

2,3

10 386

6,2

11 064
206

6,1
0,1
181 198

liczba

168 425

liczba

jeden bezrobotny może kwalifikować się do kilku kategorii

Na podstawie danych przedstawionych w powyższej tabeli, na koniec grudnia 2010 r. bez pracy
pozostawało 35,9 tys. osób poniżej 25 roku życia. Na przestrzeni roku liczba najmłodszych
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bezrobotnych wzrosła o 700 osób tj. o 2,0%. Biorąc pod uwagę udział młodzieży do 25 roku
życia w ogólnej liczbie bezrobotnych, zmniejszył się on o 1,1 pp. w porównaniu do stanu z roku
poprzedzającego. Wśród tej grupy bezrobotnych dominują kobiety (56,6% ogółu, 20 302 osoby),
Największy udział tej kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych odnotowano
w powiatach: rybnickim (30,7%) i wodzisławskim (29,2%), a najniższy w Częstochowie (11,7%)
i Bielsku-Białej (13,3%).
Według stanu na koniec grudnia 2010 roku, zarejestrowanych było 41,5 tys. osób powyżej
50 roku życia, tj. 22,9% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z sytuacją na koniec 2009 r., liczba
bezrobotnych w tej kategorii wzrosła o 3,9 tys. osób. Udział kobiet wśród bezrobotnych powyżej
50 roku życia wynosi 44,0%. Problem bezrobocia w tej grupie wiekowej w sposób szczególny
widoczny jest w dużych ośrodkach przemysłowych. Największy udział osób powyżej 50 roku
życia odnotowano w: Częstochowie (30,3%) i Dąbrowie Górniczej (28,8%), a najmniejszy
w: Jastrzębiu-Zdroju (13,5%) oraz powiecie wodzisławskim (16,0%).
Do grupy osób długotrwale bezrobotnych zaliczamy osoby, które pozostają w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,
z wyłączeniem okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W ciągu
roku odnotowano wzrost liczebności tej grupy aż o 14,4 tys. osób, co stanowi wzrost o 25,0%.
Wzrósł także udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych z 34,3%
na koniec 2009 r. do 39,8% na koniec roku 2010. W tej kategorii bezrobotnych wciąż dominują
kobiety, których udział w ogólnej liczbie długotrwale bezrobotnych wynosił 57,5%. Największy
udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych zanotowano w: Bytomiu
(52,1%) i Zawierciu (49,0%), a najmniejszy w powiecie bieruńsko-lędzińskim (22,6%) oraz
Rudzie Śląskiej (25,5%).
Według stanu na koniec 2010 roku 26,0% bezrobotnych (47 ,1 tys. osób) zaliczało się do grupy
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, określenie to oznacza bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do
wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem lub
zaświadczeniem instytucji szkoleniowej. Liczba bezrobotnych zaliczanych do tej kategorii
zwiększyła się w ciągu roku o 2,2 tys. osób, natomiast jej udział w ogólnej liczbie
zarejestrowanych zmniejszył się o 0,7 pp.
Według stanu na koniec 2010 r. liczba niepełnosprawnych bezrobotnych wynosiła 11,1 tys. osób,
co stanowiło 6,1% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do końca roku poprzedniego wzrosła ona
o 678 osób, natomiast udział w ogólnej licznie bezrobotnych spadł o 0,1 pp. Udział kobiet
w ogólnej liczbie niepełnosprawnych bezrobotnych wynosi 50,4%. Największy udział osób
niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w: Bielsku-Białej (11,9%, 679
osób) i Częstochowie (10,1%, 1332 osoby), a najmniejszy w powiatach: lublinieckim (2,2%, 75
osób) oraz żywieckim (4,0%, 289 osób) i kłobuckim (4,0%, 156 osób).
Bezrobotni absolwenci, czyli osoby będące w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, to
według stanu na koniec grudnia 2010 roku, 6,0% ogółu zarejestrowanych (10 831 osób). W tej
grupie 58,3% ogółu stanowią kobiety, co w stosunku do końca 2009 roku oznacza wzrost o 1,4
pp.(96 osób). Na koniec 2009 r. najwięcej było bezrobotnych absolwentów pedagogiki,
zarządzania, ekonomii, a także filologii obcojęzycznych.
Na przestrzeni roku struktura wykształcenia śląskich bezrobotnych nie zmieniła się znacząco.
Niezmiennie blisko jedną trzecią zarejestrowanych stanowili bezrobotni z wykształceniem
zasadniczym zawodowym (28,0% - 50,8tys. osób). W porównaniu z analogicznym okresem
w 2009 r. obserwuje się wzrost bezrobotnych tej kategorii o 3,3 tys. osób. Bezrobotni
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z wykształceniem średnim policealnym i zawodowym stanowili 23,0% ogółu zarejestrowanych
(41 781). W ciągu roku liczebność tej kategorii wzrosła o 2,3 tys. osób. Bez pracy pozostawało
17,2 tys. bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, w tym aż 70,8% to
kobiety. W ciągu roku udział tych wśród ogółu bezrobotnych pozostał na zbliżonym poziomie.
Aktualnie stanowią oni 9,4% zarejestrowanych wobec 9,5% w tym samym okresie ubiegłego
roku.
Według stanu na koniec grudnia 2010 r. bezrobotni w wyższym wykształceniem (20,7 tys. osób)
stanowili 11,4% ogółu zarejestrowanych. W tej zbiorowości zdecydowanie dominowały kobiety
(13,5 tys., tj. 65,4%). W ciągu roku liczba bezrobotnych o potencjalnie najwyższych
kwalifikacjach wzrosła o 2,6 tys. osób, wzrósł również udział wśród ogółu bezrobotnych (o
0,6 pp.).
Tabela 13 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia w województwie śląskim w latach 20092010
POZIOM
WYKSZTAŁCENIA

31.12.2009

31.12.2010

Wzrost bezrobocia

osoby

% udział

osoby

% udział

osoby

% udział

Ogółem

168 425

100,0

181 198

100,0

12 773

107,5%

wyższe

18 126

10,8

20 778

11,4

2 652

114,6%

policealne i średnie
zawodowe

39 418

23,4

41 781

23,0

2 363

105,9%

średnie
ogólnokształcące

16 078

9,5

17 205

9,4

1 127

107,0%

zasadnicze zawodowe

47 578

28,2

50 889

28,0

3 311

106,9%

gimnazjalne i poniżej

47 225

28,0

50 545

27,8

3 320

107,0%

Źródło: opracowanie własne WUP.

Na przestrzeni 2010 r. w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego zarejestrowało
się 333,7 tys. osób tj. o 6,1 tys. mniej niż rok wcześniej. Wśród „napływających” do bezrobocia
dominowały osoby rejestrujący się po raz kolejny: 77,8%.
Liczba wyłączonych w ciągu roku 2010 wyniosła 320,9 tys. osób i była o 26,7 tys. większa niż
rok wcześniej. Według stanu na 31.12.2010 r., wśród wyłączonych z ewidencji dominowały
kobiety: 53,1%. W 2010 r. liczba wyłączonych z tytułu nie potwierdzenia gotowości do pracy
wyniosła 114 903 osoby (tj. 35,7%). W 2009 r. analogicznie 110 118 osób (37,4%). W całym
2010 r. z tytułu rozpoczęcia zatrudnienia wyłączono 117,2 tys. osób. Na przestrzeni roku
korzystną tendencją był wzrost liczby bezrobotnych, którzy zostali wyrejestrowani z powodu
otrzymania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, dotacje te otrzymało
7 896 bezrobotnych (w 2009r. – 6 624 osoby).
W 2010 r. do urzędów pracy zgłoszono 115,2 tys. ofert pracy, tj. o 8,9 tys. ofert więcej niż rok
wcześniej (31.12.2009r. - 106,3 tys. ofert zatrudnienia).
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PRODUKT KRAJOWY BRUTTO15
W latach 2000-2008 zarówno wartość PKB wytworzonego w województwie śląskim, jak
i wartość dodana brutto wykazywały tendencję rosnącą. Wartość PKB wynosząca 100,1 mld zł
w 2000 r., wzrosła w 2008 r. do poziomu 167,9 mld zł, tj. o 67,7%, przy czym tempo wzrostu
było w regionie niższe niż w kraju o 0,3 pp. W regionie wytwarza się 13,2% (2008 r.) Produktu
Krajowego Brutto (PKB). Województwo plasuje się na drugim miejscu w kraju pod względem
wielkości wytworzonego PKB.
Rysunek 26 Produkt Krajowy Brutto wg województw w 2008 r.
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL.

W 2008 r. wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca regionu kształtowała się na poziomie
36 126 zł i była wyższa od średniej krajowej o 2 664 zł (tj. o 8%). Najwyższy wskaźnik
zanotowano w podregionach tyskim i katowickim (powyżej 36,3 tys./os.), a najniższy
w podregionach częstochowskim, bytomskim i rybnickim (poniżej 32,5 tys./os).

15

Dane za rok 2008
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Rysunek 27 PKB per capita w podregionach województwa śląskiego w 2008 r.

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL.

Pomimo wysokiej pod tym względem pozycji regionu w kraju należy zaznaczyć, że
w porównaniu do wartości PKB liczonego na 1 mieszkańca w 27 krajach Unii Europejskiej
osiągany w regionie poziom tego wskaźnika to jedynie około 57,79% poziomu unijnego (dane za
rok 2007). Województwo śląskie było w roku 2007 jednym z sześciu województw w kraju,
których wskaźnik PKB per capita wynosił ponad 50% PKB per capita dla całej UE, a jednym
z pięciu, którego wymieniony wskaźnik mieścił się poniżej 75% wskaźnika dla całej UE. Tylko
województwo mazowieckie lokowało się w następnym przedziale od 75% do 100% miernika
UE. Pozostałe województwa lokowały się poniżej 50%. Wzrost PKB notowany w regionie był
wyższy niż średni wzrost PKB dla krajów UE. W 2008 r. poziom PKB per capita w regionie
wzrósł do 61% wartości UE.
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Rysunek 28 PKB per capita w regionach UE w 2007 r.

Źródło: Eurostat

W latach 2000-2008 w województwie wartość dodana brutto wzrosła z 89 070 mln zł do
147 017 mln zł (tj. o ponad 65%) podczas gdy w kraju wzrosła ona o 68%. Najwyższą wartość
dodaną zanotowano w podregionie katowickim (32 419 mln) a najniższą w bytomskim (10 660
mln tys.). Wartość dodana brutto na 1 pracującego wyniosła w 2008 r. 86 797 zł i była wyższa od
średniej krajowej o 10,2%. Pod tym względem najlepiej sytuacja wyglądała w podregionie
tyskim (115,8% średniej dla województwa śląskiego), a najgorzej w częstochowskim (80,3%
średniej dla województwa śląskiego). W strukturze wytworzonej w regionie wartości dodanej
brutto największy udział miały usługi – 58,9% oraz przemysł i budownictwo – 40,1%.
Województwo śląskie mieści się w grupie najsilniejszych gospodarczo regionów Polski.
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STRUKTURA
ŚLĄSKIEGO16

WYDATKÓW

MIESZKAŃCÓW

WOJEWÓDZTWA

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych
w województwie śląskim wyniósł w 2000 r. 657,41 złotych, a w 2009 r. 1114,05 zł.
W analogicznym okresie wydatki w regionie na 1 osobę wynosiły odpowiednio: 620,80 zł
i 959,51 zł. Porównując tempo wzrostu dochodów i wydatków można stwierdzić, że
w omawianym okresie dochody rosły szybciej niż wydatki.
Biorąc pod uwagę strukturę wydatków w gospodarstwach domowych w województwie śląskim
w latach 2000 – 2009 można zauważyć, że nie uległa ona zasadniczej zmianie, zmienił się
jedynie udział procentowy niektórych towarów i usług. Nadal na pierwszym miejscu utrzymuje
się żywność i napoje bezalkoholowe, przy czym udział w wydatkach na te dobra w roku 2009
(wynoszący 24,9%) - w porównaniu do roku 2000 - zmniejszył się o 4,6%. W 2009 r. o 2,4%
zwiększył się udział wydatków na użytkowanie mieszkania i nośniki energii, który w 2000 r.
wynosił 19,7%. Odwrotna sytuacja wystąpiła w przypadku wydatków na transport, których
udział z 10,7% w 2000 r. zmalał do 8,1% w 2009 r. Na przybliżonym poziomie kształtował się
udział wydatków na zdrowie (4,3% w 2000 r. i 4,4% w 2009 r.), edukacja (1,3% i 1,2%),
restauracje i hotele (1,8% i 2,1%). Wzrósł udział wydatków na łączność z 3,4% w 2000 r. do
4,5% w 2009 r. i na rekreację i kulturę (odpowiednio 7,1% i 8,4%). Spadek – w porównaniu do
2000 r. - miał miejsce w przypadku takich towarów i usług jak: wyposażenie mieszkania
i prowadzenie gospodarstwa domowego z 6,8% do 5,1%, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
z 3,3% do 2,9% oraz na zakup odzieży i obuwia (z 5,2 % do 4,7%).
Struktura wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w 2009 r. w regionie była zbliżona do
struktury wydatków w kraju, o czym świadczy poniższa tabela. Największe różnice widoczne
były w wydatkach na żywność i napoje bezalkoholowe, użytkowanie mieszkania i nośniki
energii (mieszkaniec regionu wydawał na nie więcej niż średnio w kraju) oraz na transport
(mieszkaniec województwa wydawał mniej niż średnia krajowa).
Tabela 14 Struktura wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w województwie śląskim
na tle kraju ogółem w 2009 r. (%)
Towary i usługi konsumpcyjne

Polska

woj. śląskie

żywność i napoje bezalkoholowe

25,1

29,4

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

2,7

2,9

odzież i obuwie

5,2

4,7

użytkowanie mieszkania i nośniki energii

19,7

22,1

wyposażenie mieszkania i prowadzenie gosp. domowego

5,4

5,1

zdrowie

5,0

4,4

transport

9,7

8,1

łączność

4,5

4,5

rekreacja i kultura

8,0

8,4

edukacja

1,2

1,2

restauracje i hotele

2,2

2,1

inne towary i usługi

5,3

4,9

Źródło: Budżety Gospodarstw Domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, Rocznik Statystyczny Województwa
Śląskiego, Urząd Statystyczny w Katowicach, 2010

16

Dane za rok 2009
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Średnie wynagrodzenie brutto w województwie wyniosło w 2009 r. 3 405,18 zł i było o 2,71%
wyższe od średniej krajowej. Najwyższy poziom wynagrodzeń zanotowano w podregionie
katowickim (4 090,32 zł) a najniższy w podregionie bytomskim (2 804,53 zł).
Rysunek 29 Średnie wynagrodzenie brutto w podregionach województwa śląskiego
w 2009 r.

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL.

Tabela 15 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podregionach województwa
śląskiego w 2009 r. (%)*
Zasięg terytorialny

Udział %
Polska
100,0%
Województwo śląskie
102,71%
Podregion bielski
92,12%
Podregion bytomski
84,59%
Podregion częstochowski
82,41%
Podregion gliwicki
103,08%
Podregion katowicki
123,37%
Podregion rybnicki
105,66%
Podregion sosnowiecki
98,62%
Podregion tyski
88,47%
Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL.
* bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób
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INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA17
Województwo śląskie to region Polski położony w południowej części kraju, sąsiadujący
z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, od południa graniczący
z Republiką Czeską i Republiką Słowacką. Region ten to wielki węzeł komunikacji drogowej
i kolejowej, obszar dużej wymiany towarowej, bardzo dużego ruchu tranzytowego o zasięgu
krajowym i międzynarodowym. Region położony jest na skrzyżowaniu transeuropejskich
korytarzy transportowych (A1, A4, E30, E65) – newralgicznych szlaków transportowych
i komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i europejskim. Na terenie tym spotykają się dwie
drogi międzynarodowe: Lwów – Kraków – Katowice – Wrocław - Zgorzelec (A4) oraz Gdańsk –
Bratysława (A1). Północną cześć województwa przecina również najkrótszy szlak, łączący
Kijów przez Lublin – Kielce – Częstochowę – Opole z Dreznem i przez Kudowę z Pragą. Drogi
dwujezdniowe łączą Katowice z Łodzią i Warszawą na północy oraz na południu z Bielskiem.
Rozwój komunikacji w regionie jest zauważalny w różnych rodzajach transportu.
W województwie wyraźnie poprawił się stan dróg, wzrosła także ich długość, jednakże nie
wpłynęło to znacząco na wskaźnik bezpieczeństwa na drogach. Przyczynia się do tego
nieustanny wzrost liczby pojazdów na drogach województwa, a także stagnacja w zakresie
możliwości transportowych komunikacji miejskiej. Na tle kraju województwo śląskie dysponuje
gęstą siecią kolejową, a liczba linii kolejowych nieznacznie wzrasta. Infrastruktura kolejowa
wymaga jednak modernizacji, gdyż tabor Polskich Linii Kolejowych Przewozy Regionalne
maleje. W przypadku transportu lotniczego zauważalne jest wzmocnienie znaczenia Portu
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach w zakresie obsługi pasażerów. Rok 2009 r. to spadek ilości
obsługiwanych pasażerów zarówno w Pyrzowicach jak w całej Polsce. Jednak wskaźnik ilości
obsługiwanych pasażerów w regonie w stosunku do ilości obsługiwanych pasażerów na
wszystkich portach lotniczych w kraju wzrósł (przyjazdy: z 11,8% w 2008 r. do 12,2% w 2009 r.
i wyjazdy: z 11,5% w 2008 do 12,3% w 2009 r.). W przypadku przeładunku towarów znaczenie
portu w Pyrzowicach nieco zmalało – spadły ilościowy wskaźnik załadunków oraz wskaźnik
udziału w ogólnym obrocie we wszystkich portach lotniczych w kraju.

17

Dane statystyczne za rok 2009, dane dotyczące realizowanych inwestycji za rok 2010
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Tabela 16 Transport w województwie śląskim na tle Polski w 2009 r.
Kategoria
Drogi publiczne ogółem (km):
autostrady
Drogi o twardej nawierzchni:
na 100 km2
na 10 tys. ludności
Drogi o twardej nawierzchni
ulepszonej:
na 100 km2
na 10 tys. ludności
Pojazdy ogółem (szt.)
Samochody osobowe na 1.000
ludności (szt.)
Ofiary śmiertelne na 100 tys.
pojazdów (osoba)
Ofiary śmiertelne na 100 tys.
ludności (osoba)
Linie kolejowe ogółem na 100
km2
Linie kolejowe ogółem na
10 tys. ludności
Ruch pasażerów w portach
lotniczych (osoba):
przyjazdy
wyjazdy
Przeładunek ładunków
w portach lotniczych (tona):
załadunek
wyładunek

Województwo śląskie
25 285,1
99,6

Polska
384 103,8
849,4

170,6
45,2

85,8
70,3

156,6
41,5
2 406 912

78,4
64,2
22 024 697

420,2

432,2

17,20

20,76

8,92

11,98

17,5

6,5

4,7

5,3

1 161 430
1 182 220

9 503 886
9 586 826

3 695,00
3 848,50

17 352,13
28 281,87

Źródło: BDL.

Transport drogowy
Przez województwo śląskie przebiegają m.in. następujące drogi:
1. Autostrada A-4;
2. Droga ekspresowa S-1;
3. Droga ekspresowa S-69;
4. Autostrada A-1;
5. Drogowa Trasa Średnicowa.

58

Rysunek 30 Mapa najistotniejszych dróg województwa śląskiego

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Autostrada A-4
Autostrada A-4 administrowana przez GDDKiA O/Katowice przebiega przez Katowice,
Chorzów, Rudę Śląską, Zabrze, Gliwice do zachodniej granicy województwa z województwem
opolskim. Stanowi główny korytarz transportowy na kierunku wschód-zachód. Rozwój sieci
najważniejszych ciągów dróg w latach 2000-2010 przedstawia poniższa Tabela.
Tabela 17 Długość dróg w województwie śląskim w latach 2000-2010 (km)
Numery
Długość dróg w latach [km]
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Dróg
0
8,175
8,175
8,175
8,175 58,340 58,340 58,340 58,340
A-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A-1
37,439
37,439
37,439
37,439
37,439
45,685
69,750
77,227
78,276
S-1
0
0
0
0
0
0
1,250 10,900 15,688
S-69

2009
58,340
15,848
78,276
15,688

2010
58,286
23,728
78,276
18,376

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Uwaga:
 Poza podanymi długościami autostrady A-4 w zarządzie Oddziału
w Katowicach w administracji firmy Stalexport Autostrada Małopolska
25,357 km autostrady A-4.
 Poza podanymi długościami drogi ekspresowej S-1 w zarządzie Oddziału
w Katowicach w administracji firmy Stalexport Autostrada Małopolska
0,625 km drogi ekspresowej S-1.

GDDKiA
S.A. jest
GDDKiA
S.A. jest
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Droga ekspresowa S-1
Droga ekspresowa S-1 na odcinku Bielsko – Biała – Cieszyn jest przedłużeniem drogi krajowej
nr 1 w korytarzu północ – południe i w chwili obecnej jest najdogodniejszym dojazdem do
południowej granicy państwa z Republiką Czeską. Droga ekspresowa S-1 jest podzielona na
kilka etapów, które są w różnych stadiach zaawansowania
Etapy realizacji drogi:
1. odcinek Pyrzowice – Podwarpie
Etap I – budowa węzła w Podwarpiu i 3 km drogi dwujezdniowej (zrealizowano
w latach 2002 – 2004);
Etap II – budowa jednej jezdni długości 9,5 km (zrealizowano w latach 2005 – 2006);
Etap III – obecnie budowana jest droga dwujezdniowa długości 1,9 km na odcinku od
węzła „Pyrzowice” autostrady A1 – do węzła „Lotnisko” na drodze ekspresowej S-1.
Dobudowę drugiej jezdni na odcinku „Lotnisko” – „Podwarpie” planuje się w 2013 r.
(załącznik nr 1a do Programu Budowy Dróg krajowych na lata 2011-2015).
2. odcinek Kosztowy – Bielsko-Biała – przewiduje się realizację po 2013 r. (załącznik nr 2
do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015)
3. odcinek Bielsko-Biała – Cieszyn – zrealizowany w latach 2002-2007:
Kontrakt I Skoczów – Cieszyn o dł. 6,73 km;
Kontrakt II Obwodnica Skoczowa 5,4 km;
Kontrakt III Obwodnica Grodźca Śląskiego 5,03 km;
Kontrakt IV Bielsko Biała – Jasienica 11 km.
Droga ekspresowa S-69
Droga ekspresowa S-69 stanowić będzie szybkie połączenie z południową granicą państwa
z Republiką Słowacką.
Odcinki zrealizowane:
Odcinek A1 – Węzeł Żywiec – Węzeł Browar (2,8 km);
Odcinek A2 – Węzeł Browar – Węzeł Przybędza (4,9 km);
Odcinek B – Przybędza – Milówka (modernizacja istniejącej drogi krajowej nr 69) – 8,5 km;
Odcinek C1 – Milówka – Szare (2,9 km);
Odcinek C2 – Szare – Laliki - 4,7 km;
Odcinek D1 – Laliki – Zwardoń (1,8 km);
Odcinek D2 – Zwardoń – Myto (1,4 km).
Odcinki w realizacji:
Odcinek nr 1 węzeł „Komorowice/Rosta” – węzeł „Krakowska” - 6,65 km;
Odcinek nr 2 węzeł „Krakowska” – węzeł „Mikuszowice” - 5,85 km;
Odcinek nr 3 – węzeł „Mikuszowice” – węzeł „Żywiec” - 15,3 km.
Odcinek przygotowywany do realizacji:
Odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) – 8,5 km.
Autostrada A-1
Przez województwo śląskie przebiega również budowana obecnie autostrada A-1. Na terenie
województwa śląskiego będzie miała długość 166,8 km. i stanowić będzie podstawowe
połączenie na kierunku północ-południe i przejmie funkcję drogi krajowej nr 1. Przebieg
autostrady A-1 w województwie śląskim w rozbiciu na odcinki:
1) od granicy z województwem łódzkim do węzła „Zawodzie” (dł. 42,8 km) - projekt
realizowany przez GDDKiA;
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2) od węzła „Zawodzie” do węzła „Pyrzowice” (dł. 31,8 km) - projekt realizowany przez
GDDKiA;
3) od węzła „Pyrzowice” do węzła „Piekary” (dł. 16,1 km) - termin realizacji sierpień 2009 r. –
kwiecień 2012 r.;
4) od węzła „Piekary” do węzła „Maciejów” (dł. 20,1 km) - termin realizacji lipiec 2009 r. –
grudzień 2011 r.;
5) od węzła „Maciejów” do węzła „Sośnica” (dł. 6,0 km) - termin realizacji marzec 2009 r. –
sierpień 2011 r.;
6) węzeł „Sośnica” (dł. 2,2 km) - termin realizacji czerwiec 2008 r. – lipiec 2010 r.;
7) od węzła „Sośnica” do węzła „Bełk” (dł. 15,4 km) - termin realizacji luty 2007 r. –
październik 2009 r.;
8) od węzła „Bełk” do węzła „Świerklany” (dł. 14,1 km) - termin realizacji sierpień 2008 r. –
maj 2011 r.;
9) od węzła „Świerklany” do granicy państwa w Gorzyczkach (18,3 km) - termin realizacji
listopad 2007 r. – marzec 2012 r.
Budowę autostrady na długości 166,8 km podzielono na zadania:
I Zadania na etapie projektu. (dł. 74,6 km):
Odcinek granica woj. łódzkiego – węzeł „Zawodzie”;
Odcinek węzeł „Zawodzie” – Pyrzowice (lotnisko).
II Program Infrastruktura i Środowisko (dł. 44,4 km):
Odcinek Pyrzowice (lotnisko) – węzeł „Sośnica”
III Zadanie współfinansowane przez Fundusz Spójności (dł. 47,8 km)
Odcinek węzeł „Sośnica” – granica państwa w Gorzyczkach
Drogowa Trasa Średnicowa
Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) jest jednym z podstawowych elementów dla wdrożenia
zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej aglomeracji, tworzy możliwość uruchomienia
prawidłowej organizacji i sterowania ruchem w węzłowej strefie zespołu miast, zapewnia
odciążenie ulic osiedlowych, dzielnicowych, centrów miast itp. od ruchu bezpośrednio z nimi
niezwiązanego, szczególnie ruchu średniego i ciężkiego, staje się podstawową trasą zapewniającą
powiązania międzymiejskie w komunikacji indywidualnej. Z powyższych względów można DTŚ
nazwać "kręgosłupem" układu drogowego wewnątrz aglomeracji. DTŚ docelowo przebiegać
będzie od Katowic (od rozplotu tras krajowych w kierunku Warszawy, Krakowa i Bielska) przez
Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze do Gliwic, stycznie do obszarów centralnych
tych miast.
Realizację DTŚ podzielono na następujące etapy:
1) Etap I stanowi odcinek od ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej poprzez Świętochłowice
i Chorzów do ul. Brackiej w Katowicach. Składa się na niego 9 zadań o łącznej dł. 9,05 km
2) Etap II to odcinki śródmiejskie miast Katowic i Gliwic (10 km długości)
3) Etap III obejmuje Gliwice, Zabrze i Rudę Śląską - długość 11,8 km.
Zrealizowano następujące kontrakty:
1) Kontrakt Nr 1 w Świętochłowicach od km 18+982 do km 22+700 (Odc.od końca łącznicy
przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej do końca wiaduktu SC-0 w Świętochłowicach)
2) Kontrakt Nr 2 w Chorzowie od km 22+700 do km 23+741,50 (Odc. od końca wiaduktu
S.C. 0 do ul. BOWiD w Chorzowie)
3) Kontrakt Nr 3 w Chorzowie i Katowicach od km 23+741,50 do km 26+790 (Odc. od
ul. BOWiD w Chorzowie do ul. Brackiej w Katowicach)
4) Kontrakt Nr 4 w Katowicach od km 26+790 do km 27+900 (Etap I - Budowa węzła DTŚ
z ul. Chorzowską w Katowicach Etap II - Estakada nad ul. Bracką w Katowicach)
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5) Kontrakt Nr 5 w Katowicach od km 27+900 do km 28+745 (Odc. od ul. Dębowej do
ul. Żelaznej)
6) Kontrakt Nr 6 w Katowicach od km 28+745,00 do km 29+136,00 (Budowa ul. Stęślickiego
wraz z węzłem drogowym DTŚ)
7) Kontrakt Nr 7A i 8A ("Projekt i budowa Kolektora Wełnowiecki II" oraz przebudowa kanału
wód dołowych)
8) Kontrakt Nr 7, 8 w Katowicach od km 29+136 do km 31+470 Subkontrakt Nr 8B (Nr 7 Odc.
od ul. Stęślickiego do ul. Uniwersyteckiej Nr 8 Odc. od ul. Uniwersyteckiej do ul.
Murckowskiej Subkontrakt Nr 8B ul. Nowograniczna na odc. od węzła z DTŚ
do ul. Warszawskiej)
9) Kontrakt Nr R1, R2 w Rudzie Śląskiej od km 15+800 do km 18+982 (Nr R1- Odcinek
od Trasy N-S do granicy z Zabrzem Nr R2- Odcinek od węzła z ul. Niedurnego do Trasy N-S)
1) Kontrakt Nr Z1, Z2 w Zabrzu od km 11+100 do km 15+800 (Nr Z1 od węzła De Gaulle’a do
skrzyżowania z ul. Wolności, Nr Z2 od ul. Wolności do granicy miasta Zabrze i Rudy Śląskiej
W trakcie przygotowania do realizacji są następujące kontrakty:
1) Odcinek Z3 od km 11+100 do km 9+660 – długość trasy głównej – 1,44 km
Trasę na odcinku Z3 przewidziano od węzła ul. de Gaulle’a do węzła Roosvelta. Trasa przebiega
przez teren parku Powstańców Śląskich, w pobliżu ogródków działkowych POD Mostostal, nad
potokiem Guido oraz krzyżuje się z ul. Jaskółczą i łączy się z odcinkiem Z1. Parametry odcinka
– klasa GP 2/3 – dwie jezdnie po 3 pasy.
Powiązania z układem ulicznym Zabrza zapewnia węzeł z ul. de Gaulle`a, która stanowi
główną trasę poprzeczną miasta i projektowanym przedłużeniem ulicy Piłsudskiego, które
ma odciążyć centrum miasta i powiązać tereny aktualnie komercjalizowane.
2) Odcinek Z4 od km 9+660 do km 8+119,85 – długość trasy głównej – 1,54 km
Trasa na odcinku Z4 przebiegać będzie od węzła Roosvelta do granicy z Miastem Gliwice
przekraczając linię kolejową 141 oraz linię nr 672 relacji Katowice Ligota – Gliwice. Parametry
odcinka – klasa GP 2/3 – dwie jezdnie po 3 pasy.
Powiązania z układem ulicznym Zabrza zapewnia węzeł z ul. Roosvelta biegnącą
z centrum Miasta Zabrze przez osiedla Wyzwolenia w Zabrzu oraz Sośnica w Gliwicach.
3) Odcinek G1 od km 5+320 do km 8+119,85 – długość trasy głównej – 2,79 km
Trasa na odcinku G1 przebiega od ulicy Kujawskiej w Gliwicach do granicy z miastem Zabrze.
Parametry odcinka – klasa G 2/2 - 2 jezdnie po dwa pasy w rejonie ul. Kujawskiej (ok. 200m),
GP 2/3 – 2 jezdnie po 3 pasy ruchu - od ul. Kujawskiej do węzła autostrady A1, GP 2/3 –
2 jezdnie po 3 pasy ruchu z pasem awaryjnym – od węzła z autostradą A1 do granicy z Miastem
Zabrze.
Powiązania z układem ulicznym Gliwic zapewnia węzeł z ul. Kujawską łączącą Bojków
oraz osiedle Ligota Zabrska.
4) Odcinek G2 od km 0+00 do km 5+320 – długość trasy głównej –5,32 km
Trasa na odcinku G2 przebiega od drogi krajowej nr 88 do ulicy Kujawskiej w Gliwicach.
Parametry odcinka – klasa G 1/4 - 1 jezdnie po 4 pasy w rejonie od drogi krajowej 88
do ul. Królewskiej Tamy (ok. 4,37 km), GP 2/2 – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu - od ul. Królewskiej
Tamy do ul. Kujawskiej (ok. 0,95 km).
Powiązania z układem ulicznym Gliwic zapewnia węzeł:
z ul. Portową biegnącą w stronę dzielnicy Gliwic Łabędy oraz umożliwiająca zjazd
na drogi prowadzącej w kierunku Bytomia i Strzelec Opolskich,
z ul. Śliwki - Orlickiego umożliwiająca dojazd na osiedle Kopernika i do drogi
w kierunku Pyskowic,
z rondem na połączeniu ulic Boh. Getta Warszawskiego, Dubois, Sienkiewicza
umożliwiającą dojazd do Centrum Onkologii,
z ulicami Zwycięstwa, Dworcową, Częstochowską, Konarskiego łączące z centrum
miasta i umożliwiającą dojazd do Politechniki Śląskiej i przejazd na trasę w kierunku
Tarnowskich Gór,
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z ulicami Królewskiej Tamy, Robotniczą, Jagiellońską, Błogosławionego Czesława
umożliwiające dojazd do dzielnicy Sośnice.
Realizacja odcinków DTŚ w Zabrzu i Gliwicach jest projektem kluczowym zgłoszonym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Składa się z Podprojektu 1 (odcinki Z1 i Z2 w Zabrzu), który nie korzystał ze środków RPO,
Podprojektu 2 obejmującego odcinki Z3, Z4, G1 w Zabrzu i Gliwicach oraz z Podprojektu 3
obejmującego odcinek G2 w Gliwicach. Łączna długość odcinków pozostałych do realizacji
wchodzących w skład Podprojektu 2 i 3 wynosi 11,100 km. Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach została wydana w dniu 31.08.2010 r. W czerwcu 2011 r. został złożony
wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla realizowanego w pierwszej
kolejności Podprojektu 2, zaś w październiku 2011 r. zostanie złożony stosowny wniosek dla
Podprojektu 3. Wniosek o dofinansowanie z RPO dla Podprojektu 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrzu
oraz G1 w Gliwicach został złożony w dniu 16.05.2011 r. Termin złożenia wniosku dla
Podprojektu 3 - 15.10.2011 r. Zadania przygotowuje i realizuje na podstawie umowy
o zastępstwie inwestycyjnym DTŚ S.A. w Katowicach.
Kontynuacją DTŚ do Gliwic będzie projekt pn. „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową
Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią
w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”. Realizację projektu planuje się
zgłosić do dofinansowania w ramach środków unijnych w kolejnym okresie programowania.
Przedmiotowy projekt skierowany jest na poprawę warunków podróżowania i jakości
infrastruktury drogowej w aglomeracji śląskiej, z uwzględnieniem bezpośredniego połączenia
z kluczową siecią dróg krajowych i autostrad w Polsce – autostrada A4. Przeznaczeniem
połączenia DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach jest obsługa zarówno
ruchu tranzytowego jak i ruchu, którego generatory położone są na terenie miast Katowice,
Mysłowice.
Dla realizacji wybranych usług w zakresie zarządzania projektem przeprowadzono postępowanie
przetargowe, w wyniku którego w maju 2009 r. wybrano ofertę firmy GRONTMIJ Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W ramach umowy zarządzający projektem winien doprowadzić
do opracowania Studium Wykonalności i kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej, skompletowania dokumentacji formalno-prawnej i geodezyjnej umożliwiającej
sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz:
uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
uzyskać ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na
podstawie kompletnego wniosku,
przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie
wykonawcy robót,
przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie
wykonawcy do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
W lutym 2010 r. Województwo Śląskie przy udziale Grontmij Polska Sp. z o.o. podpisało
umowę z Wykonawcą – Biurem Konsultingowo-Doradczym „Euroekspert” dr inż. Jacek
Seweryński z siedzibą w Chorzowie na przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie
ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Stworzenie
połączenia
DTŚ
z
Dąbrową
Górniczą
–
etap
I
połączenie
DTŚ
w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów
inżynierskich” wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
oraz sporządzenie pełnego studium wykonalności dla w/w przedsięwzięcia. W 2010r. został
złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia. Decyzję planuje się uzyskać w bieżącym roku. W marcu 2011 r. Województwo
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Śląskie przy udziale Grontmij Polska Sp. z o.o. podpisało umowę z Wykonawcą – firmą Egis
Poland Sp. z o.o. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej projekt
budowlany i wykonawczy wraz ze skompletowaniem dokumentacji formalno – prawnej
i geodezyjnej umożliwiającej uzyskanie własności gruntów pod inwestycję dla przedsięwzięcia
„Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach
z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”. Zgodnie
z umową zmienioną późniejszymi aneksami projekt budowlany wraz z kompletnym wnioskiem
o wydanie decyzji oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej winien zostać sporządzony
do końca 2011 r., zaś projekt wykonawczy do marca 2012 r.
Transport kolejowy
Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.
z 2011 r., Nr 5, poz. 13), która określa m.in. zasady organizacji i funkcjonowania regularnego
przewozu osób w publicznym kolejowym transporcie zbiorowym, województwo jako
organizator transportu zbiorowego jest organem właściwym do zadań którego należy planowanie
rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie nim ze
względu m. in. na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej. W dniu
19 października 2007 r. została podpisana ze spółką Przewozy Regionalne umowa wieloletnia na
świadczenie usług publicznych w latach 2008 – 2012 na podstawie, której zawierane będą
w formie aneksu stosowne umowy roczne lub okresowe. Łącznie w okresie 2008 – 2012, środki
na dofinansowanie w/w przewozów nie mogą być wyższe niż 510 mln zł. Dotychczas dotacja za
rok 2008 wyniosła 82 731 900 zł, a za 2009 r. 99 999 390 zł. Dotacja przekazana za 2010 r. to
110 463 285 zł. Podpisana umowa daje spółce Przewozy Regionalne możliwość wnioskowania
dodatkowej kwoty w przypadku wykazania deficytu w kwocie wyższej niż przyjęta w umowie
kwota dofinansowania. W tabeli poniżej zostały zaprezentowane wybrane dane finansowe
dotyczące przewozów regionalnych w województwie w latach 2008-2010 r.
Tabela 18 Wybrane dane dotyczące Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. (wykonanie planu
w zł)
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
Deficyt
-101 501 922,00
-127 499 816,00
-138 843 730,00
Dofinansowanie
82 731 900,00
99 999 390,00
110 463 285,00
Liczba pasażerów
27 226 322
25 987 374
27 992 517
Koszt 1 poc.km
22,30
25,40
23,85
Dofinansowanie
12,02
15,37
15,14
1 poc.km
Dofinansowanie
na
3,73
4,91
5,01
1 pasażera
Źródło: dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W dniu 18.03.2011 r. została podpisana pięciomiesięczna umowa (1.01.2011 r. – 31.05.2011 r.)
z Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o. na kwotę dofinansowania w wysokości 63 938 921 zł,
a w budżecie województwa śląskiego na 2011 r. zabezpieczono dla spółki Przewozy Regionalne
na ten cel kwotę 118 399 077 zł. W dniu 31.05.2011 r. została podpisana z Przewozami
Regionalnymi kolejna umowa okresowa obejmująca przedział czasowy od 1.06.2011 r. do
30.09.2011 r. na kwotę dofinansowania w wysokości 52,7 mln zł.
Spółka Koleje Śląskie z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana na mocy uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2010 r. Akt założycielski spółki podpisano
8 kwietnia 2010 r. Spółka, w dniu 06.07.2010 r. pozyskała licencję na świadczenie usług
transportu kolejowego, natomiast w dniu 09.12.2010 r. certyfikat bezpieczeństwa – część A,
a w dniu 10.01.2011 r. certyfikat bezpieczeństwa – część B, stając się podmiotem mogącym
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świadczyć usługi w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Spółka planuje rozpoczęcie
działalności przewozowej w dniu 01.10.2011 r. W dniu 22.03.2011 r. Zarząd Województwa
Śląskiego podjął decyzję o przekazaniu spółce Koleje Śląskie części pracy eksploatacyjnej
i podpisaniu umowy
W 2012 r. planuje się obsługę pasażerów w ramach regionalnych przewozów kolejowych
na obszarze województwa śląskiego przez spółki:
Przewozy Regionalne Sp. z o. o.
Koleje Śląskie Sp. z o. o.
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INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA18
Gospodarka komunalna
Województwo śląskie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem gęstości sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz drugie pod względem sieci gazowej.19 Wpłynęło na to
głównie występowanie na terenie regionu wysoko zurbanizowanych obszarów, zlokalizowanych
w środkowej części województwa.
Z sieci wodociągowej korzysta 93,3% ludności regionu. W miastach z sieci wodociągowej
korzysta 97,1% ludności (kraj 95,2%), na wsi 80,1%, z sieci kanalizacyjnej 68,6% ludności
ogółem, 81,0% ludności miast, 24,4% osób mieszkających na wsi (kraj 61,5%).
W sieć wodociągową najlepiej wyposażony jest podregion katowicki, gdzie na 100 km² przypada
475,5 km sieci wodociągowej oraz tyski (233,2 km/100 km2) i rybnicki (219,0 km/100 km²).
Najniższą gęstość sieci posiada podregion częstochowski (109,9 km/100 km²) i bytomski
(112,6 km/100 km²). Najlepiej w sieć kanalizacyjną wyposażony jest podregion katowicki
(334,7 km/100 km²), następnie tyski
(131,0 km/100 km²), a najgorzej częstochowski
(42,3 km/100 km²).
Rysunek 31 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w km na 100km² w kraju, województwie
śląskimi i subregionach w 2009 r.

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL.

18
19

Dane za rok 2009
Sieć rozdzielcza ( wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa ) na 100 km2 w 2009 roku.
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Tabela 19 Sieć rozdzielcza w województwie śląskim na tle kraju ogółem w 2009 r.
Wyszczególnienie

Województwo

Polska

Gęstość sieci wodociągowej (km/100km2)

161,1

85,5

Gęstość sieci kanalizacyjnej (km/100km2)

83,5

32,0

117,0

35,9

Gęstość sieci gazowej (km/100km2)
Źródło: GUS Katowice 2009, Bank Danych Lokalnych

Region posiada pierwsze miejsce w kraju w odbiorze energii elektrycznej (13,0% odbiorców
w kraju) i drugie w jej zużyciu po województwie mazowieckim (12,7% zużycia w kraju).
Ludność wszystkich gmin województwa w pełni zaopatrywana jest w energię elektryczną
(wszystkie gospodarstwa domowe w województwie śląskim korzystają z energii). Zużycie
energii elektrycznej w gospodarstwach domowych podregionu katowickiego wynosi 610,5 GWh
i 1,8-krotnie przewyższa zużycie energii elektrycznej w podregionie tyskim (335,0 GWh),
1,7 w podregionie bytomskim (359,7 GWh), 1,6 w podregionie częstochowskim (378,2 GWh)
oraz w podregionie gliwickim (372,7 GWh), 1,2 w podregionie rybnickim (505,3 GWh),
1,2 w podregionie bielskim (521,0 GWh) i 1,1 w podregionie sosnowieckim (555,9 GWh).
Rysunek 32 Zużycie energii elektrycznej (GWh) i gazu (hm3) w subregionach województwa
śląskiego w 2009 r.

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. danych BDL

67

Średnioroczne zużycie gazu sieciowego wynosi w województwie 441,5 hm³ (w miastach
383,0 hm³, na wsi 58,5 hm³). W zużyciu gazu pierwsze miejsce zajmuje podregion bielski
(91,1 hm³), następnie katowicki (80,0 hm³), sosnowiecki (64,2 hm³), a ostatnie miejsca znajdują
podregiony: rybnicki (38,7 hm³), tyski (36,2 hm³) i częstochowski (44,6 hm³).
Zasoby mieszkaniowe
W 2009 r. zamieszkane zasoby mieszkaniowe województwa śląskiego wynosiły 1.709,8 tys.
mieszkań, z tego w miastach znajdowało się 81,5% zasobów (1.392,9 tys. mieszkań), a na
terenach wiejskich 18,5% (316,9 tys.). Wskaźnik zasobów mieszkaniowych na 1.000 ludności
w województwie był wyższy niż w kraju i wynosił 368 mieszkań (w kraju 349 mieszkań).
Rysunek 33 Wskaźnik liczby mieszkań przypadającej na 1000 osób w województwie
śląskim w latach 1995-2009
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL.

Najwyższy wskaźnik zasobów mieszkaniowych na 1.000 ludności był w podregionie katowickim
(421,6 mieszkania) i sosnowieckim (395,5 mieszkania), najniższy w rybnickim
(325,6 mieszkania), tyskim (333,3 mieszkania) oraz bielskim (345,8 mieszkania). W pozostałych
podregionach wskaźnik ten wahał się od 363,9 mieszkania w częstochowskim przez
365,1 mieszkania w gliwickim do 367,7 mieszkania w bytomskim.
W 2008 r. powierzchnia użytkowa mieszkań wynosiła 114 265,1 tys. m2 . W 2009 r. wzrosła do
1 279 945 m2 Na przestrzeni lat utrzymuje się stała tendencja wzrostowa wielkości mieszkań.
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Rysunek 34 Powierzchnia użytkowa mieszkań w województwie śląskim w latach 19952009 (tys. m2)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL.

Rysunek 35 Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę w podregionach
województwa śląskiego w 2009 r.

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL.
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Największy współczynnik definiujący powierzchnię użytkową mieszkania przypadającą na
1 osobę występował w podregionach bielskim (27,5m2/os.) i częstochowskim (26,3 m2/os.).
Powyżej średniej dla tego wskaźnika wykazanej dla kraju (24,6 m2/os.) oraz regionu
(24,9 m2/os.) uplasowały się także podregiony rybnicki (25 m2/os.) oraz tyski (25,5 m2/os.).
Najniższa wartość wskaźnika przypadła na podregion gliwicki (22,3 m2/os.).
Poniżej w tabeli przedstawiono podstawowe dane dotyczące gospodarki mieszkaniowej
w regionie.
Tabela 20 Zasoby mieszkaniowe w województwie śląskim na tle kraju ogółem w 2009 r.
Wyszczególnienie
Województwo
Polska
Zasoby mieszkaniowe zamieszkane ogółem (tys.
mieszkań)
1.709,8
13.302,5
1.392,9
8 959,2
miasto
316,9
4.343,3
wieś
Zasoby mieszkaniowe na 1.000 ludności w tys.
368,4
348,5
(mieszkanie)
Przeciętna liczba izb w mieszkaniu (izba)
3,63
3,71
3,45
3,50
miasto
4,43
4,14
wieś
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (m²)
67,5
70,5
61,9
62,5
miasto
92,2
87,2
wieś
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
(m²)
24,9
24,6
23,8
24,0
miasto
28,8
25,4
wieś
Liczba osób na 1 mieszkanie (osoba)
2,71
2,87
2,60
2,60
miasto
3,13
3,43
wieś
Liczba osób na 1 izbę (osoba)
0,75
0,77
0,75
0,74
miasto
0,72
0,83
wieś
Mieszkania oddane do użytku w 2009 r. ogółem
(mieszkanie) w tys.
10,6
160,0
2,3
4,2
na 1.000 ludności (mieszkanie)
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, US Katowice, 2010, Rocznik Statystyczny RP, GUS
Warszawa 2010, BDL

Odsetek wyposażenia miejskich zasobów mieszkaniowych województwa w podstawowe
(standardowe) instalacje użytkowe i sanitarne oscyluje wokół średniego poziomu krajowego,
natomiast w przypadku wiejskich zasobów mieszkaniowych województwa odsetek ten jest
znacząco wyższy.
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Tabela 21 Warunki mieszkaniowe w województwie śląskim na tle kraju ogółem w 2009 r.
Wyszczególnienie
Mieszkania zamieszkane wyposażone w instalacje (%)
-wodociąg ogółem
miasto
wieś
-ustęp spłukiwany ogółem
miasto
wieś
-łazienkę ogółem
miasto
wieś
-gaz sieciowy ogółem
miasto
wieś
-centralne ogrzewanie ogółem
miasto
wieś

Województwo
98,4
99,2
94,7
91,9
93,4
85,6
90,7
91,5
86,9
63,3
71,2
29,0
79,6
79,8
78,3

Polska
95,5
98,6
89,0
88,1
94,6
74,8
87,1
92,4
76,1
56,5
74,0
20,3
78,3
84,9
64,8

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, Katowice 2010; BDL.

Ogólny stan techniczny budynków w województwie śląskim jest bardzo zróżnicowany i wynika
z okresu ich budowy, przeprowadzonych konserwacji i remontów (konieczność dociepleń
i usunięcia elementów zawierających azbest, np. z dachów gospodarstw wiejskich czy elewacji
budynków spółdzielczych), jak również negatywnego oddziaływania środowiska
przemysłowego. Stan zasobów mieszkaniowych jest o wiele gorszy od średniej krajowej.
Ważnym problemem województwa jest konieczność dokonywania wyburzeń substancji
mieszkaniowej w związku ze złym stanem technicznym, eksploatacją górniczą, a także
koniecznością przebudowy układu komunikacyjnego.
W 2009 r. liczba oddanych mieszkań wynosiła 10,6 tys. (z tego 70,2% w miastach). Liczba
mieszkań oddawanych w województwie na 1.000 ludności jest jednym z najniższych
wskaźników (po województwie opolskim 1,7 mieszkania i świętokrzyskim 1,5 mieszkania)
w kraju (4,2 mieszkania) i wynosi dla województwa 2,3 mieszkania. Najwięcej mieszkań na
1.000 mieszkańców oddanych zostało w podregionie bielskim (3,4 mieszkania), tyskim
(3,3 mieszkania) i częstochowskim (3,0 mieszkania). Najmniej natomiast w rybnickim
i bytowskim (po 1,6 mieszkania), katowickim (1,8 mieszkania), gliwickim (1,9 mieszkania)
i sosnowieckim (2,0 mieszkania),
W przeważającej części oddane budynki (63,8% powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do
użytku w województwie) należały do budownictwa indywidualnego, tylko 1,7% przypadało na
budownictwo spółdzielcze. Najwięcej mieszkań indywidualnych oddano do użytkowania
w podregionie bielskim (26,2%), rybnickim 13,0%, częstochowskim 17,4%, tyskim 13,9%,
sosnowieckim 11,2%, bytomskim 7,7%, a najmniejszą w podregionach katowickim (5,9%)
i gliwickim (4,6%). Największą powierzchnię użytkową mieszkań oddanych do użytku
w zasobach indywidualnych województwa zanotowano w podregionie bielskim 23,4%,
rybnickim 13,4%, częstochowskim 18%, tyskim 14,7% i sosnowieckim 11,6%, a najmniejszą
w podregionach: gliwickim 5,1%, katowickim 6,0% i bytomskim 7,8%.
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Rysunek 36 Zasoby mieszkaniowe i mieszkania oddane do użytku w kraju, województwie
śląskim i subregionach w 2009 r. (wsk. na 1000 ludności)

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podst. BDL.
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STAN BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW20
W 2010 r. na terenie województwa śląskiego odnotowano 169 024 przestępstw ogółem
stwierdzonych, tj. o 7,3% więcej niż w analogicznym okresie 2009 r. Wskaźnik wykrycia
wyniósł 63,6% i był najwyższy w okresie sześciu ostatnich lat. Z informacji o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
za okres styczeń – grudzień 2010 r. wynika iż:
w kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym odnotowano o 2,8% więcej
przestępstw stwierdzonych oraz wzrost wskaźnika wykrycia z 48,5% w 2009 roku do
50,5% w 2010 r.;
w kategorii zabójstw odnotowano spadek o 9,1% (spadek o 9 przestępstw) czynów
stwierdzonych w porównaniu do 2009 r. oraz spadek wskaźnika wykrycia o 5,1%;
w kategorii przestępstw uszkodzenie ciała odnotowano wzrost o 0,9% czynów
stwierdzonych oraz wzrost o 2,3% wskaźnika wykrycia w porównaniu do 2009 r.;
w kategorii przestępstw udział w bójce lub pobiciu odnotowano spadek o 11,0%
czynów stwierdzonych oraz wzrost o 0,9 % wskaźnika wykrycia w porównaniu
do 2009 r.;
w kategorii przestępstw zgwałcenie odnotowano wzrost o 4,7% czynów
stwierdzonych oraz spadek o 3,5% wskaźnika wykrycia;
w kategorii kradzieże z włamaniem odnotowano więcej o 7,4% przestępstw
stwierdzonych. Wskaźnik wykrycia wzrósł o 3,2% osiągając poziom 25,4%;
w kategorii przestępstw kradzieże cudzej rzeczy zarejestrowano o 5,2% więcej
przestępstw stwierdzonych. W porównaniu do 2009 r. odnotowano wzrost wskaźnika
wykrycia o 3,3%;
odnotowano wzrost o 3,6% liczby kradzieży i kradzieży z włamaniem samochodów oraz
wzrost o 1,2% wskaźnika wykrycia, który wyniósł 32,2%;
w kategorii uszkodzenie mienia nastąpił spadek o 8,2% przestępstw stwierdzonych
oraz wzrost wskaźnika wykrycia o 1,3%;
w kategorii przestępstw oszustw o charakterze kryminalnym zarejestrowano więcej
o 16,5% przestępstw stwierdzonych. W porównaniu do 2009 r. odnotowano wzrost
wskaźnika wykrycia o 4,7%, który w 2010 r. wyniósł 78,1%;
w kategorii fałszerstw o charakterze kryminalnym zarejestrowano więcej o 6,3%
przestępstw stwierdzonych. W porównaniu do 2009 r. odnotowano wzrost wskaźnika
wykrycia o 1,6%, który w 2010 r. wyniósł 69,0%;
w przestępstwach rozbójniczych odnotowano spadek o 7,4% czynów stwierdzonych oraz
wzrost wskaźnika wykrycia o 4,0%;
w siedmiu wybranych kategoriach przestępstw (udział w bójce lub pobiciu, uszczerbek
na zdrowiu, rozbójnicze, kradzieże z włamaniem, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże
z włamaniem samochodów oraz uszkodzenie mienia) odnotowano więcej
o 2,5% przestępstw stwierdzonych. Wskaźnik wykrycia wyniósł 30,4%;
w kategorii przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii liczba przestępstw
stwierdzonych wzrosła o 3,8%. Wskaźnik wykrycia tej kategorii przestępstw niezmiennie
kształtuje się na wysokim, ponad 90% poziomie;
odnotowano wzrost o 42,3% przestępstw stwierdzonych w kategorii razem
o charakterze gospodarczym. Wskaźnik wykrycia wzrósł o 1,2%;
w kategorii przestępstw korupcyjnych zarejestrowano więcej o 60,8% przestępstw
stwierdzonych. Wskaźnik wykrycia w 2010 r. wyniósł 99,4%;
W kategorii przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu zarejestrowano więcej
o 4,4% przestępstw stwierdzonych. W porównaniu do 2009 r. wskaźnik wzrósł
o 4,5%;
20

Dane za rok 2010
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w kategorii przestępstw oszustwa o charakterze gospodarczym zarejestrowano więcej
o 14,0% przestępstw stwierdzonych. W porównaniu do 2009 r. odnotowano
wzrost wskaźnika wykrycia o 0,4%;
w kategorii przestępstw fałszerstwa o charakterze gospodarczym zarejestrowano
więcej o 172,7% przestępstw stwierdzonych. Odnotowano wzrost o 0,8% wskaźnika
wykrycia, który wyniósł 99,0%;
w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. odnotowano mniej wypadków w ruchu
drogowym na obszarze województwa śląskiego. W rezultacie odnotowano mniej ofiar
śmiertelnych oraz mniej osób zostało rannych;
odnotowano spadek liczby ustalonych przez Policję garnizonu śląskiego nieletnich
sprawców czynów zabronionych. W stosunku do 2009 r. odnotowano mniej o 348
nieletnich sprawców czynów zabronionych, co stanowi spadek o 4,7 %.
W 2010 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa śląskiego brały udział
w 61 877 interwencjach. W porównaniu z rokiem 2009, liczba prowadzonych działań
ratowniczo – gaśniczych uległa zwiększeniu o 9 457 zdarzeń (w 2009 r. odnotowano
52 420 zdarzenia). W interwencjach w 2010 r. dominowały działania związane
z miejscowymi zagrożeniami – 68,9% wezwań, następnie pożary – 27,5%. Najmniejszą
grupę interwencji stanowią alarmy fałszywe – 3,6%. Wśród miejscowych zagrożeń
42.483 stanowiły małe, 79 lokalne, 28 średnie, 18 duże oraz 1 gigantyczna lub klęska
żywiołowa). Wśród pożarów najliczniejszą grupę stanowiły małe pożary (16 284), następnie
średnie (707), duże (34) oraz bardzo duże (8 przypadków). Wśród alarmów fałszywych
dominowały w dobrej wierze (1210 interwencji) oraz z monitoringu pożarowego (778).
247 interwencji stanowiły alarmy złośliwe.
Rysunek 37 Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w województwie śląskim
w latach 2006-2009 (liczba interwencji)
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Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
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Analizując
kwestie
udziału
jednostek
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
w akcjach ratowniczych prowadzonych na obszarze woj. śląskiego, stwierdzić należy,
że w porównaniu z 2009 r. liczba interwencji prowadzonych z udziałem tych jednostek
zwiększyła o 9 935 zdarzeń (w 2010 r. liczba zdarzeń z udziałem jednostek OSP 25 250 – 40,8%
ogólnej ilości zdarzeń, w 2009 r. – liczba zdarzeń z udziałem jednostek OSP
15 315 - 29,2%). Tak znaczne zwiększenie ilości interwencji realizowanych przez jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych, spowodowane było wystąpieniem w roku ubiegłym na terenie
województwa śląskiego powodzi. Analogicznie zwiększył się również udział zastępów
i strażaków ochotników w działaniach ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na terenie
województwa.
W 16 208 akcjach uczestniczyły jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego, w 7 384 zdarzeniach udział brały jednostki OSP nie włączone do Systemu. Wartość
uratowanego mienia w przypadku działań ratowniczych, w których uczestniczyły jednostki OSP
oszacowano na poziomie 358 428 000 zł. W roku ubiegłym jednostki OSP w przypadku 21 058
interwencji samodzielnie (bez udziału innych jednostek ochrony przeciwpożarowej) realizowały
działania ratowniczo gaśnicze. Zdecydowana większość zdarzeń realizowanych samodzielnie
przez jednostki OSP w roku 2010, to akcje związane z wystąpieniem na terenie województwa
śląskiego powodzi (pompowania, umacnianie wałów, zabezpieczanie budynków i obiektów).
Oprócz tego typu interwencji jednostki OSP samodzielnie prowadziły działania związane
z: likwidacją skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, aktywnością owadów
błonkoskrzydłych oraz działaniami z zakresu ratownictwa technicznego na poziomie
podstawowym. W przypadku interwencji realizowanych samodzielnie przez jednostki OSP
wartość uratowanego mienia oszacowana została na poziomie 16 249 000 zł.
W roku 2010 w następstwie odnotowanych zdarzeń rannych zostało:
ogółem - 4.465 osób, w tym 455 dzieci,
w pożarach - 605 osób, w tym 79 dzieci,
w miejscowych zagrożeniach - 3.860 osób, w tym 376 dzieci.
W 2010 r. ważnymi wydarzeniami
w województwie śląskim było m.in.:

ze

względu

na

bezpieczeństwo

mieszkańców

1) Awarie energetyczne - 9 – 24.01.2010 r.
W związku z niekorzystna sytuacją meteorologiczną (silnym wiatrem, intensywnymi opadami
śniegu oraz marznącego deszczu) w północnej części województwa doszło do uszkodzeń
napowietrznych linii energetycznych. Uszkodzenia te polegały przede wszystkim na zerwaniu
przewodów energetycznych oraz połamaniu słupów, na których te przewody były usytuowane.
Głównymi przyczynami tych uszkodzeń było: oblodzenie napowietrznych przewodów
energetycznych, przewracanie się drzew na te instalacje oraz silny wiatr.
Zdarzenia te dotyczyły przede wszystkim następujących powiatów i gmin:
lublinieckiego -gmina: Pawonków, Woźniki, Koszęcin, Herby i Boronów,
kłobuckiego -działania na terenie całego powiatu
częstochowskiego -gmina: Janów, Olsztyn, Konopiska, Kamienica Polska, Mykanów,
Starcza, Poczesna, Mstów, Przyrów i Blachownia.
myszkowskiego -gmina: Żarki, Niegowa i Poraj
zawierciańskiego -gmina: Zawiercie, Szczekociny, Żarnowiec, Pilica i Włodowice.
2) Powódź – 05-06.2010 r.
W związku z gwałtownymi opadami deszczu w miesiącu maju i czerwcu zanotowano 13.201
interwencji związanych z usuwaniem skutków powodzi. Najbardziej ucierpiały następujące
powiaty/miasta: bielski i m. Bielsko-Biała, cieszyński, częstochowski, gliwicki, m. Jastrzębie
Zdrój, m. Katowice, pszczyński, raciborski, tyski i bieruńsko lędziński, wodzisławski, m. Zabrze.
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W czasie drugiej fali powodziowej 2-5.06.2010 r. nie odnotowano gwałtownego pogorszenia
sytuacji powodziowej, wystąpiły lokalne podtopienia w powiatach, które ucierpiały podczas
I fali, dodatkowo wystąpiły osuwiska gruntu głównie na terenie powiatów bielskiego,
cieszyńskiego i żywieckiego.
3) Pożar magazynu składowania płyt porowatych na terenie Koniecpolskich Zakładów Płyt
Pilśniowych S.A Koniecpol – 31.03.2010 r.
W wyniku zdarzenia spaleniu uległ cały budynek wraz ze zmagazynowanymi
w nim gotowymi wyrobami (płyty porowate składowane na paletach ok.5000 m 3). Powierzchnia
pożaru 2116 m2. Straty 1300 tys. zł. Uratowano mienie o wartości 8000 tys. zł.
4) Wybuch gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Siemianowicach Śląskich –
22.05.2010 r.
W wyniku wybuchu zawaleniu uległa ściana zewnętrzna budynku mieszkalnego. Ponadto
zawalaniu uległy dwa stropy - jeden nad parterem oraz drugi nad I piętrem, co spowodowało
zniszczenie dziewięciu mieszkań zlokalizowanych na parterze, I i II piętrze. W mieszkaniach
zlokalizowanych w sąsiedniej klatce schodowej uszkodzone zostały wszystkie okna. Dodatkowo
fala uderzeniowa uszkodziła sąsiedni budynek mieszkalny oddalony około 70 m wybijając szyby
w oknach. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 7 osób, w tym 1 dziecko. Wstępne
straty oszacowano na 1500 tys. zł. Uratowano mienie wartości 1000 tys. zł. Powierzchnia
zdarzenia wyniosła ok. 200m2.
5) Wybuch oraz pożar zbiorników z gazem (propan techniczny) na terenie zakładów Leiber
Poland Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – 31.08.2010 r.
Na skutek przewrócenia się dźwigu (zapadnięcie się podpory) nastąpiło uszkodzenie zbiorników
z gazem, które zostały rozerwane, co spowodowało przedostanie się do atmosfery propanu,
a w konsekwencji jego zapalenie i wybuch. Ponadto zapaleniu uległ dźwig i trzeci zbiornik,
który stwarzał zagrożenie związane z wybuchem i rozprzestrzenieniem się pożaru na budynek
hali i pozostałe 2 zbiorniki z gazem. Na skutek zdarzenia rozerwaniu uległy 2 zbiorniki z gazem
propan-techniczny wraz z instalacją, ponadto uszkodzeniu i odkształceniu uległ trzeci zbiornik
oraz zawory na 2 kolejnych zbiornikach, a także ogniomury oddzielające zbiorniki od obiektów.
W wyniku pożaru uszkodzeniu uległa ściana budynku hali (powybijane szyby, stolarka
aluminiowa) oraz przyległa wiata magazynowa. Okopceniu uległo wnętrze hali produkcyjnej
wraz ze znajdującymi się w niej pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi. Spaleniu uległ także
dźwig. Na terenie sąsiedniego zakładu (firma "SPAWMET") nadpaleniu uległ samochód
ciężarowy Renault Midlum, doszło do wybicia szyb w oknach i świetlikach dachowych oraz
powstania rysy na ścianie wewnątrz budynku. Straty oszacowano na ok. 1.755 tys. zł. Wartość
uratowanego mienia szacuje się na 16 000 tys. zł. Powierzchnia zdarzenia 180 m2.
6) Dwa poważne zdarzenia w komunikacji drogowej (karambole)
- 08.12.2010 r. - Powiat cieszyński, Międzyświeć, DROGA EKSPRESOWA S – karambol
drogowy, w którym uczestniczyły 72 pojazdy (osobowe i ciężarowe). W wyniku zdarzenia
1 osoba poniosła śmierć a 7 osób zostało poszkodowanych. Wstępnie starty oszacowano na
ok. 1000 tys. zł.
- 22.12.2010 r. - Gliwice - AUTOSTRADA A- 4 (303-304 kilometr) - karambol drogowy,
w którym uczestniczyło 36 pojazdów (osobowych i ciężarowych). W wyniku zdarzenia 10 osób
zostało poszkodowanych. Wstępnie starty oszacowano na ok. 500 tys. zł.
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STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO21
Województwo śląskie pod względem powierzchni znajduje się na 14 miejscu w kraju, i mimo że
jest jednym z najmniejszych województw w skali kraju, z uwagi na swoją specyfikę
tj. największe uprzemysłowienie, dużą gęstość zaludnienia oraz urbanizację należy do regionów
o największej antropopresji. Specyfika regionu związana jest także w występowaniem surowców
mineralnych (głównie węgla kamiennego), które przez kilka wieków napędzały rozwój
przemysłu. Negatywnym skutkiem tego rozwoju była znaczna degradacja środowiska. Stan ten
jednak ulega znacznym zmianom dzięki licznym działaniom takim jak: wykonanie Programu
ochrony powietrza (jako pierwsze województwo w Polsce w 2004 r., realizacja Programów
Ograniczania Niskiej Emisji (największa liczba PONE w Polsce), sukcesywne
zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych, opracowany Program wykorzystania OZE,
przeprowadzona inwentaryzacja terenów poprzemysłowych i zapisana w bazie danych RSIP,
tworzone lokalne Programy rewitalizacji terenów poprzemysłowych przywracające ich wartość
rekreacyjną.
Z uwagi na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego województwo śląskie należy do
regionów o największej w Polsce emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów
szczególnie uciążliwych. W 2009 r. w województwie śląskim emisja zanieczyszczeń pyłowych
z tych zakładów wyniosła 11,7 tys. Mg, gazowych 37 908,8 tys. Mg (gł. CO2), co stanowiło
odpowiednio ok. 19% krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych i 18,7% gazowych.
Rysunek
38
Emisja
pyłowych
zanieczyszczeń powietrza z zakładów
szczególnie uciążliwych oraz liczba tych
zakładów w kraju w 2009 roku.

Źródło: Regiony Polski 2010.

Rysunek
39
Emisja
gazowych
zanieczyszczeń powietrza (bez CO2)
z zakładów szczególnie uciążliwych oraz
liczba tych zakładów w kraju w 2009 r.

Źródło: Regiony Polski 2010.

Problem jednak stanowi głównie emisja powierzchniowa, której udział w kształtowaniu stężeń
średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w strefach, gdzie wystąpiły
przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji, wynosił odpowiednio ok. 64-78% i ok. 77-96%
(dane za 2008 r.). Stan taki powoduje przekroczenie dopuszczalnych i docelowych poziomów
substancji w powietrzu atmosferycznym i wymusza konieczność podejmowania określonych
działań zmierzających do uzyskania polskich i unijnych standardów jakości powietrza.
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Analizując zagadnienie gospodarki odpadami w województwie śląskim w latach 2000-2009
obserwuje się systematyczną poprawę w tym zakresie. Porządkowanie gospodarki odpadami
pochodzenia przemysłowego jest realizowane poprzez podejmowanie działań na rzecz
minimalizacji powstawania odpadów, ograniczenie ich składowania i postępujący wzrost ilości
odpadów kierowanych do odzysku. Nadal jednak pozostają nierozwiązane do końca problemy
związane z prowadzeniem właściwej gospodarki odpadami komunalnymi, a ilość odpadów
komunalnych powstających w województwie, stawia region na drugiej pozycji co do ilości
wytwarzanych w kraju. Region wytwarza 1394 tys. ton odpadów komunalnych, a 80% z nich jest
zdeponowanych na składowiskach. Na terenie województwa wytworzono (za wyjątkiem
odpadów komunalnych) ponad 32 mln ton odpadów, z czego ponad 30 mln poddanych zostało
odzyskowi, co stanowi 93,3% całości.
Tabela 22 Gospodarka odpadami w województwie śląskim na tle kraju w 2009 r.
Wyszczególnienie
Odpady komunalne zebrane w ciągu
roku (t)
Odpady komunalne zdeponowane na
składowiskach w % zebranych
Odpady (z wyłączeniem
komunalnych) wytworzone w ciągu
roku ogółem (tys. t)
Udział odpadów (z wyłączeniem
komunalnych) składowanych
w ilości odpadów wytworzonych
w ciągu roku (%)
Udział odpadów (z wyłączeniem
komunalnych) poddanych
odzyskowi w ilości odpadów
wytworzonych w ciągu roku (%)
Odpady (z wyłączeniem
komunalnych) wytworzone na 1 km ²
(t)

Województwo Śląskie

Polska

1 394 041,53

10 053 498,99

80%

85%

32 257,5

111 060,2

1,9%

19,2%

93,3%

73,4%

2615,5

355,2

Źródło: BDL

Z uwagi na niewielkie zasoby wodne oraz największe z racji specyfiki zapotrzebowanie na wodę,
problem racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej staje się priorytetem w działaniu wszystkich
służb odpowiedzialnych za zarządzanie jakością środowiska i korzystanie z jego zasobów.
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2009 r. wynosiło 397,4 hm3
(o około 13 hm3 mniej niż w roku 2008). W województwie śląskim wytwarza się największą
w Polsce ilość ścieków przemysłowych i komunalnych. Łączna ilość wytworzonych w 2009 r.
ścieków przemysłowych i komunalnych wyniosła ok. 369,8 hm³, z czego 219,8 hm³ to ścieki
przemysłowe stanowiące 59,4% ogólnej emisji, a 150 hm³ ścieki komunalne stanowiące 40,6%
emisji (emisja ogólna najwyższa w kraju). Oczyszczone w 86% ścieki przemysłowe i ścieki
komunalne odprowadzone do wód powierzchniowych powodują znaczne ich obciążenie.
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Tabela 23 Oczyszczanie ścieków w województwie śląskim i na tle kraju ogółem w 2009 r.
Wyszczególnienie
Ścieki wymagające oczyszczania
odprowadzone do wód lub do ziemi
ogółem (hm³)
Ścieki oczyszczane ogółem (hm³)
Udział ścieków oczyszczanych
biologicznie, chemicznie
i z podwyższonym
usuwaniem biogenów w ściekach
wymagających oczyszczania (%)
Udział ścieków komunalnych
i przemysłowych oczyszczanych
w ściekach wymagających
oczyszczenia (%)
Udział ludności korzystających
z oczyszczalni ścieków w ludności
ogółem (%)
Udział ludności w miastach
korzystających z oczyszczalni
ścieków w ludności ogółem (%)

Województwo Śląskie

Polska

369,8

2 198,0

319,9

2 062,1

46,7

65,0

86,5

93,8

70,5

64,2

82,5

88,1

Źródło: BDL, Rocznik Statystyczny Województw 2010.

Skutkiem największego w kraju uprzemysłowienia jest także największa ilość terenów
poprzemysłowych, które w wyniku pełnienia różnych funkcji użytkowych uległy degradacji.
Rewitalizacja takich terenów jest jednym z najtrudniejszych problemów środowiskowych,
ekonomicznych i społecznych. Brak uregulowań ustawowych obejmujących bezpośrednio
i w sposób kompleksowy (z instrumentami finansowymi włącznie) problematykę terenów
poprzemysłowych, w tym rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenów, które przestały
pełnić funkcje gospodarcze, jest główną barierą w skutecznym podejmowaniu działań w tym
zakresie. Jednak stały się one paradoksalnie atutem regionu. Znacząca ilość tych obszarów z racji
swojego umiejscowienia i uzbrojenia jest ostatnio bardzo atrakcyjna dla inwestorów.
Ten najbardziej przekształcony przez człowieka obszar Polski charakteryzuje się lesistością
rzędu 31,7% powierzchni regionu. Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe w obrębie
województwa śląskiego wyznaczono 7 parków krajobrazowych o powierzchni wynoszącej
227 tys. ha, 64 rezerwaty zajmujące powierzchnię ponad 4 076,7 ha, a także wyodrębniono
obszary Natura 2000. Udział powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie
chronionych w ogóle powierzchni województwa śląskiego wynosi 22,1%. Ten sam wskaźnik dla
terytorium całego kraju osiąga wartość 32,3%. Na jednego mieszkańca przypada
w województwie 588 m² powierzchni chronionej i jest to najniższy wskaźnik w kraju.
Prowadzone od szeregu lat działania w tym zakresie doprowadziły już do znaczącej poprawy
stanu środowiska województwa śląskiego, jednakże nie zostały jeszcze spełnione wszystkie
wymagania zakreślone polskimi i unijnymi standardami jakości.
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, MIĘDZYREGIONALNA
I PROMOCJA REGIONU22
W 2010 r. Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej kontynuował wdrażanie planu
marketingowego zawartego w Strategii Komunikacji Marketingowej Województwa Śląskiego
w zakresie promocji atrakcyjności turystycznej. Realizowano również zadania w zakresie
współpracy z regionami partnerskimi Województwa Śląskiego oraz organizacjami
międzynarodowymi. Do ważniejszych wydarzeń w dziedzinie promocji regionu należały:
Kampanie promocyjne marki „Śląskie”
Realizując Strategię Komunikacji Marketingowej w zakresu atrakcyjności turystycznej
województwa Śląskiego w 2010 r. przeprowadzono kolejne kampanie promocyjne:
w maju ogólnopolską kampanię pn „Pasjonauci polecają. Śląskie. Pozytywna energia”. Była to
kolejna kampania pokazująca Śląskie jako region pełen energetyzujących atrakcji
turystycznych, której bohaterowie „Pasjonauci” wznosili się ponad przeciętność, emanując
pozytywną energią, którą dzielili się z innymi. Prawdziwi „pasjonauci” stali się inspiracją dla
postaci z plakatów i filmu reklamowego, zapraszającymi do: zakosztowania gościnności
mieszkańców Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, aktywnego wypoczynku na Jurze,
odwiedzenia obiektów Szlaku Zabytków Techniki, na spotkanie z wyjątkową kuchnią
regionalną i do rozwoju własnych pasji w naszymi regionie. Jej elementami były: marketing
bezpośredni, ATL, działania z zakresu public relations, uruchomienie specjalnej strony
(fanpage) na Facebooku itp.;
w czerwcu Industriadę, czyli pierwsze Święto Szlaku Zabytków Techniki. Ta regionalna
kampania województwa śląskiego była dwuetapowa, obejmując: promocję święta Szlaku,
czyli Industriady oraz promocję Szlaku Zabytków Techniki. Planowana jako impreza
cykliczna Industriada objęła 40 zabytków z 23 miast województwa śląskiego. W szeregu
koncertów, prezentacji, warsztatów i konkursów wzięło udział łącznie ok. 30 tysięcy osób;
na przełomie czerwca i lipca pierwszą zagraniczną kampanię promocyjną produktów
turystycznych województwa śląskiego pn. „Guck Mal! Schlesien” w landzie Północnej
Nadrenii-Westfalii, w szczególności w jego stolicy Düsseldorfie. W programie kampanii
znalazły się koncerty muzyczne, uliczne performance, street art, aktywności w regionalnej
prasie i internecie, wizyty studyjne w regionie śląskim dla niemieckich dziennikarzy oraz
internautów, zwłaszcza dot. turystyki kulturowej i aktywnej. Kluczowym wydarzeniem była
impreza promocyjna w dniach 2-3 lipca w Düsseldorfie na Marktplatz, obejmująca prezentację
atrakcji turystycznych, śląskiego designu i potraw kuchni regionalnej wraz z towarzyszącymi
jej koncertami i występami folkowymi.
Imprezy targowe i wystawiennicze
W maju 2010 r. Województwo Śląskie uczestniczyło w Wystawie Światowej Expo '2010
w Szanghaju, a ponadto w tymże roku w następujących imprezach promocyjnych poprzez
organizacje i obsługę stoisk regionalnych na targach turystycznych zagranicą:
1. ”Go-Regiontours” - Brno w styczniu;
2. „Slovakiatour” - Bratysława w styczniu;
3. „Tourissimo” - Strasbourg w lutym;
4. ”Salon des Vacances”- Bruksela w lutym;
5. ”Holiday World” - Praga w lutym;
6. ”Tourissima” w Lille w marcu;
7. ”ITB” w Berlinie w marcu;
8. ”MAP” w Paryżu w marcu;
9. ”Let's go on holidays” w Miskolcu w kwietniu;
10. ”Ukraine”w Kijowie w październiku;
22
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11. ”Inwetex -C.I.S.-Travel” w St.Petersbourgu w październiku;
12. „Sitv” w Colmar w listopadzie.
Region miał swoje stoisko także na targach turystycznych krajowych: w Katowicach
(Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB”- marzec), Warszawie, Poznaniu, Krakowie
i Gdańsku.
Wizyty studyjne
W 2010r. zorganizowano study-tours dla następujących grup tour-operatorów, dziennikarzy
i specjalistów ds. rozwoju i promocji turystyki:
- w czerwcu wizytę ukraińskiej telewizji TONIS,
- we wrześniu wizytę rosyjskiej telewizji NTW.
Szlak Zabytków Techniki – rozwój i promocja Szlaku
Obok podanych wyżej działań w ramach kampanii promocyjnych zrealizowano następujące
działania: usunięto 2 obiekty ze Szlaku, przyjęto 6 nowych obiektów. W czerwcu 2010 r.
zrealizowano Święto Szlaku Zabytków Techniki „Industriadę”, które poprzedziła kampania
promocyjna. Obiekty wyposażono w stojaki informacyjne wraz z wizytówkami każdego
z obiektów. Przeprowadzono spotkania ewaluacyjne dla administratorów obiektów.
Wydawnictwa promocyjne:
W 2010r. nie wydano żadnych nowych wydawnictw.
Planuje się dalsze konsekwentne wdrażanie planu marketingowego zawartego w Strategii
Komunikacji Marketingowej. W czerwcu 2011 r. zrealizowano kolejną edycję Święta Szlaku
Zabytków Techniki „INDUSTRIADA”.
Ważniejsze wydarzenia w dziedzinie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej
W 2010 r. Województwo Śląskie kontynuowało współpracę dwustronną- w zakresie zapisanym
w istniejących porozumieniach o współpracy i wzajemnych uzgodnieniach z regionami
partnerskimi, w szczególności z :Landem Północną Nadrenią-Westfalią (Niemcy), Regionem
Nord-Pas de Calais (Francja), Departamentem Dolnego Renu (Francja), Regionem Walonii
(Belgia) oraz Krajem Morawsko-Śląskim (Czechy) i Samorządowym Krajem Żylińskim
(Słowacja). W dwóch ostatnich przypadkach koncentrowała się ona na utworzeniu Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia, jak również współpracę trójstronną w ramach
regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Województwo Śląskie prowadziło także konsultacje
z Autonomiczną Republiką Adżarii (Gruzja) oraz dwiema prowincjami chińskimi Prowincją
Shaanxi i Liaoning odnośnie przygotowania i podpisania w niedalekiej przyszłości porozumień
o współpracy. Województwo Śląskie aktywnie działało w instytucjach europejskich: Komitecie
Regionów i Zgromadzeniu Europy - ARE. Od stycznia 2010 r. region został członkiem ERIH Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. W 2010 r.odbył się konkurs na zadania
publiczne w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy między
społeczeństwami.
W 2011r. region będzie skupiał się na współdziałaniu z dużymi, prężnymi regionami
partnerskimi dawnej Unii Europejskiej, jak i regionami z krajów poza UE aspirującymi do
członkostwa względnie otwartych na współpracę i zdobywanie wiedzy i doświadczeń nabytych
przez Województwo Śląskie w okresie transformacji gospodarczej i w procesie pozyskiwania
środków unijnych. Ponadto, mając na względzie znaczny potencjał i duże zainteresowanie
współpracą gospodarczą ze strony kapitału chińskiego, samorząd województwa zamierza
wspomagać kontakty i współdziałanie środowisk biznesowych, jak również konkretną wymianę
gospodarczą poprzez zaangażowanie instytucjonalne.
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INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA23
Wydział Inwestycji w roku 2010 nadzorował realizację szeregu inwestycji finansowanych
z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetu Województwa Śląskiego, środków unijnych.
I. Inwestycje finansowane środkami z budżetu państwa:
W roku 2010 dofinansowanie środkami z budżetu państwa, w oparciu o uchwałę Rady Ministrów
nr 143/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod
nazwą „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012” zmienionej uchwałą Rady
Ministrów nr 191/2009, w kwocie 110 000 000 zł uzyskała inwestycja pn. „Przebudowa
Stadionu Śląskiego.” Ze środków dotacji z budżetu państwa sfinansowano częściowo takie prace
jak: makroniwelacja, palowanie pod słupy nośne zadaszenia, palowanie pod fundamenty trybuny
zachodniej, montaż prefabrykatów, konstrukcja stalowa dachu, słupy żelbetowe zadaszenia,
ściany oporowe i schody zewnętrzne, instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne, wentylacji,
teletechniczne i zabezpieczenia przeciwpożarowego. Przyznana dotacja została wykorzystana
w 100%.
II. Inwestycje finansowane środkami z budżetu Województwa Śląskiego
W roku 2010 z budżetu Województwa Śląskiego na zadania nadzorowane przez Wydział
Inwestycji wydatkowano środki w kwocie 106 778 875,25 zł, które zostały przeznaczone na
dofinansowanie szeregu inwestycji własnych oraz inwestycji realizowanych przez gminy
i powiaty (10 310 621 zł).
Najważniejszymi inwestycjami finansowanymi ze środków budżetu Województwa Śląskiego
były:
1. Stadion Śląski w Chorzowie
„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego
w Chorzowie” - wydatkowano 88 551 911 zł
W roku 2010 zrealizowano następujący zakres prac: zakończono wszystkie roboty rozbiórkowe,
wykonano całą makroniwelację terenu, wykonano całość robót geotechnicznych, wzmocnienia
gruntu: palowanie pod słupy nośne konstrukcji zadaszenia, palowanie pod fundamenty trybuny
zachodniej, palowanie w rejonie tuneli, palisady.
2. Muzeum Śląskie w Katowicach
Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach - wydatkowano 610 556,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu
W ramach wydatkowanych środków w roku 2010 sfinansowano m.in: prace Inżyniera Kontraktu,
wytyczne do opracowania koncepcji wystawy stałej, powielenie dokumentacji do przetargu oraz
w ramach promocji projektu foldery wizerunkowe i kampanię billboardową w sześciu miastach
Polski. Ponadto zostało ogłoszone postępowanie przetargowe i wpłynęły oferty na roboty
związane z wyburzeniami budynków kolidujących z nowymi obiektami Muzeum, przekładką
kolektora wód dołowych oraz siecią wodociągową i drogą wewnętrzną.
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Zakup i instalacja systemu wizyjnego do monitorowania i rejestracji budowy nowej siedziby
Muzeum Śląskiego w Katowicach – wydatkowano 29 951,00 zł
W ramach zadania wykonano: dostawę i montaż na wieży Warszawa kamery wysokiej
rozdzielczości (HD), połączenie z odbiornikiem, zakup komputera wraz z oprogramowaniem do
archiwizacji i ściągania zdjęć i potoku video oraz zakup komputera przenośnego z rzutnikiem
multimedialnym do prezentacji możliwości systemu.
3. Filharmonia Śląska w Katowicach
Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach - wydatkowano 282 019,46 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu
ponadregionalnym
W roku 2010 zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wyburzenie starych garaży, odkrywki
i odwierty sprawdzające stan kolumn i pilastrów oraz ścian. Rozpoczęto wzmacnianie
fundamentów metodą jet-grountingu oraz wykonano wykop pod budynek nowowybudowany.
4. Teatr Śląski w Katowicach
Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego wydatkowano 850 990,66 zł
Regionalny Program Operacyjny
Priorytet IV. Kultura
Działanie 4.1. Infrastruktura kultury
Wykonano roboty rozbiórkowe, wzmocnienie ścian nośnych, wymieniono stropy, przemurowano
ściany, wykonano instalacje: hydrantową, chłodniczą, zasilania niskiego napięcia, węzła
cieplnego, część instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej
i wentylacyjnej; wykonano roboty gipsowe.
Budowa magazynu dekoracji przy ul. Ludwika 48 – wydatkowano 279 516,81 zł
Środki w 2010 r. wydatkowano na wykonanie stanu surowego zamkniętego magazynu
tj. roboty ziemne, fundamenty, ściany i nadproża, konstrukcje żelbetowe i stalowe, roboty
dekarskie, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową.
Modernizacja magazynu dekoracji nr 1 - wydatkowano 62 860,00 zł
Wykonano ocieplenie dachu wraz z nowym pokryciem dachowym, obróbki blacharskie,
instalację odgromową oraz drugą bramę wjazdową do magazynu.
5. Biblioteka Śląska w Katowicach
Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych - wydatkowano 174 440,43 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
Zrealizowano adaptację pomieszczeń dla potrzeb ŚIBZZ. Późne podpisanie aneksu
przygotowywanego przez Władze Wdrążająca do umowy o dofinansowanie projektu (na
przełomie października i listopada 2010 r.) oraz krótki okres pozostający do końca roku na
realizację zakupów spowodowały, że w ogłoszonym przez Bibliotekę przetargu nie uzyskano
żadnej oferty. Przetarg na zakup sprzętu przesunięty został na rok 2011.
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6. Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych dot. zabezpieczenia
odciągami stalowymi przechylającego się komina kotłowni głównej Zespołu - wydatkowano
36 889,90 zł
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa zabezpieczenia odciągami stalowymi
komina kotłowni wraz z badaniami geologicznymi podłoża oraz roboty polegające na
wzmocnieniu trzonu komina stalowego.
Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego
Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap – wydatkowano 0,00 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
Przedłużający się proces weryfikacji wniosku aplikacyjnego oraz proces uzgadniania
i weryfikacji treści umowy spowodował, że umowa o dofinansowanie projektu została podpisana
dopiero 04.10.2010 r. Ponadto pod koniec 2010 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie
przeprowadziła kontrolę dokumentacji przetargowej w wyniku której wystąpiła konieczność
poprawy dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych. Wszystko to uniemożliwiło
przeprowadzenie w 2010 r. postępowań na wyłonienie wykonawcy robót i tym samym brak
możliwości wydatkowania zaplanowanych na rok 2010 środków.
7. Teatr Rozrywki w Chorzowie
Remont i rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji widowni Sceny Dużej - wydatkowano
402 999,81zł
W 2010 r. w ramach zadania wykonano: wymianę blaszanych kanałów wentylacyjnych, kanałów
i wyrzutni na elewacji klatki schodowej, przebudowę wylotów i kratek kanałów na widowni
Sceny Dużej oraz wyposażenie instalacji w agregat wody lodowej.
Remont zbiornika p.poż. oraz instalacji tryskaczowej na scenie - wydatkowano 707 046,06 zł
Zakres rzeczowy zrealizowany w 2010 r. w ramach zadania to: izolacja podziemnego zbiornika
przeciwpożarowego, dostawa i montaż zestawu pompowego, wykonanie nowych instalacji
zasilających i łączących zbiornik z urządzeniami w budynku oraz instalacja tryskaczowa na
scenie.
8. Opera Śląska w Bytomiu
Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej wydatkowano 783 151,63 zł
W 2009 r. została wykonana dokumentacja projektowa. W 2010 r. w ramach przyznanych
środków wykonano roboty budowlane wynikające z zaleceń pokontrolnych Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej oraz renowację komina scenicznego, klimatyzację zaplecza
technicznego, instalację AKPiA.
9. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie wydatkowano 503 613,11 zł (od marca 2011 r. zadanie realizowane w ramach RPO)
W 2010 r. wykonano część robót
ziemnych w segmentach wznoszonego budynku
wielofunkcyjnego, roboty ziemne dla wiaty wraz z przygotowaniem pod deskowanie
fundamentów, przekładki sieci kolidujących ze wznoszonym budynkiem oraz fundamenty
segmentu SK-4.
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Wymiana sieci centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym i budowa nowej kotłowni –
wydatkowano - 70 000,00 zł
W ramach zadania wykonano: wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku
administracyjnym, przyłącza centralnego ogrzewania z kotłowni do budynków oraz dostawę
i montaż kotła wraz z naczyniem wzbiorczym.
10. Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci
lotnisk lokalnych
„Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego
wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych” realizowany w obrębie Kaniów i CzechowiceDziedzice – wydatkowano 927 218,00 zł
W ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania sieci lotnisk
lokalnych w 2010 r. realizowane było jedno zadanie - na ogłoszony przez Województwo konkurs
wpłynął tylko jeden projekt. Dotacja w całości została przyznana Starostwu Powiatowemu
w Bielsku Białej. Środki wydatkowano na prace budowlane związane z budową drogi m.in.
roboty: przygotowawcze, ziemne, odwodnienie terenu, wykonanie podbudowy oraz ułożenie
krawężników.
11. Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa
jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem
na dachu - wydatkowano 940 049,11 zł
W I półroczu 2010 r. zakończono roboty budowlano-montażowe oraz dokonano odbioru
i przekazano do użytkowania garaż otwarty, częściowo zagłębiony z parkingiem na dachu.
Wykonano wyposażenie w system sygnalizacji włamania i napadu oraz w domofon z systemem
wizyjnym dla kancelarii tajnej Urzędu. Uzupełniono system kontroli dostępu z dolnego poziomu
garażu do budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego 23. Opracowano program funkcjonalnoużytkowy w zakresie wykonania izolacji ścian piwnic wraz z ich osuszeniem i ewentualnym
drenażem dla budynku. W II półroczu 2010 r. wykonano izolację ścian piwnic wraz z ich
osuszeniem i renowacją tynków, odwodnienie liniowe wzdłuż południowej ściany budynku
wpięte do kanalizacji deszczowej w ul. Lompy. Ponadto zrealizowano roboty instalacyjne
związane z wykonaniem dla części pomieszczeń piwnicznych nowej wentylacji mechanicznej
i podwyższeniem skuteczności części wentylacji istniejącej. Roboty związane z wykonaniem
zieleni, z przyczyn obiektywnych zostały przesunięte na wiosnę 2011 r.
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie
Budowa przyłącza wody w MOW Radzionków - wydatkowano 66 572,26 zł
W związku ze złym stanem technicznym i częstymi awariami istniejącej sieci wodociągowej
w rejonie Ośrodka, wykonano nowy i krótszy odcinek wodociągu zasilającego MOW
Radzionków.
13. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z ociepleniem – wydatkowanie 436 183,05 zł
W 2010 r. kontynuowano przebudowę budynku szkoły. W ramach przyznanych środków
prowadzono roboty zewnętrzne związane z wykonaniem ocieplenia wszystkich elewacji, z ich
tynkowaniem, malowaniem oraz montażem fasady wentylowanej z płyt laminowanych,
parapetów zewnętrznych itp. Odtworzono także ciąg komunikacyjny w rejonie wejścia do
budynku, dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej itp. Zlecono również wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.
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14. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Naprawa świetlika nad lokalem użytkowym w budynku wystawowym w Muzeum Górnośląskim
w Bytomiu - wydatkowano 49 162,25 zł
Wykonano zakres robót zgodny z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
tj. rozebrano część uszkodzonej połaci dachowej wraz z obróbkami, wykonano nowe pokrycie
połaci świetlika z papy termozgrzewalnej, dokonano wymiany deskowania koryt odpływowych
oraz ich uszczelnienia, zabezpieczono przeciwpożarowo konstrukcję stalową świetlika.
Realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano 21 960,00 zł
Wykonano dokumentację projektową dla realizacji zaleceń pokontrolnych PSP.
System sygnalizacji pożaru w budynku Muzeum przy ul. Korfantego 34 – wydatkowano
66 250,00 zł
Opracowana została dokumentacja projektowa, zdemontowano starą centralę sygnalizacji pożaru
i zamontowano w jej miejsce nową wraz z czujkami optycznymi dymu i przyciskami ROP.
Wymiana instalacji c.o. w budynkach MGB przy ulicy Korfantego 34 - wydatkowano
347 678,27 zł
Dokonano wymiany instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
w budynku przy ul. Korfantego 34 oraz roboty niezbędne do wykonania zamówienia
podstawowego takie jak tynkowanie, malowanie, uzupełnianie glazury itp.
15. Muzeum Śląskie w Katowicach Al. Korfantego
Podłączenie Muzeum do sieci cieplnej - wydatkowano 52 002,50 zł
Wykonano zakres robót zgodny z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Sporządzono dokumentację projektową przyłącza, wykonano prace instalacyjno-montażowe na
instalacji wysokiego parametru.
Wykonanie dokumentacji i wymiana hydrantów - wydatkowano 14 388,68 zł
W ramach zadania zakupiono i zamontowano 7 hydrantów, wykonano dokumentację
powykonawczą instalacji hydrantowej oraz przeprowadzono pomiar wydajności hydrantów.
16. Muzeum w Bielsku-Białej
Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej na
odnowienie elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego – wydatkowano
45 000,00 zł (środki wydatkowano na nagrody związane z konkursem architektonicznym).
Wykonanie systemu kamer zabezpieczających budynek Muzeum J. Fałata w Bystrej-Śląskiej –
Oddziału Muzeum w Bielsku-Białej – wydatkowano 59 999,61 zł
Zmodernizowano system zabezpieczeń i ochrony przed włamaniem do budynku muzeum.
Modernizacja była zgodna z zaleceniami wynikającymi z zatwierdzonego Planu Ochrony
Muzeum.
Kontynuacja remontu wnętrz bud. Muzeum Zamek Sułkowskich – II piętro – pomieszczenia i
magazyny działu etnografii – wydatkowano 195 497,58 zł
W wyniku przeprowadzonych prac remontowych pozyskano 185m2 powierzchni
przeznaczonych na pracownie i magazyny działu Etnografii Muzeum w Bielsku-Białej.
Wykonano prace murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, izolacyjne, malowanie ścian i sufitów,
roboty instalacyjne (instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania i teletechniczne).
86

Dokończenie remontu pomieszczeń ekspozycyjnych budynku Muzeum Techniki i Włókiennictwa wydatkowano 198 939,36 zł
W wyniku przeprowadzonych prac remontowych pozyskano około 200m2 powierzchni
ekspozycyjnej i magazynowej w przestrzeni poddasza budynku Muzeum. Wykonano roboty
budowlane (tynkarskie, posadzkarskie, murarskie, izolacyjne, stolarskie) oraz roboty instalacyjne
(instalacja elektryczna, teletechniczna- antywłamaniowa i sygnalizacji pożaru).
17. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Sporządzenie ekspertyzy dot. zapobiegania zadymieniu i usuwania dymu z klatek schodowych
w budynku głównym – wydatkowano 10 000,00 zł
Sporządzono dokumentację w zakresie ustalenia możliwych do zastosowania wariantów
zapobiegania zadymianiu na klatkach schodowych w budynku Muzeum.
Wymiana sygnalizacji ppoż. w budynku głównym Muzeum wraz z projektem – wydatkowano
82 900,00 zł
Wykonano sygnalizację p.poż. całego budynku Muzeum oraz dostosowano do aktualnie
obowiązujących rozwiązań technicznych i prawnych z zakresu przeciwpożarowego.
Wymiana hydrantów ppoż. w budynku głównym Muzeum – wydatkowano 6 296,42 zł
Zakupiono i zamontowano osprzęt do hydrantów p.poż. Dostosowano hydranty do wymagań
określonych w przepisach przeciwpożarowych.
Usunięcie szlamu i mułu wraz z modernizacją systemu odwadniania Sztolni oraz zakup 3 pomp
zanurzeniowych w zalanym Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” – wydatkowano 63 255,56 zł
Konsekwencją pożaru, który miał miejsce w Sztolni Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”
w Zabrzu oraz przeprowadzoną kontrolą przez Państwową Straż Pożarną, koniecznym stało się
przeanalizowanie całej gospodarki wodnej Sztolni. Odstąpiono od zmodernizowania systemu
odwodnienia Sztolni. Wykonano jedynie niezbędne prace naprawcze systemu odwadniania
i doposażono go w niezbędnym do działania zakresie, tj. zakupiono 3 pompy zanurzeniowe wraz
z osprzętem.
Remont podziemnych wyrobisk w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” – wydatkowano
429 500,00 zł
Wykonano montaż nowej opinki w postaci siatek, wraz z wyczyszczeniem i pobieleniem
wapnem stalowych odrzwi obudowy oraz obudowy wyrobiska.
Wymiana części pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcji w gmachu głównym
Muzeum - wydatkowano 36 550,00 zł
Wymieniono część pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z elementami
konstrukcji.
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Królowa Luiza
etap II
Regionalny Program Operacyjny
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta
W 2010 r. aktualizowano opracowaną w roku 2007 dokumentację projektu.
Ze środków budżetu Województwa Śląskiego udzielono pomocy finansowej szeregu gminom
i powiatom, w tym:
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1. Gmina Zabrze - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej (plan
- 1 000 000 zł, wykonanie - 0,00). Ze względu na przedłużający się termin procedur
podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.4 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, przesunięciu uległ termin ogłoszenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Termin rozpoczęcia prac komisji
przetargowej – otwarcie ofert – ustalony został na dzień 23.12.2010 r., w związku z czym
nie było możliwe wykonanie robót budowlanych i wydatkowanie zaplanowanej kwoty
dotacji w 2010r.
2. Gmina Pszczyna - Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego
budynki stajni książęcej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wykonanie 216 403,00 zł).
Zadanie realizowane w ramach pomocy finansowej udzielonej Gminie Pszczyna na wkład
własny w realizację zadania, dofinansowane na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet IV Kultura, Działanie 1.4 Infrastruktura kultury. W ramach wykorzystanych
środków z budżetu Województwa dofinansowano częściowo: roboty budowlane w tym
roboty konserwatorskie, nadzór inwestorski nad robotami oraz promocję projektu.
W roku 2010 dotacje w kwocie 333 000 zł zabezpieczono dla każdego z 30 zadań zgłoszonych
do realizacji w ramach III edycji programu „Moje boisko – Orlik 2012” - łącznie kwota
9 990 000 zł. Dotację pobrało 28 Beneficjentów.
Do najważniejszych wydarzeń w roku 2010 należy zaliczyć:
w 2010 r. tylko jedna inwestycja koordynowana przez Wydział Inwestycji uzyskała
wsparcie środkami z budżetu państwa. Dotacje w kwocie 110 000 000 zł uzyskało
przedsięwzięcie pn. Przebudowa Stadionu Śląskiego;
większość dużych, ważnych dla regionu inwestycji realizowanych w 2010 r. uzyskało
wsparcie środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 lub
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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II NOWE PROGRAMY
SZCZEGÓŁOWE

BĄDŹ

STRATEGIE

1.
Wydział/Jednostka zgłaszająca:
Wydział Ochrony Środowiska
1. Nazwa dokumentu:
Program ochrony środowiska dla województwa
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018.

śląskiego

do

roku

2013

2.

Data przyjęcia dokumentu:
Uchwała Nr IV/6/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku
2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018.

3.

Charakterystyka dokumentu:
Program, którego głównym celem jest rozwój gospodarczy przy zachowaniu i poprawie
stanu środowiska naturalnego województwa śląskiego.

4.

Charakterystyka spójności między kierunkami działań ze Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” a przygotowywanym programem.
Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2018 jest spójny z celem strategicznym B2 Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” Wysoka jakość środowiska naturalnego. W ramach
celu wyróżnia się takie kierunki działań jak: poprawa jakości powietrza, uporządkowanie
i wdrożenie systemu gospodarki odpadami czy rewitalizacja terenów zdegradowanych.
Przyjęty przez Województwo Śląskie program zakłada realizację takich działań, które
umożliwią stworzenie w przyszłości regionu „czystego” we wszystkich komponentach
środowiska naturalnego, zapewniającego zachowanie bioróżnorodności obszarów,
stwarzającego warunki do zdrowego życia i realizującego zasady zrównoważonego rozwoju.

5.

Źródła finansowania programu/strategii:
Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu pochodzić będą z budżetów:
województwa, powiatów, gmin, miast, zarządców dróg, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Unii
Europejskiej oraz programu LIFE+.
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2.
Wydział/Jednostka zgłaszająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
1. Nazwa dokumentu:
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2010 rok.
2. Data przyjęcia dokumentu:
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rok został pozytywnie
zaopiniowany przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia i przyjęty przez Zarząd Województwa
Śląskiego uchwałą nr 900/370/III/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r.
3. Charakterystyka dokumentu:
Dokument o charakterze planistycznym. Został sporządzony zgodnie z zapisem
art.3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Zawiera priorytety i kierunki działań
publicznych służb zatrudnienia oraz partnerów rynku pracy na rzecz zatrudnienia oraz
łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia w regionie. Uwzględniając zapisy Krajowego
Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2009 -2011 przyjęto w Regionalnym Planie
Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010 następujące cele:
utrzymanie zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
wspieranie działań służących ograniczeniu bezrobocia,
dążenie do zminimalizowania negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego
w regionie,
poprawa jakości kapitału ludzkiego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.
Wyznaczone cele miały być osiągane przy uwzględnieniu trzech priorytetów i określonych
działań:
Priorytet 1 – Wzrost aktywności zawodowej
a. Upowszechnianie i rozwój kształcenia ustawicznego,
b. Aktywizacja osób w wieku 50+,
c. Doskonalenie rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków rodzinnych z pracą,
d. Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową, w tym upowszechnianie działań
przyczyniających się do szybkiego i płynnego przechodzenia od nauki do pracy,
e. Aktywizacja zawodowa osób zamieszkujących obszary peryferyjne (wiejskie) – poprawa
ich mobilności zawodowej,
f. Integracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
g. Inicjatywy wspierające zatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarki.
Priorytet 2 – Sprawny rynek pracy
a. Promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy,
w tym upowszechnianie informacji z tego zakresu,
b. Tworzenie nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego na rynku pracy,
c. Ulepszanie aktywnej polityki rynku pracy poprzez kojarzenie jej z instrumentami
wsparcia finansowego,
d. Kształtowanie nowych relacji na rynku pracy - rozwój współpracy pomiędzy publicznymi
służbami zatrudnienia a prywatnymi agencjami zatrudnienia, pracodawcami, oraz pomocą
społeczną, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
e. Wspieranie działań restrukturyzacyjnych poprzez podejmowanie działań na rzecz
rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz wzrostu zatrudnienia w nowoczesnych gałęziach
przemysłu w regionie,
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f. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności
rynku pracy,
g. Ograniczenie skali redukcji zatrudnienia poprzez powstrzymanie zwolnień tam gdzie
można ich uniknąć oraz zachęcanie przedsiębiorców do kreowania nowych miejsc pracy.
Priorytet 3 – Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy
a. Doskonalenie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,
b. Doskonalenie standardów i warunków realizacji podstawowych usług rynku pracy oraz
monitorowanie stosowania standardów i warunków ich realizacji przez publiczne służby
zatrudnienia,
c. Intensyfikacja działań podejmowanych wobec bezrobotnych będących w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy,
d. Profesjonalizacja działań publicznych służb zatrudnienia poprzez wzmocnienia kadrowe
i kompetencyjne,
e. Wprowadzenie i zastosowanie monitoringu skuteczności aktywnej polityki rynku pracy,
f. Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej w regionie,
g. Pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o regionalnym rynku pracy.
Działania w porównaniu z rokiem 2009 zostały rozszerzone o zapisy dotyczące inicjatyw
wpierających zatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarki. Również w związku z tym
faktem, uległy zmianie wskaźniki wyznaczonych celów, które uwzględniają wskaźniki z roku
2009 i ich wpływ na sytuację na rynku pracy w 2010 r..
4.

Charakterystyka spójności między kierunkami działań ze Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” a przygotowywanym programem.
Dokument Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010 prezentuje szereg
działań, których podejmują się instytucje rynku pracy oraz instytucje działające na rzecz
rynku pracy. Wszelkie działania podejmowane przez te instytucje zmierzają do realizacji
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” Priorytetu A, Celu A1 Wysoki
poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców. Podejmowane w dokumencie
zagadnienia korelują z kierunkami działań określonymi w Strategii, m.in. pod kątem
dostosowania szkolnictwa do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy,
rozszerzenia skali i zasięgu przekwalifikowań zawodowych i kształcenia ustawicznego oraz
aktywnej polityki społecznej.

5.

Źródła finansowania programu/strategii:
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rok jest dokumentem
planistycznym i nie wymaga żadnych źródeł finansowania.
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3.
1. Wydział/Jednostka zgłaszająca:
Wydział Turystyki i Sportu
2. Nazwa dokumentu:
„Programu rozwoju bazy sportowej” na rok 2010
3. Data przyjęcia dokumentu:
Uchwała Zarządu nr 739/364/III/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r.
4. Charakterystyka dokumentu:
Celem programu jest wsparcie finansowe modernizacji, remontów i inwestycji w obiekty
sportowe oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
Priorytetowymi zadaniami są przyszkolne inwestycje tj. sale gimnastyczne, hale sportowe,
kryte pływalnie które służą przede wszystkim uczącej się młodzieży. Ważnym priorytetem
są inwestycje w gminach, które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej
(wymiary areny równe lub większe niż 24m x 12m i mniejsze niż 36m x 19m).
5.

Charakterystyka spójności między kierunkami działań ze Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020 a przygotowywanym programem.
Program „Moje Boisko – Orlik 2012” jest spójny z celem strategicznym B2 Strategii
Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” Wysoka jakość środowiska naturalnego
(kierunek działań Upowszechnienie oraz promocja aktywnego i zdrowego stylu życia) oraz
celem A1 Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców Kierunek Poprawa
jakości kształcenia. Przyjęty przez Województwo Śląskie program zakłada realizację takich
działań, które umożliwią stworzenie bazy obiektów sportowych, głównie szkolnych, które
pozwolą na zwiększenie aktywności mieszkańców regionu.

6.

Źródła finansowania programu/strategii:
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej tworzony jest z dopłat do gier losowych zawartych
w ustawie z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych. Przychodem Funduszu
jest 80% wpływów z ww. dopłat do gier losowych. Obiekty realizowane w ramach programu
są dofinansowane do 60% wartości kosztorysowej inwestycji. W przypadku innych
inwestycji dopuszcza się dofinansowanie do 33% wartości kosztorysowej inwestycji, lecz
nie więcej niż 2 500 000 zł.
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4.
1. Wydział/Jednostka zgłaszająca:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Nazwa dokumentu:
Program Wykonawczy 2009-2013 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2003-2013
3. Data przyjęcia dokumentu:
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 68 / 5 / IV /2010 z dnia 21.12.2010 r.
4. Charakterystyka dokumentu:
Zgodnie z dokumentem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata
2003-2013” wdrażanie jej zapisów odbywać się będzie poprzez dwa Programy Wykonawcze
obejmujące lata 2004-2008 oraz 2009-2013. Opracowanie jest syntezą prac członków
Śląskiej Rady Innowacji realizowanych w trakcie spotkań roboczych. Integruje ono
propozycje różnych typów działań oraz szczegółowych zaleceń i opinii eksperckich tegoż
Zespołu. Lata 2009-2013 w dużej mierze są postrzegane jako wyzwanie dla zrealizowania
prac przygotowawczych (koncepcyjnych lub organizacyjnych) w priorytetowych obszarach
rekomendowanych dla skutecznego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego. Przyjmuje się, że na strukturę „Programu Wykonawczego 20092013” składają się cztery poziomy rekomendacji. Są to: wybory strategiczne, priorytety,
kierunki działania oraz projekty. Są one spójne z „Regionalną Strategią Innowacji na lata
2003-2013”. Projekty te następnie były przedmiotem konsultacji regionalnych środowisk
innowacyjnych województwa śląskiego.
5.

Charakterystyka spójności między kierunkami działań ze Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie2020” a przygotowywanym programem.
„Program Wykonawczy 2009-2013 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2003-2013” jest programem wpisującym się horyzontalnie w realizację
następujących celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020”: A2, A3, C3 oraz C2.

6. Źródła finansowania programu/strategii:
„Program Wykonawczy 2009-2013 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2003-2013” identyfikuje dla każdego priorytetu listy rekomendowanych
projektów. Każdy projekt posiada wyodrębnione zadania szczegółowe wraz z przypisanymi
do niego instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację (tj. projektodawcami i partnerami)
oraz potencjalnymi źródłami finansowania.
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5.
1. Wydział/Jednostka zgłaszająca:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Nazwa dokumentu:
„Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020” (Program
systemowego wspierania rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010 – 2020)”.
3. Data przyjęcia dokumentu:
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 729/35/IV/2011 z dnia 29 marca 2011 r.
4. Charakterystyka dokumentu:
„Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT)” jest
integralnym elementem drugiej edycji projektu systemowego pn. „Zarządzanie, wdrażanie
i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry
gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalnej Strategii
Innowacji w okresie od 01.07.2009 do 31.08.2011 r. Liderem projektu jest Województwo
Śląskie, a partnerami projektu są:
Politechnika Śląska w Gliwicach,
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
Główny Instytut Górnictwa,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) jest
strategicznym planem rozwoju technologicznego regionu integrującym zarówno
identyfikację jego potencjału, jak i narzędzia umożliwiające prowadzenie skutecznej polityki
wsparcia dla protechnologicznego rozwoju regionu z uwzględnieniem obecnego oraz
przyszłego okresu programowania.
Opracowanie strategicznego planu technologicznego rozwoju regionu, jakim jest Program
Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020, którego celem ogólnym
jest: identyfikacja potencjału regionu z uwzględnieniem przyszłego okresu programowania
wpisuje się w szeroką paletę działań realizowanych w ramach Regionalnej Strategii
Innowacji.
5.

Charakterystyka spójności między kierunkami działań ze Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” a przygotowywanym programem.
W całym dokumencie programowym regionu, tj. dokumencie: Strategia Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, rozwój technologiczny traktowany jest w sposób
horyzontalny. Urzeczywistnienie wizji wymaga działań w obrębie wszystkich trzech
priorytetów. Dla każdego z nich przyjęto zbiór celów i kierunków działania oraz konkretnych
przedsięwzięć. Rozwój technologiczny województwa można identyfikować na każdym z tych
poziomów. Jest on obecny z różnym natężeniem w różnych priorytetach, nie mniej jednak
przyjmuje on postać horyzontalną.
W priorytecie A. zwrócono uwagę na stronę podażową i popytową akcentując odpowiednio
cele strategiczne A.2 i A.3: rozwiniętą infrastrukturę nowej gospodarki oraz innowacyjną
i konkurencyjną gospodarkę. Poprawa warunków inwestycyjnych w regionie, finansowe
i organizacyjne wsparcie biznesu, rozwój informatyki i telekomunikacji, a także rozbudowa
i unowocześnianie systemów energetycznych i przesyłowych są podstawą podaży wysokiej
jakości infrastruktury. Ważnym elementem budowania podstaw rozwoju technologicznego
jest poprawa jakości kształcenia, zatrudnialności i aktywności zawodowej mieszkańców oraz
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rozwój usług i kompetencji społeczeństwa informacyjnego (cel A zawarty w priorytecie A:
Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców).
Identyfikując szczegółowe zapisy dotyczące celów i kierunków działania w ramach
priorytetu B wskazuje się na konieczność koncentracji rozwiązań z zakresu regionalnych
usług publicznych, z jednoczesnym zachowaniem dostępu do nich dla wszystkich
mieszkańców. Oznacza to konieczność stosowania najwyższej klasy rozwiązań
technologicznych. „Jakość środowiska naturalnego” jest celem, w ramach którego w sposób
szczególny ważne staje się wykorzystanie nowoczesnych – światowych technologii, których
wysoka dostępność jest w sposób naturalny wpisana w osiągnięcia technologiczne
województwa śląskiego. Wykorzystanie nowych technologii winno również towarzyszyć
nadawaniu nowych funkcji w obszarach centralnych miast oraz w obszarach
zdegradowanych. Polityka mieszkaniowa jest kolejnym obszarem, w ramach którego
konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań technologicznych przyczyniających się do
polepszenia jakości życia w regionie.
Ujęta w priorytecie C rozwój i integracja aglomeracji miejskich staje się swego rodzaju
wyznacznikiem technologicznego rozwoju, z jednej strony łącząc wcześniej wskazane
zalecenia w zakresie usług publicznych, a z drugiej orientując region na wizerunek
powstający poprzez zewnętrzne powiązania gospodarcze, inwestycyjne i społeczne.
Możliwości rozwoju technologicznego są widoczne przede wszystkim w mobilizowaniu
potencjału regionu do wykorzystania i przyciągania nowoczesnych technologii
w nowopowstającej infrastrukturze, co łączy się z kolejnymi celami strategicznymi C.2
budowania wysokiej pozycji regionu w procesie kreowania rozwoju Europy i C.3,
tj. tworzenia silnego ośrodka nauki i kultury.
6. Źródła finansowania programu/strategii:
„Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT)”
wskazuje potencjalne źródła finansowania w formie szczegółowych rekomendacji.
W obecnym okresie budżetowym, tj. 2007-2013 ustalenia „Programu Rozwoju Technologii
Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020” i wskazane obszary specjalizacji
technologicznych powinny być jednym z kryteriów przyznawania dofinansowania w ramach
działań, określonych w programach, mających na celu realizację szerokiej palety projektów,
programów oraz przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. W kolejnym okresie
programowania, tj. 2014-2020 proponuje się koncentrację wsparcia na zweryfikowanych
obszarach określonych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata
2010 – 2020, mających na celu rozwój tych obszarów.
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II WYKAZ STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW REGIONALNYCH
Lp.

Nazwa dokumentu

1

Program Ochrony
Środowiska Województwa
Śląskiego do 2004 roku oraz
cele długoterminowe do
roku 2015

2

Program łagodzenia
w regionie śląskim skutków
restrukturyzacji
zatrudnienia w górnictwie
węgla kamiennego

Wydział/Jednostka
Data i forma przyjęcia
odpowiedzialna
dokumentu
Wydział Ochrony
Dokument został przyjęty dnia
Środowiska
15 kwietnia 2002 roku.

Wydział Rozwoju
Dokument przygotowany przez
Regionalnego,
Samorząd Województwa
Wydział Gospodarki Śląskiego i przyjęty przez Radę
Ministrów dnia 28 stycznia
2003 roku.

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)
Nieobowiązujący Brak przyjęcia ostatecznej wersji
Polityki ekologicznej państwa na
lata 2007-2010 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2011-2014,
stanowiącej podstawę aktualizacji
programów ochrony środowiska
szczebla wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego
uniemożliwił zakończenie
procedury specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
i rozstrzygnięcia procedury
przetargowej wyłaniania
wykonawcy aktualizacji Programu
ochrony środowiska województwa
śląskiego w roku 2007.
Nieobowiązujący Program został zaakceptowany
przez Radę Ministrów w dniu 30
września 2003 r., co stanowiło
podstawę do zaciągnięcia przez
Rzeczpospolitą Polską pożyczki w
Banku Rozwoju Rady Europy na
sfinansowanie części programu
stanowiącego wkład budżetu
państwa w jego realizację. Umowa
pożyczki na kwotę 25 mln Euro
została podpisana 25 listopada 2003
Status
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3

Nazwa dokumentu

Plan gospodarki odpadami
dla województwa śląskiego

4

Regionalna Strategia
Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2003-2013

5

Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa Śląskiego

Wydział/Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Ochrony
Środowiska

Wydział
Europejskiego
Funduszu
Społecznego –
Jednostka
Koordynująca
Wdrażanie RIS
Wydział Planowania
Strategicznego
i Przestrzennego

Data i forma przyjęcia
dokumentu

Dokument przyjęty dnia 25
sierpnia 2003 roku (Uchwała Nr
II/11/1/2003 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia
25 sierpnia 2003 roku).

Status

Obowiązujący

Uchwała Sejmiku
Województwa Śląskiego Nr
II/11/2/2003 z dnia 25 sierpnia
2003 roku.

Obowiązujący

Uchwała Sejmiku
Województwa Śląskiego Nr
II/21/2/2004 z dnia 21 czerwca
2004 roku.

Obowiązujący

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)
roku, którą to datę należy uważać
za początek realizacji programu.
Aktualnie umarzane są pożyczki
przedsiębiorcom, którzy otrzymali
wsparcie w ramach „Programu
łagodzenia…” i spełnili wymogi
określone w „Wytycznych do
umarzania pożyczek”.
Aktualizacja wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami jest
realizowana zgodnie z umową nr
39/OS/2008.
Aktualizacja planu gospodarki
odpadami dla województwa
śląskiego została przyjęta 29 maja
2009 r.
Do końca 2011 r. powstanie projekt
„Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego na lata
2013-2020”.

Dokonano zmiany Planu w zakresie
Rozbudowy MPL „Katowice” w
Pyrzowicach: Uchwała
Nr/III/1/2010 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 22
września 2010 r.
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Nazwa dokumentu

6

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
2004-2006 (ZPORR 20042006)

7

Sektorowy Program
Operacyjny
Restrukturyzacja
Modernizacja Sektora
Żywnościowego oraz
Rozwój Obszarów
Wiejskich 2004-2006

8

Strategia rozwoju turystyki
w województwie śląskim na
lata 2004 – 2013

Wydział/Jednostka
odpowiedzialna
Wydział Rozwoju
Regionalnego,
Wydział
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Wydział Edukacji
i Nauki,
Wojewódzki Urząd
Pracy
w Katowicach,
Górnośląska
Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
w Katowicach
Wydział Rozwoju
Regionalnego

Wydział Promocji
i Współpracy
Międzynarodowej
oraz Śląska

Data i forma przyjęcia
dokumentu
Dokument zatwierdzony
decyzją Komisji Europejskiej
dnia 13 lipca 2004 roku.
Rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia
1 lipca 2004 r. w sprawie
przyjęcia Zintegrowanego
Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 20042006 Dz. U. 2004 Nr 166 poz.
1745.

Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
3 września 2004 roku.
(Dz. U. Nr 197 poz. 2032) w
sprawie przyjęcia Sektorowego
Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja
i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 20042006”.
Strategia uchwalona przez
Sejmik Województwa Śląskiego
dnia 20 grudnia 2004 roku.

Status

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)

Nieobowiązujący

Nieobowiązujący

Obowiązujący
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Nazwa dokumentu

Wydział/Jednostka
odpowiedzialna
Organizacja
Turystyczna
Wydział
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Jednostka
Koordynująca
Wdrażanie RIS

Data i forma przyjęcia
dokumentu

Program Wykonawczy
2005-2008 dla Regionalnej
Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego na
lata 2003-2013

10

Program małej retencji dla
województwa śląskiego
wraz z Aneksem

11

Strategia Polityki
Społecznej Województwa
Śląskiego na lata 2006-2020

12

Program operacyjny na
lata 2008-2013 Warunki i
jakość życia dzieci i
młodzieży - szanse i
zagrożenia
Regionalny Plan Działań Na Wojewódzki Urząd Przyjęty przez Zarząd
Rzecz Zatrudnienia na 2010 Pracy w Katowicach Województwa Śląskiego
Uchwałą Nr 900/370/III/2010 z
rok
dnia 27 kwietnia 2010 roku.
Wydział
Terenów
Dokument przyjęty przez
Program Odnowy Wsi
Sejmik Województwa Śląskiego
Województwa Śląskiego na Wiejskich

14

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)

Uchwała Zarządu Województwa Nieobowiązujący Obowiązuje Program Wykonawczy
Śląskiego Nr 2366/305/II/2005
na lata 2009-2013.
z dnia 18 października
2005 roku.

9

13

Status

Wydział Terenów Uchwała Sejmiku Nr
Wiejskich
II/43/1/2006 z dnia 16.01.2006r.
oraz uchwała w sprawie aneksu
do Programu - Nr II/51/2/2006
z 28.08.2006 r.
Regionalny Ośrodek Uchwała Nr II/47/3/2006
Polityki Społecznej Sejmiku Województwa
Województwa
Śląskiego z dnia 24 kwietnia
Śląskiego
2006 roku.
Regionalny Ośrodek Uchwała Nr III/28/3/2008
Polityki Społecznej Sejmiku Województwa
Województwa
Śląskiego z dnia 24 września
Śląskiego
2008 roku.

Obowiązujący

Obowiązujący

Wymaga aktualizacji.

Obowiązujący

Obowiązujący

Program opracowywany corocznie.

Nieobowiązujący
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15

16

17

18

19

20

Data i forma przyjęcia
dokumentu
uchwałą Nr II/48/1/2006 w dniu
lata 2006-2010
22 maja 2006 roku.
Wydział Planowania Uchwała Nr II/49/1/2006
Program Modernizacji
Strategicznego
Sejmiku Województwa
Wojewódzkiego Parku
Śląskiego z dnia 12 czerwca
Kultury i Wypoczynku im. i Przestrzennego
2006 roku.
Gen. Jerzego Ziętka
Uchwała Nr II/51/1/2006
Strategia rozwoju kultury w Wydział Kultury
Sejmiku Województwa
województwie śląskim na
Śląskiego z dnia 28 sierpnia
lata 2006 – 2020
2006 roku.
Regionalny Ośrodek Uchwała Sejmiku
Wojewódzki Program
Polityki Społecznej Województwa Nr II/53/4/2006 z
Profilaktyki i
dnia 25 października 2006 roku.
Rozwiązywania Problemów Województwa
Alkoholowych na lata 2006 Śląskiego
– 2010
Wydział
Uchwała Nr II/53/2/2006
Wojewódzki Program
Kultury/Śląskie
Sejmiku Województwa
Opieki Nad Zabytkami
Centrum
Śląskiego z dnia 25
w Województwie Śląskim
Dziedzictwa
października 2006 roku.
na lata 2006 – 2009
Kulturowego
Wydział Gospodarki Uchwała Sejmiku
Program wykorzystania
Województwa Śląskiego Nr
odnawialnych źródeł energii
II/53/3/2006 z dnia 25
na terenach
października 2006 roku i
nieprzemysłowych
znowelizowany uchwałą
województwa śląskiego
Sejmiku z dnia 16.05.2007 r.
Wydział Terenów
Decyzja Komisji Europejskiej z
Program Rozwoju
Wiejskich
dnia 07.09.2007 r.
Obszarów Wiejskich na
zatwierdzająca PROW w
lata 2007-2013
Rzeczpospolitej Polskiej w
Nazwa dokumentu

Wydział/Jednostka
odpowiedzialna

Status

Obowiązujący

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)

Opracowano Masterplan dla
WPKiW.

Obowiązujący

Obowiązujący

Wymaga aktualizacji.

Nieobwiązujący

Obowiązujący

Obowiązujący
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21

22

23

24

25

26

Nazwa dokumentu

Program współdziałania
Województwa Śląskiego
z organizacjami
pozarządowymi
na lata 2007-2015
Harmonogram realizacji
Krajowego Programu
Zwalczania AIDS
i Zapobiegania
Zakażeniom HIV na lata
2007-2011.
Kontrakt Wojewódzki dla
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2008
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013

Program Operacyjny
Współpracy
Międzyregionalnej
INTERREG IV C
Program Aktywizacji
Gospodarczej oraz
Zachowania Dziedzictwa
Kulturowego Beskidów i
Jury Krakowsko-

Wydział/Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Kultury

Data i forma przyjęcia
dokumentu
okresie programowania 20072013.
Uchwała Nr III/44/1/2009
Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 18 listopada
2009 r.

Wydział Zdrowia
Uchwała Nr 1122/62/III/2007
i Polityki Społecznej Zarządu Województwa
Śląskiego
z dnia 27.06.2007 r.

Status

Nieobowiązujący Uchwała uchylona Przez Wojewodę
Śląskiego.

Obowiązujący

Wydział Inwestycji

Kontrakt Wojewódzki zawarty
Obowiązujący
dnia 28 sierpnia 2007 r. w
Warszawie.
Wydział Rozwoju
Decyzja Komisji Europejskiej z Obowiązujący
Regionalnego,
dnia 4 września 2007 roku.
Śląskie Centrum
Uchwała Zarządu Województwa
Przedsiębiorczości
Śląskiego Nr 1708/91/III/2007 z
dnia 18 września 2007 r.
Wydział Rozwoju Wersja poprawiona i
Obowiązujący
Regionalnego
zatwierdzona
18 września 2008 r.
Wydział Terenów
Wiejskich

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)

Wymaga corocznej aktualizacji.

Kontrakt obowiązywał do 30
czerwca 2009 r.
Dokument jest aktualizowany.

Uchwała Zarządu Województwa Nieobowiązujący
Śląskiego Nr 1664/90/III/07
z 12.09.2007 r.
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27

28

29

30

31

Nazwa dokumentu
Częstochowskiej OWCA–
PLUS
Zaktualizowany
Wojewódzki Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego na rok 2004
obowiązujący w latach
2005-2006 przedłużony na
lata 2007-2008
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-2013

Program Operacyjny
Europa Środkowa 20072013
Program Operacyjny
Współpracy
Transgranicznej Republika
Czeska-Rzeczpospolita
Polska 2007-2013
Program Operacyjny

Wydział/Jednostka
odpowiedzialna

Data i forma przyjęcia
dokumentu

Status

Wydział Rozwoju
Regionalnego

Uchwała Nr III/13/1/2007
Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 19 września
2007 roku.

Wydział
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Wojewódzki Urząd
Pracy

28 września 2007 roku Komisja Obowiązujący
Europejska wydała decyzję
w sprawie przyjęcia w ramach
pomocy wspólnotowej
programu operacyjnego
Europejskiego Funduszu
Społecznego objętego celem
„konwergencja” w regionach w
Polsce w okresie
programowania od 1 stycznia
2007 roku do 31 grudnia 2013
roku.
Program zatwierdzony przez KE Obowiązujący
3 grudnia 2007 roku.

Wydział Rozwoju
Regionalnego

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)

Nieobowiązujący

Wydział Rozwoju
Regionalnego

Program zatwierdzony przez KE Obowiązujący
11 grudnia 2007 roku.
Wersja obowiązująca z dnia 15
marca 2010r.

Wydział Rozwoju

Program zatwierdzony przez KE Obowiązujący
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32

Nazwa dokumentu
Współpracy
Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 20072013
Program Współpracy
Transnarodowej
Region Morza Bałtyckiego
2007-2013

33

Wojewódzki Program
Profilaktyki i Promocji
Zdrowia na lata 2008-2010

34

Wojewódzki Program
Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych oraz
Przeciwdziałania ich
Wykluczeniu Społecznemu
na lata 2008-2010
Wojewódzki Program
Przeciwdziałania
Narkomanii
na lata 2008-2010
Program współpracy
województwa śląskiego
z organizacjami
pozarządowymi na rok 2010
Program monitorowania

35

36

37

Wydział/Jednostka
Data i forma przyjęcia
odpowiedzialna
dokumentu
Regionalnego
20 grudnia 2007 roku.

Status

Program zatwierdzony przez KE Obowiązujący
21 grudnia 2007 roku.
Wersja poprawiona
i obowiązująca została
zatwierdzona przez KE
22 grudnia 2009 r.
Wydział Zdrowia
Uchwała Nr III/22/5/2008
Obowiązujący
i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia
19 marca 2008 roku.
Wydział Zdrowia
Uchwała Nr III/22/6/2008
Obowiązujący
i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia
19 marca 2008 roku.

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)

Wydział Rozwoju
Regionalnego

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
Województwa
Śląskiego.
Wydział Kultury

Wojewódzki Urząd

Nie wymaga corocznej aktualizacji.

Nie wymaga corocznej aktualizacji.

Uchwała Nr III/29/3/2008
Obowiązujący
Wymaga aktualizacji.
Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 22
października 2008 roku.
Uchwała Nr III/44/1/2009
Nieobowiązujący
Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 18 listopada
2009 r.
Uchwała Zarządu Województwa Obowiązujący
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Nazwa dokumentu
regionalnego rynku pracy

38

Publiczne Służby
Zatrudnienia:
Profesjonalizm –
Skuteczność –
Zaangażowanie

39

Umowa Ramowa
zakładająca polsko – czesko
– słowackie Partnerstwo
Transgraniczne EURES-T
Beskydy
Program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
w województwie śląskim
na lata 2009-2013. Program
ochrony ofiar przemocy w
rodzinie. Ramowy program
oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych wobec
sprawców przemocy
w rodzinie
Wojewódzki program
przekształceń terenów
poprzemysłowych i
zdegradowanych
Strategia komunikacji
marketingowej w zakresie

40

41

42

Wydział/Jednostka
Data i forma przyjęcia
odpowiedzialna
dokumentu
Pracy w Katowicach z dnia 30 września 2008 roku.

Status

Wojewódzki Urząd Uchwała Nr 2304/200/III/2008
Pracy w Katowicach z dnia 30.09.2008 r.
Zarządu Województwa
Śląskiego w sprawie
zatwierdzenia do
realizacji projektu
systemowego.
Wojewódzki Urząd Dokument został
Pracy w Katowicach podpisany przez
partnerów w dniu 6.12.2007 r.,
zatwierdzony przez Komisję
Europejską od dnia 1.04.2008 r.
Regionalny Ośrodek Uchwała nr 782/257/III/2009
Polityki Społecznej Zarządu Województwa
Województwa
Śląskiego z dnia 9 kwietnia
Śląskiego
2009 roku.

Obowiązujący

Wydział Gospodarki Uchwała Sejmiku
Województwa Śląskiego Nr
III/31/11/2008 z dnia 17 grudnia
2008 roku.
Wydział Gospodarki 2007 r.

Obowiązujący

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)

Nieobowiązujący Umowa obowiązywała do
31.05.2010 r.

Obowiązujący

Obowiązujący
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43

44

45

46

47

48

Nazwa dokumentu
atrakcyjności gospodarczej
i inwestycyjnej
województwa śląskiego
Studium Rozwoju Sieci
Szerokopasmowych w
Województwie Śląskim
Strategia Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego
Województwa Śląskiego do
roku 2015
Kompetencje na miarę
potrzeb
Promocja
przedsiębiorczości w
województwie śląskim
Rozmawiajmy! – dialog
społeczny jako skuteczna
forma rozwiązywania
problemów rynku pracy
Program Rozwoju
i Funkcjonowania Śląskiego
Systemu Informacji
Turystycznej

Wydział/Jednostka
odpowiedzialna

Śląskie Centrum
Społeczeństwa
Informacyjnego
Śląskie Centrum
Społeczeństwa
Informacyjnego

Data i forma przyjęcia
dokumentu

Uchwała nr 2158/296/III/2009
Zarządu Województwa
Śląskiego z dnia 20.08.2009
roku.
Uchwała Nr III/37/2/2009
Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 29 kwietnia
2009 roku.

Status

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)

Obowiązujący

Obowiązujący

Wojewódzki Urząd Uchwała Zarządu Województwa Obowiązujący
Pracy w Katowicach Śląskiego Nr 2503/311/III/2009
z dnia 1 października 2009 r.
Wojewódzki Urząd Uchwała Zarządu Województwa Obowiązujący
Pracy w Katowicach Śląskiego Nr 853/365/III/2010
z dnia 20 kwietnia 2010 roku.
Wojewódzki Urząd Uchwała Zarządu Województwa Obowiązujący
Pracy w Katowicach Śląskiego nr 450/353/III/2010
z dnia 2 marca 2010 roFku.
Śląska Organizacja
Turystyczna we
współpracy z
Wydziałem
Promocji i
Współpracy
Międzynarodowej

Uchwała nr 1040/166/III/2008 z
dnia 29.03.2008 r. Zarządu
Województwa Śląskiego w
sprawie przyjęcia “Programu
Rozwoju i Funkcjonowania
Śląskiego Systemu Informacji
Turystycznej” jako
obowiązującego powszechnie w

Obowiązujący
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49

50

51

52

53

Nazwa dokumentu

Program Aktywizacji
Gospodarczej oraz
Zachowania Dziedzictwa
Kulturowego Beskidów i
Jury KrakowskoCzęstochowskiej OWCA–
PLUS na lata 2010-2014
Program operacyjny
“Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”
Wojewódzki Program
Opieki Nad Zabytkami
w Województwie Śląskim
na lata 2010 – 2013
Program wspierania
edukacji uzdolnionej
młodzieży województwa
śląskiego 2009-2012
„Kierunki restrukturyzacji
samodzielnych publicznych
zakładów opieki
zdrowotnej, dla których
organem założycielskim jest

Wydział/Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Terenów
Wiejskich

Data i forma przyjęcia
Status
dokumentu
Województwie Śląskim modelu
budowania i zarządzania
zintegrowanym systemem
informacji turystycznej.
Uchwała Zarządu Województwa Obowiązujący
Śląskiego Nr 635/360/III/10
z 23.03.2010 r.

Wydział Terenów
Wiejskich

(Dz.U. z 2009r Nr72, poz.619)

Obowiązujący

Wydział
Kultury/Śląskie
Centrum
Dziedzictwa
Kulturowego
Wydział Edukacji i
Nauki

Uchwała Nr III/48/2/2010
Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 17 marca 2010
roku.

Obowiązujący

Uchwała Nr III/39/4/2009
Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 10 czerwca
2009 r.
W dniu 08.12.2009r. Zarząd
Województwa Śląskiego przyjął
Uchwałą Nr 3231/330/III/2009.

Obowiązujący

Wydział Zdrowia i
Polityki Społecznej

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)

Obowiązujący
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54

55

56

Nazwa dokumentu
Województwo Śląskie na
lata 2009-2013”.
Program współpracy
Województwa Śląskiego
z organizacjami
pozarządowymi na rok 2011
Program ochrony
środowiska dla
województwa śląskiego do
roku 2013
z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2018
Programu „Moje Boisko –
Orlik 2012”

Wydział/Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Kultury

Wydział Ochrony
Środowiska

Wydział Turystyki i
Sportu

57

„Programu rozwoju bazy
sportowej” na rok 2010

Wydział Turystyki i
Sportu

58

Program Wykonawczy
2009-2013 dla Regionalnej
Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego na
lata 2003-2013

Wydział
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Jednostka
Koordynująca

Data i forma przyjęcia
dokumentu

Uchwała Nr IV/6/3/2011
Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 14 marca 2011
roku
Uchwała Nr IV/6/2/2011
Sejmiku Województwa
Śląskiego
z dnia 14 marca 2011 r.

Status

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)

Obowiązujący

Obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Sportu Obowiązujący
i Turystyki
z dnia 6 kwietnia 2009 r. w
sprawie dofinansowania z
budżetu państwa zadań
związanych z budową i
remontami obiektów
sportowych oraz rozwijaniem
sportu
Uchwała Zarządu nr
Obowiązujący
739/364/III/2010 z dnia 6
kwietnia 2010 r.
Uchwała Zarządu Województwa Obowiązujący
Śląskiego Nr 68 / 5 / IV /2010 z
dnia 21.12.2010 roku
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Lp.

59

Nazwa dokumentu

Program Rozwoju
Technologii województwa
śląskiego na lata 2010-2020
(Program systemowego
wspierania rozwoju
technologii województwa
śląskiego na lata 2010 –
2020)

Wydział/Jednostka
odpowiedzialna
Wdrażanie RIS
Wydział
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Jednostka
Koordynująca
Wdrażanie RIS

Data i forma przyjęcia
dokumentu

Status

Uwagi – rekomendacje
(stan na maj 2010 r.)

Uchwała Zarządu Województwa Obowiązujący
Śląskiego Nr 729/35/IV/2011
z dnia 29 marca 2011 roku
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IV REALIZACJA CELÓW
Cele i kierunki działań

Podjęte działania:
a) materialne
b) niematerialne

Podstawa działania (doraźna
lub wynikająca z programu)

Nakłady finansowe
(wg ich źródeł
finansowania)

CEL STRATEGICZNY A1: Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców
Kierunek działań A.1.1: a) działania materialne
działania doraźne
1 719 008 zł,
Poprawa jakości kształcenia Likwidacja skutków powodzi w 10 szkołach i placówkach
w tym w 2010 r.:
oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie:
1 357 008 zł,
- Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
źródła:
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w
1 326 915 zł –
Katowicach,
subwencja
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
oświatowa,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Gliwicach,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w
25 959 zł – budżet
Częstochowie,
Województwa
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i
Śląskiego
Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.
4134 zł. –
odszkodowanie

Wydział
odpowiedzialny

EN, IW

a) działania materialne
działania doraźne
Poprawa warunków i wyposażenia szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Województwo Śląskie:
- Specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i
Słabosłyszących w Raciborzu;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w
Raciborzu;
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w
Katowicach;
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w
Gliwicach,
- Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrzu;
- Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu;
- Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu;
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu;
- Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi;
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach.

1 457 760 zł – budżet
Województwa
Śląskiego

a) działania materialne
Wykonanie projektu remontu basenu w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
w Raciborzu.

63 318 zł dotacja z Powiatu
Raciborskiego

EN

a) działania materialne
działania doraźne, wynikające z
potrzeb na rynku pracy
Dostosowywanie oferty edukacyjnej medycznych szkół
policealnych do wymagań rynku pracy, z uwzględnieniem aspektu
demograficznego, a także towarzyszącym im przewartościowaniom
preferencji zawodowych młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych
szukających możliwości przekwalifikowania.
W roku 2010 zorganizowano rekrutację do 16 rodzajów zawodów
medycznych i paramedycznych w 6 szkołach policealnych.
Wyposażenie szkół w środki dydaktyczne odpowiada wymogom
programów nauczania do poszczególnych kierunków kształcenia
(pracownie przedmiotowe, sprzęt dydaktyczny).
Praktyka zawodowa organizowana jest w placówkach służby zdrowia
z terenu województwa.

zadania realizowane
ze środków
zaplanowanych
w planach
finansowych szkół

EN

a) działania materialne
Wprowadzenie w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej
specjalności pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna
prowadzonej w systemie dziennym i zaocznym

działanie doraźne
uchwała nr 72/340/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.

zadanie
realizowane
ze środków
zaplanowanych
w planie finansowym
kolegium

EN

a) działania materialne
Wprowadzenie w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu zaocznego
systemu kształcenia w specjalności: zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna specjalności „pedagogika
opiekuńczo – resocjalizacyjna prowadzonej w systemie dziennym
i zaocznym

działanie doraźne
uchwała nr 1845/395/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22 lipca 2010 r.

zadanie
realizowane
ze środków
zaplanowanych
w planie finansowym
kolegium

EN

działania doraźne

EN, IW
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a) działania materialne
Działalność placówek doskonalenia nauczycieli mająca na celu
podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadr
oświatowych. Priorytetem regionalnych ośrodków doskonalenia
nauczycieli jest szeroko rozumiane wsparcie nauczycieli i
pracowników oświaty, tak by mogli stale podnosić swoje kwalifikacje
i kompetencje zawodowe, a tym samym skutecznie odpowiadać na
wyzwania współczesności w zakresie nauczania i wychowywania.
Zadania te realizowane są poprzez prowadzenie prac koncepcyjnych
dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia
nauczycieli, udzielanie konsultacji oraz prowadzenie form
doskonalenia nauczycieli, takich jak: seminaria, konferencje,
wykłady, warsztaty i szkolenia. Placówki doskonalenia nauczycieli
prowadzą również kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli.

działania wynikające
z planów pracy placówek
doskonalenia nauczycieli na rok
2010

a) działania materialne
Przejęcie przez Województwo Śląskie zadania w postaci
prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu.

Uchwała Nr III/52/7/2010
412 685 zł - budżet
Sejmiku Województwa Śląskiego Województwa
z dnia 16 czerwca 2010r.
Śląskiego

EN

a) działania materialne
Realizacja Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
województwa śląskiego na lata 2009-2012.
Program realizowany jest poprzez przyznawanie stypendiów
uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego (uczniom szkół
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom zakładów kształcenia
nauczycieli). Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla
ucznia/słuchacza, którego zainteresowania wykraczają poza
obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się
znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi.
Przyznane stypendium przeznaczone może być m. in. na zakup
literatury fachowej, pomocy naukowo-dydaktycznych, sfinansowanie
publikacji naukowych.

działanie planowe:
112 480 zł Uchwała Nr III/39/4/2009
budżet Województwa
Sejmiku Województwa Śląskiego Śląskiego
z dnia 10 czerwca 2009 r. w
sprawie przyjęcia Programu
wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży województwa
śląskiego na lata 2009-2012;
Uchwała Nr III/41/8/2009
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 26 sierpnia 2009 r.w
sprawie przyjęcia zasad i trybu
przyznawania stypendiów
uzdolnionej młodzieży
województwa śląskiego
Uchwała nr 1071 /375/ III/ 2010
Zarządu Woj. Śląskiego z dnia
13 maja 2010 r. w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków o
przyznanie stypendiów w ramach
„Programu wspierania edukacji
uzdolnionej młodzieży (...)”.

EN

zadania realizowane
ze środków
zaplanowanych
w planach
finansowych
placówek
doskonalenia
nauczycieli

EN

a) działania materialne
POKL 2007-2013
Realizacja przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Działanie 9.4
„WOM” w Katowicach projektów związanych z podnoszeniem
kompetencji nauczycieli i doradców metodycznych w zakresie
technologii komunikacyjno - informacyjnych:
„BELFER ON LINE – przygotowanie nauczycieli do kształcenia
kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystywaniu
platform e- learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych”.
wykształcenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych i
rozwijania kompetencji kluczowych uczniów przy wykorzystywaniu
platformy eL i narzędzi edukacyjnych (Web Quest, eXe) oraz
przygotowanie do prowadzenia mentoringu.
Projekt jest realizowany od 08.2010 r. do 08.2012 r.
Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w
dydaktyce - projekt mający na celu podniesienie poziomu wiedzy i
umiejętności doradców metodycznych w zakresie wykorzystywania
nowoczesnych metod i narzędzi ICT oraz elementów coachingu.
Projekt realizowany jest od 09.2010 r. do 11.2011 r.

Wartość projektu
"Belfer on line":
2 211 057 zł,
w tym w 2010 r.:
455 643 zł
źródło: środki
strukturalne

b) działanie niematerialne
Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o włączenie z dniem 1 października 2010 r. Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej w
Gliwicach.

nie dotyczy

EN

nie dotyczy

EN

działanie doraźne
w związku z art. 261
ust. 5 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym

EN/ FS

Wartość projektu
"Doradca
metodyczny (…)":
652 800 zł,
w tym w 2010 r.:
127 334 zł
źródło: środki
strukturalne

Uchwała Nr III/52/6/2010
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 16 czerwca 2010r.
b) działanie niematerialne
Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o połączenie z dniem 1 września 2011r. Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Czeladzi, Kolegium nauczycielskiego w
Bytomiu oraz Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w
Sosnowcu w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową z siedzibą w
Czeladzi.

działanie doraźne
w związku z art. 261
ust. 5 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym
Uchwała Nr III/59/622010
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 10 listopada 2010r.
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a) działanie materialne
RPO WSL Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Priorytet VIII:
82 480 000 EUR

a) działania materialne
zgodnie z planami pracy
Działalność placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez placówek doskonalenia
nauczycieli
Województwo Śląskie. Placówki doskonalenia zawodowego
nauczycieli oferują szeroką gamę kursów kwalifikacyjnych
w zakresie metodyki, pedagogiki i zarządzania oświatą,
pozwalających na zdobycie nowych kwalifikacji do nauczania
zgodnie z potrzebami szkół i placówek.
Kierunek działań A.1.2: a) działania materialne
Rozwój kompetencji i usług
społeczeństwa
1. W ramach projektu SEKAP2 uruchomienie przetargu na
informacyjnego
wykonanie 400 usług dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz
szkoleń dla 1000 urzędników; warsztaty dla mieszkańców
poświęcone Systemowi Elektronicznej Komunikacji Administracji
Publicznej – 33;

zadania realizowane
ze środków
zaplanowanych
w planach
finansowych
placówek
doskonalenia
nauczycieli

Zadanie 3: działania związane z Zadanie 1: b.d.
przygotowaniem do realizacji w
trybie systemowym w ramach
Zadanie 2: 93 060 zł
POKL projektu Elektroniczne
Doskonalenie i Edukacja
Zadanie 3: 50 000 zł
Informatyczna Nauczycieli –
eDeN

RR

EN

SCSI

2. W ramach projektu ORSIP wykonano opracowanie: „Model węzła
Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym”;
3. Uruchomienie 6 usług realizowanych przez powiaty dot. praw
jazd. (w ramach SEKAP).

a) działanie materialne
RPO WSL Priorytet II Społeczeństwo informacyjne

Kierunek działań A.1.3:
Poprawa zatrudnialności i
aktywności zawodowej
mieszkańców

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Priorytet II:
150 000 000 EUR

a) działania materialne
statut RCKU w Sosnowcu
Działalność Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Sosnowcu (z filią w Zawierciu), w ramach którego działają:
- Ośrodek Doskonalenia Zawodowego oferujący kursy, seminaria i
praktyki zawodowe. Oferta Ośrodka skierowana jest do
pracowników służby zdrowia, opiekunek środowiskowych,
ratowników medycznych, pracowników pomocy społecznej,
nauczycieli, terapeutów, pedagogów, wychowawców, osób
pracujących z dziećmi. Tematyka kursów obejmuje zagadnienia z
zakresu medycyny, psychologii, terapii zajęciowej oraz nauk
społecznych.
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego dla Dorosłych kstałcąca
na kierunkach:
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej,
Technik usług kosmetycznych,
Technik masażysta,
Opiekun medyczny,
Opiekunka dziecięca,
Asystentka stomatologiczna

zadania realizowane
ze środków
zaplanowanych
w planach
finansowych
placówek
doskonalenia
nauczycieli

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R),
innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Działanie 1.2:
155 157 972 EUR

a) działania materialne
Doskonalenie zawodowe dla różnych grup zawodowych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- liczba przeprowadzonych szkoleń: 13
- liczba uczestników szkoleń: 584
- liczba konferencji: 1
- liczba uczestników konferencji: 75

Strategia Polityki Społecznej
156 813,39 zł Województwa Śląskiego na lata budżet Województwa
2006-2020;
Śląskiego
Wojewódzki Program
przeciwdziałania narkomanii na
lata 2008-2010,
Wojewódzki Program
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na lata
2006-2010.

a) działania materialne
Projekt systemowy pn. Publiczne Służby Zatrudnienia:
Profesjonalizm – Skuteczność - Zaangażowanie prowadzony
zgodnie z Priorytetem VI, Podziałanie 6.1.2 PO KL.
Projekt trwał od 01.10.2008 r.do 31.07.2010 r. Głównym celem
projektu było podniesienie jakości i skuteczności usług świadczonych
na rzecz klientów urzędów pracy, poprzez doskonalenie kwalifikacji
zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia. W
ramach projektu zostało przeszkolonych 355 pracowników PSZ woj.
śląskiego w ramach 11 obszarów tematycznych ( w tym 71
uczestników powracających do projektu).

Wniosek o dofinansowanie
projektu został zatwierdzony do
realizacji uchwałą Nr
2304/200/III/2008 z dnia
30.09.2008 r. Zarządu
Województwa Śląskiego w
sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektu systemowego

Wartość projektu:
1 272 428 zł
Nakład finansowy
poniesiony
w 2010 r.:
285 279,19 zł

RR

EN

RR

ROPS

WUP

Projekt
współfinansowany w
85% z EFS a w 15%
z budżetu
Województwa
Śląskiego
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a) działania materialne
Uchwała Zarządu Województwa
Projekt konkursowy „Kompetencje na miarę potrzeb” realizowany Śląskiego nr 2305/311/III/2009 z
dnia 1.10.2009 r.
w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL
W 2010 r. zrealizowano m.in.:
- dwa etapy jobcoachingu: I etap - spotkania mające na celu poznanie
oczekiwań, potrzeb uczestników oraz diagnozę predyspozycji
osobowościowych i zawodowych; II etap - opracowanie
Indywidualnych Planów Rozwoju i wybór specjalistycznych szkoleń
zawodowych;
- warsztaty cywilizacyjne - organizacja pierwszego spotkania dla
uczestników w Katowicach;
- szkolenia językowe;
- 5 wizyt monitoringowych punktów rekrutacyjnych, 5 wizyt
monitoringowych podczas I etapu jobcoachingu, 1 wizyta podczas II
etapu jobcoachingu, 31 wizyt na zajęciach z języka angielskiego oraz
jednej podczas warsztatów cywilizacyjnych.
- złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia szkoleń
komputerowych ECDL.

Suma wydatków
w 2010 r.:
869 324,26 zł
w tym EFS:
738 925,62 zł
Budżet Państwa:
130 398,64 zł

WUP

a) działania niematerialne
Działanie doraźne
Działalność metodyczna - Centrum Metodyczne Poradnictwa
Zawodowego realizuje przedsięwzięcia, które mają na celu
podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów pracy,
które zapewnią większą skuteczność podejmowanych działań wobec
klientów. W ramach prowadzonych działań realizowane są szkolenia
dla doradców zawodowych, liderów klubu pracy, specjalistów ds.
rozwoju zawodowego, partnerów rynku pracy, pracowników
kluczowych PSZ i PUP. Ponadto WUP w Katowicach włączył się na
poziomie regionalnym w działania podejmowane na rzecz
popularyzowania orientacji i poradnictwa zawodowego w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, nad którym patronat objęło
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Na stronach WUP zamieszczane są poradniki dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy. Zawiązano partnerstwo
zadaniowe podpisując porozumienie z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej odnośnie współpracy w ramach
realizacji kolejnej edycji projektu systemowego realizowanego w
ramach Poddziałania 7.1.2. PO KL.

nie dotyczy

WUP

Działanie doraźne

nie dotyczy

WUP

Działanie doraźne
a) działania niematerialne
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz spotkania
grupowe i zajęcia aktywizacyjne z zakresu samozatrudnienia.
W roku 2010 w WUP z usług w zakresie poradnictwa zawodowego i
informacji zawodowej skorzystało 10519 osób, w tym:
Informacja zawodowa indywidualna – 8335 osób.
Informacja zawodowa grupowa - 1543 osoby w 114 grupach.
Poradnictwo zawodowe indywidualne – 325 osób (707 rozmów
doradczych).
Poradnictwo zawodowe grupowe – 245 osób w 15 grupach.
Badania testowe – 71 badań (51 testów psychologicznych, 20 testów
KZZ).
W grupowych zajęciach aktywizacyjnych dla osób zainteresowanych
podjęciem działalności gospodarczej uczestniczyły - 2263 osoby.

nie dotyczy

WUP

a) działania niematerialne
Rejestr Instytucji Szkoleniowych - WUP prowadzi rejestr
instytucji szkoleniowych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października
2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004r.
Nr 236, poz. 2365 z późn. zm.). Instytucja szkoleniowa oferująca
szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać
zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych
szkoleń po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych
prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu
na siedzibę instytucji szkoleniowej.
W 2010 r. wydano 452 zaświadczenia o wpisie do RIS - stan na
31.12.2010 r. wpisanych do RIS wynosił 921 instytucji
szkoleniowych.
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a) działanie materialne
Partnerstwo EURES-T Beskydy:
Uczestniczono w posiedzeniach Koordynującej Grupy Roboczej i
Komitetu Sterującego, a także zorganizowano spotkania polskich
partnerów z Koordynatorem w sprawie przygotowania Planu
Działania Partnerstwa na lata 2010-2013, ustalenia modelu
finansowania Partnerstwa. Zorganizowano Transgraniczne Targi
Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Cieszynie z udziałem 34
wystawców z Polski, Czech i Słowacji, prezentowano oferty pracy u
pracodawców polskich podczas Międzynarodowych Targów
Informacji, Edukacji i Zatrudnienia w Cadcy. Rozesłano do 31 GCI
materiały promocyjne wyprodukowane w ramach Partnerstwa.

Umowa Ramowa zakładająca
Źródło finansowania:
Partnerstwo EURES-T Beskydy granty Komisji
z dnia 06.12.2008 r.
Europejskiej

WUP

01.06.2009 r. 31.05.2010 r. grant w
wysokości 132
504,14 EUR
01.06.2010 r. 31.05.2011r. grant w
wysokości 131
097,74 EUR
wkład własny WUP
142,10 EUR

a) działania materialne
Organizacja Europejskich Targów Przedsiębiorczościi, Pracy i
Edukacji w Katowicach, Bielsku - Białej i Częstochowie
(18.06.2010 r.)
W TargachPudział wzięło 139 wystawców z 8 krajów UE/ EOG.
Targom towarzyszyły warsztaty i prezentacje m. in. nt. warunków
życia i pracy w krajach UE/ EOG, możliwości wsparcia dla firm w
ramach środków unijnych.

Porozumienie nr 12/grant
EURES/2010 z dnia 30.12.2010
r. zawartego pomiędzy
Ministrem Pracy a Samorządem
Województwa Śląskiego

Łączny koszt
organizacji Targów:
67 728,25 zł

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizuje działania związane
z wdrażaniem komponentu regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, a w szczególności zadania związane z organizacją
konkursów w ramach PO KL. WUP pełni rolę Instytucji
Pośredniczącej II stopnia dla następujących działań / poddziałań:
- 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy;
- 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w
realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie;
- 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych;
- 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia;
- 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich;
- 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw;
- 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w
regionie;
- 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności;
- 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

Decyzja 28 września 2007 r.
Komisji Europejskiej w sprawie
przyjęcia PO KL do realizacji;
Porozumienie pomiędzy IPII
(WUP Katowice), a IP (Urząd
Marszałkowski) z dnia 24
września 2007 r. na realizację
Szczegółowy Opis Priorytetów
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki;
Opis systemu zarządzania i
kontroli WUP Katowice,

W roku 2010
podpisano 55 umów
na łączną kwotę
40 835 tys. zł
(projekty
konkursowe) oraz 31
umów na projekty
systemowe PUP na
łączną kwotę
131 508 576,00 zł

WUP

a) działanie materialne
Projekt systemowy pn. Rozmawiajmy! – dialog społeczny, jako
skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy
prowadzony zgodnie z Priorytetem VI, Podziałanie 6.1.1 PO KL.
Projekt skierowany jest do przedstawicieli publicznych służb
zatrudnienia, instytucji dialogu społecznego, organizacji otoczenia
biznesu, agencji rozwoju lokalnego, władz lokalnych.
Rezultatem głównym projektu jest promocja i poszerzenie
znajomości funkcjonowania idei dialogu społecznego wśród 200
uczestników projektu w zakresie tworzenia partnerstw
funkcjonujących w obszarze dialogu obywatelskiego poprzez
uczestnictwo w warsztatach tematycznych omawiających
problematykę dialogu obywatelskiego w regionie i kraju, czego
rezultatem jest podpisanie 8 listów intencyjnych przez
zainteresowane instytucje i organizacje biorące udział w projekcie.
Realizacja celu głównego jest wspierana dodatkowo poprzez
organizację cyklu 3 wizyt studyjnych w Irlandii dla 60 osób oraz 2
konferencji międzynarodowych.
Projekt rozpoczął się dnia 01.04.2010 r.

Wniosek o dofinansowanie
projektu został zatwierdzony do
realizacji uchwałą Nr
450/353/III/2010 z dnia
02.03.2010 r. Zarządu
Województwa Śląskiego w
sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektu systemowego

Nakład finansowy
poniesiony w roku
2010 r. to wartość
173 234,91 zł.

WUP

WUP

51 653,25 zł refundacja ze
środków grantu
EURES przyznanego
na podstawie
Porozumienia nr
12/grant
EURES/2010.

Projekt
współfinansowany w
85% z EFS a w 15%
z dotacji celowej
budżetu krajowego
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CEL STRATEGICZNY A2: Rozwinięta infrastruktura nowej gospodarki
a) działania materialne
RPO WSL Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R),
Kierunek działań A.2.1: innowacje i przedsiębiorczość
Poprawa warunków
Działanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego;
inwestycyjnych w regionie Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Działanie
6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Działanie 1.1.1 i 6.1:
243 534 473 EUR

RR

„Program łagodzenia w regionie
śląskim skutków restrukturyzacji
zatrudnienia w górnictwie węgla
kamiennego”.

Program realizowany
od 2004 roku.
Łącznie na realizację
tego instrumentu
przeznaczono blisko
45 mln zł (z pożyczki
zaciągniętej przez
rząd RP w Banku
Rozwoju Rady
Europy).

GP

a) działania materialne
Realizacja Instrumentu Regionalny Fundusz Pożyczkowy dla
Małych Przedsiębiorców i Bezrobotnych.
Uudzielono 11 pożyczek na kwotę 2.122.425,60 zł

Kontrakt dla Województwa
Śląskiego za rok 2004

Instrument
realizowany od IV
kwartału 2004 r.
Finansowany jest ze
środków: Samorządu
Województwa
Śląskiego –
110 tys. zł,
budżetu państwa –
2 mln zł (w ramach
Kontraktu),
wkład własny
Funduszu
Górnośląskiego –
2,0 mln zł
i Polskiej Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości –
2,1 mln zł.

GP

b) działania materialne
Podejmowanie działań promujących przedsiębiorczość i
przedsiębiorstwa: organizacja poziomu regionalnego konkursu
„Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”.

Działania doraźne

nie dotyczy

GP

a) działania materialne
Regionalny Program Operacyjny
RPO WSL Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R),
Województwa Śląskiego na lata
innowacje i przedsiębiorczość
2007-2013
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Poddziałanie 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Priorytet III Turystyka
Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza
turystycznego/przedsiębiorstwa
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa

wkład ze środków
unijnych na Działanie
1.1.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 3.1.1, 3.2.1:
201 957 973 EUR

RR

a) działania materialne
Zadania własne Wydziału
wydawnictwa promocyjne i reklamy w mediach;
udział w branżowych targach zagranicznych;
obsługa wizyt w regionie potencjalnych inwestorów;
organizacja konferencji i szkoleń;
usługi w zakresie wdrażania Strategii Komunikacji Marketingowej w
zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa
Śląskiego („Budowa i uruchomienie zintegrowanego systemu
informowania o możliwościach inwestycyjnych w województwie
śląskim w oparciu o istniejące elementy infrastruktury oraz
opracowanie na tej bazie koncepcji i przeprowadzenie kampanii
promocyjnej, której celem jest kształtowanie i utrzymywanie
wizerunku Województwa Śląskiego jako regionu atrakcyjnego
gospodarczo i inwestycyjnie”);
prowadzenie działalności promocyjnej Województwa Śląskiego w
Niemczech.

Budżet województwa:
1 372 352,84 zł;
RPO Poddziałanie
1.1.2 Promocja
inwestycyjna, projekt
pn. Promocja terenów
inwestycyjnych w
Województwie
Śląskim: 498 574,63
zł

GP

Kierunek działań A.2.2: a) działania materialne
Finansowe i organizacyjne Realizacja instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP”.
wsparcie biznesu
W ramach instrumentu w 2010 roku umorzono 24 pożyczki na kwotę
2.753.241,97 zł

b) działania niematerialne
gromadzenie informacji o terenach inwestycyjnych oraz informacji o
regionie w zakresie gospodarki;
udział w konferencjach tematycznych;
współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych
SA;
współpraca z ambasadami RP;
współpraca z innymi instytucjami i organizacjami.

Kierunek działań A.2.3:
Rozwój informatyki i
telekomunikacji

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet II Społeczeństwo informacyjne

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
2007-2013

RR
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Kierunek działań A.2.3:
Rozwój informatyki i
telekomunikacji
a) działania materialne
przeprowadzono konsultacje społeczne (z jst oraz mieszkańcami)
oraz operatorskie planowanej budowy infrastruktury szkieletowej
na terenie województwa śląskiego

Projekt budowy Śląskiej
Regionalnej Sieci Szkieletowej;
Działania związane z projektem
Śląskiej sieci punktów dostępu
do informacji (ŚSPI)

brak danych

SCSI

b) działania niematerialne
przeprowadzono aktualizacjęa inwentaryzacji sieci
szerokopasmowych w województwie śląskim;
została podpisana umowa pn. „Usługi kompleksowego
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz działania doradcze
związane z realizacją projektu pn. Śląska Regionalna Sieć
Szkieletowa.”;
Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI) została
umieszczona na liście do dofinansowania w ramach RPO WSL

Kierunek działań A.2.4: a) działania materialne
RPO WSL Priorytet V Środowisko
Rozbudowa i
unowocześnienie systemów Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
energetycznych i
przesyłowych

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2014
Działanie 5.3:
44 060 000 EUR

RR
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CEL STRATEGICZNY A3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
a) działania materialne
Regionalny Program Operacyjny
RPO WSL Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R),
Województwa Śląskiego na lata
innowacje i przedsiębiorczość
2007-2013
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP
a) działania materialne
Konferencja Roboty Medyczne 2010/Medical Robots 2010
Kierunek działań A.3.1: Konferencja "Innowacyjny Śląsk" oraz konkurs Innowator Śląska
Wspieranie wdrożeń
2009
nowych technologii i rozwój Międzynarodowa konferencja „Polityka wsparcia klastrów i sieci
sektora B+R
współpracy”
IV Festiwal Mechatroniki
Dzień Nauki i Przemysłu w Technoparku
V Ogólnopolskie Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych
INTARG - KATOWICE 2010
Międzynarodowa konferencja BioMedTech Silesia 2010

-

wkład ze środków
unijnych na
Działanie 1.2.3:
131 238 554 EUR

RR

-

FS

Kierunek działań A.3.2:
Wspieranie procesów
restrukturyzacji i adaptacji
gospodarczej

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R),
innowacje i przedsiębiorczość
Priorytet III Turystyka

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
2007-2013

RR

Kierunek działań A.3.3:
Unowocześnienie rolnictwa
i wsparcie przeobrażeń
gospodarczych na terenach
wiejskich

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet II Społeczeństwo informacyjne
Priorytet IV Kultura
Priorytet V Środowisko
Priorytet VII Transport
Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Regionalny Program Operacyjny Kwota dla projektów
Województwa Śląskiego na lata realizowanych na
2007-2013
terenie gmin do 50
tys. mieszkańców:
154 439 591 EUR

RR
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Kierunek działań B.1.1:
Poprawa dostępu do
wysokiej jakości usług
medycznych

CEL STRATEGICZNY B1: Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa
a) działania materialne
Regionalny Program Operacyjny
RPO WSL Priorytet IX Zdrowie i rekreacja
Województwa Śląskiego na lata
Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
2007-2013
Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego

wkład ze środków
unijnych na
Działania 9.1 i 9.2:
38 551 057 EUR

RR

a) działania materialne
Budżet województwa
Inwestycje w zakresie dofinansowania remontów i zakupu sprzętu w
placówkach podległych - 110 zadań
Promcja zdrowia - 21 zadań
(zgodnie z załącznikiem do tabeli)

Inwestycje:
61 332 828,43zł
Promocja:
271 945,08 zł

ZD

a) działania materialne
Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i
merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i
współuzależnionych:
- konkurs dla samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem
założycielskim i które są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają
w swojej strukturze takie zakłady
- konkurs dla samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem
założycielskim, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania
narkomanii

624 780,09 zł (budżet
Województwa
Śląskiego)

Strategia Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na lata
2006-2020

ROPS

Wojewódzki Program
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na lata
2006-2010
Wojewódzki Program
przeciwdziałania narkomanii na
lata 2008-2010

Funkcjonowanie wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od
alkoholu i współuzależnienia: Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia funkcjonuje jako
jednostka organizacyjna Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa
Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z siedzibą w
Gorzycach
Kierunek działań B.1.2:
Upowszechnienie oraz
promocja aktywnego i
zdrowego stylu życia

a) działania materialne
plan pracy placówki na rok 2010
- rozwijanie przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny
„Metis” w Katowicach (we współpracy z nauczycielami – liderami)
Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Szkoły biorące udział w programie podejmują systemowe działania
w zakresie promocji zdrowia: diagnoza – planowanie - realizacja –
ewaluacja.
- zorganizowanie przez Regionalny Ośrodek Metodyczno –
Edukacyjny „Metis” w Katowicach konferencji naukowo metodycznej pt. Nauczanie w szkołach o nowotworach złośliwych,
adresowanej do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek,
nauczycieli przedszkoli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz
pielęgniarek szkolnych. W czasie konferencji rozpowszechniona
została publikacja „Nauczanie w szkołach o nowotworach
złośliwych” pod red. Prof. Mieczysława Chorążego.

zadania realizowane
ze środków
zaplanowanych
w planach
finansowych
placówki

EN

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet IX Zdrowie i rekreacja
Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Działania 9.3:
19 207 943 EUR

RR

a) działania materialne
otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury fizycznej oraz
bezpieczeństwa publicznego

Dotacje celowe

6.174.675,85 zł
wg sprawozadania z
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. wykonania budżetu
o działalności pożytku
za rok 2010
publicznym i o wolontariacie
oraz Program współpracy
Województwa Śląskiego z
organizacjami pozarządowymi na
rok 2010.

TS

a) działania materialne
Dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów sportowych
ogólnodostępnych i szkolnych w ramach:

Rozporządzenie Ministra Sportu
i Turystyki
z dnia 6 kwietnia 2009 r. w
sprawie dofinansowania z
budżetu państwa zadań
związanych z budową i
remontami obiektów sportowych
oraz rozwijaniem sportu

TS

- Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
- „Programu rozwoju bazy sportowej”

9 324 tys. zł
22 316 tys. zł
(budżet
województwa)

Uchwała Zarządu nr
739/364/III/2010 z dnia 6
kwietnia 2010 r.

a) działania materialne
Nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w sporcie dla sportowców
oraz trenerów.

144 324,00 zł
(budżet
województwa)

TS
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a) działania materialne
Rozwój edukacji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień (seminaria, forum, kampanie)
- liczba forum, seminariów: 2
- liczba współorganizowanych kampanii społecznych: 5

Strategia Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na lata
2006-2020;

68 048,21 zł
budżet Województwa
Śląskiego

ROPS

Wojewódzki Program
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na lata
2006-2010
Wojewódzki Program
przeciwdziałania narkomanii na
lata 2008-2010
Program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w
województwie śląskim na lata
2009-2013

Kierunek działań B.1.3: a) działania niematerialne
Podniesienie skuteczności W 2010 roku przygotowano projekty:
polityki społecznej
- Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w
województwie śląskim na lata 2011-2015,
- Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na
lata 2011-2016.
Zostały one opracowane jako programy operacyjne Strategii Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020,
umożliwiające wdrożenie przede wszystkim celu strategicznego nr 5:
Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień.

nie dotyczy
Strategia Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na lata
2006-2020;
Ustawa o z dnia 26.101982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j.: Dz. U. z 2007 nr 70, poz
473 ze zm.);
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii
(DZ. U. z 2005 r. nr 179, poz.
1485 ze zm.)
a) działania materialne
Projekt systemowy ROPS pn.
EFS:
„Kształcenie i doradztwo dla
3 642 695,32 zł
Prowadzenie szkoleń i doradztwa dla kadr pomocy i integracji
kadr pomocy i integracji
społecznej województwa śląskiego (336 szkoleń, 61 ścieżek
społecznej województwa
dydaktycznych, 315 uslug doradczych).
śląskiego” realizowany w 2010
Inne działania projektowe: 8 seminariów informacyjnoroku w ramach Poddziałania
promocyjnych, 36 wizyt studyjnych, konferencja „Stosowanie
7.1.3, Działania 7.1, Priorytetu
przepisów prawa w kontekście realizacji zadań POKL 2007-2013
przez instytucje pomocy i integracji społecznej”, publikacja „Dobre VII PO KL 2007-2013; „Zasady
przygotowania, realizacji i
praktyki w projektach realizowanych przez instytucje pomocy i
rozliczania projektów
integracji społecznej województwa śląskiego w ramach Programu
systemowych Ośrodków Pomocy
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego
Społecznej, Powiatowych
Funduszu Społecznego”.
Centrów Pomocy Rodzinie oraz
Regionalnego Ośrodka Polityki
b) działania niematerialne
Społecznej w ramach Programu
Zrealizowano badania ewaluacyjne „Ewaluacja projektów
systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów Operacyjnego Kapitał Ludzki
pomocy rodzinie, realizowanych w województwie śląskim, w ramach 2007-2013”.
Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.
Opracowano i zrealizowano badania potrzeb szkoleniowych i
doradczych instytucji pomocy społecznej „PSK JOPS, OIK, POW,
NGO 2010”.

ROPS

a) działania materialne
W ramach współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
zrekrutowano 375 kandydatów z woj. śląskiego na studia
podyplomowe w ramach projektu 1.45 pn. „Kształcenie kadry
zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie
studiów podyplomowych”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Budżet Województwa
Projekt 1.45 „Kształcenie kadry Śląskiego
zarządzającej instytucji pomocy
i integracji społecznej w formie
studiów podyplomowych”
realizowanego w ramach
Priorytetu I Zatrudnienie i
integracja społeczna, Działania
1.2 Wsparcie systemowe
instytucji pomocy i integracji
społecznej POKL 2007-2013

ROPS

a) działania materialne
Zrealizowano projekt „Pomáhajme ľuďom spoločne“ (Pomagajmy
ludziom razem) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Mikroprojekty, współfinansowanego z EFRR we współpracy z
Samorządowym Krajem Żylińskim: konferencja, 2 wizyty studyjne.
Współpraca z Departamentem Dolnego Renu (Francja): wystąpienie
na międzynarodowej konferencji naukowej nt. Od przemocy
małżeńskiej do przemocy w rodzinie, która została zorganizowana w
Strasbourgu pod patronatem i przy wsparciu Rady Europy,
francuskiego Ministerstwa Spraw Społecznych, Rady Generalnej
Departamentu Dolnego Renu i Miasta Strasbourg; spotkanie z
przedstawicielami Rady Generalnej, instytucji i organizacji
społecznych działających w obszarze polityki społecznej na terenie
departamentu; 2 wizyty studyjne w Katowicach przedstawicieli Rady
Generalnej Departamentu Dolnego Renu, Miasta Strasbourga i
Stowarzyszenia Social Sans Frontières.

Program Współpracy
EFRR
Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – RS 2007-2013
Mikroprojekty,
współfinansowanego z EFRR

ROPS

Porozumienie o współpracy
pomiędzy Województwem
Śląskim a Departamentem
Dolnego Renu
z dnia 12 lipca 2010 r.

ROPS

Budżet Województwa
Śląskiego
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b) działania niematerialne
W celu zdiagnozowania sytuacji w gminach poszkodowanych przez
powódź (w maju 2010 r.) przeprowadzono wśród ośrodków pomocy
społecznej działających w gminach powodziowych, dwuetapowe
badanie. Jego wyniki wskazały na potrzebę udzielenia wsparcia
finansowego 36 gminom województwa;
Sporządzono bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
Opracowano artykuł nt. badań ilościowych zrealizowanych w 2009 r.
metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego na próbie
ponad 1100 respondentek-matek dzieci w wieku szkolnym,
zamieszkałych w województwie śląskim pt. „Szanse i zagrożenia
dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze wychowania i rozwoju w
województwie śląskim”;
Opracowano projekt badawczy „W obliczu migracji zarobkowych
mieszkańców województwa śląskiego” skierowany do pracujących za
granicą klientów Działu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia
Społecznego.
Kierunek działań B.1.4: a) działanie materialne
Zapewnienie
RPO WSL Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
bezpieczeństwa publicznego Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"

Zadania statutowe zgodnie z art. Budżet Województwa
21 ustawy z dnia 12 marca 2004 Śląskiego
r. o pomocy społecznej
j.t. Dz.U.09.175.1362 ze zm.

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Poddziałania 6.2.1 i
6.2.2:
85 270 000 EUR

ROPS

RR

a) działania materialne
1. Realizacja zadań publicznych Samorządu Województwa
Śląskiego przez organizacje pozarządowe - otwarte konkursy ofert na
realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie:
polityki społecznej w 2010 roku, polityki społecznej - wsparcie
działalności hospicyjnej w 2010 roku, profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień w 2010 roku – przeciwdziałanie narkomanii,
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2010 roku –
przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
2. Likwidacja skutków powodzi w placówkach realizujących
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień:konkurs dla samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej na likwidację szkód powstałych na skutek intensywnych
opadów atmosferycznych, mających miejsce w województwie
śląskim w maju i czerwcu 2010 roku, otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – na likwidację
szkód powstałych na skutek powodzi i intensywnych opadów
atmosferycznych mających miejsce w województwie śląskim w maju
i czerwcu 2010 r. oraz wzmocnienie działalności świetlic i klubów
dla dzieci i młodzieży, konkurs dla gmin woj. śląskiego z
przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych na skutek powodzi i
intensywnych opadów atmosferycznych mających miejsce w
województwie śląskim w maju i czerwcu 2010 r. w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, realizujących
zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Kierunek działań B.1.5: a) działania materialne
Wzmacnianie aktywności Ogłoszenie trzech edycji otwartego konkursu ofert na zadania
społecznej
publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji
publicznej.
W konkursie wyłoniono oferty, które przewidywały realizację
następujących zadań:
- organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach i konkursach
tematycznych, festiwalach, przeglądach, wystawach, warsztatach,
konferencjach, seminariach, szkoleniach oraz innych imprezach,
których organizacja może mieć znaczące znaczenie dla wspomagania
rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży;
- tworzenie programów edukacyjnych;
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i
periodyków, książek, czasopism także z wykorzystaniem innych
technik zapisu niż druk, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i
audiowizualnych;
- organizację sesji, sympozjów i konferencji naukowych.

Strategia Polityki Społecznej
904 559,89 zł (budżet
Województwa Śląskiego na lata Województwa
2006-2020;
Śląskiego)
Wojewódzki program
wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych oraz
przeciwdziałania ich
wykluczeniu społecznemu na lata
2008-2010;
Wojewódzki Program
798 401,62 zł
przeciwdziałania narkomanii na budżet Województwa
lata 2008-2010;
Śląskiego
Wojewódzki Program
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na lata
2006-2010;
Program operacyjny na lata 20082013 – „Warunki i jakość życia
dzieci i młodzieży w
województwie śląskim – szanse i
zagrożenia”;
Program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w
województwie śląskim na lata
2009-2013.

ROPS

Nr III/44/1/2009 Sejmiku
89 473,59 zł
Województwa Śląskiego z dnia budżet Województwa
18 listopada 2009 roku w
Śląskiego
sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Województwa
Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi
na rok 2010”;

EN

a) działania materialne
Tworzenie oraz wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla
dzieci i młodzieży :
1. konkurs dla gmin województwa sląskiego Tworzenie gminnych
świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży;
2. konkurs dla gmin województwa sląskiego Wzmacnianie gminnych
świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży. -

Wojewódzki Program
526 547,23 zł
przeciwdziałania narkomanii na budżet Województwa
lata 2008-2010
Śląskiego
Wojewódzki Program
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na lata
2006-2010
Program operacyjny na lata 20082013 – „Warunki i jakość życia
dzieci i młodzieży w
województwie śląskim – szanse i
zagrożenia”

Uchwała
Nr 101/341/III/2010 Zarządu
Województwa Śląskiego z dnia
19 stycznia 2010 roku

ROPS
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Kierunek działań B.2.1:
Utworzenie systemu
kształtowania i
wykorzystania zasobów
wodnych

CEL STRATEGICZNY B2: Wysoka jakość środowiska naturalnego
a) działania materialne
Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
RPO WSL Priorytet V Środowisko
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
2007-2013
Działanie 5.1:
90 754 182 EUR

a) działania materialne
Kierunek działań B.2.2: RPO WSL Priorytet V Środowisko
Poprawa jakości powietrza Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Kierunek działań B.2.3:
Ochrona przed hałasem
Kierunek działań B.2.4:
Uporządkowanie i
wdrożenie systemu
gospodarki odpadami
Kierunek działań B.2.5:
Rewitalizacja terenów
zdegradowanych

RR

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2014
Działanie 5.3:
44 060 000 EUR

RR

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet V Środowisko
Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem
Priorytet VII Transport
Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2015
Działania 5.4 i 7.1:
318 594 208 EUR

RR

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet V Środowisko
Działanie 5.2 Gospodarka odapdami

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2014
Działanie 5.2:
31 364 417 EUR

RR

a) działania materialne
Projekt „REVITA-SILESIA 2008-2010”.
Jego celem było wzmocnienie powiązań między przedsiębiorstwami
z sektora MŚP i sferą naukowo-badawczą oraz transfer wiedzy z
zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych, w tym
poprzemysłowych i zagospodarowania przestrzeni publicznej.
W trakcie projektu zorganizowano 12 wydarzeń, takich jak spotkania
warsztatowe, konferencje, spotkania informacyjno promocyjne, w
których udział wzięło 250 uczestników reprezentujących
przedsiębiorstwa z sektora MŚP i sfery nauki. Zorganizowano
również wystawę, którą odwiedziło ponad 200 osób.

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne kadry
gospodarki
Działanie 8.2. Transfer wiedzy
Poddzialanie 8.2.1. Wsparcie dla
współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw

GP

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Działanie 6.2:
136 270 000 EUR

RR

a) działanie materialne
Inicjatywa JESSICA - polega na odejściu od tradycyjnego
mechanizmu - udzielania bezzwrotnych dotacji, na rzecz
mechanizmu odnawialnego - udzielanie zwrotnych instrumentów
finansowych (pożyczek, wkładów kapitałowych, czy gwarancji).
Mechanizm JESSICA umożliwia zatem, w odróżnieniu
od mechanizmu dotacyjnego, wielokrotne wykorzystanie tych
samych środków. Na wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA mogą
liczyć takie projekty, jak przekształcanie zdegradowanych i
nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których będą mogły
mieścić się np. galerie, teatry, sale koncertowe, kina czy centra
konferencyjne. Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o
wsparcie w ramach tej Inicjatywy są m.in. samorządy lub podmioty z
ich udziałem, szkoły wyższe, kościoły, spółdzielnie mieszkaniowe,
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wspólnoty mieszkaniowe
czy podmioty utworzone w ramach partnerstwa publiczno prawnego.

Umowa pomiędzy
Województwem Śląskim a
Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym o finansowaniu
Funduszu Powierniczego w
ramach Inicjatywy JESSICA
podpisana 9 lipca 2010 r.

RR

a) działanie materialne
Kierunek działań B.2.6: RPO WSL Priorytet V Środowisko
Zachowanie i odtworzenie Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze
bio- i georóżnorodności

Termin realizacji
I etap: 01.01.2009 r. –
31.07.2009 r.
II etap: 01.01.2010 r.
– 30.04.2011r.
Kwota
dofinansowania
I etap - 295 000,00 zł
II etap - 655 000,00
zł

RPO WSL
Poddziałanie 6.2.3
Rewitalizacja JESSICA
zarezerwowano 51
mln EUR plus 9 mln
EUR z budżetu
państwa

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2014
Działanie 5.5:
5 500 000 EUR

RR

Kierunek działań B.2.7.
Rozwój trwale
zrównoważonej i
wielofunkcyjnej gospodarki
leśnej
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CEL STRATEGICZNY B3: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni
Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Kierunek działań B.3.1: a) działania materialne
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
Zagospodarowanie centrów RPO WSL Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
2007-2013
Priorytet VI:
miast oraz zdegradowanych
312 802 445 EUR
dzielnic
a) działania materialne
Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
RPO
WSL
Priorytet
VI
Zrównoważony
rozwój
miast
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
Kierunek działań B.3.2:
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"
2007-2013
Poddziałania 6.2.1 i
Poprawa warunków
Poddziałanie
6.2.2
Rewitalizacja
"małe
miasta"
6.2.2:
mieszkaniowych
85 270 000 EUR
a) działania materialne
Działania w zakresie rozbudowy i modernizacji szeroko rozumianej
Kierunek działań B.3.3: infrastruktury komunalnej wpisują się w działania zapisane w RPO
Rozbudowa i modernizacja WSL oraz PROW
infrastruktury komunalnej

RR

RR

Regionalny Program Operacyjny środki europejskie
Województwa Śląskiego na lata oraz wkłady własne
2007-2013
poszczególnych
beneficjentów
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

RR, TW

Kierunek działań B.3.4:
Rozwój i modernizacja
komunikacji publicznej
obszarów miejskich

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Priorytet VII Transport
Działanie 7.2 Transport publiczny

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Działania 6.1 i 7.2:
293 265 792 EUR

RR

Kierunek działań B.3.5:
Kształtowanie ośrodków
wiejskich

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Poddziałanie 6.2.2:
45 970 000 EUR

RR

a) działania materialne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Podstawowe usługi dla gospodarki iludności wiejskiej" oraz
"Odnowa i rozwój wsi"
Program LEADER
Program Odnowy Wsi na lata 2006-2010 - zakończony

Kierunek działań B.3.6: a) działania materialne
Zwiększenie atrakcyjności RPO WSL Priorytet III Turystyka
turystycznej regionu

Decyzja Komisji Europejskiej
z dnia 07.09.2007 r.
zatwierdzająca PROW w RP
w okresie programowania
2007-2013
Ustawa o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z
EFRROW z dnia 7 marca
2007r.
"Program Odnowy Wsi 20062010 - Uchwała Sejmiku
Województwa Śląskiego nr
II/48/1/2006 z dnia 22 maja
2006 r.

PROW - 75%
Unia Europejska
25%-wkład własny
beneficjentów.

TW

Program Odnowy
Wsi - budżet
województwa

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Priorytet III:
110 420 000 EUR

RR
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CEL STRATEGICZNY C1: Duże znaczenie metropolii, miast i regionu w przestrzeni europejskiej
a) działania materialne
Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Kierunki działań C.1.1: RPO WSL Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
Wspieranie rozwoju
Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
2007-2013
Działanie 6.1:
obszarów metropolitalnych
176 532 445 EUR
Kierunek działań C.1.2:
Rozbudowa i integracja
systemu transportowego

a) działania materialne
Zadania zgodnie z tabelą poniżej zestawienia celów
b) działania niematerialne
opracowano 14 projektów
a) działania materialne
RPO WSL Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Priorytet VII Transport
Działanie 7.2 Transport publiczny

RR

Plan rzeczowo-finansowy
kwota dot. inwestycji
inwestycji i remonotów na
i remontów na
drogach wojewódzkich w 2010 r. Drogach
Wojewódzkich:
157.880 tys. zł

KT

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Działania 6.1 i 7.2:
293 265 792 EUR

RR

a) działania materialne
Kierunek działań C.1.3: W województwie zorganizowanych zostało wiele imprez
Organizacja i uczestnictwo międzynarodowych o charakterze kulturalnym np. Międzynarodowy
Festiwal Filmowy REGIOFUN, Międzynarodowy Festiwal Muzyki
w przedsięwzięciach o
zasięgu międzynarodowym Sakralnej "Gaude Mater" czy Międzynarodowy Festiwal Teatrów
APART.

b.d.

KL
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Kierunek działań C.2.1:
Rozwój współpracy
międzyregionalnej,
transnarodowej i
transgranicznej

CEL STRATEGICZNY C2: Wysoka pozycja regionu w procesie kreowania rozwoju Europy
a) działania materialne
Uchwała nr III/44/1/2009
43 695, 62 zł
Sejmiku Województwa Śląskiego budżet Województwa
Organizacja X Szczytu Młodzieży Trójkąta Weimarskiego
(Bochum, w Północnej Nadrenii-Westfalii w terminie 22-28 sierpnia z dn.18.11.2009 r. w spr.
Śląskiego
2010 r.). Spotkanie poświęcone było dziedzictwu kulturowemu
przyjęcia „Programu współpracy
i poprzemysłowemu w ramach programu obchodów Europejskiej
Województwa Śląskiego z org.
Stolicy Kultury "Ruhr 2010". Uczestnicy mieli okazję przekonać się pozarządowymi na rok 2010”;
o pozytywnej roli wielokulturowego spotkania, wymienić własne
Uchwała Zarządu Województwa
spostrzeżenia oraz doświadczenia związane z mieszkaniem w
Śląskiego nr 894/261/III/2009 z
regionie z tradycjami przemysłowymi oraz zaprezentować
dn. 23.04.2009 r. w spr.
rówieśnikom siebie, a także swój region.
powierzenia wyk. zadania
publicznego polegającego na
organizacji spotkań Szczytu
Młodzieży Regionalnego
Trójkąta Weimarskiego
(SMRTW);
Umowa z dn. 14.05.2009 r.
zawarta pomiędzy
Województwem Śląskim a
Stowarzyszeniem „Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej”
na realizację zadania publicznego
pn. ORGANIZACJA SPOTKAŃ
SMRTW w latach 2009-2011.

b) działania niematerialne
Podpisane umowy dotyczące
współpracy
W 2010r. Województwo Śląskie kontynuowało współpracę
dwustronną w szczególności z: Landem Północną Nadrenią Westfalią (Niemcy), Regionem Nord-Pas de Calais (Francja),
Departamentem Dolnego Renu (Francja), Regionem Walonii (Belgia)
oraz Krajem Morawsko-Śląskim (Czechy) i Samorządowym Krajem
Żylińskim (Słowacja) - w dwóch ostatnich przypadkach
koncentrowała się ona utworzenia Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej Tritia. Województwo Śląskie prowadziło
konsultacje z Autonomiczną Republiką Adżarii (Gruzja) oraz dwiema
prowincjami chińskimi Prowincją Shaanxi i Liaoning odnośnie
przygotowania i podpisania porozumień o współpracy.
a) działania materialne
W województwie zorganizowanych zostało wiele imprez charakterze
Kierunek działań C.2.2: kutlturalnym np. Katowicki Karnawał Komedii, XVII Konkurs na
Intensyfikacja współpracy Palmy Wielkanocne w Gilowicach, Jarmark Średniowieczny,
wewnątrzregionalnej
Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny "Wici 2010" czy Industriada.
Kierunek działań C.2.3:
Kreowanie pozytywnego
wizerunku regionu

EN

nie dotyczy

PR

budżet województwa

KL

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet III Turystyka
Działanie 3.4 Promocja turystyki
Priorytet IV Kultura
Działanie 4.3 Promocja kultury
Priorytet X Pomoc techniczna
Działanie 10.2 Działanie informacyjne i promocyjne

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Działania 3.4, 4.3 i
10.2: 12 828 493
EUR

RR

a) działania materialne
Kampanie promocyjne marki „Śląskie”
- „Pasjonauci polecają. Śląskie. Pozytywna energia”;
- Industriada, czyli pierwsze Święto Szlaku Zabytków Techniki;
- zagraniczna kampania promocyjna produktów turystycznych
województwa śląskiego pn. Guck Mal! Schlesien.

Strategia komunikacji
marketingowej

brak danych

PR

a) działania materialne
Strategia komunikacji
Województwo Śląskie uczestniczyło w Wystawie Światowej Expo
marketingowej
2010 w Szanghaju oraz w wielu targach turystycznych zagranicą np.:
„Slovakiatour” (Bratysława);
„Tourissimo” (Strasbourg);
”Salon des Vacances” (Bruksela);
”Holiday World” (Praga);
”ITB” (Berlin);
”MAP” (Paryż);
”Ukraine” (Kijów);
”Inwetex -C.I.S.-Travel” (St.Petersbourgu).

brak danych

PR
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CEL STRATEGICZNY C3: Silny ośrodek nauki i kultury
Kierunek działania C.3.1: a) działania materialne
WPF działania planowane
Tworzenie warunków
Dotacja na działalność bieżącą Uniwersytetu Ekonomicznego
rozwoju nauki i
w Katowicach w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego
wzmocnienie potencjału pod nazwą „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka
uczelni wyższych oraz
Akademicka”
ośrodków badawczych
a) działania materialne
WPF działania planowane
Dotacja na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych”.

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna
Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Kierunek działań C.3.2:
Zwiększenie uczestnictwa
mieszkańców w kulturze i
wzmocnienie środowisk
twórczych

a) działania materialne
Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego

EN

wartość dotacji
w latach 2010-2013:
16 200 000 zł, w tym
w 2010 r.:
4 000 000 zł.- budżet
Województwa
Śląskiego

EN

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Działanie 8.1:
48 740 000 EUR

a) działania materialne
Działalność 19 instytucji kultury dla których organizatorem jest
Województwo Śląskie, 2 współprowadzonych: Muzeum Śląskie w
Katowicach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu z
Miastem Zabrze

a) działania materialne
Stypendia w dziedzinie kultury - 30 stypendiów

wartość dotacji w
latach 2010-2013:
6 000 000 zł.,
w tym w 2010 roku:
3 500 000 zł - budżet
Województwa
Śląskiego

108 454 659 zł
- dotacja na
działalność,
a ponadto
inwestycje, zakupy
inwestycyjne,
remonty, pomoc
finansowa
8 100 091,76 zł
Uchwała Nr I/49/13/2002
300 000,00 zł
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

a) działania materialne
Otwarte konkursy ofert: na prace konserwatorskie, restauratorskie lub Ustawa o ochronie zabytków i
roboty budowlane w roku 2010 przy zabytkach wpisanych do rejestru opiece nad zabytkami
zabytków

RR

KL/IW

KL

KL
2 818 412,63 zł
KL
983 388 zł

a) działania materialne
Nagrody Marszałka:
artystyczna,
za upowszechnianie kultury,
dla młodych twórców,
konserwacja zabytków,
Nagroda im. Karola Miarki,
Wydarzenie Muzealne Roku,
Złota Maska.
Inne nagrody:
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”,
Międzynarodowy Konkurs Kompozytorów „Musica Sacra”,
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek,
Praca Roku 2009
Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2010.

Uchwała nr 364/347/II/2006
Nagrody Marszałka:
Zarządu Województwa Śląskiego 123 000,00 zł
z dnia 7 marca 2006 r.
Inne nagrody:
36 163,00 zł

KL

a) działania materialne
RPO WSL Priorytet IV Kultura
Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej
Działanie 4.3 Promocja kultury

Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Działania 4.2 i 4.3:
10 062 795 EUR

RR

Kierunek działań C.3.3: a) działania materialne
Rozbudowa i modernizacja Remonty i inwestycje wojewódzkich instytucji kultury (zgodnie z
infrastruktury kultury
tabelą poniżej zestawienia celów)
regionu
a) działania materialne
RPO WSL Priorytet IV Kultura
Działanie 4.3 Promocja kultury

Uchwała Sejmiku Województwa 7 100 091,76 zł
Sląskiego nr III/45/2/2009 z dnia
17 grudnia 2009 roku w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego
na 2010 rok
Regionalny Program Operacyjny wkład ze środków
Województwa Śląskiego na lata unijnych na
2007-2013
Działanie 4.3:
4 530 000 EUR

KL, IW

RR
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Proprytet C - Przykładowe zadania związane z poprawą stanu bezpieczeństwa oraz jakości
nawierzchni dróg wojewódzkich wykonanych w 2010 r. w województwie śląskim.
Krótka charakterystyka działania
Budowa ciągów pieszych i pieszorowerowych wzdłuż ciągów dróg
wojewódzkich na odcinkach wskazanych przez gminy:
gmina
powiat
nr drogi
kwota (w tys. zł)
Pszów,
wodzisławski,
DW 933
419,0
Kornowac
raciborski
Kalety
tarnogórski
DW 908
1 001,0
Babice, Nędza
raciborski
DW 919
2 596,0
Poprawa stanu
Konopiska
częstochowski
DW 908
1 881,0
bezpieczeństwa
Jeleśnia
żywiecki
DW 945
1 099,0
częstochowski
Poczesna
DW 904
1 347,0
DW 942
1 485,0
Bystra, Meszna bielski
Myszkowice
będziński
DW 913
795,0
DW 923
253,0
Dzimierz
rybnicki
DW 926
356,0
Orzesze
mikołowski
DW 919
1 182,0
Bargłówka
gliwicki
Przebudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich celem poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego:
kwota (w tys. zł)
miejscowość
powiat
lokalizacja
# DW 945 z ul.
Żywiec
żywiecki
Skłodowską i ul.
2 261,0
Sporyską
przebudowa na
Poprawa stanu Raszczyce
rybnicki
rondo # DW 491 z
256,0
bezpieczeństwa
DP 2066 S
# DW 921 z ul.
Knurów
gliwicki
Wilsona i ul.
4 357,0
Michalskiego
# DW 938 z ul.
Pikiety, ul.
Cieszyn
cieszyński
770,0
Hażlaską, ul.
rudowska
Kompleksowe naprawy nawierzchni na wybranych odcinka dróg
wojewódzkich:
nr drogi/
kwota (w tys. zł)
powiat
miejscowość
941 Wisła,
6 819,0
cieszyński
Istebna
1 497,0
494 Przystajń
Poprawa jakości kłobucki
15 325,0
933 Pszczyna
nawierzchni dróg pszczyński
494 Wręczyca
wojewódzkich kłobucki
622,0
Wielka

Lp. Rodzaj działania

1.

2.

3.
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3.

Poprawa jakości
nawierzchni dróg
wojewódzkich
425 Kuźnia
2 030,0
Raciborska
921 Biały Dwór 1 064,0
raciborski
Przerycie
793 Myszków 1 619,0
myszkowski
Będusz
Przebudowa obiektów inżynierskich położone w ciągu dróg
wojewódzkich:
miejscowość
powiat
zakres zadania kwota (w tys. zł)
Przebudowa
wiaduktu nad
Będzin
bedziński
9 918,0
torami PKP DW
910
Budowa przejazdu
pod torami PKP w
pszczyna
pszczyński
18 358,0
km 51+570 DW
933
Budowa ekranów
dźwiękochłonnych
Ustroń
cieszyński
901,0
Etap I DW 941
Przebudowa 2
mostów i 2
Poraj, Myszków myszkowski
6 135,0
przepustów DW
791
Remont mostu
nad rz. Wielonka
Strzyżowice
będziński
33,0
DW 913
raciborski

4.

Poprawa stanu
bezpieczeństwa
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Priorytet C - Remonty i inwestycje wojewódzkich instytucji kultury w 2010 r.
Teatr Śląski Katowice
budowa magazynu dekoracji przy ul. Ludwika 48
modernizacja magazynu dekoracji nr 1
adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza
magazynowo-warsztatowego
Teatr Rozrywki Chorzów
doposażenie infrastruktury informatycznej
zakup zestawu urządzeń elektroakustycznych
remont zbiornika ppoż oraz instalacji tryskaczowej na scenie
remont i rozbudowa instalacji wentuylacji i klimatyzacji
widowni Sceny Dużej
Opera Śląska Bytom
zakup klimatyzatorów do sal, w których wykonano adaptację
akustyczną
przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z
zapleczem Opery Śląskiej
Filharmonia Śląska Katowice
rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach
ROK Częstochowa
remont podłóg w pomieszczeniach biurowych
zakup kserokopiarki
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" Koszęcin
remont podłogi i malowanie ścian i sufitów w sali baletowej Pawilon im. E. Kamińskiej
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
robót budowlanych dotyczących zabezpiczenia odciągami
stalowymi przechylającego się komina kotłowni głównej
Biblioteka
Śląska
Katowice
zakup
i montaż
jednostki
indywidualnej klimatyzacji
lokalnej w pomieszczeniu Serwerowni budynku przy Pl.
Rady Europy
Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych
Muzeum Śląskie Katowice
wymiana czujek ppoż i podłączenie do nowej centrali
sygnalizacji pożaru
Zakup i instalacja Systemu wizyjnego do monitorowania i
rejestracji budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego w
Katowicach
podłączenie Muzeum do sieci cieplnej PEC
wykonanie dokumentacji i wymiana hydrantów
budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach
remont łazienek oraz wymiana okien
Muzeum Górnośląskie Bytom
naprawa świetlika nad lokalem użytkowym w budynku
wystawowym w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

279 516,81 zł
62 860,00 zł

IW
IW

850 990,66 zł

IW

32 092,10 zł
64 559,08 zł
707 046,06 zł

KL
KL
IW

402 999,81 zł

IW

73 051,62 zł

KL

783 151,63 zł

IW

282 019,46 zł

IW

6 828,34 zł
13 784,53 zł

KL
KL

27 439,95 zł

KL

36 889,90 zł

IW

42 000,00 zł

KL

174 440,43 zł

IW

17 958,40 zł

KL

29 951,00 zł

IW

52 002,50 zł
14 388,68 zł
610 557,09 zł
74 558,55 zł

IW
IW
IW
KL

49 162,25 zł

IW
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realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży
Pożarnej
system sygnalizacji pożaru w budynku Muzeum przy ul.
Korfantego 34
wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
MGB przy ul. Korfantego 34
Górnośląski Park Etnograficzny Chorzów
budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjnoszkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie
wymiana sieci centralnego ogrzewania w budynku
administracyjnym i budowa nowej kotłowni
Muzeum w Bielsku-Białej
przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz
wykonanie dokumentacji technicznej na odnowienie
elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca zamkowego
wykonanie systemu kamer zabezpieczających budynek
Muzeum Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej-Oddziału
Muzeum w Bielsku-Białej
zakup specjalistycznego wyposażenia magazynów Działu
Etnografii
kontynuacja remontu wnętrz budynku Muzeum Zamek
Sułkowskich - II piętro - pomieszczenia i magazyny działu
etnografii
dokończenie remontu pomieszczeń ekspozycyjnych budynku
Muzeum Techniki i Włókiennictwa
Muzeum
Górnictwa
Węglowego
sporządzenie
ekspertyzy
dotyczącejZabrze
zapobiegania
zadymieniu i usuwania dymu z klatek schodowych w
budynku głównym
wymiana sygnalizacji ppoż w budynku głównym Muzeum
wraz z projektem
wymiana hydrantów ppoż w budynku głównym Muzeum
usunięcie szlamu i mułu wraz z modernizacją systemu
odwadniania Sztolni oraz zakupem 3 pomp zanurzeniowych
w zalanym Skansenie Górniczym "Królowa Luiza"
remont podziemnych wyrobisk w Skansenie Górniczym
Królowa Luiza
wymiana części pokrycia dachowego wraz z elementami
konstrukcji w gmachu głównym Muzeum
Gmina Pszczyna
Pomoc finansowa dla gminy Pszczyna na wkład własny do
zadania pn. Renowacja Kompleksu Zamkowego w
Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

21 960,00 zł

IW

66 250,00 zł

IW

347 678,27 zł

IW

503 613,11 zł

IW

70 000,00 zł

IW

45 000,00 zł

IW

59 999,61 zł

IW

58 000,00 zł

KL

195 497,58 zł

IW

198 939,36 zł

IW

10 000,00 zł

IW

82 900,00 zł

IW

6 296,42 zł

IW

63 255,56 zł

IW

429 500,00 zł

IW

36 550,00 zł

IW

216 403,00 zł

IW
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Priorytet C Wydarzenia kulturalne
Produkcja filmowa
Z budżetu Województwa Śląskiego, w części nadzorowanej przez Wydział Kultury,
przeznaczono dla Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach w 2010 roku kwotę
1.000.000 zł na realizację konkursu pn. „Śląski Fundusz Filmowy”. W ramach konkursu
dofinansowane mogą być produkcje filmowe związane tematycznie poprzez twórców lub
miejsce realizacji z województwem śląskim. Wyłonione produkcje mogą uzyskać do
50% dofinansowania. Wsparcie Funduszu polega na udziale Instytucji Filmowej jako
koproducenta z wkładem finansowym. W ramach edycji 2010 wpłynęły 34 wnioski
o dofinansowanie, wymogi formalne spełniło 25 z nich. Dofinansowano następujące projekty:
Wykaz kwot dofinansowań na produkcje filmowe w województwie śląskim w 2010 r.
Kwota
Tytuł
Rodzaj
Reżyser
Producent
dofinansowania
„Jesteś
film fabularny
Leszek Dawid
Studio Filmowe
200.000 zł
Bogiem”
KADR
„Ostatnie
film fabularny
Artur Więcek
Bereś&Baron
200.000 zł
amory
„BARON”
Media
Mateusza
Productions S.J.
Kłosa”
„Janosik”
film animowany
Grzegorz
„Orange” Studio
191.468 zł
Handzlik
Animacji Sp. z
o.o.
„Bez jednego
film
Dagmara Drzazga Katamaran Izabela
100.000 zł
drzewa las
dokumentalny
Rudzik
lasem zostanie”
„Mój pionowy
świat”
„Dywizjon
304”
„Wygrać,
przegrać”

film
dokumentalny
film
dokumentalny
film
dokumentalny

Paweł
Wysoczański
Zbigniew
Kowalewski
Leszek Staroń

BMC Krzysztof
Stasiak
Studio Filmowe
KRONIKA
Studio Filmowe
Kalejdoskop Sp. z
o.o.

200.000 zł
50.000 zł
50.000 zł

Źródło: opracowanie własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji zostały wypłacone honoraria dla 19 ekspertów w
łącznej wysokości 10.500 zł.
Wybrane wydarzenia 2010 roku w wojewódzkich instytucjach kultury:
1) XLI Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”, w którym
wzięło udział 51 grup kolędniczych, zespołów i indywidualnych wykonawców z
terenu Beskidu Żywieckiego i Śląskiego (23-31.01.2010 Żywiec),
2) III Katowicki Karnawał Komedii (22-31.01.2010 Katowice),
3) pierwsza prezentacja z cyklu „The Metropolitan Opera Live In HD” – transmisja na
żywo opery „Carmen” Georgesa Bizeta z Metropolitan Opera w Nowym Jorku
(16.01.2010 Katowice, Centrum Sztuki Filmowej),
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4) wystawa Śląska Fotografia Prasowa 2009 prezentująca 150 najlepszych zdjęć
nadesłanych na konkurs fotografii prasowej (25.02.2010 Biblioteka Śląska),
5) premiera spektaklu „Iwona księżniczka Burgunda” (26.02.2010 Teatr Śląski),
6) premiera spektaklu operetkowego „Piękna Helena i inne” (1302.2010 Opera Śląska),
7) „Świąteczna jazda z Muzeum Śląskim” (od 25.03-04.04.2010 Muzeum Śląskie),
8) XVII Konkurs na Palmy Wielkanocne w Gilowicach (28.03.2010 Gilowice),
9) XII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE (14-21.03.2010
Katowice),
10) premiera widowiska „Fryderyk Chopin. Niezatarte ślady” w wykonaniu chóru, baletu
i orkiestry Zespołu „Śląsk” (19.03.2010),
11) „Jarmark Średniowieczny” z udziałem 8 bractw rycerskich z Polski (24-25.04.2010
Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie),
12) Festiwal Filmów Niezależnych (19-25.04.2010),
13) II Festiwal Polskich Filmów Krótkometrażowych Short Waves (24.04.2010),
14) Noc w Muzeum (05.2010),
15) Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „Wici 2010” (16,23,30.05.2010 Górnośląski
Park Etnograficzny w Chorzowie),
16) prapremiera spektaklu „5 x Albertyna” (07.05.2010 Teatr Śląski),
17) przegląd filmowy „Kino na Granicy” (30.04 – 03.05.2010 Cieszyn),
18) XIII Festiwal Filmów Kultowych (16-30.05.2010 Katowice),
19) Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki (12.06.2010),
20) premiera spektaklu „Wszystko dobre, co się dobrze kończy” (11.06.2010 Teatr Śląski
w Katowicach),
21) III Festiwal Muzyki Śródziemnomorskiej (11-13.06.2010 Katowice),
22) 47. Tydzień Kultury Beskidzkiej (31.07– 08.08.2010),
23) Kongres Kultury Województwa Śląskiego (23-25.09.2010),
24) specjalne przedstawienie kantaty scenicznej „Carmina Burana” (25.09.2010 Spodek),
25) Dni Województwa Śląskiego (28.08– 05.09.2010),
26) premiera filmu „Zgorszenie publiczne” dofinansowanego ze Śląskiego Funduszu
Filmowego (09.09.2010 Centrum Sztuki Filmowej),
27) premiera spektaklu „Bóg mordu” (05.11.2010 Teatr Śląski),
28) premiera spektaklu „Wizyta starszej pani” (26.11.2010 Teatr Śląski),
29) Międzynarodowy Festiwal Filmowy REGIOFUN (17-21.11.2010),
30) Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej (6-29.11.2010),
31) „Świąteczna jazda z Muzeum Śląskim” (od 17.12.2010),
32) prapremiera polska musicalu „Wesołe kumoszki” (04.12.2010 Teatr Rozrywki).
Wybrane wydarzenia 2010 roku organizowane przez podmioty inne niż wojewódzkie
instytucje kultury:
1) Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (10.01.2010),
2) The Australian Pink Floyd Show (30.01.2010 Spodek),
3) LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa (3-7.02.2010 Bielsko-Biała),
4) Jean Michel Jarre (01.03.2010 Spodek),
5) Ive Mendes (20.04.2010 Zabrze),
6) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" (30.04-6.05.2010
Częstochowa),
7) Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach ( 2-11.05.2010
Gliwice),
8) Mikołowskie Dni Muzyki (22.05-12.06.2010 Mikołów),
9) Międzynarodowy Festiwal Teatrów A PART (17-21.06.2010 Katowice),
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10) Letni Ogród Teatralny (13.07-29.08.2010 Katowice),
11) Jurajskie Lato Filmowe (16-18.07.2010 Złoty Potok),
12) Festiwal Energii (24.07.2010 Jaworzno),
13) Off Festival (5-8.08.2010 Katowice),
14) Festiwal Tauron Nowa Muzyka (26-29.08.2010 Katowice),
15) Metal Hammer Festival – m.in. Korn, Opeth, Pain of Salvation, Riverside, Katatonia
(27.08.2010, Spodek),
16) Dni Europejskiej Kultury Ludowej (3-5.09.2010 Częstochowa),
17) Metropolitalna Noc Teatrów (18-19.09.2010)
18) Górnośląskie Dni Dziedzictwa (25.09-9.10.2010),
19) Leonar Cohen (04.10.2010 Spodek),
20) Rawa Blues Festival (9.10.2010 Spodek),
21) Deep Purple (30.10.2010 Spodek),
22) Chick Corea (08.11.2010 Zabrze),
23) V Śląski Festiwal Jazzowy (8-13.11.2010 Katowice),
24) Międzynarodowa Parada Regionów (05.12.2010 Zabrze).
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Priorytet B - Kwoty udzielonych dotacji na dzień 31.12.2010 roku w zakresie ochrony zdrowia
Nazwa zakładu
Kwota
opieki
Zadanie inwestycyjne
nr umowy rozliczenia - Kwota dotacji
zdrowotnej
wykonanie
Szpital
1. Wojewódzki
Zakup lampy RTG do tomografu komputerowego
992
300 000,00
300 000,00
Bielsko Biała
Szpital
Zakup witrektomu z endolaserem dla
2. Wojewódzki
potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w
2546
349 601,10
350 000,00
Bielsko Biała
Bielsku - Białej
Szpital
Zakup videogastroskopu dla Oddziału
3. Wojewódzki
2822
70 000,00
70 000,00
Gastroenterologii
Bielsko Biała
Szpital
Zapasowe źródło zasilania w energię
4. Specjalistyczny elektryczną Szpitala Specjalistycznego nr 2
1941
250 000,00
250 000,00
nr 2 w Bytomiu Bytomiu
Zakup aparatury medycznej w postaci
Szpital
aparatu ogólnodiagnostycznego RTG z
5. Specjalistyczny
2572
640 930,00
650 000,00
ucyfrowieniem dla potrzeb Zakłądu
nr 2 w Bytomiu
Radiologii Lekarskiej SS nr 2 w Bytomiu
Zakup sprzętu medycznego w postaci
Szpital
kompletnego sprzętu endoskopowego dla
6. Specjalistyczny potrzeb Kliniki Ginekologii, Położnictwa i
2573
265 000,00
265 000,00
nr 2 w Bytomiu Ginekologii Onkologicznej SS Nr 2 w
Bytomiu
Wojewódzki
Program termomodernizacji budynków
Szpital
WSS nr 4 w Bytomiu - etap I przebudowa
7.
1873
702 707,00
702 707,00
Specjalistyczny stacji wymienników ciepła wraz z
nr 4 w Bytomiu instalacją kolektorów słonecznych
Wojewódzki
Szpital
Zakup wysokospecjalistycznej aparatury
8.
2595
148 648,00
148 648,00
Specjalistyczny endoskopowej
nr 4 w Bytomiu
Wojewódzki
Szpital
Zakup dwóch wielofunkcyjnych łóżek
9.
2596
18 709,00
18 709,00
Specjalistyczny szpitalnych
nr 4 w Bytomiu
Wojewódzki
Szpital
Zakup lampy RTG do tomografu
10.
3426
326 209,00
326 209,00
Specjalistyczny komputerowego
nr 4 w Bytomiu
Modernizacja budynku Zespołu Poradni
Specjalistyczny Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz
Zespół Chorób Poradni Specjalistycznych
11.
1903
93 000,00
93 000,00
Płuc i Gruźlicy w Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i
Bystrej
Gruźlicy w Bystrej w związku z
likwidacją skutków powodzi
Zabezpieczenie pożarowe budynków
Specjalistyczny
SZChPiG w Bystrej poprzez
Zespół Chorób
12.
doprowadzenie do pełnej sprawności
1061
900 000,00
900 000,00
Płuc i Gruźlicy w
technicznej instalacji odgromowej w
Bystrej
obiektach szpitala
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poprawa standardów leczenia
Specjalistyczny
operacyjnego i skojarzonego raka płuca Zespół Chorób
13.
doposażenie i modernizacja klinik i
Płuc i Gruźlicy w
oddziałów torakochirurgii. Zakup sprzętu
Bystrej
w ramach programu Ministerstwa Zdrowia
Wojewódzki
Szpital
Zakup i wymiana lampy RTG w
14. Specjalistyczny angiografie ekspoatowanym w pracowni
im. NMP w
Hemodynamiki
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Utworzenie Oddziału Reumatologiczno15. Specjalistyczny Rehabilitacyjnego Wojewódzki Szpital
im.NMP w
Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie
Częstochowie
Przystosowanie Zakładu Fizykoterapii do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
Wojewódzki
10.11.2006 roku w sprawie wymagań,
Szpital
jakim powinny odpowiadać pod względem
16. Specjalistyczny
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
im.NMP w
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Częstochowie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
NMP w Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Wykonanie robót dostosowawczych w
17. Specjalistyczny
Oddziale Nefrologii
im.NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Utworzenie Oddziału Hematologii w WSS
18. Specjalistyczny
w Cz-wie przy ul. Bialskiej 104/118
im.NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla
19. Specjalistyczny potrzeb Oddziału Nefrologii z
im.NMP w
Pododdziałem Dializy Otrzewnowej
Częstochowie
Wojewódzki
Doposażenie sal operacyjnych Oddziału
Szpital
Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz
20. Specjalistyczny Oddziału Chirurgii Ogólnej z
im.NMP w
Pododdziałem Urazów Wielonarządowych
Częstochowie
w aparaturę medyczną
Wojewódzki
Szpital
Doposażenie Oddziału Anestezjiologii i
21. Specjalistyczny
Intensywnej Terapii w aparaturę medyczną
im.NMP w
Częstochowie

2786

113 400,00

113 400,00

501

324 175,20

330 000,00

82

1 954 238,17

1 954 239,00

81

1 023 668,24

1 023 669,00

1163

299 954,48

1162

1 487 327,00

1164

658 528,98

658 529,00

1161

196 150,00

196 150,00

1160

599 993,94

600 000,00

300 000,00

1 647 097,00
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im.NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im.NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie

Wojewódzki
Szpital
29. Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
30. Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie

Doposażenie Pododdziału Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej w aparaturę
medyczną

1159

73 830,00

73 830,00

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla
potrzeb Oddziału Okulistyki

1158

392 155,00

392 155,00

Zakup samochodu dostawczego do
transportu leków dla potrzeb Apteki

1157

127 642,90

135 000,00

Usunięcie skutków powodzi modernizacja tunelu komunikacyjnego
przy ul. PCK nr 1 w Częstochowie

2111

62 162,00

62 162,00

Usunięcie skutków powodzi modernizacja tunelu komunikacyjnego
przy ul. Bialskiej 104/118

2110

41 121,00

41 121,00

2036

3 008 135,00

2176

467 000,00

467 000,00

2359

307 614,90

307 615,00

2299

130 000,00

130 000,00

Utworzenie Zakładu OpiekuńczoLeczniczego z łóżkami dla wentylowanych
mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Częstochowie w
budynku przy ul. PCK 7
Wykonanie robót budowlanych
związanych z pozyskaniem dodatkowych
stanowisk dializacyjnych dla
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi
Panny w Częstochowie
Wymiana
dwóch wind towarowoosobowych i jednej windy osobowej oraz
montaż podnośnika dla osób
niepełnosprawnych w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym, w budynku
przy ul. PCK 1 w Częstochowie
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla
potrzeb Traktu Operacyjnego i Sali Cięć
Cesarskich

3 100 000,00
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Wojewódzki
Szpital
31. Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie

32.

33.

34.

35.

36.

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. NMP w
Częstochowie
Szpital Chorób
Wewnętrznych
„Hutniczy” w
Częstochowie

Szpital Chorób
Wewnętrznych
37.
„Hutniczy” w
Częstochowie

Szpital Chorób
Wewnętrznych
38.
„Hutniczy” w
Częstochowie

Połączenie systemów informatycznych
szpitali przy ulicy Bialskiej i PCK w jeden
system, umożliwiający sprawne rozliczanie
z płatnikami, zarządzanie i bezpieczną
komunikację pomiędzy pracownikami
poszczególnych komórek, pracowni i
oddziałów oraz bezpieczny dostęp do
danych medycznych pacjentów
Modernizacja przyspieszacza Synegry
Platform wraz z uzupełnieniem linii
terapeutycznej dla potrzeb Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im.
Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Przebudowa Izby Przyjęć wraz ze strefą
wejściową do budynku WSS im. NMP w
Częstochowie
Zakup wiertarki laryngologicznej dla
potrzeb Oddziału Otolaryngologii WSS im.
NMP w Cz-wie przy ul. PCK

Zakup i montaż 2 sztuk zasilaczy
bezprzerwowych (UPS) z wbudowanym
falownikiem dla potrzeb WSS im. NMP w
Czestochowie w obiekcie przy ul. PCK
Wymiana instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach piwnicznych budynku
Szpitala przy Al.Pokoju 44 w
Częstochowie
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych z
przeznaczeniem na sale chorych dla
Ośrodka Stacjonarnej Rehabilitacji
Kardiologicznej przy Al.. Pokoju 44 w
Częstochowie
Zakup łóżek dla potrzeb Szpitala Chorób
Wewnetrznych "Hutniczy" w
Czestochowie, w tym: 60 łóżek szpitalnych
na potrzeby Odziału Chorób
Wewnętrznych w związku z wymianą, 5
łóżek reanimacyjnych na potrzeby Ośrodka
Internsywnej Opieki Kardiologicznej w
związku z wymianą, 10 łóżek
rehabilitacyjnych na potrzeby Ośrodka
Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej
w związku z rozszerzeniem działalności

2569

628 957,39

629 000,00

2570

510 000,00

510 000,00

2571

455 467,00

508 360,00

2783

22 042,00

22 042,00

3341

89 737,10

100 000,00

1931

207 144,63

207 475,00

2545

400 000,00

400 000,00

2917

111 000,00

111 000,00
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Wojewódzkie
Modernizacja kuchni pod kątem
Centrum Pediatrii
39.
dostosowania do wymogów sanitarnych –
„Kubalonka” w
etap I,
Istebnej

1944

290 827,77

300 000,00

Wojewódzkie
Modernizacja kuchni pod kątem
Centrum Pediatrii
40.
dostosowania do wymogów sanitarnych –
„Kubalonka” w
etap II,
Istebnej

2471

195 525,16

211 195,00

Wojewódzkie
Rozbudowa zaplecza rehabilitacyjnego
Centrum Pediatrii
41.
WCP "Kubalonka" w istebnej w związku z
„Kubalonka” w
planowanym rozszerzeniem działalności
Istebnej

3267

99 231,98

100 000,00

Zakup aparatu EEG dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w
Jastrzebiu Zdroju

2687

61 370,00

61 370,00

Modernizacja obiektów Beskidzkiego
Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego
Szpitala Opieki Długoterminowej w
Jaworzu, w związku z usuwaniem szkód,
powstałych w wyniku powodzi

1896

881 400,00

881 400,00

Zakup sprzętu diagnostycznego do
rehabilitacji kardiologicznej - zestawu do
badań wysiłkowych

3357

42 000,00

42 000,00

Rozbudowa kompleksu Szpitala im.
Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć
oraz dostosowania oddziałów łóżkowych
do wymogów prawa Szpital im. Stanisława
Leszczyńskiego w Katowicach

416

4 108 526,00

4 108 526,00

Zakup wyposażenia nowowybudowanych
bloków operacyjnych

2658

1 692 610,00

1 692 610,00

412

382 500,00

382 500,00

1317

639 156,00

639 156,00

Wojewódzki
Szpital
42. Specjalistyczny
Nr 2 w Jastrzębiu
Zdroju
Beskidzki Zespoł
Leczniczo –
Rehabilitacyjnym
43.
Szpitalem Opieki
Długoterminowej
w Jaworzu
Beskidzki Zespoł
Leczniczo –
Rehabilitacyjnym
44.
Szpitalem Opieki
Długoterminowej
w Jaworzu
Szpital im.
Stanisława
45.
Leszczyńskiego
w Katowicach
Okręgowy
46. Szpital Kolejowy
Katowice
SP Wojewódzki
Szpital Chirurgii
47.
Urazowej im. Dr
J. Daaba

Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego
do nowego bloku operacyjnego
septycznego, Sali wybudzeniowej i Sali
pooperacyjnej septycznej na Oddziale VIII
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
SP Wojewódzki
dla całodobowego ambulatorium
Szpital Chirurgii
48.
przyszpitalnego SP Wojewódzkiego
Urazowej im. Dr
Szpitala Chirugii Urazowej im. dr Janusza
J. Daaba
Daaba w Piekarach Śląskich
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SP Wojewódzki
Zakup sprzętu medycznego dla Bloku
Szpital Chirurgii
49.
Operacyjnego SPWSCU w piekarach
Urazowej im. Dr
Śląskich
J. Daaba
Zakup specjalistycznego sprzętu
Szpital Chorób medycznego na potrzeby wyposażenia
50. Płuc w
stanowiska intensywne terapii w Szpitalu
Pilchowicach
Chorób Płuc im. Św. Józefa w
Pilchowicach
Wojewódzki
Usuwanie skutków powodzi - roboty
Szpital
51.
zabezpieczające i modernizacyjne w
Specjalistyczny
obiektach i infrastrukturze Szpitala
nr 3 w Rybnik
Centrum
Leczenia
52. Oparzeń w
Budowa nowego obiektu przyszpitalnego
Siemianowicach
Śląskich

3243

300 000,00

300 000,00

3268

50 000,00

50 000,00

1927

56 000,00

56 000,00

377

2 500 000,00

2527

296 390,00

160

2 571 459,20

2 934 416,00

462

1 391 122,48

1 391 122,49

Zakup lampy do tomografu komputerowego

1004

286 867,00

Zakup aparatury medycznej - system
laserowej chirurgii rogówkowej z
platformą planowania zabiegów dla
Oddziału Okulistyki

1153

2 500 000,00

doposażenie Pracowni Endoskopii
Przewodu Pokarmowego w specjalistyczny
sprzęt medyczny

1940

169 998,93

Centrum Pediatrii
53. im. Jana Pawła II Zakup aparatu RTG z ramieniem C
w Sosnowcu
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
54.
nr 5 im. Św.
Barbary w
Sosnowcu

55.

56.

57.

58.

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Nr 5 w
Sosnowcu
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Nr 5 w
Sosnowcu
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Nr 5 w
Sosnowcu
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Nr 5 w
Sosnowcu

Kompleksowa modernizacja oddziałów
łóżkowych celem dostosowania
pomieszczeń do obowiązujących
przepisów i standardów w Wojeódzkim
Szpitalu specjalistycznym nr 5 im. Św.
Barbary w Sosnowcu - etap II Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św.
Barbary w Sosnowcu
Likwidacja barier architektonicznych dla
osób niepełnosprawnych - wymiana
dźwigów osobowych w trzonie windowym
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu

2 500 000,00

300 000,00

286 867,00

2 500 000,00

169 999,00
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Wojewódzki
Szpital
59. Specjalistyczny
Nr 5 w
Sosnowcu
Wojewódzki
Szpital
60. Specjalistyczny
Nr 5 w
Sosnowcu
Wojewódzki
Szpital
61. Specjalistyczny
Nr 5 w
Sosnowcu
Wojewódzki
Szpital
62. Specjalistyczny
Nr 5 w
Sosnowcu

63.

64.

65.

66.

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Nr 5 w
Sosnowcu
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Nr 5 w
Sosnowcu
"Repty"
Górnośląskie
Centrum
Rehabilitacji im.
Gen. Jerzego
Ziętka w
Tarnowskich
Górach
"Repty"
Górnośląskie
Centrum
Rehabilitacji im.
Gen. Jerzego
Ziętka w
Tarnowskich
Górach

Wymiana baterii oświetlenia ewakuacyjnoawaryjnego w budynku WSS nr 5

2010

294 020,00

294 020,00

Zakup mikroskopu endoteliarnego dla
banków ocznych z systemem archiwizacji
badań dla Banku Tkanek Oka w WSS nr 5

2320

89 987,00

90 000,00

Termomodernizacja budynku
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w
Sosnowcu

2746

3 539 676,00

Kompleksowa modernizacja oddziałów
łóżkowych celem dostosowania
pomieszczeń do obowiązujących
przepisów i standardów w Wojeódzkim
Szpitalu specjalistycznym nr 5 im. Św.
Barbary w Sosnowcu - etap I

2946

493 840,55

655 000,00

Zakup Videostroboskopu z torem
wizyjnym i oprzyrządowaniem dla Poradni
Otolaryngologicznej

2986

144 417,90

150 000,00

Utworzenie centrum urazowego na bazie
wielospecjalistycznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św.
Barbary w Sosnowcu - zakup wyposażenia

2985

1 998 385,00

Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych
na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

113

352 346,00

Termomodernizacja obiektów GCR
"Repty" w Tarnowskich Górach

952

1 334 000,00

3 539 676,00

1 998 385,00

352 346,00

1 334 000,00
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

"Repty"
Górnośląskie
Centrum
Rehabilitacji im.
Gen. Jerzego
Ziętka w
Tarnowskich
Górach
"Repty"
Górnośląskie
Centrum
Rehabilitacji im.
Gen. Jerzego
Ziętka w
Tarnowskich
Górach
"Repty"
Górnośląskie
Centrum
Rehabilitacji im.
Gen. Jerzego
Ziętka w
Tarnowskich
Górach
"Repty"
Górnośląskie
Centrum
Rehabilitacji im.
Gen. Jerzego
Ziętka w
Tarnowskich
Górach
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Nr 1 w Tychach
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Nr 1 w Tychach
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Nr 1 w Tychach
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Nr 1 w Tychach

Przebudowa wejścia głównego GCR
REPTY z uwzdględnieniem dostępności
dla osób niepełnosprawnych

493

120 000,00

120 000,00

Wykonanie dojscia do dżwigu
panoramicznego od strony Izby Przyjęć dla
osób niepełnosprawnych

1776

47 034,00

47 034,00

Wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji
Dziennej

1775

72 956,00

72 956,00

Przebudowa wejścia głównego GCR
"Repty" z uwzględnieniem dostępności dla
osób niepłenosprawnych - etap II
modernizacja holu szpitala i parkingu dla
karetek pogotowia

2756

93 800,00

93 800,00

1106

250 000,00

250 000,00

2610

600 000,00

600 000,00

2609

495 000,00

500 000,00

2911

58 560,00

58 560,00

Zakup kompletnego urządzenia do
witrektomii i fakoemulsyfikacji z
endolaserem siatkówkowym (1szt) dla
potrzeb Oddziału Okulistycznego
Kompleksowa termomodernizacja Szpitala
wraz z demontażem i utylizacją odpadów
azbestowych - I etap budynek Pawilonu i
Polikliniki
Zakup aparatu USG Color Doppler dla
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 1 w Tychach
Rozbudowa systemu informatycznego o
moduł Apteczka oddziałowa w WSS Nr 1
w Tychach
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Zakup serwera wraz z systemem
operacyjnym oraz 360 licencji na usługę
Wojewódzki
katalogową Active Directory dla systemu
Szpital
Specjalistyczny Wiindows oraz wymiana urządzeń
Nr 1 w Tychach aktywnych w strukturze sieci
informatycznej
Zakup defibrylatora raz z wyposażeniem
Wojewódzki
dla Pracowni EKG
Szpital
Specjalistyczny
Nr 1 w Tychach
Śląskie Centrum modernizację instalacji zimnej wody w
Rehabilitacji w obiekcie Śląskiego Centrum Rehabilitacji
Ustroniu
w Ustroniu
Przebudowa podług i posadzek w salach
SPZOZ Szpital chorych, pracowniach diagnostycznych i
Kolejowy w
korytarzach kwota 146 547 zł, wykonanie
Wilkowicach
pochwytów w korytarzach I piętra i
Bystrej
narożnikó w ciągach komunikacyjnych,
kwota 64 453 zł
SPZOZ Szpital Modernizacja i adaptacja pmieszczeń po
Kolejowy w
szatni dla pielęgniarek, pracowni
Wilkowicach
bakteriologicznej, poradni przyszpitalnej
Bystrej
oraz inhalatorium
Adaptacja budynku kuchni szpitalnej na
Szpital
potzreby administracyjno - biurowe, oraz
Specjalistyczny przebudowa budynku administracyjno w Zabrzu
biurowego na potrzeby Poradni
Diabetologicznej
Modernizacja obiektu Dyrektorówki w
Specjalistyczny celu podniesienia jakosci i dostępności
Zespół Chorób usług lecznictwa otwartego oraz
Płuc i Gruźlicy w dostosowanie obiektów do wymogów
Bystrej
prawa, w ramach RPO Działanie 9.2
Infrastruktura lecznictwa otwartego
Okręgowy
Wyposażenie zespołu bloków
Szpital Kolejowy operacyjnych Okregowego Szpitala
Katowice
Kolejowego w Katowicach RPO 9.1
Spzoz
Zakup wyrobów medycznych oraz
Wojewódzki
wymiana dźwigów szpitalnych w celu
Szpital
poprawy jakości funkcjonowania
Specjalistyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSS
nr 3 w Rybniku nr 3 w Rybniku w rmach PO IiŚ
Szpital
Modernizacja Poradni Kardiologicznej
Specjalistyczny wraz z zakupem sprzetu medycznego
w Zabrzu
niezbędnego do jej funkcjonowania (RPO)
Górnośląski
Kompleksowa modernizacja Pawilonu II Ośrodek
skrzydło północne Górnośląski Ośrodek
Rehabilitacji
Rehabilitacji Dzieci im. Dr A. Szelesty w
Dzieci w Rabce Rabce Zdroju

2912

126 433,48

126 440,00

3507

24 995,20

25 000,00

1966

120 000,00

120 000,00

516

152 403,30

152 404,00

2588

189 053,82

189 500,00

530

238 846,24

2 000 000,00

423

146 000,00

146 000,00

3438

799 995,00

799 995,00

1337

235 089,00

235 089,00

941

144 620,00

144 620,00

93

1 593 000,00

1 593 000,00
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Górnośląski
zakup pierwszego wyposażenia oddziału
Ośrodek
oddanego po modernizacji w Pawilonie II
Rehabilitacji
Górnośląski
Modernizacja stołówki w Pawilonie II i
Ośrodek
adaptacja pomieszczeń po byłym
Rehabilitacji
inhalatorium na potrzeby fiykoterapii
Uzdrowisko
Goczałkowice
Modernizacja rurociągu solankowego
Zdrój
Wojewódzki
Ośrodek
Uzdrowisko
Goczałkowice
Zdrój
Wojewódzki
Modernizacja pawilonu Modrzew
Ośrodek
ReumatologicznoRehabilitacyjny
Uzdrowisko
Goczałkowice
Zdrój
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i
Wojewódzki
oddymiania klatek szpitala wraz z
Ośrodek
systemem oświetlenia ewakuacyjnego
ReumatologicznoRehabilitacyjny
Wojewódzki
Szpital
Realizacja zadania inwestycyjnego,
Neuropsychiatryc związanego z usuwaniem zniszczeń i
zny im. dr Emila szkód spowodowanych przez powódź oraz
Cyrana w
obfite opady atmosferyczne
Lublińcu
Wojewódzki
Szpital
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w
Neuropsychiatryc
pawilonie chorych D i budynku
zny im. dr Emila
administracji
Cyrana w
Lublińcu
Wojewódzki
Szpital
Wykonanie II etapu stacji uzdatniania
Neuropsychiatryc
wody wraz z modernizacją sieci
zny im. dr Emila
wodociągowej
Cyrana w
Lublińcu
Wojewódzki
Szpital
Zakup nowego analizatora
Neuropsychiatryc hematologicznego dla Medycznego
zny im. dr Emila Laboratorium Diagnostycznego WSN w
Cyrana w
Lublińcu
Lublińcu

1965

200 000,00

200 000,00

2791

65 000,00

65 000,00

1005

52 459,78

52 460,00

1942

3 452 600,00

2589

184 452,73

184 453,00

1916

95 876,61

96 000,00

2590

300 000,00

300 000,00

2910

0,00

60 000,00

2909

52 430,00

52 430,00

3 452 600,00
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Ośrodek Terapii
Nerwic dla
Usuwanie skutków powodzi – wykonanie
95. Dzieci i
izolacji przeciwwodnej ścian i dachów
Młodzieży w
Orzeszu
Adaptacja i modernizacja Ośrodka w
związku z dostosowaniem pomieszczeń do
Ośrodek Terapii Rozporządzenia Ministra Zdowia w
sprawie jakim powinny odpowiadać pod
Nerwic dla
względem fachowym i sanitarnym
96. Dzieci i
pomieszczenia i urządzenia zoz
Młodzieży w
realizujacego świadczenia zdrowotne w
Orzeszu
zakresie psychiatrii dziecięco
młodzieżowej. Etap I - Modernizacja
kotłowni
olejowej
Centrum
Roboty wykończeniowe
związane z
97. Psychiatrii
rozbudową budynku głównego szpitala w
Katowice
obrebie wejścia
Obwód
Wymiana dźwigu osobowego w budynku
Lecznictwa
A siedziby OLK w B.B. w celu poprawy
98.
Kolejowego w
jakości i wzrostu dostępności do
Bielsku-Białej
świadczonych usług medycznych
Obwód
Lecznictwa
System oddymiania szybu windy w
99.
Kolejowego w
budynku B
Bielsku-Białej
Obwód
Lecznictwa
Wymiana dźwigu osobowego w budynku
100.
Kolejowego w
A - część II
Bielsku-Białej
Zespół
Wojewódzkich Adaptacja pomieszczeń dla Przychodni
101. Przychodni
Stomatologicznej w budynku przy ul.
Specjalistycznyc Powstańców 31 w Katowicach
h w Katowicach
Wojewódzki
Zakład Opieki
Zdrowotnej nad
102.
Matką Dzieckiem
i Młodzieżą w
Częstochowie

dostosowanie istniejących klatek
ewakuacyjnych poprzez obudowę ścianami
o klasie ogniowej REI 60, zamknięcie ich
drzwiami oraz wyposażenie w urządzenia
zapobiegające zadymieniu lub służące do
usuwania dymu – I etap

Wojewódzki
Zakład Opieki
Zdrowotnej nad
103.
Modernizacja węzłów sanitarnych
Matką Dzieckiem
i Młodzieżą w
Częstochowie

1986

59 991,06

60 000,00

2148

140 228,67

143 747,00

2601

840 038,27

895 049,54

2591

110 000,00

110 000,00

3039

14 993,80

15 000,00

3040

24 997,80

25 000,00

1943

324 187,87

400 000,00

1985

100 000,00

100 000,00

3100

150 000,00

150 000,00
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Obwód
Lecznictwa
104.
Kolejowego w
Bielsku-Białej
Obwód
Lecznictwa
105.
Kolejowego w
Bielsku-Białej
Zespół
Wojewódzkich
106. Przychodni
Specjalistycznyc
h w Katowicach

Modernizacja Obwodu Lecznictwa
Kolejowego SP ZOZ w Bielsku Białej w
celu poprawy jakości i wzrostu dostepności
do świadczonych usług medycznych RPO
9.2

2611

423 325,00

423 325,00

Zakup nowej aparatury medycznej w celu
poprawy jakości i wzrostu dostepności w
OLK (RPO)

951

47 909,00

47 909,00

Likwidacja barier architektonicznych
poprzez montaż dźwigu osobowego w
budynku przy ul. Powstańców 31 w
Katowicach

1079

23 898,17

184 689,00

1995

183 632,65

183 900,00

837

111 115,00

111 115,00

1103

3 999 999,98

993

350 000,00

zakup wyposażenia nowej stacji
Rejonowego
Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w
Pogotowia
107.
Zawierciu w celu podniesienia jakości
Ratunkowego w
świadczonych usług medycznych –
Sosnowcu
pierwsze wyposażenie,
Ośrodek Terapii
Modernizacja pokrycia dachowego i
Uzależnień od
108.
instalacji odgromowej Pawilonu Chorych
Alkoholu w
nr 2
Parzymiechach
Dotacja na dofinansowanie zadania
Śląski
"Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w
109. Uniwersytet
Sosnowcu przy ul. Jedności, Slaskiego
Medyczny
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przeznaczeniem dla Samodzielnego
Publicznego Centralnego Szpitala
Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach na dofinansowanie zadania pn.
Śląski
„Dostosowanie pomieszczeń oddziału
110. Uniwersytet
Ginekologii i Położnictwa wraz z Blokiem
Medyczny
Porodowym do wymogów Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006
r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej”

61 332 828,43

4 000 000,00

350 000,00

64 351 781,03
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Priorytet B - Promocja zdrowia w 2010 r.

nazwa podmiotu
§ 2800
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom
zaliczanym do sektora
finansów publicznych.

Dział 851 Rozdział 85195 Paragraf 4300
nazwa zadania
kwota przyznanej dotacji

Centrum Onkologii-Instytut im.
M. Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach

Współorganizacja Konferencji
Naukowej „Gliwickie Spotkania
Naukowe 2010”.

Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny im. dr Emila
Cyrana w Lublińcu

„Promocja działań w zakresie
edukacji dotyczącej zespołów
otępiennych”.

4.508 zł
Aneks do umowy

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 5 im. św.
Barbary w Sosnowcu

„Upowszechnienie wiedzy na
temat wirusowego zapalenia
wątroby”.

12.500 zł

10.160,00 zł

„Program wczesnej diagnostyki
bezdechu sennego”.

25.000 zł

25.000zł

„Kontynuacja i poszerzenie
programu poprawy jakości życia w
sferze psychospołecznej pacjentów
z HIV i AIDS Oddziału VII

10.000 zł

10.000 zł

ZOZ Szpital Chorób Płuc
Orzesze
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
Toszek

15.000 zł

kwota wykorzystanej
dotacji
15.000 zł

4.429,84zł
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Szpitala Psychiatrycznego w
Toszku”.

Obszar tematyczny:
Profilaktyka zakażeń HIV.
pt a) Realizacja programu
obejmującego wdrażanie
i rozwój modułów szkoleniowych
(edukacyjno-profilaktycznych)
oraz organizacji kampanii
medialnej ukierunkowanej na
grupy docelowe,
ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży.
Szkolenie dla lekarzy pod nazwą:
„Wirusowe zapalenie wątrobyprawdy i mity”.

12.500 zł

„Fundacja 7 dni”
Częstochowa

„Ścieżką ku zdrowiu-pamiętaj
o wątrobie”.

3.000 zł

Stowarzyszenie „MONAR”
Oddział w Częstochowie

Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny (PKD) wykonujący
anonimowe i bezpłatne badania
wykrywające zakażenia HIV.

Śląska Liga Walki z Rakiem

„MAŁY GRANT”

Szpital Specjalistyczny
Chorzów

§ 2810
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
fundacjom.
§ 2820
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom.

Fundacja „Gwiazda Nadziei”
Katowice

17.562 zł

12.200 zł

17.562zł
3.000 zł

18.070 zł

18.070 zł

8.500 zł

8.500 zł
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Stowarzyszenie im.Marii
Niepokalanej na Rzecz Pomocy
Dziewczętom i Kobietom
Katowice
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony
Zdrowia i Promocji Zdrowego
Stylu Życia „Rozwój”
Gliwice
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
Psychicznego „OD NOWA”
Czechowice-Dziedzice
Górnośląskie Stowarzyszenie
„Wspólnota”
Chorzów

„Bez lęku HIV/AIDS”.

5.750 zł

5.745,97 zł

„Program profilaktyczny dla
młodzieży w zakresie zagrożenia
i zapobiegania zakażeń HIV/AIDS
pt.: Puszka Pandory”.
„Wyobraźnia –Twój Wybór
i Szansa”.

19.920 zł

19.720 zł

4.490 zł

4.490 zł

„Profilaktyka zakażeń HIV.
Kontynuacja działalności Punktu
Konsultacyjno-Diagnostycznego
prowadzącego anonimowe
i bezpłatne badania w kierunku
HIV.

11.150 zł

11.127,20 zł

Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiane Ich
Opiekunów i Przyjaciół
Zarząd Główny
Siemianowice Śląskie

„Wspieranie procesu promowania
zdrowia wśród chorych
na stwardnienie rozsianekontynuacja”.

25.000 zł

25.000 zł

Jurajsko-Śląskie Stowarzyszenie
DOM EUROPEJSKI
Częstochowa

„Edukacja zdrowotna największą
szansą na zdrowie człowieka”.

7.700 zł

7.700 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Zaburzeniami Psychicznymi
i ich Rodzinom „YAVA”
Częstochowa

„Integracja środowiskowa,
rehabilitacja i terapia osób
z zespołami otępiennymi, w tym
z chorobą Alzheimera”.

14.580 zł

14.580 zł
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§ 2830
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansów publicznych.

„JASKRA 2010-Program
profilaktyczno-edukacyjny jaskry
dla osób od 35 roku życia.”

8.290 zł

RAK KRTANI 2010- Program
badań przesiewowych w celu
wczesnego wykrycia nowotworu
złośliwego krtani u osób w wieku
45-75 lat.

16.690 zł

15.730 zł

Przychodnia Specjalistyczna
NZOZ „OPTIMAX”
Częstochowa

„Program profilaktyki jaskry.”

25.000 zł

25.000 zł

Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach

„Ograniczenie ryzyka szkód
zdrowotnych i społecznych”.

10.640 zł

10.640 zł

Przychodnia Lekarska
„Południe” NZOZ
Częstochowa

8.290 zł

Wykonanie:271.945, 08
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V RAPORT WSKAŹNIKOWY
Lata
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Jednostki miary

Udział wydatków na działalność badawczą i
rozwojową (B+R) jako % PKB województwa
(nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i
rozwojową w relacji do produktu krajowego
brutto (w %) tj. GERD/PKB)
%
Średnia stopa inwestycji (%)
%
Saldo migracji
os.
Wskaźnik oceny bezpieczeństwa publicznego w Badanie
województwie (%)
ankietowe

2000

2008

2009

2010

Źródło danych

Wydział
odpowiedzialny

% zmiana
2000/2010
(2009,2008)**

Tendencje

Charakter zmian

0,46

0,36

bd.

bd.

GUS

FS (RIS)

78,3%

malejąca

N

19,6
-12 172

20,3
-7 157

bd.
-4 797

bd.
-4938

BDL
GUS

GP
SP

103,6%
40,6%

rosnąca
malejąca

P
P

SP
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Lata
WSKAŹNIKI REZULTATU

Źródło danych

Jednostki miary
2000

2008

2009

2010

Wydział
odpowiedzialny

% zmiana
2000/2010
(2009)**

Tendencje

Charakter zmian

104,3%

rosnąca do 2008,
malejąca 20092010

do 2008 - P
2009-2010 - N

bd

bd

bd

156,2%

rosnąca do 2008,
malejąca 20092010

do 2008 - P
2009-2010 - N

100,2%

malejąca do 2008,
rosnąca 20092010

do 2008 - N
2009-2010 - P

CEL STRATEGICZNY A1: Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców
os/10000
ludności
Liczba studentów na 10 tys. ludności
Liczba usług publicznych realizowanych drogą
elektroniczną w województwie

375

414

403

391

BDL

EN

Badanie
SP
ankietowe
Wskaźnik proponowany zamiast Liczba usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną w województwie:
szt.
bd.
bd
bd.
207
SCSI
SCSI

Liczba e-usług dostępnych na regionalnych
platformach cyfrowych
Odsetek osób wykorzystujących ICT w życiu
Badanie
codziennym (e-commerce, e-banking, e-learning, ankietowe
e-government, e-health)
os.
Liczba osób podnoszących swoje kwalifikacje
zawodowe w ramach szkoleń organizowanych
przez urzędy pracy
os.
Liczba osób podnoszących swoje kwalifikacje
zawodowe w ramach studiów podyplomowych

SP

12690

15420

20341

12161

19882

15117

19820

15452

Zał.4 do
MPiPS-01

BDL

WUP

SP
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mln EUR
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Wielkość zainwestowanego kapitału
zagranicznego w podmiotach z kapitałem
zagranicznym w województwie

mln PLN

Liczba powstających MŚP w regionie

szt.

Liczba inwestycji na obszarze KSSE
Odsetek osób posiadających dostęp do łączy
szerokopasmowych

szt. (liczba
zezwoleń na
działałność w
KSSE)
% gospodarstw
domowych
GWh

Wielkość produkcji energii elektrycznej
Energochłonność gospodarki (zużycie energii w
relacji do PKB)

%

Udział energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w ogólnej produkcji energii (%
energii produkowanej w województwie)

%

CEL STRATEGICZNY A2: Rozwinięta infrastruktura nowej gospodarki
MRR
bd.
921
828
568
Raport 2011
Wskaźnik proponowany zamiast Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych

61,7%

malejąca

N

7 065,9
(2003 r.)

11739

13432

bd.

BDL

SP

190,1%

rosnąca

P

bd.

33785

49354

bd.

PARP

GP

146,1%

rosnąca

P

bd.

24

13

23

KSSE

GP

95,8%

malejąca

N

bd.

bd

bd.

41,7

GUS

SP

bd

bd

bd

31200

30053

29541

bd.

BDL

GP

94,7%

malejąca

N

23,06%

14,76%

bd.

bd.

obl. wł. na
podst. BDL

SP

64,0%

malejąca

P

bd.

0,77%

0,92%

bd.

obl. wł. na
podst. BDL

SP

119,3%

rosnąca

P

bd.

52%
(2007 r.)

63%

72,6%
(styczeń)

GUS

SP

139,6%

rosnąca

P

%
Przedsiębiorstwa wykorzystujące łącza
szerokopasmowe

GP
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CEL STRATEGICZNY A3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
szt./1 mln.
Liczba zarejestrowanych patentów na 1 mln
ludności (Liczba udzielonych patentów na 1 mln mieszk.
37,6
51,7
59,0
bd.
GUS
FS (RIS)
mieszkańców)
tys. zł
Liczba przedsiębiorstw podejmujących
działalność badawczą i rozwojową (nakłady
bd.
bd.
489959,9
bd.
GUS
FS (RIS)
wewnętrzne na działalność B+R w sektorze
przedsiębiorstw)
Badanie
Odsetek przedsiębiorstw realizujących
SP
ankietowe
proekologiczne sposoby produkcji
Wskaźnik proponowany zamiast Odsetek przedsiębiorstw realizujących proekologiczne sposoby produkcji
%
Nakłady na środki trwałe służące ochronie
bd.
6,00
8,50
bd.
GUS
SP
środowiska w nakładach inwestycyjnych na
gospodarkę narodową ogółem
Wydatki na działalność badawczo-rozwojową
zł
(nakłady wewnętrzne na działalność badawczo389588,8
609160,0
956520,1
bd.
GUS
FS (RIS)
rozwojową (ogółem))
szt
Liczba produktów markowych produkowanych
0
86*
104
111
GP
TW
na obszarach rolniczych województwa śląskiego
(wartość kumulowana)
szt.
ARiMR
0
1490
1640
1803
TW
Liczba gospodarstw realizujących programy
Częstochowa
rolnośrodowiskowe (% gospodarstw)

157,0%

rosnąca

bd

bd

141,7%

rosnąca

P

246%

rosnąca

P

129,1%

rosnąca

P

121,0%

rosnąca

P

P
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CEL STRATEGICZNY B1: Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa
Przeciętna długość trwania życia:
- kobiet
- mężczyzn

lata
os.

Umieralność niemowląt na 1.000 urodzeń żywych
Zgony z powodu chorób układu krążenia,
nowotworów i urazów (na 100 tys. mieszkańców)
układ krążenia os.
os./100tys. os.
nowotwory os.
os./100tys. os.
zachorowania i zgony os.
os./100tys. os.
Liczba zachorowań na choroby układu krążenia,
nowotwory

77,2

78,9

79,1

79,7

GUS

ZD

103,2%

rosnąca

P

69,6

70,9

71,0

71,6

GUS

ZD

102,9%

rosnąca

P

10,1

6,8

7,2

5,7

GUS

ZD

56,4%

malejąca

P

22815

21900

21769

ZD
SP

95,4%
97,8%

malejąca
malejąca

P
P

479,4
10921

471,4
12317

469,1
12619

ZD
SP

115,5%
118,5%

rosnąca
rosnąca

N
Pn

229,5
3298

265,1
3166

271,9
3034

ZD
SP

92,0%
94,3%

malejąca
malejąca

P
P

69,3

68,1

65,4

GUS
obl. wł. na
podst. BDL
GUS
obl. wł. na
podst. BDL
GUS
obl. wł. na
podst. BDL

bd.

GUS, Wydział
Nadzoru Nad
Systemem Opieki
Zdrowotnej
Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego

ZD

110,7%

rosnąca

N

GUS, Wydział
Nadzoru Nad
Systemem Opieki
Zdrowotnej
Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego

ZD

bd

bd

bd

106,0%

rosnąca

110,3%

rosnąca

107,7%

rosnąca
(w latach 20042010 malejąca)

,
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

szt.
szt.
bd.

1278,2

1414,9

choroby układu krążenia
szt.
bd.

327

b.d.

bd.

bd.

60%

60,6%

63,60%

bd.

153 214

157 522

169 024

nowotwory
%
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
szt.
Liczba przestępstw
%

bd.

Odsetek osób żyjących poniżej poziomu ubóstwa
(Odsetek osób w gospodarstwach domowych)

4,7% 4,4% minimum
minimum
egzystencji
egzystencji
(ubóstwo
(ubóstwo
13% - ubóstwo
skrajne);
skrajne);
relatywne
14,2% 14,0% ubóstwo
ubóstwo
relatywne;
relatywne;
6,6% - ubóstwo 5,4% - ubóstwo
ustawowe
ustawowe

Komenda
Wojewódzka
Policji
Komenda
Wojewódzka
Policji

GUS

OB.
OB.

ROPS

P
N

N/P
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Poziom zaufania do służb porządkowych i
ratowniczych

Badanie
ankietowe
minuty

Czas reakcji służb ratowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

%

SP

bd.

W mieście pow.
10 tys.
mieszkańców 7,13,
poza miastem - 12

bd.

15,2

W mieście pow.
10 tys.
mieszkańców -7,
poza miastem 12,21

20,1

W mieście pow.
10 tys.
mieszkańców -7,
poza miastem- 13

18,7

Urząd
Wojewódzki
Wydział Nadzoru
Nad Systemem
Opieki
Zdrowotnej

GUS

OB./ZD

SP

W mieście pow.
10 tys.
mieszkańców 98,2%,
poza miastem 108,3%
123,0%

W mieście pow.
10 tys.
mieszkańców malejąca
poza miastem rosnąca
rosnąca

W mieście pow.
10 tys.
mieszkańców -P,
poza miastem - N
P
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CEL STRATEGICZNY B2: Wysoka jakość środowiska naturalnego
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej dm3/rok
i ludności
%

535 383

Zmiana jakości wód powierzchniowych (%
udziału punktów pomiarowych w poszczególnych
klasach jakości w stosunku do ogólnej liczby)

410 410

397 404

b.d.

I kl - 2,1%
II kl - 12,5%
b.d. III kl - 4,16%
IV kl - 2,1%
V kl - 79,16%

I kl - 2%
II kl - 21,4%
III kl - 4%
IV kl - 0%
V kl - 72,7%

I kl - 0%
II kl - 17,6%
III kl - 2,7%
IV kl - 4%
V kl - 75,7%

GUS
Obliczenia własne
Wydziału OŚ na
podstawie
"Informacji o stanie
środowiska" za lata
2008-2010
opublikowane przez
WIOŚ Katowice.

GUS

Redukcja emisji CO2

OS

74,2%

malejąca

P

OS

I kl - 0%
II kl - 140,8%
III kl - 64,9%
IV kl - 190,5%
V kl - 95,6%

I kl - malejąca
II kl rosnąca/malejąca
III kl - malejąca
IV i V kl malejąca/rosnąca

N

110,3%

do 2008 rosnąca,
2009 - malejąca

do 2008 - N,
2009 - P

do 2008 rosnąca,
2009 - malejąca
rosnąca

do 2008 - N,
2009 - P
N

OS
Wskaźnik proponowany zamiast Redukcja emisji CO2

Wielkość emisji CO2 z zakładów szczególnie
uciążliwych
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza w kg
na mieszkańca
zanieczyszczenia gazowe z zakładów szczególnie
uciążliwych
zanieczyszczenia pyłowe z zakładów szczególnie
uciążliwych
Odsetek zakładów przemysłowych
w województwie śląskim emitujących hałas
przekraczający poziom dopuszczalny (udział
zakładów przekraczających dopuszczalny poziom
w ogóle skontrolowanych)
Wskaźnik społecznego zapotrzebowania na
środki ochronne /M/ (pomiar punktowy)

tys. t

33 778

41 980

GUS

SP
OS

t/os.
kg/os.

7,23

9,19

8,17

2,46

3,04

8,30

%

Oprac.wł. na
podst. BDL
Oprac.wł. na
bd.
podst. BDL
bd.

SP

113,0%

SP

337,6%

SP

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

54,4
bd.

bd

(2007-9)

bd.

GUS

OS

Mikołów

1016
-

-

Siemianowice Śląskie droga krajowa nr 94

-

-

-

-

-

-

-

GUS
-

SP

15059

GUS
-

wsk. 2007-2009
% (odpady za
wyjątkiem
komunalnych)
ha

SP

28

wsk. 2007-2009

Wodzisław Śląski

GUS
-

wsk. 2007-2009

Wanaty droga krajowa nr 1

SP

7904
-

Szczekociny droga krajowa nr 78

GUS
-

wsk. 2007-2009

Powierzchnia gruntów zdegradowanych
poddanych rekultywacji lub rewitalizacji

bd.

GUS

wsk. 2007-2009

Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości
odpadów wytworzonych w ciągu roku

37 264

SP

4

GUS
-

SP

bd.

90,6

93,3

bd.

BDL

SP

103,0%

rosnący

P

298

28

75

bd.

BDL

OS/GP

25,2%

do 2008 malejąca,
2009 - rosnąca

do 2008 - N,
2009 - P
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bd

bd.

1040,6

Centrum
Dziedzictwa
Przyrody Górnego
Śląska

IV kl - 17,9%
bd.

V kl - 0,8%

I kl - 0,8%
II kl - 34,5%
III kl - 44,8%
IV kl - 18,1%
V kl - 1,7%

I kl - 1,4%
II kl - 27,3%
III kl - 50,4%
IV kl - 16,8%
V kl - 4,2%

Obliczenia własne
Wydziału OŚ na
podstawie
"Informacji o stanie
środowiska" za lata
2008-2010
opublikowane przez
WIOŚ Katowice.

OS

V kl. - 525%

rosnąca

N

km
bd.
Długość ścieżek dydaktycznych
%
(Dane z
Zmiany jakości wód podziemnych (% udziału
monitoringu
punktów pomiarowych
I kl - 4% w poszczególnych
II kl - 41,5%
klasach Wojewódzkiej
III kl - 35,8%
jakości w stosunku do ogólnej liczby)
Inspekcji
Ochrony
Środowiska)

OS

bd

bd

bd

Powierzchnia form ochrony przyrody (ha)

ha

271467,6

272637,8

272770,4

bd.

GUS

OS

100,5%

rosnąca

P

Powierzchnia gruntów leśnych przeznaczonych
na cele nieleśne (ha)

ha

106

12

11

b.d.

GUS

OS

10,4%

brak oceny

-
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CEL STRATEGICZNY B3: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni
Korzystający z instalacji wodno-kanalizacyjnej w
% ogółu ludności
Korzystający z wodociągu ogółem
Korzystający z wodociągu w miastach
Korzystający z wodociągu na wsi
Korzystający z kanalizacji ogółem
Korzystający z kanalizacji w miastach
Korzystający z kanalizacji na wsi

% ludności
% ludności
% ludności
% ludności
% ludności
% ludności

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

93,3
97
79,7
68,4
80,8
23,5

93,3
97,1
80,1
68,6
81
24,4

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL

OS
GK
GK
GK
GK
GK
GK

100,0%
100,1%
100,5%
100,3%
100,2%
103,8%

stała
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca
rosnąca

P
P
P
P
P
P

%

81,5

74,3

74,6

bd.

GUS

OS

91,5%

malejąca

N

ZN

86,8%

malejąca

P

ZN

69,1%

malejąca

P

ZN

89,6%

malejąca

P

ZN

80,8%

malejąca

P

ZN

87,8%

malejąca

P

ZN

91,0%

do 2009 malejąca,
2010 rosnąca

do 2009 P,
2010 N

198,5%

do 2009 malejąca,
2010 rosnąca

do 2009 P,
2010 N

98,4%

malejąca

N

Wskaźnik proponowany zamiast Ludność w miastach obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej w % ogółu ludności miast
km
GUS
58 413
58 944
52 032
bd.
KT
89,1%

malejąca

N

rosnąca

P

Odsetek ścieków oczyszczonych

Czas podróży pasażerów transportu zbiorowego
pomiędzy głównymi ośrodkami w województwie

Analiza czasów
przejazdu
pociągami
minuty

Katowice Częstochowa
minuty
Katowice- Bielsko Biała
minuty
Katowice -Rybnik
minuty
Częstochowa- Bielsko Biała
minuty
Częstochowa -Rybnik
minuty
Bielsko - Biała- Rybnik
Czas oczekiwania na pojazd transportu
zbiorowego w miastach

b.d.

114

108

99

b.d.

81

72

56

b.d.

67

65

60

b.d.

156

146

126

b.d.

181

173

159

b.d.

111

91

101

Badanie
ankietowe
szt.

Liczba spóźnień w transporcie kolejowym
Ludność w miastach obsługiwanych przez
zakłady komunikacji miejskiej w % ogółu
ludności miast

ZN

%

Linie krajowej regularnej komunikacji
autobusowej
Saldo migracji na wsi
os.
Liczba turystów zagranicznych (przyjazdy w mln GUS
osób)

PKP Polskie
Linie
Kolejowe
S.APKP Polskie
Linie
Kolejowe
S.APKP Polskie
Linie
Kolejowe
S.APKP Polskie
Linie
Kolejowe
S.APKP Polskie
Linie
Kolejowe
S.APKP Polskie
Linie
Kolejowe S.A-

SP
Wskaźnik proponowany zamiast Czas oczekiwania na pojazd transportu zbiorowego w miastach
PKP Polskie
bd.
8 062
7 080
16 006
ZN
Linie
Kolejowe S.A95,1
(2002 r.)

1 950

93,6

3 777

bd.

4 656

bd.

4 953

BDL

GUS

SP

TW

254,0%

TS
Wskaźnik proponowany zamiast Liczba turystów zagranicznych (przyjazdy w mln osób)
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Liczba turystów zagranicznych korzystających z
turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania
Długość tras komunikacji miejskiej

os.
164 742

259 506

236 482

bd.

BDL

GUS

SP

143,5%

do 2008 rosnąca,
2009 - malejąca

do 2008 - P,
2009 - N

KT
Wskaźnik proponowany zamiast Długość tras komunikacji miejskiej

km
Drogi publiczne o twardej nawierzchni
Długość linii komunikacji autobusowej krajowej:
miejskiej
Długość linii komunikacji autobusowej krajowej:
podmiejskiej
Długość linii komunikacji autobusowej krajowej:
regionalnej
Linie komunikacji miejskiej w miastach
(przedsiębiorstwa powyżej 9 zatrudnionych)
Długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i
gazowej w km na 100 km2
Sieć rozdzielcza wodociągowa
Sieć rozdzielcza kanalizacyjna
Sieć rozdzielcza gazowa

km
km
km
km

km/100 km2
km/100 km2
km/100 km2
szt.

Liczba nowo oddanych mieszkań do użytku

19630

20286

20974

bd.

GUS

KT

106,8%

rosnąca

P

2428

2178

354

bd.

GUS

SP

14,6%

malejąca

N

1008

1051

1001

bd.

GUS

SP

99,3%

15029

15465

12433

bd.

GUS

SP

82,7%

do 2008 rosnąca,
2009 - malejąca
do 2008 rosnąca,
2009 - malejąca

do 2008 - P,
2009 - N
do 2008 - P,
2009 - N

bd.

9668

9260

bd.

Oprac.wł. na
podst. GUS

SP

95,8%

malejąca

N

114,7%
172,5%
105,0%
188,7%

rosnąca
rosnąca
rosnąca
do 2008 rosnąca,
2009 - malejąca

P
P
P
do 2008 - P,
2009 - N

365,8%

brak oceny

-

malejąca

N

rosnąca
rosnąca

P
P

140,5
48,4
111,4

156,4
79,2
116

161,1
83,5
117

bd.
bd.
bd.

BDL
BDL
BDL

GK
GK
GK
GK

5634

12226

10634

bd.

GUS

GK

bd.

73

267

bd.

GUS

SP

ha
Powierzchnia gruntów rolnych wyłączonych z
produkcji

Udział terenów zieleni ogólnodostępnej w
powierzchni miast (powierzchnia terenów
zielonych przypadająca na mieszkańca)
Wskaźnik proponowany zamiast Udział terenów zieleni ogólnodostępnej w powierzchni miast (powierzchnia terenów zielonych przypadająca na mieszkańca)
ha
bd.
8987,3
8887,7
bd.
GUS
OS
98,9%
Powierzchnia terenów zielonych w miastach
(parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej)
Udział powierzchni upraw ekologicznych w
GUS
powierzchni gruntów rolnych (% powierzchni
OS
gruntów rolnych)
Wskaźnik proponowany zamiast Udział powierzchni upraw ekologicznych w powierzchni gruntów rolnych (% powierzchni gruntów rolnych)
Powierzchnia gospodarstw ekologicznych
ha
bd.
2301,3
2319
bd.
GUS
SP
100,8%
Liczba gospodarstw ekoligicznych
szt.
bd.
110
120
bd.
GUS
SP
109,1%
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Wskaźnik urbanizacji
Liczba siedzib oraz central instytucji, organizacji
i firm o zasięgu europejskim,w tym
zagranicznych zlokalizowanych na obszarze
aglomeracji
Czas podróży pomiędzy największymi miastami
województwa
Liczba pojazdów transportu samochodowego
poruszających się po ulicach Aglomeracji
Górnośląskiej

CEL STRATEGICZNY C1: Duże znaczenie metropolii, miast i regionu w przestrzeni europejskiej
79,1
78,2
78,1
%
77,9
BDL
SP
Badanie
SP
ankietowe, izby
gospodarcze
Badanie
ankietowe
KZK GOP, Urząd
Marszałkowski

98,5%

malejący

N

rosnąca

-

rosnąca

-

rosnąca

-

SP
KT

bd.
Wskaźnik proponowany zamiast Liczba pojazdów transportu samochodowego poruszających się po ulicach Aglomeracji Górnośląskiej
szt.
1 580 653
2 332 561
2 406 912
bd.
GUS
KT
152,3%
Liczba pojazdów zarejestrowanych w regionie
P/dobę
13 579
Badanie na
Średni dobowy ruch na drogach krajowych w
bd.
bd.
18 300
KT
134,8%
(2005 r.)
zlecenie WSL
regionie
P/dobę
4 185
Badanie na
Średni dobowy ruch na drogach wojewódzkich w
bd.
bd.
4 895
KT
117,0%
(2005 r.)
zlecenie WSL
regionie
Badanie
Liczba międzynarodowych kongresów, imprez
ankietowe, GZM
wystawienniczych i konferencji naukowych
SP
odbywających się w regionie
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CEL STRATEGICZNY C2: Wysoka pozycja regionu w procesie kreowania rozwoju Europy
Liczba projektów realizowanych z partnerami
zagranicznymi, sieci współpracy
Liczba projektów realizowanych z partnerami
zagranicznymi z zakresu ochrony środowiska
Wartość projektów realizowanych w ramach
współpracy terytorialnej (mierzona wysokością
budżetu po stronie województwa śląskiego)
w tym dotyczących ochrony środowiska
Wielkość PKB per capita w subregionach
północny
środkowy
zachodni
południowy

Urząd
Marszałkowski
Urząd
Marszałkowski
Urząd
Marszałkowski

bd.

1

1

1

GUS
zł
zł
zł
zł
%
(województwo)

EN

-

-

-

167,3%

rosnąca

P

173,5%

rosnąca

P

184,8%

rosnąca

P

161,5%

rosnąca

P

76,7%

do 2008 malejąca,
od 2009 rosnąca

do 2008 P,
od 2009 N

GP
16 920

28 314

bd.

bd.

BDL

22 600

39 208

bd.

bd.

Oprac.wł. na
podst. BDL

17 626

32 572

bd.

bd.

BDL

20 332

32 842

bd.

bd.

BDL

9,90

Zał.4 do
MPiPS-01

12,90

6,90

9,40

Stopa bezrobocia w podregionach i powiatach
Wizerunek województwa zarówno wśród
mieszkańców regionu, jak i kraju (badanie
ankietowe – odsetek osób pozytywnie
oceniających województwo)

SP
SP
SP
SP
WUP

SP

% ankietowanych
Bardzo dobre lub raczej dobre postrzeganie
województwa śląskiego w oczach mieszkańców
regionu

bd.

bd

82

88

Badanie na
zlecenie
UM WSL

bd.

bd

64

68

Badanie na
zlecenie
UM WSL

% ankietowanych
Bardzo dobre lub raczej dobre postrzeganie
województwa śląskiego w oczach mieszkańców
kraju

EN

PR

107,3%

rosnąca

P

PR

106,3%

rosnąca

P
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CEL STRATEGICZNY C3: Silny ośrodek nauki i kultury
Liczba międzynarodowych projektów
kulturalnych zrealizowanych na terenie
województwa

szt.

Wydatki mieszkańców na kulturę
Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji
muzycznych
Liczba powiązań kooperacyjnych ośrodków
naukowych i badawczych z sektorem
przedsiębiorstw

PLN

Liczba wdrożeń nowych technologii w sektorze
przedsiębiorstw

os.

b.d.

14

24

26

informacje z
wojewódzkich
instytucji kultury

KL

185,7%

rosnąca

P

44,23

71,05

80,45

bd.

BDL

KL

181,9%

rosnąca

P

1 231 905

1 526 188

1 659 886

bd.

BDL

KL

134,7%

rosnąca

P

Ankieta jednostek
badawczonaukowych
GUS

Liczba studentów spoza obszaru województwa, a GUS, uczelnie
wyższe
także studentów zagranicznych
Ośrodki
Liczba umów międzynarodowych
badawcze przy
i międzyregionalnych w zakresie badań
uczelniach
naukowych w ramach akademickich sieci
wyższych
współpracy
Liczba absolwentów szkół wyższych z podziałem os.
na kierunki
os.
ekonomia i administracja
os.
pedagogiczne
os.
inżynieryjno - techniczne
os.
społeczne
os.
produkcja i przetwórstwo
os.
humanistyczne
os.
medyczne
os.
informatyczne
os.
architektura i budownictwo
os.
prawne

SP
FS (RIS)
brak danych w brak danych w brak danych w brak danych w brak danych w
GUS*
GUS*
GUS*
GUS*
GUS*

EN

SP

29 429
17 206
(2002 r.)

44 684

43 637

48 783

11 665

11 763

13 541

4584
2487
(2002 r.)

7291

6413

7119

2530

2482

2917

2564
745
(2002 r.)

5093

4850

5373

2660

2694

2943

2594

3633

3540

4070

789
600
(2001 r.)

3009

3104

3883

2149

2001

1909

110

844

951

982

636

467

451

488

BDL

EN

165,8%

rosnąca

P

BDL

EN

78,7%

do 2008 malejąca,
od 2009 rosnąca

do 2008 N,
od 2009 P

BDL

EN

155,3%

rosnąca

P

BDL

EN

117,3%

rosnąca

P

BDL

EN

209,6%

rosnąca

P

BDL

EN

395,0%

rosnąca

P

BDL

EN

156,9%

rosnąca

P

BDL

EN

492,1%

rosnąca

P

BDL

EN

318,2%

do 2008 rosnąca,
od 2009 malejąca

do 2008 P,
od 2009 N

BDL

EN

892,7%

rosnąca

P

BDL

EN

76,7%

malejąca

N
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os.
ochrona środowiska
os.
fizyczne
os.
biologiczne

630
(2001 r.)
652
(2002 r.)
204
(2002 r.)

678

542

537

766

723

682

733

626

763

478

592

666

268

232

246

381

328

358

os.
artystyczne
os.
usługi transportowe
os.
matematyczno- statystyczne
os.
dziennikarstwo i informacja
os.

228
124
(2001 r.)
307
(2002 r.)
120
(2002 r.)
380
(2001 r.)

usługi dla ludności
Badanie
Liczba obiektów zabytkowych poddanych
ankietowe, dane
rewaloryzacji
Wskaźnik proponowany zamiast Liczba obiektów zabytkowych
poddanych rewaloryzacji
Wojewódzkiego
mln PLN
Wydatki gmin i miast na prawach powiatu na
9,2
ochronę zabytków i opiekę nad zabytakmi

369

364

271

1670

1981

2035

do 2008 rosnąca,
od 2009 malejąca
do 2008 rosnąca,
od 2009 malejąca

do 2008 P,
od 2009 N
do 2008 P,
od 2009 N

374,0%

rosnąca

P

EN

292,1%

rosnąca

P

BDL

EN

198,4%

rosnąca

P

BDL

EN

116,6%

rosnąca

P

BDL

EN

225,8%

do 2008 rosnąca,
od 2009 malejąca

do 2008 P,
od 2009 N

BDL

EN

535,5%

rosnąca

P

342,4%

rosnąca

P

BDL

EN

85,2%

BDL

EN

104,6%

BDL

EN

BDL

SP

17,2

31,5

bd.

BDL

SP

* dane zostaną zebrane z uczelni wyższych mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.
**zmiana obliczona jest dla okresów brzegowych podanych dla danego zjawiska'
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

Źródło danych

Rok
2010

CEL STRATEGICZNY A1: Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii
Urząd Marszałkowski

1

Liczba zadań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia

Urząd Marszałkowski

1

Liczba partnerów zaangażowanych

Urząd Marszałkowski

0

CEL STRATEGICZNY A2: Rozwinięta infrastruktura nowej gospodarki
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii
Urząd Marszałkowski

1

Liczba zadań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia

Urząd Marszałkowski

2

Liczba partnerów zaangażowanych

Urząd Marszałkowski

0

CEL STRATEGICZNY A3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii
Urząd Marszałkowski

0

Liczba zadań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia

Urząd Marszałkowski

0

Liczba partnerów zaangażowanych

Urząd Marszałkowski

0

CEL STRATEGICZNY B1:
Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii
Urząd Marszałkowski

0

Liczba zadań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia

Urząd Marszałkowski

0

Liczba partnerów zaangażowanych

Urząd Marszałkowski

0

CEL STRATEGICZNY B2: Wysoka jakość środowiska naturalnego
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii
Urząd Marszałkowski

0

Liczba zadań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia

Urząd Marszałkowski

0

Liczba partnerów zaangażowanych

Urząd Marszałkowski

0

CEL STRATEGICZNY B3: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii

Urząd Marszałkowski

0

Liczba zadań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia

Urząd Marszałkowski

0

Liczba partnerów zaangażowanych

Urząd Marszałkowski

0

CEL STRATEGICZNY C1: Duże znaczenie metropolii, miast i regionu w przestrzeni europejskiej
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii

Urząd Marszałkowski

1

Liczba zadań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia

Urząd Marszałkowski

27

Liczba partnerów zaangażowanych

Urząd Marszałkowski

0

CEL STRATEGICZNY C2: Wysoka pozycja regionu w procesie kreowania rozwoju Europy
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii

Urząd Marszałkowski

0

Liczba zadań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia

Urząd Marszałkowski

0

Liczba partnerów zaangażowanych

Urząd Marszałkowski

0

CEL STRATEGICZNY C3: Silny ośrodek nauki i kultury
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii

Urząd Marszałkowski

2

Liczba zadań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia

Urząd Marszałkowski

66

Liczba partnerów zaangażowanych

Urząd Marszałkowski

19
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PODSUMOWANIE
Województwo śląskie to specyficzny region na mapie Polski. Mimo małej powierzchni
charakteryzuje się bardzo dużą liczbą ludności oraz wysoką atrakcyjnością inwestycyjną.
Należy jednak wskazać na fakt, że mocna pozycja województwa na tle kraju słabnie - tempo
wzrostu PKB jest bardzo niskie, a napływ zagranicznych inwestycji z okresu na okres spada.
Priorytet A Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie
absorbującym technologie
Tendencja pozytywna
Rozwój e-usług (regionalna platforma
cyfrowa)
Wzrost liczby przedsiębiorstw
wykorzystujących łącza szerokopasmowe

Tendencja negatywna
Malejąca liczba studentów
Niekorzystna struktura profili kształcenia na
studiach

Wzrost liczby MŚP

Niska aktywność zawodowa ludności i niski
współczynnik zatrudnienia

Rosnąca liczba rejestrowanych patentów

Rosnąca stopa bezrobocia

Rosnące wydatki inwestycyjne na ochronę
środowiska

Malejący napływ inwestycji zagranicznych
Malejąca produkcja energii elektrycznej

Rosnące wydatki na działalność B+R
Wysokie rozdrobnienie gospodarstw rolnych
Postępująca zmiana struktury gospodarki
(wzrost znaczenia przemysłu
motoryzacyjnego i spożywczego)
Rosnąca liczba osób podnoszących
kwalifikacje w ramach studiów
podyplomowych
Zmniejszenie energochłonności gospodarki
Wzrost znaczenia energii odnawialnej
Rosnąca liczba produktów markowych
Rosnąca liczba gospodarstw realizujących
programy rolnośrodowiskowe

Jednym z wyzwań stojącym przed regionem jest przezwyciężenie ogólnogospodarczego
kryzysu i przeciwstawienie się postępującemu spowolnieniu gospodarki województwa.
Sposobem na to jest wykorzystanie mocnych stron regionu, do których bez wątpienia można
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zaliczyć m.in. duży potencjał B+R, wysoko rozwiniętą kadrę oraz wsparcie działań mających
na celu poprawę warunków inwestycyjnych.
Ostanie lata to postępująca transformacja struktury gospodarki regionu. Górnictwo oraz
hutnictwo, będące przez wiele lat podstawą gospodarki regionu, ustępuje obecnie miejsca
innym branżom głównie przemysłowi motoryzacyjnemu oraz spożywczemu. Zatrudnienie
w usługach kształtuje się obecnie już na poziomie 57%. Wyraźnie wzrasta także liczba
przedsiębiorstw prywatnych w tym szczególnie MŚP. Jednak aby uzyskać wartość równą
średniej krajowej szczególnie istotne jest jeszcze większe zaangażowanie władz w tworzenie
sprzyjających warunków inwestycyjnych. Zintensyfikowania wymaga wsparcie organizacyjne
przepływu innowacyjnej myśli technologicznej między ośrodkami badawczymi a podmiotami
gospodarczymi. Konieczne jest dokończenie zaplanowanych inwestycji drogowych
i kolejowych, tak aby zwiększyć dostępność komunikacyjną regionu zwłaszcza w obszarze
tzw. turystyki biznesowej. Każda forma wsparcia sektora biznesu przyczyni się do wzrostu
gospodarczego całego regionu.
W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi niezbędne są działania aktywizujące społeczność
regionu, które pozwoliłyby wykorzystać drzemiący w nim potencjał. Aktywność instytucji
publicznych oraz warunki rynkowe przyczyniły się do poniesienia aktywności osób po
55 roku życia oraz do spadku liczby osób długotrwale bezrobotnych. Pozytywnym także
zjawiskiem jest nadal niska w porównaniu z krajem stopa bezrobocia. Należy jednak zwrócić
uwagę, że tempo wzrostu tego wskaźnika jest wyższe niż dla całego kraju. Konieczne jest
więc zintensyfikowanie działań zmierzających do wzrostu zatrudnienia poprzez zastosowanie
aktywnych form wsparcia. Opracowywane programy pomocy powinny być ukierunkowane
na potrzeby podmiotów rynkowych i dostosowane do struktury gospodarki.
Dostępność regionu pod względem warunków inwestycyjnych na obecnym poziomie rozwoju
technologicznego jest w znaczącym stopniu uzależniona od dostępu do Internetu
szerokopasmowego. W przypadku województwa śląskiego dostępność ta dzięki licznym
inwestycjom stale się polepsza, jednak nadal jest wiele obszarów w regionie, które podlegają
wykluczeniu cyfrowemu, szczególnie na terenach położnych na północ i południe od
aglomeracji górnośląskiej. Konieczne jest więc prowadzenie dalszych prac w tym zakresie,
które w dłuższym okresie przyczynią się do zmniejszenia dysproporcje w rozwoju
gospodarczym poszczególnych terenów województwa.
Istotnym wyzwaniem nowoczesnej gospodarki jest zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego mieszkańcom regionu. Wyznacznikiem polityki energetycznej w regionie
powinno się stać szukanie innych rozwiązań aniżeli elektrownie węglowe oraz zwiększenie
nacisku na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Priorytet B Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do regionalnych
usług publicznych o wysokim standardzie
Tendencja pozytywna
Wzrastająca przeciętna długość trwania życia
mieszkańców

Tendencja negatywna
Proces „starzenia się społeczeństwa”
Wzrastająca umieralność na nowotwory

Malejąca umieralność niemowląt
Wzrost liczby przestępstw
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Spadek umieralności na choroby układu
krążenia
Malejąca liczba osób żyjących poniżej
poziomu ubóstwa

Wzrastający czas reakcji służb ratowniczych
poza miastem
Pogarszający się stan wód
powierzchniowych i podziemnych

Wzrost wykrywalności przestępstw
Wzrost dostępności kanalizacji w regionie
Zmniejszający się czas przejazdu między
głównymi ośrodkami regionalnymi
w województwie

Spadek liczby osób korzystających
z komunikacji publicznej
Spadek powierzchni terenów zielonych
przypadających na 1 mieszkańca

Wzrost salda migracji na wsi
Wzrost ilości i powierzchni gospodarstw
ekologicznych

Analizując dostępność oraz jakość usług publicznych należy zwrócić uwagę na trzy aspekty
ujęte w Strategii Rozwoju Województwa:
- zdrowie;
- środowisko;
- warunki zamieszkania.
W zakresie zdrowia działania powinny być skoncentrowane na zmniejszeniu zachorowalności
mieszkańców, zwłaszcza na nowotwory i choroby układu krążenia. Wymaga to zarówno
działań w zakresie podniesienia jakości i konkurencyjności całego rynku medycznego oraz
związanego z tym doposażenia jednostek ochrony zdrowia w nowy sprzęt, jak również
działań promocyjnych i uświadamiania mieszkańców o konieczności badań profilaktycznych
oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. W obliczu starzejącego się społeczeństwa potrzebne
jest także zintensyfikowanie działań w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym budowa
domów opieki społecznej, zakładów opiekuńczo-wychowawczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych.
Bardzo istotnym i stale podejmowanym tematem wielu dyskusji jest nadal wysoki stopień
degradacji środowiska regionu. Mimo zwiększających się nakładów na środki trwałe służące
ochronie środowiska nadal wzrasta wielkość zanieczyszczeń pyłowych odprowadzanych do
atmosfery, a jakość wód powierzchniowych i podziemnych ulega pogorszeniu. Ze względu
na zwiększające się natężenie ruchu również wysoki jest poziom hałasu. Niekorzystnie
wypada gospodarka odpadami – w przypadku odpadów komunalnych aż 80% jest
transportowane na składowiska, a rekultywacja gruntów odznacza się bardzo niskim tempem.
W tym aspekcie konieczne są dalsze działania przyczyniające się do ograniczenia degradacji
środowiska obejmujące zarówno działania skierowane do przedsiębiorstw (promocja
ekologicznych sposobów produkcji) jak i do wszystkich mieszkańców (np. upowszechnianie
wiedzy na temat segregacji odpadów).
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Z analizy przedstawionej w raporcie wynika również konieczność zwrócenia uwagi na
restrukturyzację transportu publicznego oraz rozwój centrów miast. Zauważa się tendencję
odchodzenia od transportu publicznego na rzecz prywatnych środków lokomocji.
Zintensyfikowanie działań zmierzających do poprawy warunków podróży komunikacją
publiczną (wymiana taboru, remont torowisk, etc.) oraz inwestycje typu park and ride
pozwolą na przynajmniej częściowe odciążenie centrów miast od nadmiernego natężenia
ruchu. Należy także zwrócić uwagę na komfort warunków mieszkaniowych w miastach –
aktualny stan techniczny wielu miast wymusza szybkie działania inwestycyjne w zakresie
rewitalizacji tkanki miejskiej. Wiele budynków nie tylko w miastach, ale także na wsi
wymaga wykonania dociepleń, czy usunięcia azbestu – generalny stan budynków
mieszkalnych jest bardzo niski. Stąd konieczność wprowadzania rozwiązań ułatwiających
oraz wspierających takie działania. Niezbędne są działania na terenach wiejskich, gdzie
przede wszystkim zauważa się niski poziom wyposażenia w podstawowe instalacje użytkowe
i sanitarne.
Priorytet C Województwo śląskie znaczącym partnerem kreacji kultury, nauki
i przestrzeni europejskiej
Tendencja pozytywna

Tendencja negatywna

Wzrost PKB

Malejący wskaźnik urbanizacji

Polepszający się wizerunek regionu

Malejąca liczba studentów

Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców
regionu w imprezach kulturalnych

Spadek tempa wzrostu PKB

Wzrost wydatków mieszkańców na kulturę
Wzrost liczby międzynarodowych projektów
kulturalnych
Wzrost wydatków na ochronę zabytków
Coraz więcej mieszkańców uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach i projektach
kulturalnych, co wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego typu aktywność społeczną.
Również duże znaczenie posiadają ośrodki naukowe zlokalizowane na terenie województwa,
które są organizatorami licznych konferencji i sympozjów. Województwo śląskie posiada
więc bardzo duży potencjał kulturalny i naukowy, który powinien być rozwijany i wspierany.
Konieczne jest więc wykorzystanie tego potencjału poprzez m.in. organizację imprez
i realizację projektów o charakterze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, które
wpłyną na poprawę wizerunku województwa jako ośrodka kultury o znaczeniu europejskim.
Województwo rozwijając swoje funkcje metropolitarne powinno szczególnie zwrócić uwagę
na fakt ucieczki mieszkańców z terenów miejskich (postępująca suburbanizacja) oraz niski
przyrost naturalny i ujemne saldo migracji. Nasilenie się tych czynników w perspektywie
następnych lat, tak jak to wynika z prognozy przedstawionej przez Główny Urząd
Statystyczny, może prowadzić do znacznego ubytku liczby ludności województwa.
Koniecznym jest więc stworzenie takich warunków społecznych i gospodarczych w regionie,
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aby stało się ono miejscem, z którym mieszkańcy wiążą swoją przyszłość i chcą w nim
pozostać.
Wymiar przestrzenny stanu społeczno-gospodarczego regionu
Analizując poziom rozwoju województwa należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie
terytorialne różnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Poniżej w tabeli zostało
przedstawione porównanie subregionów województwa pod względem wybranych
wskaźników rozwoju w poszczególnych obszarach (dobór subiektywny).
Porównanie subregionów na podstawie wybranych wskaźników społeczno-gospodarczych
(2009r.)

Kryterium

Subregion Subregion Subregion Subregion
północny zachodni środkowy południowy

Środowisko
Udział ścieków oczyszczonych w ściekach
wymagających oczyszczenia (%)
Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych
(t/km2)
Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych
(t/km2)
Udział odpadów poddanych odzyskowi
w ogóle odpadów (%)
Udział powierzchni o szczególnych walorach
przyrodniczych prawnie chronionej
w powierzchni ogółem (%)
Udział powierzchni lasów w powierzchni
ogółem (%)
Bezpieczeństwo publiczne
Ilość przestępstw stwierdzonych w
zakończonych postępowaniach
przygotowawczych na 10 tys. ludności
Ludność
Gęstość zaludnienia (os./km2)
Udział ludności w wieku produkcyjnym
w ogóle ludności (%)
Przyrost naturalny na 1000 ludności
Saldo migracji na 1000 ludności
Rynek pracy
Wskaźnik aktywności zawodowej (%)
Wskaźnik zatrudnienia (%)
Stopa bezrobocia (%)
Infrastruktura komunalna
i mieszkaniowa
Gęstość sieci wodociągowej (km/km2)
Gęstość sieci kanalizacyjnej (km/km2)

98,2

62,2

88,6

92,7

0,23

1,52

1,46

0,33

3,07

104,76

87,32

2,92

95,3

81,6

97,7

94,6

19,3

28,1

14,6

40,1

26,7

22,1

32,7

41,3

246,84

280,22

393,17

240,67

173,81

471,04

505,44

278,09

79,1
-1,6
-0,3

65,7
2,1
-1,5

65,8
-0,7
-1,8

52,3
1,2
2,1

44,5
38,8
12,7

38,4
35,0
8,8

45,2
41,0
9,2

44,5
40,3
9,3

1,10
0,42

2,19
1,02

1,79
0,97

1,52
0,95
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Gęstość sieci gazowej (km/km2)
Zużycie energii na 1 mieszkańca (kWh/os.)
Powierzchnia użytkowa mieszkań (m2/os)
Liczba oddanych do użytkowania mieszkań
na 1000 ludności
Edukacja
Absolwenci szkół dla dorosłych na 10000
ludności
Studenci szkół wyższych na 10000 ludności
Ochrona zdrowia
Łóżka w szpitalach ogólnych na 10000
ludności
Lekarze na 10000 ludności
Kultura i turystyka
Liczba wypożyczeń na 1000 ludności
Teatry, instytucje muzyczne, muzea, kina
stałe
Liczba turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania
Udzielone noclegi na 1000 ludności
Transport
Gęstość dróg publicznych o twardej
nawierzchni powiatowych (km/km2)
Gęstość dróg publicznych o twardej
nawierzchni gminnych (km/km2)
Ilość pojazdów ogółem na 1000 ludności
Wypadki drogowe na 10000 pojazdów
Podmioty gospodarki narodowej
Liczba podmiotów zarejestrowanych
w rejestrze REGON na 1000 ludności
Rachunki regionalne*
PKB per capita (zł)
Wartość dodana brutto per capita (zł)

0,47
712,7
26,3

1,46
792,6
25,0

1,51
792,5
24,0

1,73
797,8
27,5

3,0

1,6

2,0

3,4

9,4
485,0

15,7
117,7

13,8
478,6

13,7
291,8

41,2
20,0

42,8
16,3

59,7
24,7

55,4
20,4

2,8

4,3

4,0

3,9

13

15

77

27

35
739,8

31
363,5

155
488,2

252
3724,2

0,4

0,5

0,6

0,5

0,6
616,0
33,9

1,3
508,4
16,3

0,9
496,0
22,6

1,4
547,3
19,0

90,7

72,3

94,8

105,9

28 314
24 876

32 572
28 497

39 208
34 401

32 842
28 567

*dane za 2008 r.
wartość
wartość
najlepsza
najgorsza
Źródło: obliczenia własne na podst. publikacji GUS: Województwo Śląskie 2010 Podregiony, Powiaty, Gminy;
Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego; BDL.

Najbardziej korzystnie pod względem różnych kryteriów społecznych i gospodarczych
prezentuje się subregion południowy, który charakteryzuje się najlepszymi warunkami
środowiskowymi i turystycznymi, najlepiej rozbudowaną infrastrukturą komunalną
i mieszkaniową oraz wysokim poziomem przedsiębiorczości. Najsłabiej wypada region
północny i zachodni. Region północny to teren bardzo mało zaludniony, z problemami na
rynku pracy, brakami w zakresie infrastruktury komunalnej, transportowej, ochrony zdrowia
oraz kulturalnej. W przypadku zachodniego pojawiają się problemy z kwestiami
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zanieczyszczenia środowiska, rynkiem pracy i związaną z tym przedsiębiorczością oraz
niskimi walorami turystycznymi.
Wykonując prostą analizę rangowania i przypisywania najlepszej wartości danego wskaźnika
– 4 punktów, a najniższej 1 punktu, wyniki przedstawiają się następująco:
Subregion południowy – 104
Subregion środkowy – 97
Subregion zachodni i północny – po 74,5.
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Graficzne porównanie subregionów (na podstawie rangowania)

Subregion północny

Subregion zachodni

Subregion środkowy

Subregion południowy

Źródło: opracowanie własne
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