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1 Wstęp 

Obszary polityki rozwoju (subregiony) w polityce rozwoju regionu zostały 

zdefiniowane w pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego uchwalonej 

w dniu 25 września 2000 r. Delimitacja ta została poprzedzona długotrwałym 

procesem konsultacyjnym oraz analizami w zakresie określenia wspólnych 

problemów i potencjałów rozwojowych. Celem ich wyznaczenia była organizacja 

procesów rozwojowych w oparciu o istniejące powiązania funkcjonalne, 

gospodarcze i społeczno-historyczne. Na podstawie tego podziału podejmowane 

były i są działania związane z procesem monitorowania rozwoju województwa  

oraz wdrażania tej polityki m.in. poprzez realizację Programów Rozwoju Subregionów 

w ramach wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013. Przeprowadzone analizy  

m.in. w zakresie powiązań funkcjonalno-gospodarczych oraz dojazdów do pracy 

potwierdzają, że podział ten jest nadal aktualny.  

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe 

środowisk subregionalnych oraz wyzwaniem w zakresie mobilizacji różnych 

podmiotów lokalnych i regionalnych na rzecz osiągania wspólnych celów 

rozwojowych. 

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyraża wolę lokalnych samorządów 

terytorialnych do realizacji wspólnych celów rozwojowych.  

Pierwsza część dokumentu –  „diagnoza strategiczna subregionu południowego 

województwa śląskiego” - zawiera szeroką analizę społeczno-gospodarczą 

subregionu południowego, wraz z określeniem problemów, specjalizacji 

terytorialnych, wyzwań a także zdefiniowaniem priorytetów rozwojowych, celów  

i kierunków działań, przy uwzględnieniu różnego rodzaju źródeł ich finansowania.  

Strategia Rozwoju Subregionu Południowego jest kontynuacją Programów Rozwoju 

Subregionów  realizowanych w okresie programowania 2007-2013, które były 

tworzone w porozumieniu przez władze samorządów lokalnych subregionów. PRS był 

mechanizmem przenoszącym część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji 
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z poziomu regionalnego na poziom subregionalny. Realizacja Programu przyczyniła 

się do osiągnięcia głównych celów polityki spójności UE, w tym m.in.  

do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej oraz do zmniejszenia 

dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz w zacofaniu regionów 

najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich.  

Diagnoza PRS przedstawia kluczowe wyzwania rozwojowe subregionu, 

sformułowane w oparciu o analizę potrzeb rozwojowych i potencjałów 

terytorialnych. Rozbudowa część diagnostyczna w ujęciu tematycznym  

i terytorialnym, wskazuje na przesłanki działań planowanych do realizacji  

m.in. przy pomocy Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Diagnoza pokazuje zatem 

w sposób kompleksowy uwarunkowania i problemy subregionu, mając również  

na względzie wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych subregionu, celem 

ugruntowania jego specjalizacji turystycznej. 

Diagnoza subregionu południowego stanowi zatem punkt wyjścia dla wszelkich 

inicjatyw związanych z zapewnieniem usług i podstawowej infrastruktury,  

dla zrównoważonego i trwałego rozwoju subregionu, w tym planowanych  

do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Dokument w całości 

w komplementarny sposób traktuje i określa kierunki rozwoju subregionu ze specyfiką 

obszaru turystycznego. Obejmuje konieczność podejmowania różnych inicjatyw 

inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych, zarówno w ramach środków własnych JST, 

środków prywatnych przedsiębiorstw i osób fizycznych, środków budżetu państwa, 

środków europejskich w ramach krajowych programów operacyjnych czy też  

w ramach współpracy trans granicznej oraz środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (w tym w ramach 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego). Analiza SWOT z pierwszej części dokumentu obejmuje całościowe 

spektrum mocnych i słabych stron subregionu, a także szans i zagrożeń związanych  

z jego rozwojem. Diagnoza oraz analiza SWOT z pierwszej części dokumentu stanowi 

zatem podstawę dla syntetycznej diagnozy (w tym analizy SWOT, wyzwań  

i problemów), na potrzeby Strategii RIT w podziale na możliwe sektory wsparcia. 
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Druga część dokumentu – „Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu 

Południowego Województwa Śląskiego” – obejmuje te aspekty społeczno-

gospodarcze subregionu południowego, które mogą otrzymać wsparcie  

w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Syntetyczna diagnoza 

obszaru wsparcia w drugiej części dokumentu, opiera się zatem na diagnozie  

i analizie SWOT przedstawionej w pierwszej części dokumentu. Rozwinięciem 

syntetycznej diagnozy, jest szeroka diagnoza społeczno-gospodarcza, 

przedstawiona w rozdziale 2 Strategii.  Syntetyczna diagnoza ogranicza się   

do takich obszarów jak:  gospodarka niskoemisyjna (wiązka WP1), rozwój 

niskoemisyjnego transportu miejskiego (wiązki WP2 i WP3), ochrona środowiska 

poprzez sektor wodno-kanalizacyjny (wiązki WP4 i WP5), rozwój infrastruktury 

społecznej (wiązka WP6), rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczną (wiązka 

WP7), edukację przedszkolną (wiązka WP8) oraz edukację zawodową (wiązki WP9  

i WP10). Druga część dokumentu (w rozdziale 3.6.2) zawiera ponadto tabelę 

wskazującą powiązanie problemów opisanych w pierwszej i drugiej części 

dokumentu w odniesieniu do założonych w ramach RIT działań oraz efektów, 

zobrazowanych za pomocą wskaźników.  
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2 Diagnoza strategiczna subregionu 

południowego województwa śląskiego 

22..11  DDaannee  ddiiaaggnnoossttyycczznnee  

2.1.1 Wymiar terytorialny 

Subregion południowy województwa śląskiego zajmuje obszar 2 352 km2, a liczba 

ludności wynosi około 665 269 mieszkańców, co stanowi 14,45% ludności 

województwa śląskiego. Strukturę administracyjną subregionu południowego 

stanowią trzy powiaty (bielski, cieszyński i żywiecki), 37 gmin oraz 1 miasto  

na prawach powiatu (Bielsko-Biała). Obszar ten zorganizowany jest wokół 

aglomeracji bielskiej,  którą współtworzą Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice, 

powiązanej z innymi miastami obszaru (Cieszyn, Żywiec, Skoczów, Ustroń, Szczyrk, 

Wisła i Wilamowice) międzyregionalną i regionalną siecią transportową. 

Zgodnie z dokumentami strategicznymi województwa śląskiego, subregion 

południowy charakteryzuje się istnieniem 3 głównych ośrodków w zakresie dojazdów 

do pracy, do których należy Bielsko-Biała, Żywiec i Cieszyn. Zdecydowanie 

największym z nich jest Bielsko-Biała. Analiza powiązań powyżej 250 osób wskazuje, 

że bardzo widoczna jest duża rola wymienionych wyżej trzech ośrodków 

powiatowych w generowaniu ruchu z obszarów właściwych im powiatów.  

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dojazdów do szkół 

ponadgimnazjalnych – na terenie subregionu południowego można również 

wyróżnić trzy główne ośrodki, jakimi są miasta powiatowe: Bielsko-Biała, Żywiec 

i Cieszyn. Bielsko-Biała jest drugim, po Częstochowie, najsilniejszym ośrodkiem w skali 

województwa w tym zakresie generując ponad 3,8 tys. codziennych dojazdów  

do szkół z gmin zewnętrznych. Struktura powiązań wiernie odwzorowuje podział 

administracyjny – w zasadzie dla wszystkich gmin w subregionie najważniejszymi 

generatorami ruchu są ich ośrodki powiatowe. 

Subregion południowy stanowi południowy obszar polityki rozwoju, zorganizowany 

wokół aglomeracji bielskiej, która z innymi miastami obszaru powiązana jest 
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międzyregionalną i regionalną siecią transportową. Dokumenty strategiczne,  

jak np. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego1, wyróżniają aglomerację bielską  

i jej obszar funkcjonalny.  

Aglomeracja bielska to centralny ośrodek południowego obszaru polityki rozwoju. 

Jest obszarem organizacji usług publicznych o znaczeniu krajowym, tj.:  

 obszar ten posiada silnie  rozwinięty sektor gospodarczy (w tym  

w szczególności samochodowy oraz turystyczny) oraz sektor naukowy, 

 aglomeracja charakteryzuje się aktywnością mieszkańców  

oraz dynamicznym rozwojem usług związanych z sektorem kultury i turystyki, 

 zlokalizowane są tutaj specjalistyczne placówki ochrony zdrowia, 

 posiada duże znaczenie w sferze gospodarczej oraz w zakresie 

zaspokojenia dostępu do usług publicznych wyższego rzędu w południowej 

części regionu, 

 otwiera także region na współpracę transgraniczną z Czechami i Słowacją. 

W otoczeniu aglomeracji uwidacznia się proces suburbanizacji, a w obszarze 

funkcjonalnym rozrasta się strefa podmiejska. Wyzwaniem dla aglomeracji jest dalszy 

rozwój sektora badawczo-rozwojowego, kultury i turystyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 

Miasta, Obszary wiejskie (KSRR), tj. kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący się  

do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim, którego 

przygotowanie przewiduje Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  

z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 2008 nr 216, poz. 1370). 
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Rysunek 1. Mapa subregionu południowego województwa śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Strukturę administracyjną subregionu stanowią trzy powiaty:  

 bielski (skupiający 10 gmin: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, 

Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice), 

 cieszyński (skupiający 12 gmin: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, 

Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, 

Zebrzydowice), 
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 żywiecki (skupiający 15 gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, 

Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, 

Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Żywiec) 

 Bielsko-Biała – miasto na prawach powiatu.  

Powiat bielski 

Obszar powiatu bielskiego wynosi 457 km2, co stanowi 3,7% powierzchni 

województwa śląskiego. Liczba ludności powiatu wynosi 161 359 mieszkańców,  

co stanowi 3,5% ludności województwa. Do obszaru o najwyższej koncentracji 

ludności należą Czechowice-Dziedzice oraz Jasienica. Najsłabiej zaludnione gminy 

to Jaworze i Szczyrk. Strukturę administracyjną powiatu tworzy 10 gmin, w tym  

1 gmina miejska, 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 7 gmin wiejskich. Powiat bielski należy 

do grupy powiatów ziemskich „owiniętych” wokół miast na prawach powiatów 

(powiatów grodzkich) – Bielska-Białej. 

Rysunek 2. Gminy powiatu bielskiego. 

 

Źródło: http://gminy.pl      

Podstawową cechą gospodarki powiatu jest „bipolarność” zdeterminowana 

przez dwa bieguny o odrębnych charakterystykach gospodarczych. Na północy 

http://gminy.pl/
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powiatu miasto Czechowice-Dziedzice i sąsiadujące z nim gminy tworzą „biegun 

przemysłowy”, na południu miasto Szczyrk i sąsiadujące z nim gminy: Buczkowice, 

Wilkowice, w dalszej kolejności Kozy, Porąbka, a z drugiej strony – Jaworze tworzą 

„biegun turystyczny”. 

Powiat bielski jest obszarem charakteryzującym się dominacją funkcji turystyczno-

usługowej. Jego perspektywę strategiczną wytyczają walory krajobrazowo-

przyrodnicze Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego  

oraz przygraniczne położenie na styku granic Polski z Czechami i Słowacją. 

Znakomite walory przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne powiatu wraz z silnie 

rozwiniętą bazą rekreacyjno-wypoczynkową, pozwalają uznać turystykę za jedną 

z głównych dziedzin rozwoju gospodarczego powiatu bielskiego. 

Powiat żywiecki 

Obszar powiatu żywieckiego wynosi 1 040 km², co stanowi 8,4% całości 

powierzchni województwa śląskiego. Jest to drugi co do wielkości powiat 

województwa. Ponad połowę jego powierzchni zajmują obszary leśne (548 km²). 

Liczba ludności powiatu wynosi 153 189 mieszkańców, co stanowi 3,3% ludności 

województwa. Do obszaru o najwyższej koncentracji ludności należą Żywiec  

oraz Łodygowice. Najsłabiej zaludnione gminy to Ujsoły i Rajcza. Strukturę 

administracyjną powiatu tworzy 15 gmin, w tym 1 gmina miejska oraz 14 gmin 

wiejskich.  

Powiat żywiecki, zaliczany do obszarów o dużych walorach rekreacyjnych 

i turystycznych, położony jest w obrębie pasm Beskidów: Śląskiego, Żywieckiego i 

Makowskiego z masywem Pilska, Wielkiej Raczy i w bezpośrednim sąsiedztwie 

masywu Babiej Góry i Baraniej. Beskidy stwarzają doskonałe warunki do 

całorocznego wypoczynku oraz rekreacji w różnorodnych formach aktywności: 

turystyce górskiej, uprawianiu sportów zimowych, sportów wodnych i rekreacji nad 

wodą, wędkarstwie, myślistwie, sportach szybowcowych, lotniarstwie, także 

w leczeniu i prewencji zdrowotnej. To, co urzeka turystów i wczasowiczów to piękne 

górskie krajobrazy, czyste rzeki, jeziora i świeże powietrze oraz wspaniała i 

niepowtarzalna przyroda.  
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Potencjał gospodarczy powiatu żywieckiego jest zróżnicowany. Największe 

przedsiębiorstwa usytuowane w Żywcu to m.in.: „Grupa Żywiec”, „PONAR” Żywiec – 

fabryka maszyn i urządzeń, „FAMED” S.A. – fabryka sprzętu szpitalnego czy 

„HUTCHINSON” Sp. z o.o. Na terenie całego powiatu dobrze rozwija się drobna 

wytwórczość, rzemiosło, usługi oraz handel, zwłaszcza z uwagi na istnienie na terenie 

powiatu drogowych przejść granicznych. Poza wielkimi pracodawcami, najwięcej 

miejsc pracy, zwłaszcza sezonowo, tworzonych jest w branży turystycznej. Dla tak 

rozległego powiatu, o dużym potencjale turystycznym, ma to bardzo istotne 

znaczenie w aspekcie gospodarczym i społecznym. 

Rysunek 3. Gminy powiatu żywieckiego. 

 

Źródło: http://gminy.pl  

 

 

http://gminy.pl/
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Powiat cieszyński 

Obszar powiatu cieszyńskiego wynosi 730 km², co stanowi około 6% całości 

powierzchni województwa śląskiego. Liczba ludności powiatu wynosi 177 708 

mieszkańców, co stanowi 3,8% ludności województwa. Do obszaru o najwyższej 

koncentracji ludności należy Cieszyn oraz Skoczów. Najsłabiej zaludnione gminy  

to Dębowiec i Chybie. Strukturę administracyjną powiatu tworzy 12 gmin, w tym 

3 gminy miejskie, 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 7 gmin wiejskich.  

Powiat cieszyński to atrakcyjny region wypoczynkowy, oferujący różnorodne formy 

spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie 

stwarzają walory przyrodnicze. Zróżnicowany standard usług turystycznych i bazy 

noclegowej oraz rozbudowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna stanowią 

magnes dla przyjezdnych z kraju i zagranicy. Ważnym elementem sprzyjającym 

promocji gospodarczej regionu są bogate tradycje współpracy przygranicznej. 

Czynniki te stymulują rozwój gospodarczy poprzez przyciąganie inwestorów  

oraz wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości. 

Turystyka w powiecie cieszyńskim stanowi jedną z najważniejszych dziedzin 

gospodarki, będąc istotnym i wiodącym źródłem dochodów i tym samym miejscem 

zatrudnienia wielu mieszkańców. Ponadto w dziedzinie przemysłu dominuje przemysł 

chemiczny, elektromaszynowy i spożywczy. Ważną rolę odgrywa również handel 

i usługi. 
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Rysunek 4. Gminy powiatu cieszyńskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://gminy.pl   

 

Miasto Bielsko-Biała 

Bielsko-Biała jest miastem wiodącym w subregionie południowym, usytuowanym 

w północno-wschodniej jego części, u stóp Beskidu Śląskiego  

oraz Małego, nad rzeką Białą. Bielsko-Biała to centrum administracyjne, 

przemysłowe i kulturalne regionu zwanego Podbeskidziem, obejmujące tereny 

Beskidów: Śląskiego, Małego, Żywieckiego, Makowskiego oraz Pogórza Śląskiego. 

Zamieszkuje tu 173 013 mieszkańców, co stanowi około 3,7% ogółu mieszkańców 

województwa śląskiego. Miasto Bielsko-Biała jest położone w takiej samej odległości 

zarówno od Warszawy, jak i od Wiednia. Krzyżują się tutaj ważne szlaki komunikacyjne 

drogowe i kolejowe. Przez miasto prowadzą krajowe i międzynarodowe drogi  

do przejść granicznych z  Czechami w Cieszynie i Słowacją w Zwardoniu.  

http://gminy.pl/
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Bielsko-Biała to miasto otwarte na inwestycje zewnętrzne, z niskim poziomem 

bezrobocia rejestrowanego, odgrywające znaczącą rolę w kształtowaniu polityki 

rozwoju subregionu południowego. 

Drugim co do wielkości miastem subregionu jest zabytkowy Cieszyn – ośrodek 

gospodarczy, administracyjny, oświatowy i kulturalny. To tętniące życiem 

przygraniczne miasto, o długiej i pięknej historii, liczy nieco ponad 36 tys. 

mieszkańców. Cieszyn jest ważnym węzłem komunikacyjnym na szlaku drogowym, 

prowadzącym ze Skandynawii i wybrzeża Morza Bałtyckiego do głównych miast 

centralnej i południowej Europy. Obecnie miasto jest siedzibą władz powiatowych 

i stanowi powiatowe centrum oświatowe i medyczne. 

Trzecim co do wielkości miastem subregionu południowego jest Żywiec, leżący 

u zbiegu rzek Soły i Koszarawy, nad śródgórskim Jeziorem Żywieckim. Żywiec jest 

miastem interesującym pod względem historycznym, etnograficznym 

i architektonicznym. Znajduje się tu wiele cennych zabytków:  m.in. Kościół 

Katedralny Narodzenia NMP, Stary i Nowy Zamek oraz Park Habsburgów. 

 

2.1.2 Obszary Strategicznej Interwencji 

Wymiar terytorialny realizuje zapisy art. 36 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dla EFSI. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego oraz Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju definiują tzw. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), jako 

obszary, do których w sposób szczególny będzie adresowana polityka regionalna; 

wobec których, wymagana jest interwencja rządu ze względu na ciężar, którego 

region sam nie jest w stanie udźwignąć, które ze względów społecznych, 

gospodarczych lub środowiskowych wywierają lub mogą w przyszłości wywierać 

istotny wpływ na rozwój kraju. 

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wyznaczono 

12 typów Obszarów Strategicznej Interwencji. Na terenie subregionu południowego 

województwa śląskiego występuje 9 typów Obszarów Strategicznej Interwencji, tj.: 
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1. Aglomeracja Bielska i jej obszar funkcjonalny. 

2. Lokalne ośrodki rozwoju. 

3. Obszary wiejskie. 

4. Obszary cenne przyrodniczo. 

5. Obszary wymagające rewitalizacji. 

6. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. 

7. Obszary korytarzy sieci transportowych. 

8. Obszary przygraniczne. 

9. Obszary skrajnie peryferyjne. 

 

 

2.1.3 Wymiar społeczny 

D e m o g r a f i a  

Analiza ludności subregionu południowego na przestrzeni 10 ostatnich lat 

pokazuje, iż z roku na rok liczba ludności systematycznie wzrasta, co jest pochodną 

dodatniego przyrostu naturalnego oraz dodatniego salda migracji. W latach 

2004-2014 liczba ludności w subregionie południowym wzrosła o 20 358 osób. Jest to 

zatem tendencja odwrotna niż w całym województwie śląskim, które charakteryzuje 

się ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji. 

Wzrost liczby ludności zaobserwowano we wszystkich powiatach ziemskich,  

w szczególności na obszarach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Niewielki wzrost 

ludności nastąpił w większych miastach, stanowiących lokalne ośrodki rozwoju,  

tj. Cieszynie oraz Żywcu. Z kolei spadek liczby ludności następuje corocznie  

w głównym mieście subregionu – mieście na prawach powiatu Bielsko-Biała. 

Prognoza GUS w zakresie liczby ludności do 2030 r. pokazuje, iż trend wzrostowy  

w subregionie południowym utrzyma się do 2018 r., natomiast w latach 2019-2030 

liczba ludności będzie spadać. Prognozowana liczba ludności w 2030 r. będzie niższa 

o około 3% w stosunku do 2014 r. W przypadku ludności wg funkcjonalnych grup 

wieku, prognoza wskazuje na stały spadek liczby osób w wieku produkcyjnym  

oraz wzrost osób w wieku poprodukcyjnym. Prognozowana liczba osób w wieku 

produkcyjnym w 2030 r. będzie niższa o ok. 8,6% w porównaniu do 2015 r., natomiast 
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prognozowana liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o ok. 27%  

w analogicznym okresie.  Przeciętne dalsze trwanie życia osób w wieku 65 lat wynosi 

15,8 lat dla mężczyzn oraz 19,5 lat dla kobiet. 

W dłużej perspektywie, stopniowe zmniejszanie populacji, rodzi konieczność 

podjęcia odpowiednich działań na rynku pracy, tj. właściwe przygotowanie uczniów 

na poziomie szkolnictwa zawodowego i technicznego do prognozowanej sytuacji 

społeczno-gospodarczej oraz struktury branżowej regionalnej gospodarki. Ponadto 

postępujący proces starzenia się społeczeństwa, wzrastająca długość życia 

ludzkiego, trudna sytuacja materialna, choroby cywilizacyjne, powodują,  

iż konieczne jest ułatwienie dostępu do świadczeń lekarskich czy też podjecie 

działań z zakresu usług społecznych, celem przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznego (zwłaszcza osób powyżej 50 roku życia czy emerytów o niskich 

zarobkach). 

  

Tabela 1. Liczba ludności subregionu południowego na przestrzeni lat 2004-2013. 

Rok Liczba ludności ogółem Dynamika wzrostu  

rok do roku 

Dynamika wzrostu 

2004 =100% 

2004 644 911 100,00% 100,00% 

2005 646 259 100,21% 100,21% 

2006 647 557 100,20% 100,41% 

2007 649 110 100,24% 100,65% 

2008 651 289 100,34% 100,99% 

2009 653 435 100,33% 101,32% 

2010 660 812 101,13% 102,47% 

2011 662 442 100,25% 102,72% 

2012 663 854 100,21% 102,94% 

2013 664 691 100,13% 103,07% 

2014 665 269 100,09% 103,16% 

Źródło: www.stat.gov.pl   

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Wykres 1. Ludność subregionu południowego. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 2. Prognoza liczby ludności w latach 2015-2030. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognoza dla powiatów i miast na prawie 

powiatu oraz podregionów na lata 2011-2035, GUS, Warszawa, 2011 r. 

 

Najliczniejszym z powiatów subregionu południowego jest powiat cieszyński  

– 177 708 osób, a najmniej liczny to powiat żywiecki – 153 189 osób. 

 

Tabela 2. Liczba ludności w podziale na powiaty subregionu południowego. 

Powiaty Liczba ludności ogółem 

Miasto Bielsko-Biała 173 013 

Powiat bielski 161 359 

Powiat cieszyński 177 708 

Powiat żywiecki 153 189 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2014 r. 

http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek 5. Ludność subregionu południowego w podziale na powiaty w 2014 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Niemal równomierny jest rozkład ludności zamieszkujących tereny miejskie (49,9%) 

oraz tereny wiejskie (50,1%) subregionu południowego. 

Ludność subregionu południowego w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 15,36% 

ludności ogółem (wobec 17,0% województwa śląskiego), w wieku produkcyjnym 

66,03% (wobec 64,3% województwa śląskiego) ludności ogółem oraz 

poprodukcyjnym 18,61% (wobec 18,7% w województwie śląskim) ludności ogółem. 

Tabela 3. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym  

i poprodukcyjnym wg płci w 2014 r. 

W wieku przedprodukcyjnym: 14 lat i mniej 

ogółem osoba 122 998 

mężczyźni osoba 63 065 

kobiety osoba 59 933 

W wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni 

ogółem osoba 414 504 
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mężczyźni osoba 217 726 

kobiety osoba 196 778 

W wieku poprodukcyjnym 

ogółem osoba 127 767 

mężczyźni osoba 40 521 

kobiety osoba 87 246 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2014 r. 

 

Wykres 3. Prognoza ludności wg funkcjonalnych grup wieku do 2030 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognoza dla powiatów i miast na prawie 

powiatu oraz podregionów na lata 2011-2035, GUS, Warszawa, 2011 r. 

 

Gęstość zaludnienia w subregionie południowym wynosi 282 osoby/km².  

Na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Struktura wiekowa ludności subregionu 

południowego wskazuje, iż największą grupę stanowią osoby w wieku 70 lat i więcej – 

69 039 osób, następnie osoby w wieku 30-34 lat – 54 632 osób oraz w wieku 35-39 lat  

http://www.stat.gov.pl/
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– 52 631 osób. Najliczniejszą gminą powiatu bielskiego jest gmina 

Czechowice-Dziedzice, a najmniej liczną jest Szczyrk. 

Tabela 4. Ludność w powiecie bielskim w podziale na poszczególne gminy (2014 r.). 

Lp. Gmina Ludność ogółem 

1. Bestwina 11 309 

2. Buczkowice 11 119 

3. Czechowice – Dziedzice 44 805 

4. Jasienica 23 121 

5. Jaworze 7 051 

6. Kozy 12 660 

7. Porąbka 15 384 

8. Szczyrk 5 799 

9. Wilamowice 16 821 

10. Wilkowice 13 290 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2014 r. 

Najliczniejszą gminą powiatu cieszyńskiego jest miasto Cieszyn, a najmniej liczną 

 – gmina wiejska Dębowiec. 

 

Tabela 5. Ludność w powiecie cieszyńskim w podziale  

na poszczególne gminy (2014 r.). 

Lp. Gmina Ludność ogółem 

1. Brenna 11 064 

2. Chybie 9 579 

3. Cieszyn 35 685 

4. Dębowiec 5 751 

5. Goleszów 12 987 

6. Hażlach 10 629 

7. Istebna 11 935 

8. Skoczów 26 697 

9. Strumień 12 940 

10. Wisła 11 198 

11. Ustroń 16 073 

12. Zebrzydowice 13 170 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2014 r. 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Najliczniejszą gminą powiatu żywieckiego jest miasto Żywiec, a najmniej liczną  

– gmina wiejska Koszarawa. 

Tabela 6. Ludność w powiecie żywieckim w podziale  

na poszczególne gminy (2014 r.). 

Lp. Gmina Ludność ogółem 

1. Czernichów 6 800 

2. Gilowice 6 144 

3. Jeleśnia 13 426 

4. Koszarawa 2 450 

5. Lipowa 10 441 

6. Łękawica 4 477 

7. Łodygowice 13 940 

8. Milówka 10 104 

9. Radziechowy-Wieprz 13 097 

10. Rajcza 9 025 

11. Ślemień 3 501 

12. Świnna 8 102 

13. Ujsoły 4 609 

14. Węgierska Górka 15 131 

15. Żywiec 31 942 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2014 r. 

 

R y n e k  p r a c y  

W subregionie południowym, na tle całego kraju, występuje stosunkowo niski 

poziom bezrobocia. Na koniec 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 

8,5% i była niższa od stopy krajowej, która wyniosła 11,5% oraz stopy  

dla województwa śląskiego (9,6%).  Bezrobotni w subregionie południowym stanowili 

6,7% liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 7. Stopa bezrobocia w subregionie południowym, w województwie śląskim 

i w Polsce na przestrzeni lat 2005-2014. 

Stopa 

bezrobocia 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Subregion 

południowy 

12,6% 10,1% 7,1% 6,4% 8,8% 9,2% 9,4% 10,4% 10,2% 8,5% 

Województwo 

śląskie 

15,5% 12,7% 9,2% 6,9% 9,4% 10,0% 10,2% 11,1% 11,3% 9,6% 

Polska 17,6% 14,8% 11,2% 9,5% 12,1% 12,4% 12,5% 13,4% 13,4% 11,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl  

 

Rysunek 6. Stopa bezrobocia w subregionie południowym, w województwie śląskim 

i w Polsce na przestrzeni lat 2005-2014 [%]. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 

 

Stopa bezrobocia na terenie subregionu południowego województwa śląskiego 

na przestrzeni lat 2005-2014 jest niższa niż średnia dla województwa oraz kraju. Stopa 

bezrobocia syntetycznie opisuje stronę podażową rynku pracy, a jej wartość jest 

powiązana z sytuacją demograficzną (struktura wieku populacji, migracje), sytuacją 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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socjalną (wysoki odsetek osób pozostających długotrwale bez pracy)  

oraz długotrwałym bezrobociem i brakiem aktywności zawodowej. 

Tabela 8. Dane dotyczące bezrobocia w podziale na poszczególne powiaty 

subregionu południowego. 

Powiaty Stopa bezrobocia 

rejestrowanego 

Liczba osób 

bezrobotnych ogółem 

Miasto Bielsko-Biała 5,3 % 5 216 

Powiat bielski 8,8 % 4 827 

Powiat cieszyński 9,5 % 6 549 

Powiat żywiecki 13,1 % 6 709 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2014 r. 

W ramach subregionu południowego największą stopę bezrobocia 

rejestrowanego posiada powiat żywiecki (13,1%), a najmniejszą Miasto Bielsko-Biała 

(5,3%). W całym subregionie południowym liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

ogółem na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 23 301 osób ogółem, w tym 11 474 mężczyzn 

i 11 827 kobiet. Bezrobotni z terenów wiejskich stanowią 52,45% bezrobotnych 

ogółem z terenu subregionu południowego. Bezrobotne kobiety z terenów wiejskich 

stanowią ok. 50,6% bezrobotnych ogółem na terenach wiejskich. 

Tabela 9. Bezrobotne kobiety w subregionie południowym. 

Subregion 

południowy 

Bezrobotne 
kobiety 

stan na 31 
grudnia 

Wzrost/spadek 
w stosunku do 
31.12.2013r. 

% udział kobiet  
wśród ogółu  

Wzrost/ 
spadek 
udziału 
kobiet 

w pkt proc. 2013 r. 2014 r. osoby w % 2013 r. 2014 r. 

14 163 11 827 -2336   -16,49 50,3 50,7 0,4 

p. bielski 2 961 2 500 -461 -12,09 50,9 51,7 0,8 

p. cieszyński 3 812 3 219 -593 -15,5 49,4 49,1 -0,3 

p. żywiecki 4 141 3 368 -773 -18,6 49,6 50,2 0,6 

m. Bielsko - Biała 3 249 2 740 -509 -15,6 51,8 52,5 0,7 

Źródło: www.wup-katowice.pl  

Odsetek bezrobotnych kobiet był niższy niż dla województwa śląskiego (53,5%), 

oraz niższy niż w całej Polsce (51,4%). Bariery aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.wup-katowice.pl/
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kobiet to pojęcie szeroko rozumiane. Obejmują one trudności na rynku pracy, 

wynikające z  braku kwalifikacji zawodowych, braku wykształcenia, wieku  

oraz sytuacji rodzinnej czy braku ofert pracy. 

Tabela 10. Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok. 

Wyszczególnienie Subregion 
południowy 

Miasto 
Bielsko-Biała 

Powiat 
bielski 

Powiat 
cieszyński 

Powiat 
żywiecki 

Ogółem 9 636 2 150 2 058 2 522 2 906 

w % bezrobotnych 
ogółem 

41,4 % 41,2% 42,6 % 38,5% 43,3% 

w % ludności aktywnej 
zawodowo 

3,5 % 2,2% 3,8% 3,7% 5,7% 

bezrobotni w wieku 55-64 
lat pozostający bez pracy 
przez okres dłuższy niż 
1 rok w bezrobotnych 
w wieku 55-64 lat ogółem 

54,1 % 51,6% 53,5% 52,3% 59,4% 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2014 r. 

 

Wykres 4. Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Powyższe dane świadczą, iż problem długotrwałego bezrobocia dotyczy 

w szczególności powiatu żywieckiego, dlatego też w szczególności na tym terenie 

http://www.stat.gov.pl/
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niezbędne są działania aktywizacyjne skierowane do osób bezrobotnych. 

Szczególnie istotne będą zatem działania związane z realizacją programów 

aktywizacji zawodowej, takich jak: poradnictwo zawodowe, wsparcie 

psychologiczno-doradcze osób powracających na rynek pracy, szkolenia 

prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 

wsparcie pracodawców, promocja samozatrudnienia itp. 

Odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres co najmniej  

12 miesięcy daje informację o osobach długotrwale bezrobotnych. Osoby 

pozostające na długotrwałym bezrobociu stanowią główny problem z punktu 

widzenia rynku pracy, gdyż wraz z długością przebywania na bezrobociu, 

zmniejszają się szanse na znalezienie pracy i narasta wykluczenie społeczne  

i zawodowe. Może to jednocześnie świadczyć o tzw. bezrobociu strukturalnym, 

wynikającym z niedopasowania podaży siły roboczej i popytu na nią. Należy też 

zwrócić uwagę, iż osoby krótkotrwale bezrobotne, to zazwyczaj osoby 

przemieszczające się między różnymi miejscami zatrudnienia, stąd niekoniecznie 

muszą one stanowić problem z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy  

w subregionie południowym. Odsetek długotrwale bezrobotnych może być również 

potraktowany jako pośredni miernik sytuacji socjalnej w powiecie (brak aktywności 

zawodowej, spadek dochodu gospodarstwa domowego, marginalizacja społeczna 

i zawodowa). W skali gospodarki całego subregionu proporcje zatrudnienia  

w poszczególnych grupach branż przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 5. Struktura zatrudnienia wg sektorów gospodarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl  

Wśród osób zatrudnionych w subregionie południowym województwa śląskiego, 

52,47% osób pracuje w sektorze usługowym, 36,53% w przemyśle i budownictwie  

oraz 11,0% w sektorze rolniczym. Porównując powyższe dane z danymi  

dla województwa oraz całego kraju, zauważyć można, iż w subregionie 

południowym występuje większe znaczenie zatrudnienia w sektorze przemysłowym 

niż w kraju (różnica 6,13 punktów procentowych), większe znaczenie zatrudnienia  

w rolnictwie niż w województwie śląskim (różnica 8,4 punktów procentowych)  

oraz mniejsze znaczenie zatrudnienia w sektorze usługowym, zarówno w stosunku  

do województwa, jak i kraju. 

 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Wykres 6. Bezrobotni wg wykształcenia w 2014 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS – Bank Danych Lokalnych. 

 

Powyższy wykres pokazuje, iż największe bezrobocie występowało wśród osób 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej 

gimnazjalnego. Wynik ten jest bardzo podobny do danych z terenu całego 

województwa śląskiego. Z drugiej strony analiza ofert powiatowych urzędów pracy 

z terenu Bielska-Białej, Żywca oraz Cieszyna pokazuje, iż najbogatsza oferta pracy 

skierowana jest do osób z wykształceniem zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej 

gimnazjalnego. 

 

Analiza ofert pracy i zawodów deficytowych w podziale na poszczególne powiaty 

subregionu południowego 

Na terenie całego subregionu południowego istnieje dobrze rozwinięta baza 

turystyczna. Znakomite walory przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne subregionu 

wraz z silnie rozwiniętą baza rekreacyjno-wypoczynkową sprawiają, że turystyka 

może być uznana za jeden z głównych kierunków rozwoju gospodarczego 

subregionu. 
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Miasto Bielsko-Biała: 

 w 2014 r. 42% wszystkich ofert pracy skierowanych było do osób  

z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym a następnie  

z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31%), 

 najwięcej ofert pracy skierowanych było do osób w zawodach: robotnik 

gospodarczy, sprzedawca, 

 zawody nadwyżkowe: specjalista ds. reklamy, technik geodeta, terapeuta 

zajęciowy, asystent dyrektora, kierownik sali sprzedaży, blacharz 

samochodowy, dziewiarz, agent ubezpieczeniowy, technik obsługi 

turystycznej, 

 zawody deficytowe: konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, 

sprzedawca w branży mięsnej, sortowacz surowców wtórnych, elektryk, 

sprzedawca w branży spożywczej, pracownik działu logistyki, drwal, 

doradca ds. kredytów, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, 

brukarz, spawacz metodą MIG, 

 zawody zrównoważone: dozorca. 

Powiat bielski: 

 w 2014 r. najwięcej ofert pracy zgłoszono dla osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym – 47,1%, w dalszej kolejności dla osób  

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 35%, 

 największa liczba ofert skierowana była do osób w zawodzie: robotnik 

gospodarczy, szwaczka, sprzedawca, 

 zawody deficytowe: sprzedawca w branży mięsnej, technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie, operator ładowarki, operator 

urządzeń przetwórstwa surowców gumowych, kierownik do spraw kontroli 

jakości, monter aparatury rozdzielczej, operator sprzętu ciężkiego, spawacz 

metodą MAG, 

 zawody nadwyżkowe: kierowca wózków jezdniowych, telemarketer, 

sprzedawca, księgowy, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel 

matematyki, technik elektryk, technik informatyk, 
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 zawody, które wykazywały równowagę to florysta, bibliotekarz, technik 

weterynarii. 

Powiat cieszyński: 

 najwięcej ofert pracy w 2014 r. wpłynęło na stanowisko sprzedawcy, 

dużym zapotrzebowaniem wśród pracodawców charakteryzowało się 

także stanowisko technika prac biurowych czy robotnika gospodarczego, 

 dużą grupę stanowią również pracownicy produkcji: pakowacze  

i operatorzy maszyn, 

 zidentyfikowane zawody deficytowe na terenie powiatu to: sortowacz 

surowców wtórnych, doradca klienta, bibliotekarz, spawacz metodą MAG, 

mechanik samochodów ciężarowych, 

 zawody nadwyżkowe: technik ekonomista, pedagog, technik 

budownictwa, ślusarz, specjalista ds. usług gastronomicznych, hotelarskich 

i turystycznych. 

 

Powiat żywiecki: 

 w 2014 r. najwięcej ofert pracy skierowanych było przede wszystkim  

do osób w zawodach: sprzedawca, robotnik gospodarczy, murarz, robotnik 

budowlany, technik prac biurowych, pakowacz, spawacz metodą MAG, 

kierowca samochodu ciężarowego, kucharz, pomoc kuchenna, kelner, 

barman, cukiernik, lakiernik samochodowy i przemysłowy, sprzątaczka, 

operator koparki, operator wózka widłowego, kierowca ciągnika, 

 zawody deficytowe:  spawacz metodą MAG, asystent nauczyciela 

przedszkola, dozorca, pracownik ochrony fizycznej I stopnia, opiekun osoby 

starszej, monter konstrukcji stalowych, tartacznik, konserwator budynków, 

malarz/szpachlarz, pracownik biura podróży, pracownik pomocniczy 

obsługi hotelowej, kierownik działu w lokalu gastronomicznym, 

 zawody nadwyżkowe: tokarz, technik mechanik, pedagog, technik 

ochrony środowiska, technik ekonomista, 

 zawody zrównoważone: zawody skierowane do osób z wykształceniem 

wyższym, specjalistów, czy też posiadających określone kwalifikacje 
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zawodowe (kierownik do spraw kontroli jakości, kierownik działu transportu, 

specjalista zdrowia publicznego, specjalista ds. kadr, doradca zawodowy, 

specjalista ds. rekrutacji pracowników, programista aplikacji. 

Pomimo dużej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, 

posiadających wykształcenie umożliwiające im podjęcie zatrudnienia w danym 

zawodzie, pracodawcy napotykają na liczne problemy związane m.in. z faktem,  

iż część z tych osób, które zarejestrowały się przed laty, nie podnosi swoich 

kwalifikacji i tym samym nie dostosowuje ich do zachodzących na rynku zmian. 

Niezbędne są zatem działania związane z realizacją programów aktywizacji 

zawodowej, w szczególności poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno-

doradcze oraz szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych. 

E d u k a c j a  p r z e d s z k o l n a  

W subregionie południowym województwa śląskiego na koniec 2013 r. 

funkcjonowało 260 przedszkoli, w tym 190 prowadzonych przez jednostki samorządu 

gminnego. 

Tabela 11. Wychowanie przedszkolne na terenie subregionu południowego 

(przedszkola publiczne i prywatne). 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 

Subregion południowy  

Przedszkola 231 238 248 260 

Miejsca w przedszkolach 18 073 19 005 20 491 21 645 

Dzieci w przedszkolach 17 576 18 823 20 243 20 960 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

67,8% 73,3% 73,7% 77,4% 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

- - 64,50% 68,5% 

Miasto Bielsko-Biała  

Przedszkola 54 59 62 65 

Miejsca w przedszkolach 4 763 5 140 5 453 6 099 

Dzieci w przedszkolach 4 437 4 715 5 150 5 597 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

73,8% 80,9% 80% 81,3% 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat - - 71,93% 72,8% 
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objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

Powiat bielski  

Przedszkola 51 51 55 57 

Miejsca w przedszkolach 4 422 4 601 5 167 5 378 

Dzieci w przedszkolach 4 387 4 640 5 154 5 366 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

67,4% 69,2% 72,2% 76,2% 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

- - 61,94% 68,4% 

Powiat cieszyński  

Przedszkola 64 66 66 74 

Miejsca w przedszkolach 4 884 5 081 5 246 5 869 

Dzieci w przedszkolach 4 738 4 956 5 210 5 621 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

70,0% 74,1% 72,6% 77,4% 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

- - 61,48% 69,4% 

Powiat żywiecki  

Przedszkola 57 59 64 64 

Miejsca w przedszkolach 3 627 3 870 4 203 4 299 

Dzieci w przedszkolach 3 736 4 077 4 387 4 376 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

59,6% 68,6% 69,5% 74,4% 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

- - 55,92% 62,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Wykres 7. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym  

na terenie subregionu południowego wraz z prognozowaną linią trendu. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pomimo tego, iż poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej w subregionie 

południowym wzrasta z roku na rok, jest jeszcze spory dystans do nadrobienia,  

aby osiągnąć zakładany w programach rządowych poziom 90% dzieci w wieku  

3-5 lat, które miałyby być objęte edukacją przedszkolną w 2017 roku. 

W miastach stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest wyższy niż  

na obszarach wiejskich. Dzieje się to dlatego, że często rodzice dzieci mieszkających  

w mniejszych miejscowościach i wsiach nie chcą zbyt wcześnie wysyłać dzieci  

do przedszkoli (czynniki kulturowe, pomoc dziadków, itp.).  Liczba dzieci, które  

z różnych względów nie uczęszczają do przedszkola, w tym dzieci w wieku 3-4 lat,  

jest znacznie wyższa w miastach niż na obszarach wiejskich. Przykładowo w Bielsku –

Białej w 2012 r. aż 1065 dzieci w wieku 3-4 lat nie zostało objętych edukacją 



  

 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

41 | S t r o n a  

 

przedszkolną (mimo, iż stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej w tej grupie 

wiekowej jest wyższy niż średnia w regionie). 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy na terenie subregionu południowego 

problem braku miejsc w przedszkolach dotyczy w szczególności miasta Bielska-Białej, 

gmin: Kozy, Brenna, Hażlach, Skoczów, Cieszyn, Ustroń, Chybie, Zebrzydowice, 

Milówka, Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka, Żywiec. Przykładowa liczba dzieci 

w wieku przedszkolnym, które biorą udział w rekrutacji do przedszkoli,  

a nie dostają się z powodu braku miejsc (przedszkola publiczne i prywatne): 

1) Miasto Bielsko-Biała:  

a. 2012/2013 – 902, 

b. 2013/2014 – 758, 

c. 2014/2015 – 480. 

2) Gmina Kozy: 

a. 2013/2014  -  166, 

b. 2014/2015  -  152, 

c. 2015/2016  -  143. 

3) Gmina Brenna: 

a. 2012/2013 – 48, 

b. 2013/2014 – 41, 

c. 2014/2015  –67. 

4) Gmina Cieszyn: 

a. 2014/2015 – 56 dzieci. 

5) Gmina Chybie: 

a. 2014/2015: 37 dzieci. 

6) Gmina Hażlach: 

a. 2010/2011 - 17 dzieci, 

b. 2011/2012 -   3 dzieci, 

c. 2012/2013 -   9 dzieci, 

d. 2013/2014 - 10 dzieci, 

e. 2014/2015 - 11 dzieci. 

7) Gmina Skoczów: 

a. 102 dzieci. 
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8) Gmina Ustroń: 

a. 2013/2014 r. – 68 dzieci, 

b. 2014/2015 r. – 39 dzieci. 

9) Zebrzydowice: 

a. 2012 r. – 8 nie przyjętych, 

b. 2013 r. – 5 nie przyjętych, 

c. 2014 r.– 10 dzieci.  

10) Miasto Żywiec: 

a. 2014/2015 r. – 120 dzieci, 

b. 2013/2014 r. – 143 dzieci, 

c. 2012/2013 r. – 173 dzieci.  

11) Radziechowy – Wieprz: 

a. 2012/2013  wynosiła  23, 

b.  2013/2014 – 18, 

12) Węgierska Górka – 80 dzieci. 

13) Gmina Milówka – brak jakichkolwiek miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat  

a także 5 lat, gdyż w gminie istnieje wyłącznie oddział przedszkolny,  

do którego uczęszczają wyłącznie 6-latki. Brak miejsc dotyczy ok. 36 dzieci. 

Działania z zakresu edukacji przedszkolnej, planowane do realizacji w subregionie 

południowym, wynikają z potrzeb zdiagnozowanych w subregionie i zmierzają  

do upowszechnienia edukacji przedszkolnej na słabiej rozwiniętych obszarach,  

w tym obszarach wiejskich oraz wspierania dostępności na obszarach miejskich,  

w tym aglomeracjach. 

Z uwagi na powyższe, cały obszar subregionu południowego zaliczono  

do tzw. obszarów „białych plam” w zakresie stopnia upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej, dlatego też wszelka interwencja w zakresie zwiększania liczby miejsc 

w przedszkolach jest w pełni uzasadniona. 

Obowiązki osób aktywnych zawodowo powodują, iż nie mają one wystarczająco 

dużo czasu, aby poświęcić go na czynności wychowawcze i edukacyjne wobec 

swoich dzieci.  Z drugiej strony istotne jest również zapewnienie miejsc  

w przedszkolach dla dzieci osób niepracujących oraz miejsc w rejonach  

o niskim stopniu edukacji przedszkolnej, celem zapewnienia równych szans 
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rozwojowych. W tym celu, bardzo istotne staje się zwiększenie dostępności  

do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego. Dostrzega się bowiem,  

jak ważna jest wczesna stymulacja i organizowanie środowiska sprzyjającego 

rozwojowi oraz docenia się wpływ wczesnej edukacji na późniejsze osiągnięcia 

dziecka. Wiek przedszkolny jest momentem, kiedy najskuteczniej i najłatwiej jest 

niwelować różnice wynikające z wpływu środowiska rodzinnego.  

Wiele czynników społecznych i ekonomicznych ma wpływ na rozwój psychiczny 

dziecka i jego szanse powodzenia w szkole. Przedszkole wyposaża dzieci w szeroki 

zestaw umiejętności, które ułatwiają im uczenie się i korzystanie z różnorodnych 

możliwości edukacyjnych oferowanych przez szkoły podstawowe i średnie. Im lepiej 

wyposażone są dzieci w momencie startu, tym efektywniejsza będzie edukacja 

w szkole. Inwestycje w efektywne i wysokiej jakości programy przedszkolne dla dzieci, 

które w innym przypadku nie byłyby pod tym względem odpowiednio przygotowane 

do nauki w szkole, działają jak „dźwignia finansowa”, zwielokrotniając inwestycje 

w system szkolny. Dlatego też w subregionie południowym, niezbędne są dalsze 

inwestycje w edukację przedszkolną w zakresie adaptacji pomieszczeń  

oraz doposażenia placówek celem dostosowania do właściwych standardów. 

 

Tabela 12. Stopień upowszechnienia wychowania przedszkolnego 

w poszczególnych gminach subregionu południowego (dane na 31.12.2013 r.). 

JST 
Liczba 

przedszkoli 

Miejsca  

w 

przedszkolach 

Dzieci  

w 

przedszkolach 

Odsetek dzieci  

w wieku 3-5 lat 

objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

Odsetek 

dzieci  

w wieku 3-4 

lat objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

Powiat bielski  

Bestwina 4 426 401 84,4% 79,7% 

Buczkowice 3 352 341 78,6% 73,3% 

Czechowice-

Dziedzice 
16 1536 1526 78,9% 71,2% 

Jasienica 9 988 957 76,1% 67,9% 

Jaworze 3 240 213 72,0% 66,4% 

Kozy 3 335 310 75,7% 70,0% 

Porąbka 6 405 454 63,4% 50,4% 

Szczyrk 2 168 145 69,5% 53,7% 

Wilamowice 6 488 611 76,7% 68,3% 
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Wilkowice 5 440 408 78,7% 73,3% 

Powiat cieszyński  

Brenna 4 217 211 67,3% 53,4% 

Cieszyn 18 1538 1313 99,8% 95,9% 

Chybie 4 395 369 68,4% 51,3% 

Dębowiec 3 150 180 81,0% 73,2% 

Goleszów 3 319 279 67,3% 67,2% 

Hażlach 3 223 258 62,7% 56,9% 

Istebna 5 235 285 60,8% 48,1% 

Skoczów 14 1123 1063 79,2% 73,8% 

Strumień 7 480 455 69,3% 55,2% 

Ustroń 7 528 550 88,1% 81,2% 

Wisła 5 200 207 73,9% 62,1% 

Zebrzydowice 1 461 451 76,1% 68,4% 

Powiat żywiecki  

Czernichów 3 201 198 75,1% 67,4% 

Gilowice 2 128 120 65,8% 55,4% 

Jeleśnia 9 407 377 76,9% 70,0% 

Koszarawa 2 58 70 133,3% 71,2% 

Lipowa 5 268 292 61,3% 47,0% 

Łękawica 1 96 96 73,5% 64,4% 

Łodygowice 4 273 273 84,5% 77,9% 

Milówka 2 151 173 60,1% 44,8% 

Radziechowy 

– Wieprz 
5 434 388 66,5% 55,4% 

Rajcza 5 247 237 90,1% 80,1% 

Ślemień 1 140 136 80,2% 71,1% 

Świnna 5 309 287 83,1% 72,8% 

Ujsoły 1 110 109 64,5% 56,3% 

Węgierska 

Górka 
6 503 505 62,4% 46,6% 

Żywiec 13 974 1115 79,2% 70,1% 

Źródło: Dane GUS – Bank Danych Lokalnych. 
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Rysunek 7. Liczba urodzeń dzieci w poszczególnych powiatach  

na przestrzeni lat 2005-2013. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych. 

 

W Bielsku-Białej funkcjonują 43 publiczne placówki przedszkolne, które zapewniają 

ok. 4350 miejsc dla dzieci (184 oddziały przedszkolne). W 2013 roku ponad 758 dzieci 

zgłoszonych w ramach rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2013/2014 nie zostało 

przyjętych do przedszkoli w powodu braku miejsc. Mimo udostępnienia w ramach 

rekrutacji uzupełniającej 232 miejsc dodatkowych, nie wszystkie dzieci otrzymały 

miejsce w przedszkolu publicznym. Problem ten dotyczy głównie grupy dzieci  

w wieku 3-4 lat, dla których obecnie nie ma obowiązku zapewnienia miejsc  

w przedszkolu. Istniejąca infrastruktura przedszkolna w Bielsku-Białej nie pozwala  

na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach publicznych. W 2011 r. w Bielsku-Białej 

urodziło się 1951 dzieci, które w 2015 roku będą miały 4 lata, natomiast w 2012 roku  

w Bielsku-Białej urodziło się 1789 dzieci, które w 2015 roku będą miały 3 lata. Zgodnie 

z prognozami w 2015 roku w rekrutacji do przedszkoli weźmie udział ok. 1600 

trzylatków oraz ok. 1750 czterolatków. Potrzeby związane z zaspokojeniem dostępu 



  

 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

46 | S t r o n a  

 

do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3- i 4 -letnich implikują konieczność powstania 

nowych oddziałów przedszkolnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieci kontynuujące edukację przedszkolną 

w dotychczasowym  przedszkolu nie brały udziału w rekrutacji na 2014/15 rok. 

Rodzice tych dzieci składali jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego. Ostatecznie zostało złożonych 2730 deklaracji kontynuacji 

wychowania przedszkolnego. Ta grupa dzieci ma zagwarantowane miejsce  

w przedszkolu w wyniku kontynuacji.  

Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach przeprowadzone zostało 

postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO.  

Z raportów zakończonego postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca 

wynika, że: 

1. Ostatecznie do rekrutacji udostępniono 1547 miejsc w oddziałach 

przedszkolnych ogólnodostępnych.  

2. W postępowaniu rekrutacyjnym wzięło udział 2020 zatwierdzonych 

wniosków.  

3. W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjętych zostało 1540 dzieci.  

4. W wyniku postępowania rekrutacyjnego nie zostało przyjętych 480 dzieci  

w wieku 3-4 lat.  

5. Wśród przedszkoli publicznych, w których zabrakło miejsc dla dzieci 

wytypowano 6 przedszkoli w których istnieją warunki techniczne do 

rozbudowy (przedszkola nr 30, 36, 39, 42, 44, 49). W wytypowanych 

przedszkolach zabrakło miejsc dla 101 dzieci 3-4 letnich: w Przedszkolu nr 30 

– 18 dzieci, w Przedszkolu nr 36 - 16 dzieci, w Przedszkolu nr 39 - 11 dzieci,  

w Przedszkolu nr 42 - 14 dzieci, w Przedszkolu nr 44 - 19 dzieci, w Przedszkolu 

nr 49 - 23 dzieci. W przypadku przedszkoli nie ma obwodowości tak jak  

w przypadku szkół. Rodzic może wnioskować o przyjęcie do dowolnie 

wybranego przedszkola. 

Istotne jest również zapewnienie w przedszkolach dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, zwłaszcza tych które planują zwiększyć liczbę miejsc 

wychowania przedszkolnego. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci powinno 

być umożliwione m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć 
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specjalistycznych, edukacyjnych, rozwijających kompetencje społeczno-

emocjonalne, językowe i matematyczne oraz gimnastyki korekcyjnej w placówkach 

wychowania przedszkolnego. W Bielsku-Białej ważne jest zapewnienie lepszego 

dostępu zajęć logopedycznych. 

W Gminie Kozy funkcjonuje jedno przedszkole publiczne, którego organizacja 

obejmuje 6 oddziałów 3- i 4-latków oraz 2 oddziały 5-latków umieszczone  

na zasadzie umowy użyczenia w SP Nr 1 w Kozach. Ponadto w 2 szkołach 

podstawowych funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych prowadzących 

obowiązkowe wychowanie przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich. Przedszkole 

zlokalizowane jest w budynku, którego właścicielem jest Gmina Kozy. Warunki 

lokalowe przedszkola publicznego pozwalają na organizację tylko 6 oddziałów co 

umożliwia zapewnienie miejsc dla 150 dzieci. Aby przyjąć do przedszkola 

publicznego w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 jak najwięcej dzieci  

3- i 4-letnich zorganizowano miejsce dla 2 oddziałów tj. dla 50 dzieci 5-letnich  

z przedszkola publicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach.  Konieczność 

otwarcia nowego przedszkola w danej lokalizacji determinują przede wszystkim dane 

demograficzne, które na najbliższe lata przedstawiają się następująco:  

2013/2014 liczba 3-, 4- i 5-latków: 459, w tym 3-, 4-latków:  316, 

2014/2015 liczba 3-, 4- i 5-latków: 453, w tym 3-, 4-latków:  302 

2015/2016 liczba 3-, 4- i 5-latków: 458, w tym 3-, 4-latków:  293 

2016/2017 liczba 3-, 4- i 5-latków: 426, w tym 3-, 4-latków:  289 

Mimo licznych nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje  

w przedszkolu publicznym w ubiegłych latach oraz zorganizowanie obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego dla 5-latków w oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych konieczne jest wybudowanie nowego przedszkola 

publicznego w celu zapewnienia miejsc dla dzieci z Gminy Kozy w związku  

z realizacją postanowień ustawy o systemie oświaty obligujących jednostki 

samorządu terytorialnego do zapewnienia miejsc w przedszkolach wszystkim 

dzieciom w wieku 3 do 5 lat do 2017 roku. Gmina Kozy obecnie nie dysponuje 

budynkami, które mogłyby służyć jako baza dla placówek wychowania 

przedszkolnego. Z uwagi na sprecyzowane wymogi określone  w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie konieczne jest indywidualne 

podejście do każdej nieruchomości. Nie ma również możliwości adaptacji 

pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkoli, gdyż każda wolna powierzchnia 

szkolna wykorzystywana jest na sale dydaktyczne dla uczniów szkół w związku  

z Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 

czerwca 2013 r., która obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnie. Ta sama 

ustawa gwarantuje również miejsca w przedszkolach dla dzieci 4-letnich od roku 

2015 oraz dzieci 3-letnich od roku 2017r. Konieczna jest zatem budowa nowego 

budynku przedszkolnego w celu spełnienia wymagań ustawy i zagwarantowania 

miejsca wszystkim chętnym spełniającym kryteria. 

W powiecie cieszyńskim: Gmina Brenna na chwilę obecną nie dysponuje 

budynkami, które mogłyby być zaadaptowane na placówki wychowania 

przedszkolnego. Nie ma również możliwości adaptacji pomieszczeń szkolnych na 

potrzeby przedszkoli ponieważ w istniejących Szkołach już funkcjonują oddziały 

przedszkolne. Konieczna jest zatem rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola 

Publicznego w Górkach Małych i tym samym zagwarantowanie miejsc potencjalnie 

zainteresowanym osobą. 

Gmina Cieszyn zakłada realizację zadań miękkich tj. przygotowanie dzieci do nauki 

języka obcego w przedszkolach. Wśród priorytetowych kierunków rozwoju miasta 

Cieszyna znajduje się rozwój kapitału społecznego. W przyszłości znajomość języka 

obcego wśród młodych ludzi przyczyni się do rozwoju umiejętności życia  

w warunkach globalizacji i konkurencyjnego rynku pracy. W Gminie Hażlach 

przedszkole w Pogwizdowie obecnie liczy 6 oddziałów przedszkolnych z tym że 3 są 

poza budynkiem przedszkola w salach udostępnionych przez Szkołę Podstawowa  

i Gimnazjum. Niestety te oddziały z uwagi na braki lokalowe szkół będą musiały ulec 

likwidacji, dlatego niezbędnym jest rozbudowa przedszkola aby dzieci w wieku 

przedszkolnym mogły korzystać z wychowania przedszkolnego w nowopowstałych 

pomieszczeniach rozbudowanego przedszkola w  Pogwizdowie. 

Gmina Zebrzydowice obecnie nie dysponuje wolnymi budynkami, które mogłyby 

służyć jako baza dla placówek wychowania przedszkolnego. Z uwagi  

na sprecyzowane wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
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budynki i ich usytuowanie konieczne jest indywidualne podejście do każdej 

nieruchomości. Nie ma również możliwości adaptacji pomieszczeń w budynkach 

szkolnych na potrzeby przedszkoli, gdyż każda wolna powierzchnia szkolna 

wykorzystywane jest na sale dydaktyczne ze w związku z Ustawą o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r., która 

obejmie obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnie. Ta sama ustawa gwarantuje również 

miejsca w przedszkolach dla dzieci 4-letnich od roku 2015 oraz dzieci 3-letnich od 

roku 2017r. Konieczna jest zatem rozbudowa istniejących budynków przedszkolnych, 

aby móc spełnić wymagania ustawy i zagwarantować miejsca wszystkim chętnym 

spełniającym kryteria. 

Gmina Ustroń nie ma możliwości adaptacji pomieszczeń szkolnych (za wyjątkiem  

SP 5) na potrzeby przedszkoli, gdyż każda wolna powierzchnia szkolna 

wykorzystywana jest na sale dydaktyczne ze względu na Ustawę o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.,  

która obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnie. Ta sama ustawa gwarantuje 

również miejsca w przedszkolach dla dzieci 4-letnich od roku 2015 oraz dzieci  

3-letnich od roku 2017r. Konieczna jest zatem rozbudowa istniejących budynków 

przedszkolnych, aby móc spełnić wymagania ustawy i zagwarantować miejsca 

wszystkim chętnym spełniającym kryteria. 

W powiecie żywieckim Przedszkole nr 1 w Żywcu-Zabłociu jest jedyną placówką 

integracyjną w mieście. Obecny stan techniczny przedszkola jest drastyczny  

i wymaga natychmiastowego zamknięcia. Budynek obecnego przedszkola,  

ani jakiegokolwiek innego z terenu  miasta Żywca nie jest także dostosowany do 

potrzeb dzieci niepełnosprawnych (schody, układ funkcjonalny). Tak więc, żadna 

inna placówka szkolna, czy też przedszkolna z terenu miasta Żywca nie jest 

przystosowana do przyjęcia tylu dzieci niepełnosprawnych. W rejonie Zabłocia 

istnieje duże zapotrzebowanie na dostęp do edukacji przedszkolnej. W rejonie 

przedszkola nr 1 istnieje jeszcze tylko jedno przedszkole (nr 10), które nie byłoby  

w stanie przyjąć wszystkich dzieci z poprzedniej placówki. Pozostałe przedszkola 

znajdują się już tylko w odległych rejonach miasta Żywca.  
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Ponadto, żadna placówka szkolna z terenu Żywca-Zabłocia nie jest przeznaczona 

do likwidacji. Tak więc nie ma fizycznej możliwości adaptacji na potrzeby placówki 

przedszkolnej placówki szkolnej na wskazanym powyżej terenie. 

Tak więc po przeprowadzeniu analizy finansowej kosztów remontu obiektu  

i dostosowanie do obecnie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz 

wszystkich zaleceń i decyzji odpowiednich organów nadzoru powyższa 

modernizacja okazała się nieopłacalna. 

   Gmina Radziechowy-Wieprz obecnie nie dysponuje budynkami, które mogłyby 

służyć jako baza dla placówek wychowania przedszkolnego. Z uwagi  

na sprecyzowane wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie konieczne jest indywidualne podejście do każdej 

nieruchomości. Nie ma również możliwości adaptacji pomieszczeń szkolnych  

na potrzeby przedszkoli, gdyż każda wolna powierzchnia szkolna wykorzystywane jest 

na sale dydaktyczne ze względu na Ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r., która obejmuje obowiązkiem 

szkolnym dzieci 6-letnie. Ta sama ustawa gwarantuje również miejsca  

w przedszkolach dla dzieci 4-letnich od roku 2015 oraz dzieci 3-letnich od roku 2017r. 

Konieczna jest zatem rozbudowa istniejących budynków przedszkolnych, aby móc 

spełnić wymagania ustawy i zagwarantować miejsca wszystkim chętnym 

spełniającym kryteria. 

W Gminie Węgierska Górka należy wyposażyć i zmodernizować obiekty wychowania 

przedszkolnego Zmodernizowane obiekty tworzyć będą sieć nowoczesnych 

przedszkoli publicznych oferujący wysoki standard nauczania w warunkach 

przystosowanych do potrzeb dzieci.  

W  Kamesznicy – Górnej (gmina Milówka) przewiduje utworzenie punktu 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w miejsce istniejącego oddziału 

przedszkolnego, który swoim zakresem obejmuje tylko zerówkę. W wyniku realizacji 

zadania edukacją przedszkolną zostaną objęte dzieci w wieku od 3 do 5 lat,  

co umożliwi niektórym rodzicom (głównie matkom) podjecie pracy zawodowej bądź 

poniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, co w chwili obecnej jest niemożliwe  
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z uwagi na opiekę nad dziećmi. W ramach projektu zostanie zaadaptowane kilka 

pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby organizacji sal przedszkolnych wraz  

z niezbędnym wyposażeniem. Na przedmiotowym terenie nie ma innego miejsca – 

ośrodka które można byłoby zaadoptować na utworzenie punktu przedszkolnego. 

Budynek szkoły, z uwagi na wystarczająco dużą powierzchnię użytkową idealnie 

nadaje się do utworzenia takiego punktu. Ponadto nakłady na adaptację części 

budynku na punkt przedszkolny będą nieporównywalnie mniejsze od utworzenia 

(budowy) całkowicie nowego obiektu. 

E d u k a c j a  s z k o l n a  

Na terenie subregionu południowego w roku szkolnym 2013-2014 funkcjonowało 

łącznie 225 szkół podstawowych, 142 szkoły gimnazjalne oraz 187 szkół 

ponadgimnazjalnych i policealnych, co stanowiło około 16% ogółu szkół  

w województwie śląskim. 

Tabela 13. Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne 

w subregionie południowym. 

Szkoły Miasto 

Bielsko-Biała 

Powiat bielski Powiat 

cieszyński 

Powiat 

żywiecki 

Szkoły podstawowe 38 46 65 76 

Szkoły gimnazjalne 33 31 32 46 

Szkoły 

ponadgimnazjalne 
84 13 49 41 

Źródło: Dane GUS – Bank Danych Lokalnych. 

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 34,7% wydatków budżetu powiatu 

żywieckiego, 17,7% wydatków budżetu powiatu bielskiego, 31,5% wydatków budżetu 

powiatu cieszyńskiego oraz 36,5% wydatków budżetu Miasta Bielsko-Biała. 

W 2014 r. do egzaminu maturalnego przystąpiło 5 369 uczniów (zarówno licea 

ogólnokształcące jak i ponadgimnazjalne szkoły zawodowe), 71 % z nich zdało 

egzamin dojrzałości.  
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E d u k a c j a  z a w o d o w a  

Teoretyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych. Wymagają 

one modernizacji z uwagi na ich zużycie oraz postęp technologiczny. W najbliższych 

latach konieczne jest doposażenie szkół w pracownie komputerowe, zakup 

programów np. do projektowania, grafiki, zakup nowoczesnych pomocy  

do pracowni zajęć w zawodach: informatyk, elektronik, elektryk, mechatronik 

(pracownia pneumatyki). Konieczna jest wymiana wyposażenia w pracowniach 

gastronomicznych oraz samochodowych. Zakup nowoczesnych urządzeń 

pomiarowych i elementów budowy pojazdów np.: silniki, skrzynie biegów, systemy 

elektroniki samochodowej. 

Pracownie gastronomiczne wymagają doinwestowania i wymiany wyposażenia 

zarówno środków trwałych, jak i dużego oraz drobnego sprzęt gastronomicznego,  

który nie spełnia współczesnych standardów wyposażenia gastronomicznego.  

Sale wymagają dostosowania do nowej podstawy programowej. 

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest na terenie subregionu południowego 

w następujących lokalizacjach: 

 Bielsku-Białej (w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Zespole 

Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Ogrodniczych, Zespole Szkół  

im. K.I. Gałczyńskiego). W Zespole Szkół im. J. Tuwima i Bielskiej Szkole 

Rzemiosł praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawców. 

Uczniowie pozostałych szkół odbywają zajęcia praktyczne w Bielskim 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego; 

 Czechowicach – Dziedzicach (Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, 

Zespół Szkół Specjalnych nr 4, Zespół Szkół „SILESIA”); 

 Cieszynie (Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych, Zespół Szkół 

Technicznych i Zespół Szkół Gastronomiczno-Handlowych, Zespół Placówek 

Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, Zespół Szkół Budowlanych, 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących); 

 powiecie żywieckim (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu;  

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa 
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Piłsudskiego w Żywcu; Zespół Szkół Agrotechnicznych i 

Ogólnokształcących  - Centrum Kształcenia  Praktycznego; Zespół Szkół 

Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, Zespół Szkół 

Zawodowych i Ogólnokształcących imienia prof. Jerzego Buzka w 

Węgierskiej Górce, Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu, Zespół Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych im. M. C. Skłodowskiej w Milówce, 

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żywcu. 

W najbliższym czasie pracownie zajęć praktycznych w Bielsku-Białej muszą być 

dostosowane do standardów opisanych w „Podstawie programowej kształcenia  

w zawodach” w następujących kwalifikacjach: prowadzenie prac renowatorskich 

elementów architektury, użytkowanie obrabiarek skrawających,  montaż  

i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, wykonywanie zabiegów 

kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, organizacja żywienia i usług gastronomicznych, 

montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. 

W powiecie bielskim, pracownie do nauki zawodu są wyposażone w sprzęt 

audiowizualny oraz komputerowy. Jednakże jest to sprzęt przestarzały, który wymaga 

wymiany. Komputery posiadają zainstalowany system operacyjny Windows XP  

oraz Pakiet Biurowy MS Office 2003. System ten nie jest już wspierany przez firmę 

Microsoft oraz nie daje on możliwości uruchamiania większości nowych programów. 

Posiadany sprzęt komputerowy w większości nie pozwala na korzystanie  

z oprogramowania graficznego (Corel, Photoshop, AutoCad) – dla zawodów: 

technik organizacji reklamy i technik budownictwa. Realizacja podstawy 

programowej dla zawodu technik informatyk wymaga prowadzenia zajęć z montażu 

i demontażu komputerów nie starszych niż 3 lata. W przypadku pracowni elektrycznej 

i elektrotechnicznej, posiadane przez szkołę pomoce dydaktyczne zostały 

wyprodukowane w latach od 1965 do 1986. W związku z możliwościami, jakie 

proponuje obecny rynek sprzętu multimedialnego, konieczne jest doposażenie 

pracowni językowych w nowoczesny sprzęt multimedialny np. tablice interaktywne.   
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W powiecie cieszyńskim konieczne jest doposażenie szkół w nowe komputery  

oraz oprogramowania np. Fidelio, Corel do projektowania i obróbki graficznej, zakup 

nowoczesnych pomocy, różnego rodzaju urządzeń obsługujących sprzęt sieciowy 

(serwer, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej, switche, patchpanele  

i zestawy narzędzi monterskich) do pracowni zajęć w zawodach: informatyk, 

teleinformatyk, elektronik, elektryk, mechatroniki. 

W powiecie żywieckim koniecznym jest modernizacja pracowni (z 

uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) wraz z ich doposażeniem w 

specjalistyczne sprzęty (odpowiednio wyposażone laboratoria i pracownie), 

niezbędne do nabycia umiejętności zawodowych, celem stworzenia optymalnych 

warunków zapewniających pełną realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych 

we wszystkich typach szkół zawodowych wchodzących w skład placówek 

oświatowych powiatu. 

W powiecie żywieckim koniecznym jest  doposażenie pracowni dydaktycznych  

w specjalistyczne sprzęty (odpowiednio wyposażone laboratoria i pracownie), 

niezbędne do nabycia umiejętności zawodowych, celem stworzenia optymalnych 

warunków zapewniających pełną realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych 

we wszystkich typach szkół wchodzących w skład placówek oświatowych powiatu. 

Analizując rynek pracy (ranking zawodów deficytowych), szczególnie ważna jest 

interwencja w szkolnictwo zawodowe. Dane Powiatowych Urzędów Pracy wskazują, 

iż do najbardziej deficytowych zawodów należą m.in.: 

 miasto Bielsko-Biała: konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, 

sprzedawca w branży mięsnej, sortowacz surowców wtórnych, elektryk, 

sprzedawca w branży spożywczej, pracownik działu logistyki, drwal, 

doradca ds. kredytów, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, 

brukarz, spawacz metodą MIG; 

 powiat bielski: sprzedawca w branży mięsnej, technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie, operator ładowarki, operator 

urządzeń przetwórstwa surowców gumowych, kierownik do spraw kontroli 
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jakości, monter aparatury rozdzielczej, operator sprzętu ciężkiego, spawacz 

metodą MAG; 

 powiat cieszyński: sortowacz surowców wtórnych, doradca klienta, 

bibliotekarz, spawacz metodą MAG, mechanik samochodów ciężarowych; 

 powiat żywiecki: spawacz metodą MAG, asystent nauczyciela przedszkola, 

dozorca, pracownik ochrony fizycznej I stopnia, opiekun osoby starszej, 

monter konstrukcji stalowych, tartacznik, pracownik biura podróży, 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz galanterii drzewnej, 

konserwator budynków.  

Mając na względzie potrzeby lokalnego rynku pracy, niezbędne jest również 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, kursy) osób dorosłych  

(w szczególności osób starszych powyżej 50-tego roku życia oraz osób o niskich 

kwalifikacjach). 

Specyfika gospodarcza subregionu południowego związana z turystyką, 

gastronomią, hotelarstwem powoduje, iż niezbędny jest wzrost kwalifikacji  

i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych (ICT) oraz języków obcych. 

Z d r o w i e  i  p o m o c  s p o ł e c z n a  

W subregionie południowym na koniec 2013 r. funkcjonowało łącznie 425 

placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (6 przychodni na 10 tys. ludności),  

w tym 31 publicznych oraz 394 niepublicznych. Na jedno łóżko w szpitalach 

ogólnych przypadało 165 osób. Łącznie w szpitalach ogólnych znajdowało się 4 015 

łóżek. 

Porady podstawowej opieki zdrowotnej udzielone w 2013 r. na jednego 

mieszkańca: 

 subregion południowy – 4,19; 

 województwo śląskie – 4,18; 

 miasto Bielsko-Biała – 4,51; 

 powiat bielski – 4,09; 

 powiat cieszyński – 4,25; 
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 powiat żywiecki – 3,61. 

 

Do najważniejszych szpitali subregionu południowego województwa śląskiego 

zaliczyć należy: 

 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – jest obecnie największym i najbardziej 

nowoczesnym szpitalem w południowym regionie Polski. Posiada  

on w swojej strukturze: 

˗ 18 oddziałów szpitalnych, 

˗ stację dializ posiadającą 18 stanowisk dializacyjnych, 

˗ blok operacyjny stanowiący zaplecze dla bazy łóżkowej szpitala; blok 

wyposażony jest w nawiew laminarny i klimatyzację oraz składa się z 6 sal 

operacyjnych spełniających nowoczesne standardy wyposażenia, 

˗ oddział ginekologiczno-położniczy, 

˗ nowoczesny oddział ratunkowy, 

˗ 24 poradnie specjalistyczne. 

 Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II 

w Bielsku-Białej, 

 Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej (wykonywanie świadczeń zdrowotnych 

w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej dla dzieci), 

 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, 

 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – jest ośrodkiem 

o wieloletniej tradycji i ogromnym doświadczeniu w zakresie wykrywania 

i leczenia chorób płuc; dzięki swym pionierskim osiągnięciom w zakresie 

chirurgicznego leczenia nowotworów klatki piersiowej, szpital stał się 

jednym z wiodących ośrodków torakochirurgicznych w Polsce, 

 Szpital Kolejowy w Wilkowicach Bystrej (wykonywanie usług medycznych 

w zakresie 6 specjalizacji: neurologii i neurochirurgii, chorób wewnętrznych, 

kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, opieki nad seniorami i osobami 

przewlekle chorymi i rehabilitacji), 

 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, 

 Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu. 



  

 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

57 | S t r o n a  

 

Przeciętna długość trwania życia mieszkańców subregionu południowego 

województwa śląskiego dla mężczyzn wynosi 73 lata, a kobiet 80 lat. Najczęstszymi 

przyczynami zgonów w województwie śląskim, a tym samym na terenie subregionu 

południowego są choroby układu krążenia (44,2%) oraz nowotwory (26,3%). Polska 

jest krajem o średniej zapadalności i wysokiej umieralności na nowotwory. Na tym tle 

sytuacja w województwie śląskim wygląda niekorzystnie. Od 2003 r. rośnie tu liczba 

przypadków nowotworów złośliwych. Zgony wskutek chorób nowotworowych 

w populacji województwa śląskiego odnotowywane są z częstością podobną,  

jak dla pozostałej części kraju. 

Z uwagi na powyższe, niezbędne są inwestycje w zakresie unowocześniania 

oddziałów onkologicznych oraz oddziałów chorób serca. Najważniejsze cele to 

zabezpieczenie potrzeb subregionu, zabezpieczenie kadr medycznych 

o odpowiednich kwalifikacjach, podnoszenie jakości usług oraz zwiększenie 

efektywności placówek medycznych. 

Specjalizacje wymagające dalszego rozwoju, to przede wszystkim: 

 onkologia, 

 chirurgia onkologiczna, 

 chirurgia, 

 chirurgia naczyniowa, 

 rehabilitacja kardiologiczna, 

 rehabilitacja neurologiczna. 

P o m o c  s p o ł e c z n a  

W 2013 r. ze środowiskowej pomocy społecznej skorzystało łącznie 13 403 

gospodarstw domowych, w których zamieszkiwało 36 086 osób, co stanowi około  

5,4 % ludności subregionu ogółem. 15 404 rodzin otrzymało zasiłki rodzinne  

dotyczące 30 999 dzieci. 
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Tabela 14. Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w 2013 r. 

Kwota świadczeń rodzinnych 102 491 000 zł 

Kwota zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami) 60 276 000 zł 

Kwota zasiłków pielęgnacyjnych 23 585 000 zł 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

Tabela 15. Świadczenia pomocy społecznej w 2013 r. w  podziale  

na poszczególne gminy. 

Jednostka 
samorządu 

terytorialnego 

Gospodarstwa 
domowe 

korzystające ze 
środowiskowej 

pomocy społecznej 

Osoby 
w gospodarstwach 

domowych 
korzystających  

ze środowiskowej 
pomocy społecznej 

Udział osób 
w gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem 

Miasto 
Bielsko-Biała 

2581 6075 3,5% 

Powiat bielski 

Bestwina 184 534 4,8% 

Buczkowice 179 472 4,3% 

Czechowice-
Dziedzice 

804 2 035 4,6% 

Jasienica 296 829 3,6% 

Jaworze 126 303 4,4% 

Kozy 292 724 5,8% 

Porąbka 336 810 5,3% 

Szczyrk 160 392 6,8% 

Wilamowice 295 816 4,9% 

Wilkowice 226 597 4,5% 

Powiat cieszyński 

Brenna 320 969 8,9% 

Cieszyn 843 1 833 5,1% 

Chybie 186 532 5,6% 

Dębowiec 118 409 7,2% 

Goleszów 199 463 3,6% 

Hażlach 131 345 3,3% 

Istebna 333 1 294 10,9% 

http://www.stat.gov.pl/
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Skoczów 527 1 428 5,3% 

Strumień 333 873 6,8% 

Ustroń 266 709 4,4% 

Wisła 354 848 7,5% 

Zebrzydowice 269 719 5,5% 

Powiat żywiecki 

Czernichów 143 402 6,0% 

Gilowice 135 433 7,1% 

Jeleśnia 397 1 198 8,9% 

Koszarawa 68 214 8,8% 

Lipowa 202 653 6,3% 

Łękawica 193 529 11,9% 

Łodygowice 145 350 2,5% 

Milówka 360 1 067 10,6% 

Radziechowy 
– Wieprz 

252 873 6,7% 

Rajcza 342 1 105 12,2% 

Ślemień 71 209 5,9% 

Świnna 188 647 8,0% 

Ujsoły 199 608 13,0% 

Węgierska 
Górka 

552 1 639 10,8% 

Żywiec 798 2 151 6,7% 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Analiza powyższych danych wskazuje, iż najwyższy odsetek rodzin ubogich 

w relacji do mieszkańców danej gminy znajduje się w powiecie żywieckim  

oraz cieszyńskim, tj. w gminach: Rajcza, Węgierska Górka, Łękawica, Ujsoły  

oraz Brenna. Biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, największa liczba osób 

korzystająca z pomocy społecznej (powyżej 1 tys.) znajduje się w Bielsku-Białej, 

Czechowicach-Dziedzicach, Cieszynie, Węgierskiej Górce, Żywcu, Skoczowie, 

Istebnej, Brennej, Jeleśni oraz Rajczy. 

W dłuższej perspektywie czasowej, brak zatrudnienia prowadzi do wykluczenia 

społecznego, które utożsamiane jest przede wszystkim z ubóstwem i biedą. Osoby  

i rodziny, w których występuje problem długotrwałego bezrobocia, uzależniają się  

http://www.stat.gov.pl/


  

 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

60 | S t r o n a  

 

od korzystania z pomocy społecznej, a w konsekwencji tracą umiejętności radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach, przyjmują postawę bierności i coraz bardziej oddalają 

się od rynku pracy. 

Jedną z głównych przyczyn ubóstwa w subregionie południowym jest: 

bezrobocie, niepełnosprawność, występowanie rodzin dysfunkcyjnych  

i problemowych (rodziny niepełne, wielodzietne, rodziny objęte problemami 

patologicznymi), niedobory społeczne usamodzielnianych wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, problemy alkoholowe, problemy życia rodzinnego  

w rodzinach niepełnych, długotrwała lub ciężka choroba. 

Wyrazem postępującego procesu dezorganizacji podstawowej grupy społecznej 

jaką jest rodzina, jest wzrost liczby środowisk, które można nazwać dysfunkcyjnymi,  

do powstania których doprowadza brak realizacji funkcji, które są określone  

i oczekiwane przez społeczeństwo. Innym rodzajem tej grupy, jest rodzina dotknięta 

problemem społecznym, np. bezrobociem, uzależnieniem. W rzeczywistości 

społecznej mamy jeszcze do czynienia z kolejnym typem rodziny, a mianowicie 

rodziny patologiczne. Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem 

wychowawczym w życiu dziecka. Składa się na nie: struktura rodziny, atmosfera 

wychowawcza w domu, poziom wykształcenia rodziców, sytuacja materialna  

i zdrowotna. Bezradność wynikająca z zaburzenia równowagi systemu rodzinnego 

przejawiającego się trudnościami we własnym wypełnianiu ról społecznych  

przez poszczególnych członków rodziny często jest przyczyną złego funkcjonowania 

rodziny. Objawia się to poprzez problemy w wypełnianiu ról rodzicielskich i problemy 

wychowawcze związane z prezentowaniem przez dzieci agresywnych zachowań, 

łamaniem obyczajów i norm społecznych. Wszelka pomoc w takim wypadku 

powinna zmierzać do udzielania rodzinie wsparcia w odbudowie prawidłowych 

relacji i umacniania prawidłowych postaw rodzicielskich. Warunkiem powodzenia 

jest możliwie jak najwcześniejsze udzielenie pomocy oraz stosowanie działań 

profilaktyczno-ochronnych. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 

związane jest z zadaniami wychowawczymi, takimi jak: wychowanie społeczne, 

estetyczne i rekreacyjne. Społeczny charakter czasu wolnego mają wytwory pracy 

człowieka, korzystającego z wytworów pracy innych ludzi. Dlatego wychowanie 

społeczne powinno utrwalać więzi z najbliższym środowiskiem, sprzyjając 
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kształtowaniu się form zachowania, zainteresowań, postaw opartych na wzorach  

z najbliższego otoczenia.  

Do najważniejszych grup społecznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

zaliczyć można: 

- bezrobotnych do 25 roku życia, 

- bezrobotne kobiety, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

- osoby bez kwalifikacji zawodowych, 

- osoby bez doświadczenia zawodowego, 

- osoby samotnie wychowujące dziecko, 

- osoby niepełnosprawne, 

- osoby ciężko chore, 

- rodziny objęte problemami patologicznymi. 

R e w i t a l i z a c j a  

Obszary wymagające rewitalizacji społeczno-gospodarczej, zgodnie z zapisami 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, charakteryzują się m.in. następującymi 

tendencjami i cechami: 

 spadek liczby ludności, 

 słaba dynamika miejsc pracy, 

 niska przedsiębiorczość, 

 bezrobocie, 

 bierność zawodowa, 

 ubóstwo, 

 wykluczenie społeczne, 

 specyficzne trendy demograficzne np. starzenie się społeczności lokalnej, 

rozpad więzi rodzinnych, 

 stagnacja na rynku nieruchomości – postrzeganie obszaru jako 

nieatrakcyjnego, 

 wysoki  poziom przestępczości, 

 niska aktywność organizacji pozarządowych, 

 niska aktywność mieszkańców mierzona udziałem w wyborach, 
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 problem uzależnienia społeczności od alkoholu, narkotyków, 

 przemoc domowa, 

 znaczący odsetek mniejszości narodowych (napięcia między ludnością 

napływową a miejscową), 

 słabe wykształcenie mieszkańców, 

 zdegradowany stan budynków mieszkalnych. 

Rewitalizację należy zatem postrzegać jako proces kompleksowy, obejmujący 

rewitalizację społeczną, gospodarczą, fizyczną, kulturalną i środowiskową. 

Miasto Bielsko-Biała – działania rewitalizacyjne mają już w Bielsku-Białej swoją 

historię. Miasto należy do prekursorów programowania rewitalizacji – było jednym 

z pierwszych w Polsce, które po restytucji samorządności w 1989 r. podjęło wysiłek 

zaplanowania i wdrożenia zintegrowanych działań, mających na celu rewitalizację 

zdegradowanych, a niezmiernie cennych przestrzeni bielskiej Starówki. Przyjęta 

w dniu 18 czerwca 1998 r. przez Radę Miejską w Bielsku Białej Strategia Rewitalizacji 

Bielskiej Starówki [Uchwała LXIII/848/98] była – obok podobnych planów 

w Dzierżoniowie, Szczecinie, Sopocie i Bytomiu – pierwszym długofalowo 

zaplanowanym procesem regeneracji miejskiego środowiska, kształtowanym przez 

lokalne, municypalne władze z udziałem partnerów. Pierwszym zrealizowanym 

przedsięwzięciem była reorganizacja przestrzenna i zagospodarowanie 

placu św. Mikołaja. Po pierwszym etapie realizacji i zebraniu wielu cennych 

doświadczeń w rewitalizacji, Strategia zastąpiona została Programem Rewitalizacji, 

którego opracowanie i przyjęcie 6 lipca 2004 r. związane było również 

z oczekiwanym finansowym wsparciem dla renowacji pochodzącym ze środków 

pomocowych Unii Europejskiej. 

Obszar wymagający rewitalizacji: 

I Strefa – to strefa szczególna w strukturze społeczno-przestrzennej miasta, obejmuje 

bowiem śródmieście Bielska i Białej, zatem centrum połączonego miasta, wraz z jego 

historyczną otuliną zabytkowej zabudowy. Trzeba zauważyć, że jest to również 

przestrzeń lokalizacji zakładów przemysłowych, przez co nie wykorzystuje właściwie 

unikalnego, centralnego położenia w mieście, a przez to aglomeracji Bielska–Białej. 

Strefę tą charakteryzuje różnorodność i przeciwstawność uwarunkowań, które z 
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jednej strony grożą pogłębieniem marginalizacji i społeczno-gospodarczym 

kryzysem, z drugiej mogą stymulować rozwój miasta – o ile zostaną właściwie 

wykorzystane. Gęsta tkanka centralnej części miasta, jest przecięta trasą drogową, o 

szerokości 2 x 2 pasy ruchu (ul. 3-go maja), która skutecznie oddziela  

od siebie oba te śródmieścia. Walory kulturowe i komercyjne, zdeponowane  

w I strefie, w tym również utrzymująca się a nawet rosnąca kumulacja instytucji 

kultury, oświaty, administracji i podmiotów gospodarczych stwarza 

niekwestionowane, choć wymagające odpowiedniego wsparcia środkami 

publicznymi, szanse rozwoju. W strefie I położone jest osiedle dotknięte najgłębiej 

zjawiskiem kryzysu – skumulowanym oddziaływaniom i nakładaniu się różnorodnych 

negatywnych cech i zjawisk określanych jako degradacja (regres):  Śródmieście-

Bielsko.  

Biorąc pod uwagę: 

 sparametryzowany stopień degradacji, 

 utrwalające się rozwarstwianie społeczne, 

 negatywne nasilające się trendy demograficzne, 

 zaawansowanie i rezultaty dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, 

 współwystępowanie szans rozwojowych i zagrożeń, związanych 

z marginalizacją przestrzeni i społeczności lokalnej, 

 ponadlokalne znaczenie dla aglomeracji miasta i subregionu 

południowego, 

 kulturowe wartości i znaczenie dla tożsamości miasta, 

w strefie I Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich (PROM), należy za priorytet 

uznać rewitalizację Osiedla Śródmieście – Bielsko. Powierzchnia I Strefy PROM: 187 ha, 

zaludnienie 20 100 (2011).  

II Strefa – to strefa obejmująca fragment struktury społeczno-przestrzennej miasta, 

w którym występują z nasileniem zjawiska degradacji specyficzne  

dla powojennych osiedli mieszkaniowych albo dla poprzemysłowych nieużytków, 

występujących samoistnie lub w powiązaniu z wielorodzinną zabudową. W strefie tej 

istnieją (lub nasilają się) problemy typowe dla monofunkcyjnej zabudowy 

mieszkaniowej (sypialnie miejskie), które wymagają interwencji, o różnym charakterze 

(integracja społeczna, modernizacja zasobu mieszkaniowego, walka z patologiami 
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społecznymi, przekształcenie przestrzeni publicznych i wprowadzenie nowych 

elementów o terapeutycznym/korygującym znaczeniu: np. placów zabaw, boisk, 

likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych, wyrównywaniem szans grup 

zmarginalizowanych, przyciąganie przedsiębiorców i tworzenie miejsc pracy). 

W strefie tej występują również zjawiska wynikające z uciążliwej działalności 

gospodarczej albo zagrożeń (dysfunkcji), które niesie długotrwałe nieużytkowanie 

obiektów/terenów poprzemysłowych (stąd ważnym elementem rewitalizacji 

powinno być wywołanie transformacji terenów przemysłowych – adaptacja 

budynków/terenów dla wytwórczości lub usług).  

Powierzchnia II Strefy PROM:  217,82 ha, zaludnienie ok. 13 870 (2011).  

W maju 2015 r. zostały wznowione prace nad zakończeniem (rozpoczętej w 2013 r.) 

„Aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku- Białej na lata  

2014-2020”, które mają na celu dostosowanie programu do nowych wymagań, jakie 

stawia przed programami rewitalizacji nowy okres finansowy Unii Europejskiej. Z uwagi 

na nowe uwarunkowania wprowadzono ograniczenie dot. obszaru rewitalizacji, 

które wynika z wymogu ustalonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014-2020”. Ograniczenie to jest następujące: obszar rewitalizacji nie może być 

większy niż 20% powierzchni miasta (w jego granicach administracyjnych), a ludność 

tego obszaru nie może przekroczyć 30% populacji miasta. Oba parametry 

wynikające z „Podsumowania prac przeprowadzonych w 2013 r. nad projektem 

aktualizacji PROM” w Bielsku-Białej były wyższe, przez co ustalona wcześniej 

delimitacja Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata  

2014-2020 została ograniczona w taki sposób, aby oba parametry zostały spełnione. 

Tabela 16. Dwie strefy PROM, wielkość i zaludnienie w odniesieniu do całego miasta 

Bielska-Białej. 

Strefa PROM Powierzchnia 

w ha 

% BB Ludność % BB 

I 187,00 1,4 20 100 11,59 

II 217,82 1,66 13 870 17,3 

RAZEM: 404,82 3,06 33 970 28,89 

Źródło: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Bielska-Białej 2014-2020, 

wersja robocza, Bielsko-Biała, lipiec 2015 r.  
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Tabela 17. Diagnoza działań rewitalizacyjnych na terenie miasta Bielska-Białej. 

Dotychczasowe nakłady gminy  

na rewitalizację  

Główne potrzeby  

w zakresie rewitalizacji – cel na jaki zostaną 

zagospodarowane poszczególne obiekty itd. 

Program Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich w Bielsku Białej wdrożony  

w 2005 r. ustalał realizację 98 projektów, 

w tym 65 projektów „realizujących 

działania przestrzenne”, 13 projektów 

„realizujących działania gospodarcze” 

oraz 20 projektów „realizujących 

działania społeczne”. Ramowy plan 

finansowy ujęty w PROM, preliminował 

wydatki w dwóch interwałach: 2005-

2006 i 2007-2013, adekwatnie do cyklów 

budżetowania Unii Europejskiej, 

przewidując, że łączny koszt realizacji 

wszystkich 11 projektów wyniesie 269 mln 

złotych[koszty kwalifikowane do 

funduszy UE miały do 2006 wynosić: 

157,1 mln, a w latach 2007-2013: 105,26 

mln zł]. 

Celem działań jest rozwój  

i wzmocnienie spójności społecznej, poprzez 

podejmowanie przedsięwzięć 

odpowiadających kompleksowo na potrzeby 

osób wykluczonych w zakresie ich aktywizacji 

zawodowej i społecznej, a także budowanie 

aktywność społecznej i ekonomicznej 

zmarginalizowanych, wieloproblemowych 

społeczności lokalnych, w szczególności na 

obszarach wymagających rewitalizacji. 

Obiekty planowane do zagospodarowania:   

1. Budynek przy ul. Wzgórze 14 - Miejskie 

Centrum Usług Społecznościowych. 

2. Budynek Bielskiego Centrum Kultury – 

Centrum Aktywności Twórczej Rodzin. 

3. Budynek Willi Sixta – zagospodarowanie 

budynku na cele związane z rewitalizacją.  

4. Zdegradowane budynki w Bielsku-Białej  

-  mieszkania socjalne i chronione. 

5. Rewitalizacja przestrzeni miejskich 

publicznych, w tym parków i skwerów i in.  

Ponadto, w celu ograniczenia niekorzystnych 

zjawisk społecznych na obszarze 

rewitalizowanym działania rewitalizacyjne 

muszą być realizowane kompleksowo. Projekty 

infrastrukturalne podane powyżej dot. 

rewitalizacji muszą być uzupełnione o działania 

społeczne w zakresie włączenia społecznego  

 

Dodatkowo w celu uzupełnienia przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych realizowane powinny być 

projekty w zakresie kształcenia ustawicznego 

osób dorosłych oraz promocji 

samozatrudnienia na obszarach 

rewitalizowanych. 

Źródło: dane UM Bielsko-Biała. 

 

Powiat bielski, a zwłaszcza jego północna część, jako obszar działalności 

przemysłowej w procesie przekształceń, wymaga wdrażania kompleksowych 

rozwiązań w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju podmiotów gospodarczych 

i rewitalizacji społecznej. Obszary wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych 

w powiecie bielskim obejmują w pierwszej kolejności tereny gmin: Czechowice-
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Dziedzice, Jaworze, Kozy, Porąbkę, Wilamowice oraz Bestwinę, stanowiące  

tzw. północną oś powiatu. Na obszarze powiatu tereny zdewastowane, 

wymagające rekultywacji, zajmują ok. 240 ha, w tym: 

 Czechowice-Dziedzice – 178 ha, 

 Bestwina – 20 ha, 

 Jasienica – 6,22 ha, 

 Kozy – 30 ha, 

 Porąbka – 4,6 ha, 

 Jaworze – 0,03 ha. 

Dane o gruntach zdewastowanych dotyczą gruntów, które utraciły wartości 

użytkowe oraz takich, których wartość użytkowa zmalała w wyniku pogorszenia się 

warunków przyrodniczych, zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także 

wadliwej działalności rolniczej. Na terenie powiatu bielskiego są to przede wszystkim 

obszary przemysłowe (w zdecydowanej większości pogórnicze), wymagające 

restrukturyzacji i rewitalizacji dla nowych form aktywności gospodarczej, rozwoju 

innowacji i nowych technologii oraz obszary pod funkcje usługowe wymagające 

rewaloryzacji, sanacji i modernizacji struktury.  

Na obszarze wspomnianych gmin w dużym nasileniu występują wszystkie zjawiska, 

przesądzające o konieczności podjęcia działań rewitalizacyjnych, takie jak duża 

intensywność w korzystaniu z pomocy społecznej, zwłaszcza z uwagi na problem 

biedy, stosunkowo wysokie bezrobocie i przestępczość, niska przedsiębiorczość 

mieszkańców oraz wysoki udział zatrudnionych w tradycyjnych sektorach 

gospodarki. Zjawiska te w różnym nasileniu występują również w pozostałej części 

powiatu, jednak na tym terenie nasileniu jednego z nich nie towarzyszy nasilenie 

pozostałych. Za objęciem wytypowanych obszarów Lokalnym Programem 

Rewitalizacji przemawia również fakt, że tu właśnie skoncentrowane są występujące 

w powiecie bielskim tereny zdewastowane i zdegradowane, które celem 

przywrócenia im funkcji gospodarczych, wymagają kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych i rekultywacyjnych. 
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Tabela 18. Diagnoza działań rewitalizacyjnych na terenie powiatu bielskiego. 

Lp. 

Jednostka 

samorządu 

terytorialnego 

Obszar terenów 

wymagających 

rewitalizacji  

[ha] 

Dotychczasowe 

nakłady gminy  

na rewitalizację 

Główne potrzeby  

w zakresie 

rewitalizacji – cel  

na jaki zostaną 

zagospodarowane 

poszczególne 

obiekty itd. 

1 Bestwina 20 ha 3,3 mln zł 

 

Turystyka, rekreacja 

 

2 
Czechowice-

Dziedzice 

178 ha, w tym: 

obszar rewitalizacji 

zabudowy w centrum 

miasta (ok. 13 ha), 

obszar rewitalizacji 

zabytkowego zespołu 

pałacowo - 

podworskiego w 

rejonie Pałacu 

Kotulińskich (ok. 27 ha), 

obszar rewitalizacji 

zabytkowej kolonii 

górniczej Żebracze  

(ok. 5 ha), 

obszary rewitalizacji 

osiedli wielorodzinnej 

zabudowy 

mieszkaniowej (łącznie 

ok. 133 ha). 

 

5 mln zł 

Rewitalizacja 

zabudowy miejskiej 

(śródmieście; 

dworzec kolejowy; 

obszary 

poprzemysłowe):  

Budowa centrum 

biurowo-

administracyjnego 

na obszarach 

poprzemysłowych 

(20 mln zł); 

 

Kolej na 

przedsiębiorczość – 

przebudowa dworca 

kolejowego w 

Czechowicach –

Dziedzicach (5 mln 

zł); 

Centrum Inicjatyw 

Społecznych 

 

Aktywizacja 

społeczna 

mieszkańców 

Czechowic-Dziedzic, 

której celem jest 

wzrost spójności 

społecznej i 

zmniejszenie 

dysproporcji  

w poziomie życia 

mieszkańców. 

 

Profesjonalizacja  

i wsparcie III sektora - 

seria przedsięwzięć 

integrujących 

społeczność lokalną 

w Czechowicach-

Dziedzicach, ze 
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szczególnym 

uwzględnieniem 

wzmocnienia 

działalności 

organizacji 

pozarządowych,  

w tym wsparcie dla 

lokalnych liderów, 

wzmacnianie 

kompetencji 

społecznych, 

promocję 

wolontariatu. 

 

Aktywizacja 

społeczności lokalnej 

doliny Potoku 

Czechowickiego - 

integracja 

społeczności lokalnej 

w Czechowicach-

Dziedzicach poprzez 

stworzenie i wsparcie 

dla partnerstwa 

lokalnego 

dotyczącego 

zagospodarowania 

doliny Potoku 

Czechowickiego 

poprzez lokalne 

przedsięwzięcia 

integracyjne i 

działania społeczno 

edukacyjne.   

3 Jasienica 6,22 ha Brak nakładów 

Teren Starej 

Prochowni  

w Międzyrzeczu 

Górnym – teren 

powojskowy 

zlokalizowany na 

obszarze przyległym 

do projektowanego 

Zbiornika małej 

retencji. W związku  

z przeznaczeniem 

terenów przyległych 

planuje się  

przeprowadzenie 

działań 

rewitalizacyjnych 

polegających na 

budowie ośrodka 

wypoczynku 

przywodnego 
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4 Jaworze 

Zakres działania gminy: 

Obiekt kubaturowy 

wraz z otoczeniem przy 

ul. Zdrojowej 

 

 

 

 

 

 

Zakres działania 

Beskidzkiego Zespołu 

Leczniczo 

Rehabilitacyjnego 

(organ prowadzący – 

samorząd 

województwa) 

teren 5 ha 

 

 

Zakres działania 

inwestora prywatnego 

4 ha 

Brak nakładów 

Remont obiektu wraz 

z 

zagospodarowaniem 

przyległego 

otoczenia, 

przyczyniający się do 

likwidacji istotnych 

problemów 

społecznych oraz 

towarzyszące 

działania „miękkie”- 

wsparcie na rzecz 

Centrum Usług 

Społecznych. 

 

Rewitalizacja 

przestrzeni wokół 

obiektu (budowa 

alejek parkowych, 

miejsc aktywnego 

wypoczynku, 

parkingów). 

Przebudowa i remont 

obiektów 

poprzemysłowych. 

5 Kozy 

Tereny Kamieniołomu-

byłej kopalni 

piaskowca – około 

 30 ha 

 

Brak nakładów 

 

Rewitalizacja terenu 

byłego 

kamieniołomu w 

Kozach do funkcji 

sportowo-

rekreacyjnych  

i naukowo-

dydaktycznych. 

Stworzenie miejsc 

rekreacji dla dzieci 

oraz och rodzin wraz 

z wyposażeniem  

w zabawki, ławeczki, 

infrastrukturę małej 

architektury itp. 

 

Zagospodarowanie 

wolnego czasu dzieci 

i młodzieży wraz  

z opiekunami na 

terenie Gminy Kozy - 

organizacja imprez 

związanych np.  

z Dniem Dziecka, 

pożegnaniem lata, 

skierowanych do 

dzieci i młodzieży 

wraz z rodzicami, 

którzy zamieszkują na 
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terenie miejscowości. 

Celem projektu jest 

integracja 

społeczności 

lokalnej, stworzenie 

nowych możliwości 

aktywnego 

spędzania czasu 

wolnego, wsparcie 

budowania 

pozytywnych postaw 

społecznych. Grupą 

docelową są tutaj 

dzieci, młodzież oraz 

ich rodzice 

zamieszkujący  

w Gminie Kozy. 

6 Porąbka ok. 4,6 ha 

Rewitalizacja 

Centrum 

Miejscowości 

Czaniec 

zrealizowana w 

ramach działania 

„Odnowa i rozwój 

wsi” Programu 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Całkowity 

koszt projektu to   

516.037,78 zł, z czego 

dofinansowanie 

317.416,00 zł. 

Rewitalizacja zespołu 

dworsko – 

parkowego  

w Kobiernicach; 

Rewitalizacja  

cmentarza w 

Czańcu; 

Rewitalizacja 

przedszkola w 

Czańcu. 

7 Wilamowice 

Rynek w 

Wilamowicach  

Obszar wymagający 

rewitalizacji: 1 ha 

Brak nakładów 
Rewitalizacja rynku  

w Wilamowicach 

Źródło: dane gmin powiatu bielskiego. 

W powiecie żywieckim, szczególnie w jego centralnej części, obejmującej  

m.in.: miasto Żywiec, gminy Węgierska Górka i Łękawica oraz zachodniej części  

z gminą Ujsoły znajdują się tereny, charakteryzujące się wysokim stopniem 

zdegradowania, wymagające kompleksowej rewitalizacji celem stworzenia 

korzystniejszych warunków społecznych i gospodarczych.  Łączny obszar objęty 

programami rewitalizacji dla miasta Żywca, gminy Łękawica, Węgierska Górka  

oraz Ujsoły, wynosi 8 075 ha. W powyższych opracowaniach zostało ujętych  

160 obiektów różnego typu podlegających rewitalizacji, w tym m.in. historycznych, 

pofabrycznych oraz zdegradowanych środowiskowo, gospodarczo i społecznie.  
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Wsparcie obszaru powiatu żywieckiego konieczne jest ze względu na wiele 

czynników, biorąc pod uwagę m.in.: poziom bezrobocia, poziom ubóstwa 

powiązanego również z niedostateczną liczbą miejsc zatrudnienia (zakładów pracy),  

które mogłyby zmniejszyć ten problem oraz takie problemy społeczne jak: 

alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie oraz rodziny niewydolne 

wychowawczo, a także: poziom przedsiębiorczości mieszkańców, degradacji 

technicznej infrastruktury budynków oraz poziom zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego. Istnieje dalsza potrzeba wsparcia tego obszaru na rzecz ożywienia 

gospodarczego i społecznego. 

Trendy demograficzne w całym powiecie żywieckim kształtują się podobnie  

jak w większości obszarów całego kraju, tj.:  maleje liczba urodzeń, wzrasta natomiast 

liczba osób starszych w wieku poprodukcyjnym. 

Na terenie powiatu żywieckiego oraz w szczególności gmin: Łękawica, Lipowa, 

Węgierska Górka oraz Jeleśnia występuje zjawisko uzależnienia od alkoholu.  

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łękawicy  

na przestrzeni lat wpływało kilkadziesiąt wniosków o objęcie postępowaniem osoby 

nadużywającej alkohol. Nie stwierdzono zjawiska uzależnienia od narkotyków.  

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górce udzielał 

wsparcia osobom i rodzinom z następujących przyczyn: ubóstwo – 1.595 osób  

w 398 rodzinach, bezrobocie – 1.393 osoby w 339 rodzinach, bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

 – 1.037 osób w 245 rodzinach (w tym 118 osób w 34 rodzinach niepełnych  

i 644 osoby w 101 rodzinach wielodzietnych), niepełnosprawność – 393 osoby  

w 125 rodzinach, długotrwała lub ciężka choroba – 365 osób w 117 rodzinach, 

potrzeba ochrony macierzyństwa – 70 osób w 12 rodzinach, alkoholizm – 28 osób  

w 9 rodzinach, zdarzenia losowe – 8 osób w 3 rodzinach, przemoc w rodzinie – 7 osób 

w 2 rodzinach, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 

– 2 osoby w 1 rodzinie, bezdomność – 1 osoba.  

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie należą do najpoważniejszych 

problemów społecznych występujących w gminie Lipowa. Zjawiska te powodują 

szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Problem uzależnienia od alkoholu  
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w gminie Lipowa dotyka szczególnie osoby w wieku 35 – 60 lat, choć pojawiają się 

przypadki ryzykownego picia wśród ludzi młodych. Najczęściej alkoholizm dotyka 

osoby, w których jeden z rodziców był osobą uzależnioną, jak również osoby 

pozbawione pracy, niepotrafiące poradzić sobie z problemami życia codziennego, 

najczęściej pozbawione celu w życiu. Zjawisko narkomanii w Gminie Lipowa 

występuje w środowisku zamkniętym, najczęściej wśród ludzi młodych, którzy 

poszukują nowych doznań i wrażeń, bądź też podatne na wpływ otoczenia  

w obawie przed odrzuceniem sięgają po środki odurzające. Jeżeli chodzi o przemoc 

w rodzinie, to jest to zjawisko, które występuje najczęściej w środowisku, gdzie mamy 

do czynienia z uzależnieniem, choć coraz częściej pojawiają się w rodzinach dobrze 

sytuowanych, o dobrej opinii, wśród młodych małżeństw. 

Problem uzależnienia od alkoholu występuje także w gminie Jeleśnia,                             

gdzie w 2013 r. wysłano 135 zaproszeń na spotkanie do osób, w stosunku  

do których zaistniało podejrzenie o nadużywania alkoholu i wywierania przemocy. 

Konsekwencją wysłanych zaproszeń było przeprowadzenie około 117 rozmów,  

w tym: 73  rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz 44 rozmowy  

z osobami współ-uzależnionymi. 

Liczba bezrobotnych w powiecie żywieckim wyniosła  w I półroczu roku 2013 r.  

8.586 osób (dane z I półrocza 2013 roku PUP w Żywcu). W porównaniu z rokiem 

poprzednim, obserwuje się tendencję wzrostową liczby osób bezrobotnych  

na terenie całego powiatu.  

W 2012 r. z systemu pomocy społecznej w gminie Lipowa skorzystały 203 rodziny 

(o 9 więcej niż w 2011 r.). Jedną z głównych przyczyn przyznawania pomocy 

społecznej w 2012 r. było bezrobocie (147 rodzin) oraz ubóstwo (126 rodzin).  

Ze wsparcia pomocy społecznej skorzystało w 2012 r. 508 osób, 155 z nich (30 %)  

to osoby w przedziale wiekowym 15 – 30 lat.  

Problem bezrobocia dotyczy także gminy Łękawica, gdzie obserwuje się  bardzo 

dużą liczbę osób biernych zawodowo, znajdujących się w wieku produkcyjnym, 

ponadto na terenie gminy występują także inne negatywne zjawiska, takie jak: 

niewielkie dodatnie saldo migracji, poziom wykształcenia mieszkańców gminy 

nieodpowiadający oczekiwaniom współczesnego rynku pracy, brak dużych, 
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nowoczesnych i innowacyjnych zakładów pracy, których obecność i działalność  

w gminie mogłaby stać się bodźcem do rozwoju dla małych przedsiębiorstw, 

prowadzonych przez jej mieszkańców, niska innowacyjność oraz konkurencyjność 

przedsiębiorstw działających w gminie, specjalizacja w tradycyjnych gałęziach  

i sektorach gospodarki, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura obsługi ruchu 

turystycznego na terenie gminy – brak hoteli, pensjonatów, zajazdów regionalnych   

i innych elementów infrastruktury, dającej możliwość skutecznego konkurowania  

w regionie o przyciąganie oraz obsługę ruchu turystycznego. 

Z kolei w gminie Węgierska Górka do zjawisk, zwiększających zagrożenie 

występowania obszarów zdegradowanych, zaliczyć należy problemy gospodarki 

natury strukturalnej, wynikające z pozostałości dominującej roli branży sektora 

tradycyjnego przemysłu oraz drobnej produkcji rolnej. Ponadto dane tereny 

wybrane zostały ze względu na konieczność porządkowania „starej tkanki” 

urbanistycznej, poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni  

w harmonii z otoczeniem, renowacji zabudowy budynków, w tym obiektów 

infrastruktury społecznej, a także budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu 

historycznym oraz adaptacji ich na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne. Teren 

wymaga poprawy funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego 

i estetyki przestrzeni publicznych, tworzenia warunków lokalowych  

i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności 

kulturalnej, edukacyjnej i sportowej, a także przebudowy i/lub remontów publicznej 

infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych 

i sportowych połączonych z  działalnością gospodarczą oraz tworzenia stref 

bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w  zagrożonych patologiami 

społecznymi obszarach gminy (teren historycznej zabudowy gminy objęty ochroną 

konserwatorską). 

     Co więcej, zagrożenie występowania obszarów zdegradowanych, zwiększają 

także m.in.: wahania koniunkturalne w sektorze drzewnym, których skutkiem jest 

zagrożenie miejsc pracy w zakładach przemysłu drzewnego,  niewystarczający 

udział sektorów gospodarki opartej na turystyce, rekreacji i kulturze w lokalnym rynku 

pracy, zbyt niski udział usług w rynku pracy i w dochodach ze sprzedaży towarów  
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i usług, istnienie w zasobach gminy nieatrakcyjnych lokali użytkowych o charakterze 

poprodukcyjnym, położonych w atrakcyjnych częściach gminy,  w tym w centrum. 

Główne zadania z zakresu rewitalizacji  w gminie Węgierska Górka: Rewitalizacja 

poprzemysłowego obszaru METALPOL-u poprzez modernizacje infrastruktury  

i dostosowanie jej do nowoczesnych funkcji komunikacyjnych, społecznych  

i rekreacyjnych; Rewitalizacja terenów przybrzeżnych kanału  Młynówka  

w Węgierskiej Górce; Rewitalizacja terenu wokół zapory wodnej na potoku Loraniec 

w Cięcinie na potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji; Rewitalizacja terenów po byłym 

kamieniołomie w Żabnicy na potrzeby sportowo-rekreacyjne; Rewitalizacja 

zabytkowej zabudowy XVI w. zagrody plebańskiej przy Kościele Św. Katarzyny  

w Cięcinie; Rozbudowa monitoringu wizyjnego, jako narzędzia prewencji i poprawy 

bezpieczeństwa na terenie Gminy Węgierska Górka; Rewitalizacja zabytkowego 

centrum miejscowości Cięcina, nawiązującego do historycznego układu 

urbanistycznego obejścia XVI w. zagrody plebańskiej.  

 

Potrzeba rewitalizacji obszaru gminy Łodygowice wynika  z następujących 

problemów: 

- starzenie się społeczeństwa, 

- emigracja młodych i wykształconych mieszkańców z gminy do ośrodków 

miejskich,  

- wzrost zagrożenia patologiami społecznymi (groźba wykluczenia społecznego 

części społeczeństwa) i bezrobociem (wg danych Powiatowego Urząd Pracy 

w Żywcu na dzień 31.07.2013 r. stopa bezrobocia w powiecie żywieckim 

wyniosła 15,5%; średnia dla Polski 13,1%, dla województwa śląskiego 11,1%), 

- rosnąca liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- wysoki udział osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł utrzymania, 

- przejaw patologii społecznych: alkoholizm, przemoc w rodzinie, 

- ograniczona możliwość aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego 

przez młodzież i osoby dorosłe, 

- brak tendencji do samoorganizowania się – przyjmowanie postawy bierności 

życiowej, 

- niskie poczucie dobra wspólnego, 

- niewystarczający poziom komputeryzacji i ograniczony dostęp do Internetu, 
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- bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych. 

Z kolei na terenie gminy Jeleśnia oraz powiatu, w związku z brakiem miejsc pracy, 

przybywa klientów ośrodka pomocy społecznej:  2011 r. – 633 osób  

(346 rodzin – osób w rodzinach 1111); 2012 r. – 661 osób (357 rodzin – osób  

w rodzinach 1134); 2013 r. – 853 osoby (398 rodzin – osób w rodzinach 1240). 

Najczęściej spotykane dysfunkcje uprawniające do ubiegania się o pomoc to: 

ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność. Ponadto zauważa się: wzrost bezrobocia, 

zwłaszcza bezrobocia długotrwałego, znaczne ograniczenie ofert pracy sezonowej. 

Na  przełomie lat 2012 – 2013 zauważalny wzrost przestępczości zorganizowanej 

(napady na kantory, sklepy). Działaniem profilaktycznym objęto dzieci i młodzież 

narażonych na coraz większy dostęp do alkoholu i innych używek oraz dzieci,  

u których w rodzinach występują tego typu patologie.  

W całym powiecie żywieckim funkcjonuje: 

- 17 fundacji (zarejestrowane w KRS), 

- 111 Uczniowskich Klubów Sportowych oraz klubów sportowych dla których 

organem nadzoru jest Starosta Żywiecki,  

- 55 klubów sportowych zarejestrowanych w KRS, 

- 57  terenowych jednostek stowarzyszeń, 

- 24  stowarzyszeń zwykłych, 

- 65  Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej,  

- 174 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS. 

Tabela 19. Diagnoza działań rewitalizacyjnych na terenie powiatu żywieckiego. 

Lp. 

Jednostka 

samorządu 

terytorialnego 

Obszar terenów 

wymagających 

rewitalizacji  

[ha] 

Dotychczasowe 

nakłady gminy  

na rewitalizację 

Główne potrzeby  

w zakresie rewitalizacji – 

cel na jaki zostaną 

zagospodarowane 

poszczególne obiekty itd. 

1 
Żywiec 

 

Obszar rewitalizowany 

został wyznaczony w 

granicach  

administracyjnych 

Miasta Żywca  

(Aktualizacja  

Programu 

Rewitalizacji Miasta 

Żywca na lata 2013 

– 2015). Program 

będzie dostosowany 

 

Wsparcie obszaru 

rewitalizowanego na 

rzecz ożywienia 

gospodarczego i 

społecznego. 
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do Wytycznych MIiR w 

zakresie rewitalizacji w 

programach 

operacyjnych na lata 

2014-2020. 

2 
Węgierska 

Górka 

Wskaźnik - 

Powierzchnia 

zrewitalizowanych 

obszarów 1 ha 

 

Dotychczasowe 

nakłady na 

rewitalizację: 

199 351,16 zł. Gmina 

Węgierska Górka 

745 113,13 zł. Parafia 

Rzymskokatolicka w 

Cięcinie 

 

Konieczna jest 

rewitalizacja przestrzeni 

publicznej poprzez 

zwiększenie jej 

dostępności i stworzenie 

miejsc aktywnych 

społecznie. 

 

Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne powinny 

obejmować m.in. 

rewitalizację 

zdegradowanej 

przestrzeni publicznej po 

istniejących na terenie 

gminy przedsiębiorstwach 

państwowych (PKP, PKS, 

GS, PSS, Odlewnia Żeliwa, 

składy materiałów).  

3 Łękawica  747 2 025 665,54 zł  

 Obecnie na terenie 

gminy nie ma miejsca, w 

którym można realizować 

kompleksowe usługi 

środowiskowe na rzecz 

osób wykluczonych oraz 

innych grup społecznych 

tj. osób starszych, 

bezrobotnych, osób z 

problemem 

alkoholowym, itp. 

Działania rewitalizacyjne 

powinny obejmować 

m.in. utworzenie miejsca, 

w którym można 

realizować usługi 

społeczne. 

4 Ujsoły Około 2 ha 
 

6 542 000 zł 

Wsparcie obszaru 

rewitalizowanego  na 

rzecz ożywienia 

gospodarczego i 

społecznego. 

Rewitalizacji wymagać 

będą obiekty po 

wygaszanych stopniowo 

szkołach podstawowych. 

Przeznaczone one 

zostaną na cele 

społeczne (centrum 

aktywności lokalnej, 
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świetlice środowiskowe 

itp. 

5 Jeleśnia brak danych brak danych 

Rewitalizacja 

zdegradowanej 

przestrzeni publicznej po 

istniejących 

przedsiębiorstwach 

państwowych (PKP) 

poprzez poprawę 

dostępności i utworzenie 

świetlicy środowiskowej.  

 

 

6 Lipowa brak danych  brak danych 

Rewitalizacja powinna 

dotyczyć kompleksowych 

działań mających na 

celu przywrócenie do 

życia zdegradowanego 

gospodarczo obszaru i 

nadanie mu nowej funkcji 

aktywizacji społeczno-

gospodarczej. Remont i 

adaptacja starego, 

zdegradowanego 

budynku 

poprzemysłowego we wsi 

Twardorzeczka (były 

tartak) na potrzeby 

Centrum Aktywności 

Społecznej  jest jednym z 

projektów planowanych 

w ramach działań 

rewitalizacyjnych. Dzięki 

projektowi wsparcie 

otrzyma uboga 

społeczność 

zamieszkująca teren 

Gminy poprzez 

inicjowanie ,wsparcie 

działalności grup 

samopomocowych dla 

rodzin zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

(borykających się z 

różnymi problemami: 

ubóstwem, 

uzależnieniami czy 

bezradnością opiekuńczo 

wychowawcza a także 

niepełnosprawnością), 

doradztwo z zakresu usług 

socjalnych i szkoleń 

służącym poprawie 



  

 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

78 | S t r o n a  

 

zatrudnialności 

mieszkańców Gminy. 

Projekt przyczyni się do 

pobudzenia rozwoju i 

zmian jakościowych oraz 

wzrostu aktywności społ-

gosp w Gminie Lipowa. 

Planuje się również 

modernizację terenu 

przyległego i budowę 

parkingu czy posadzenie 

zieleni w obszarze 

rewitalizowanym. 

7 Łodygowice   

Konieczna jest 

rewitalizacja kompleksu 

zamkowo-parkowego w 

Łodygowicach i 

utworzenie Centrum 

Aktywności Lokalnej . 

8 Milówka 

Granice 

administracyjne Gminy 

Milówka - 9842,4970 

[ha] 

brak danych 

Poprawa aktywności 

zawodowej mieszkańców 

gminy Milówka.  

Źródło: dane gmin powiatu żywieckiego. 

Na terenie powiatu cieszyńskiego najwięcej obszarów poprzemysłowych 

i zdegradowanych budynków wymagających rewitalizacji jest w jego północnej 

części. Pod względem gospodarczym powiat cieszyński podzielony jest na dwie 

części. Na południu znajdują się gminy o charakterze turystycznym - Brenna, 

Goleszów, Ustroń, Wisła i Istebna. Natomiast w północnej części leżą gminy: 

Dębowiec, Hażlach, Strumień, Chybie i Zebrzydowice, gdzie dominuje rolnictwo, 

hodowla i gospodarka wodna. Do tej części należą również Cieszyn i Skoczów, 

główne ośrodki przemysłowo-handlowe. Tereny wymagające rewitalizacji 

w powiecie cieszyńskim to m.in. obszar po byłej Kopalni Węgla Kamiennego 

„Morcinek” w gminie Zebrzydowice, na terenie Cieszyna to całe śródmieście 

obejmujące zwartą, zabytkową zabudowę miejską, tereny usługowe, obszary 

komunikacyjne i rekreacyjne. Natomiast w południowej części powiatu, w gminie 

Goleszów konieczna jest rewitalizacja budynków po zlikwidowanej cementowni, 

a także terenów wokół nich. 

Tereny wymagające rewitalizacji w gminie Goleszów mają charakter 

poprzemysłowy. Ich obecny stan, cechujący się wysokim stopniem dewastacji 

wynika z prowadzonej na tym obszarze od końca XIX wieku do lat 90-tych XX wieku 
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produkcji cementu i związanej z nią działalności wydobywczej marglu. Powstanie  

w 1889 r. cementowni wywołało duże zmiany w strukturze społecznej Goleszowa. 

Dobra koniunktura na cement tu produkowany doprowadziła do sukcesywnego 

zwiększania zatrudnienia. Ponieważ w samej gminie brakowało wystarczającej ilości 

wykwalifikowanych pracowników, zaistniała konieczność ich zatrudnienia z innych 

regionów. Dwadzieścia lat po uruchomieniu cementowni, liczba mieszkańców 

Goleszowa podniosła się z 1334 do 2424 osób. Na potrzeby cementowni 

wybudowano kilkadziesiąt mieszkań. Część z nich, po likwidacji zakładu w ostatniej 

dekadzie XX w., przejęła Gmina Goleszów. Stan techniczny budynków jest zły  

a standard ich wyposażenia niski. W zasobie gminy jest 169 mieszkań komunalnych  

i 12 lokali socjalnych. 

Proponowane tereny do objęcia rewitalizacją w gminie Chybie to obszar po byłej 

Cukrowni i Rafinerii Chybie, w szczególności tereny dawnych pól irygacyjnych 

obejmujące obszar około 34 ha, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina 

Chybie. Cukrownia i Rafineria Chybie to do niedawna jeden z największych 

pracodawców na terenie gminy, którego historia sięgała aż 1884 r. Konieczność 

rewitalizacji wspomnianego obszaru uzasadnia w dużej mierze fakt, iż stopniowe 

zamykanie zakładu, a w końcu jego likwidacja  w 2009 r. spowodowało utratę 

zatrudnienia przez dużą cześć mieszkańców Chybia i okolicznych miejscowości,  

a powstałe w tym miejscu  podmioty gospodarcze nie są w stanie zrekompensować 

negatywnych skutków na rynku  pracy, a co za tym idzie również skutków 

społecznych. 

Obszar rewitalizowany gminy Zebrzydowice, obejmuje tereny byłej Kopalni Węgla 

Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach o powierzchni ok. 100 000 m2. Uzasadnieniem 

dla wyboru obszaru podlegającego rewitalizacji jest wciąż obecny na tym terenie 

„stan kryzysowy”, wywołany skutkami restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

 – likwidacją KWK „Morcinek”. Zlokalizowane tam przedsiębiorstwa nie 

zrekompensowały skutków społecznych związanych ze zwolnieniami pracowników. 

Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru został wyznaczony na podstawie 

przeprowadzonych analiz, wobec wewnętrznych i zewnętrznych czynników,  

które składają się na obraz sytuacji gminy. Przeprowadzając analizy w trzech 

podstawowych płaszczyznach problemowych – zagospodarowanie przestrzenne, 
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gospodarka i strefa społeczna – starano się uwzględnić w nich wszystkie te czynniki, 

które wpływają na sytuację gminy i jej mieszkańców. 

W zakresie sfery społecznej, na tym obszarze identyfikuje się następujące problemy: 

 wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

 bezrobocie, którego przyczyną często są braki w kwalifikacjach, 

 niski poziom wykształcenia, deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania 

solaryzacji,  

 duże zróżnicowanie ekonomiczne różnych grup, 

 istnienie obszarów o wyższym poziomie przestępczości oraz narastanie 

zjawiska przestępczości, 

 istnienie grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym  

i gospodarczym, 

 konsumpcyjne nastawienie części społeczeństwa.  

Rozwiązaniu przedstawionych problemów służyć będzie wdrożenie przewidzianych  

w programie zadań w obszarze przestrzennym, gospodarczym i społecznym. 

Na terenie gminy jest również niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych. 

Gmina Istebna liczy 11 952 osób, około 2 598 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Istebnej wsparł 328 rodzin, z tytułu  uzależnienia od alkoholu. W bazie 

danych Ośrodka Pomocy nie są zarejestrowane osoby, względnie rodziny dotknięte 

problemem narkomanii.  

W 2013 r. przeprowadzona została diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie  

w gminie Istebna, z której wynika, iż skala zjawiska przemocy jest znaczna.  

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że zarówno mieszkańcy gminy Istebna, 

jak i uczniowie w większości osobiście nie znają osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie. Jednakże 38,3% dorosłych mieszkańców oraz 44,4% uczniów wskazało  

na więcej niż jedną formę przemocy, która dotyka ich znajomych. Najczęściej 

występującymi typami przemocy na terenie gminy Istebna jest przemoc fizyczna, 

psychiczna oraz zaniedbanie. Formy te były najczęściej wskazywane przez obie 

badane grupy. Zdaniem uczestników badania, głównym czynnikiem wpływającym 

na nieposzukiwanie pomocy przez ofiary przemocy w rodzinie jest wstyd 

towarzyszący temu zjawisku. Zdaniem badanych, ofiary przemocy nie wierzą również 

w możliwość uzyskania pomocy oraz są częściowo pogodzone ze swoją sytuacją.  
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W przypadku bycia świadkiem przemocy w rodzinie, respondenci przede wszystkim 

starają się uspokoić zaangażowane osoby lub rozładować sytuację. Zaledwie 9,9% 

dorosłych mieszkańców oraz 2,3% uczniów zgłasza takie sytuacje odpowiednim 

instytucjom (policja, GOPS). Żadnych działań w przypadku takich sytuacji nie 

podejmuje aż 13,6% osób dorosłych, 7,4% z nich boi się zareagować. Analogicznie, 

żadnych działań nie podejmuje 17,3% uczniów, natomiast 16,5% wskazało  na strach 

związany z jakąkolwiek reakcją.  

W przypadkach występowania przemocy w rodzinie, które znane są osobom 

badanym, głównym powodem jej występowania jest alkohol (84,0% wskazań  

w grupie mieszkańców oraz 85,0% w grupie uczniów). Nie bez znaczenia  

dla występowania przemocy w rodzinach zamieszkujących gminę są również 

problemy natury finansowej oraz agresywne zachowania jej członków.  

Na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na terenie gminy Goleszów uzależnionych 

od alkoholu jest 416 osób, tj. ok. 3,3 % populacji. W GOPS w roku ubiegłym  

nie odnotowano wystąpienia przypadków przemocy w rodzinie ani uzależnienia  

od narkotyków. 

Jednym z głównych podmiotów zaangażowanych w zwalczanie problemu 

przemocy w rodzinie niewątpliwie jest policja. Liczba interwencji domowych  

w gminie Zebrzydowice w 2006 r. wyniosła 199, natomiast w 2012 r. już 267. Nie ulega 

wątpliwości, iż większość zdarzeń przemocy ma miejsce po spożyciu alkoholu.  

Na drugim miejscu przyczyn wg respondentów znajduje się zła sytuacja materialna. 

Praktyka ośrodka pomocy i policji potwierdza wyniki otrzymane w ramach 

przeprowadzonego badania ankietowego. W przypadku złej sytuacji materialnej 

możemy mówić o sytuacji całej rodziny dotkniętej przemocą jak i sytuacją samej 

ofiary, która w większości przypadków przemocy jest osobą finansowo zależną  

od sprawców. W największej liczbie przypadków przemoc dotyczy dzieci. Ze statystyk 

prowadzonych rzez GOPS w Zebrzydowicach wynika, iż osobami najczęściej 

doznającymi przemocy są dorosłe kobiety w następnej kolejności małoletni.  

Rozmiary zjawiska uzależnień od alkoholu odnotowane w oficjalnych statystykach 

różnią się od faktycznego stanu. Najlepiej widać to w sferze odczuć społecznych 

mieszkańców, którzy bardzo często wskazują na alkoholizm jako poważny problem 

społeczny. Spośród 287 rodzin objętych pomocą społeczną przez Gminny Ośrodek 
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Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w 2009 roku, 49 rodzin swą trudną sytuację 

życiową tłumaczyło problemem alkoholowym. Z problemem nadużywania alkoholu 

pracownicy socjalni spotykają się od wielu lat, niepokojącym jest jednak fakt 

wzrastania liczby osób uzależnionych od alkoholu i obniżania wieku pierwszego z nim 

kontaktu. W wielu środowiskach daje się zauważyć zjawisko „dziedziczenia” 

alkoholizmu. Problem nadużywania alkoholu przez podopiecznych pomocy 

społecznej jest bardzo skomplikowany, ponieważ obok alkoholizmu występują 

zaburzenia komunikacji między członkami rodziny, bieda, problemy wychowawcze  

i zdrowotne.  

Według danych GUS na koniec 2011 r. liczba pracujących mieszkańców  

na terenie gminy Istebna wynosiła 1389 (dotyczy to pracujących  

w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób). Stanowiło to 18,6% 

mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym. Sektor przedsiębiorstw (dane GUS)  

nie obejmuje mikroprzedsiębiorstw, tj. zatrudniających poniżej 10 osób. Nie zalicza się 

do niego również samozatrudnionych, tzw. pomagających członków rodziny, osób 

pracujących w rolnictwie tzw. rolnicy indywidualni oraz podmiotów sektora 

publicznego. W związku z rolniczym uwarunkowaniem gminy oraz wysoką liczbą 

samo zatrudnionych, przytoczona statystyka przedstawia głównie poziom 

zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Spośród pracujących 

42,6% to mężczyźni a 57,4% to kobiety. Najwięcej osób zatrudnionych jest w sektorze 

usługowym a najmniej w sektorze rolniczym. Z końcem 2011 r. w gminie Istebna 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 581 osób. Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 7,8%. Spośród 

bezrobotnych 322 osoby to mężczyźni (co stanowi 55,4% zarejestrowanych), a 259  

to kobiety (44,6%). Bezrobocie w gminie Istebna od roku 2008 charakteryzuje się 

trendem zwyżkowym(wzrost o 3,3% wśród wszystkich osób zarejestrowanych w wieku 

produkcyjnym). W omawianym okresie mężczyźni stanowili grupę, wśród której 

poziom bezrobocia był wyższy. Liczba mieszkańców gminy Istebna zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie z końcem czwartego kwartału 2012 roku 

wynosiła 654 osoby. Spośród tej liczby, 590 osób zostało zakwalifikowanych jako 

znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co stanowi 90,2% 

zarejestrowanych (tj. 4,9% wszystkich mieszkańców). Odsetek bezrobotnych kobiet 

wynosi 45,2% a mężczyzn 54,8%. Szczególnie niepokojąca jest wysoka liczba 

http://www.bezrobocie.org.pl/x/575771
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długotrwale bezrobotnych na poziomie 43,4% oraz osób do 25 roku życia – 30,2%. 

Poniższy wykres przedstawia wyszczególnione grupy osób zakwalifikowane jako 

znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ujęciu liczbowym. 

Tabela 20. Diagnoza działań rewitalizacyjnych na terenie powiatu cieszyńskiego. 

Lp. JST 

Obszar terenów 

wymagających 

rewitalizacji  

[ha] 

Dotychczasowe 

nakłady gminy  

na rewitalizację  

np. w latach  

2007-2013 

Główne potrzeby  

w zakresie 

rewitalizacji – cel na 

jaki zostaną 

zagospodarowane 

poszczególne obiekty 

itd. 

1 Cieszyn Brak danych 

1. Ogród Dwóch 

Brzegów 2013 - 

2015 

nakłady – 4 960 221 

zł 

2. Revitalpark 2010 

– 

Zagospodarowanie 

Góry Zamkowej  

i podzamcza  

w Cieszynie.  

nakłady – 3 244 604 

zł 

3. Rewitalizacja 

nieruchomości przy 

ul. Limanowskiego 

7 

nakłady – 1 824 153 

zł  

4.System 

monitoringu 

wizyjnego dla 

centrum Cieszyna 

nakłady – 171 586 

zł 

1. Modernizacja i 

zabezpieczenie 

zabytkowego Teatru 

im. A. Mickiewicza w 

Cieszynie wraz z Pl. 

Teatralnym – cel - 

ochrona dziedzictwa 

kulturowego. 

 

2. Utworzenie centrum 

inicjatyw społecznych 

w budynku dawnego 

"teatru elektrycznego" 

przy ul. Śrutarskiej       

w Cieszynie; 

cel -  powstanie 

zintegrowanego 

centrum inicjatyw 

społecznych w 

zdegradowanym 

budynku w ramach 

którego będą 

realizowane działania 

w zakresie  wzrostu  

spójności społecznej 

 i zmniejszanie 

dysproporcji w 

poziomie życia 

mieszkańców gminy 

Cieszyn. 

2 Chybie Brak danych Brak wydatków 

1. Rewitalizacja 

zabytkowego 

budynku przy ul. 

Cieszyńskiej 2,  

pod kątem 

przeznaczenia go 

na działalność 

Gminnego Ośrodka 

Kultury w Chybiu. 
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2. Termomodernizacja 

i remont budynku 

przy ul. Bielskiej 40 

(były hotel 

robotniczy budynek 

będący własnością 

Gminy Chybie jest 

wykorzystywany na 

mieszkania socjalne 

i komunalne). 

3. Budowa ronda na 

skrzyżowaniu ul. 

Bielskiej i 

Cieszyńskiej. 

4. Rekultywacja 

terenów, w tym 

odwodnienie 

terenu, zdjęcie 

warstwy szlamu i 

warstw osadowych 

makroniwelacja, 

uzbrojenie terenu – 

dotyczy byłych pól 

irygacyjnych. 

5. Remont ul. 

Kuchennej,  

ul. Jesionowej i ul. 

Polnej, wykonanie 

odcinka ul. 

Orzeszkowej  

do ul. Polnej w celu 

zwiększenia 

dostępności  

do terenów 

rekultywowanych 

oraz wykonanie 

dwóch dróg klasy 

dojazdowej. 

3 Skoczów 

 

 

Rewitalizacji 

wymagają 

poszczególne 

obiekty, ulice, tereny 

zlokalizowane na 

terytorium całego 

miasta oraz 

poszczególnych 

sołectw. 

- Przebudowa 

ciągu 

komunikacyjnego 

ulic Ciężarowa  

i Wiślańska w 

Skoczowie 

- Przebudowa 

istniejącego kina  

w Skoczowie na 

Miejski Dom Kultury 

– w starym kinie. 

- Centrum Miejskie 

INTEGRATOR – 

remont 

konserwatorski 

zabytkowej 

Główne potrzeby  

w zakresie rewitalizacji 

wynikają z degradacji  

i postępującej 

dekapitalizacji 

zabudowy miejskiej  

i przestrzeni 

urbanistycznej, 

niszczenia obiektów  

o wartościach 

kulturowych, niski 

poziom 

przedsiębiorczości  

i aktywności 

gospodarczej oraz 

zagrożenie 
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kamienicy wraz z 

kompleksową 

adaptacją wnętrz 

przy  

ul. Mickiewicza 9 w 

Skoczowie 

- Remont 

zabytkowego 

Ratusza (projekt w 

trakcie realizacji) 

- Rewitalizacja 

Centrum Miasta 

Skoczowa – 

utworzenie miejsc 

parkingowych 

(projekt w trakcie 

realizacji) 

- Rewitalizacja 

miasta Skoczowa 

poprzez 

zagospodarowanie 

terenów zielonych 

wokół zbiornika 

wodnego Górny 

Bór na cele 

społeczno-

kulturalne, 

sportowe i 

rekreacyjne 

Po śladach św. 

Jana Sarkandra 

- modernizacje ulic: 

Mickiewicza, 

Cieszyńskiej, 

Południowej 

Nakłady  

ok. 20 mln zł.  

 

przestępczością. Brak 

endogenicznych 

czynników wzrostu  

w powiązaniu  

z niewielkim 

zainteresowaniem 

inwestorów w tych 

obszarach, ze 

względu na wysokie 

koszty modernizacji 

infrastruktury i niską 

siłę nabywczą 

mieszkańców 

wywołuje nadmierne 

zróżnicowanie statusu 

materialnego oraz 

patologie społeczne. 

 

Program integrujący 

społeczność lokalną 

gminy Skoczów - 

wzmocnienie 

potencjału 

społeczności lokalnej 

gminy Skoczów 

poprzez realizację 

programu 

integrującego; 

realizacja programu 

integracji 

społeczności lokalnej 

gminy Skoczów 

poprzez wsparcie 

liderów i animatorów 

lokalnych, 

prowadzenie działań 

społeczno-

edukacyjnych, 

organizowanie grup 

samopomocowych, 

organizowanie staży, 

praktyk, szkoleń i 

innych przedsięwzięć  

o charakterze 

integracyjnym, 

4 Zebrzydowice 
Powierzchnia ok. 10 

ha 
Brak wydatków 

Główne zadania:  

1.Modernizacja 

odcinka drogi 

dojazdowej do 

terenów byłej kopalni 

od ul. Stalmacha do 

ul. Morcinka. 

2.Remont sieci dróg 

wewnętrznego 
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obszaru byłej kopalni. 

3. Budowa i 

modernizacja 

infrastruktury wodno – 

kanalizacyjnej. 

4. Przebudowa i 

remont obiektów 

poprzemysłowych na 

cele działalności 

gospodarczej a także 

zagospodarowanie 

przyległego otoczenia 

poprzez budowę / 

modernizację 

infrastruktury 

towarzyszącej oraz 

opracowanie i 

wdrożenie koncepcji 

zieleni urządzonej na 

obszarze 

rewitalizowanym. 

5. Stworzenie systemu 

monitoringowego dla 

obszaru 

rewitalizowanego. 

6. Stworzenie 

internetowego 

systemu danych  

o obszarze 

rewitalizowanym. 

Rozbudowa budynku 

socjalnego w 

Kaczycach oraz 

utworzenie Punktu 

Integracji Społecznej. 

 

Ponadto konieczne są 

działania w zakresie 

włączenia (wsparcia 

aktywności społecznej 

mieszkańców oraz 

wsparcia osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym).  

Źródło: dane gmin powiatu cieszyńskiego. 
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2.1.4 Wymiar gospodarczy i infrastrukturalny 

I n f r a s t r u k t u r a  d r o g o w a  

Przez obszar subregionu południowego przebiegają: 

 droga ekspresowa S-1 Bielsko-Biała – Cieszyn; 

 droga ekspresowa S-69 Bielsko-Biała – Zwardoń: 

˗ północno-wschodnia obwodnica Bielska-Białej, 

˗ odcinek Bielsko-Biała – Żywiec (w budowie), 

˗ odcinek Żywiec-Przybędza, 

˗ odcinek  Milówka – Zwardoń, 

 droga krajowa nr 1 (odcinek Bielsko-Biała – Czechowice-Dziedzice); 

 droga krajowa nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów; 

 droga krajowa nr 69 Bielsko-Biała – Żywiec-Zwardoń; 

 droga krajowa nr 81 Katowice – Skoczów; 

 droga wojewódzka nr 781: Andrychów – Łękawica; 

 droga wojewódzka nr 937 Jastrzębie – Zdrój – Hażlach; 

 droga wojewódzka nr 938 Pawłowice – Pruchna – Cieszyn; 

 droga wojewódzka nr 939 Pszczyna - Wisła Wielka - Strumień – Zbytków; 

 droga wojewódzka nr 941 Skoczów – Wisła – Istebna; 

 droga wojewódzka nr 942 Bielsko-Biała – Szczyrk – Wisła; 

 droga wojewódzka nr 943 Laliki - Koniaków - Istebna - granica państwa 

(Czechy); 

 droga wojewódzka nr 945 Żywiec - Jeleśnia - Korbielów - granica państwa 

(Słowacja); 

 droga wojewódzka nr 946 Żywiec - Sucha Beskidzka; 

 droga wojewódzka nr 948 Oświęcim - Kęty - Kobiernice – Żywiec. 

Droga S69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest 

zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie 

południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S1  

w Bielsku-Białej (korytarz VI b). Przedłużeniem S69 na południe będzie słowacka 

autostrada D-3 Żylina—Skalite (w trakcie budowy). 
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Rysunek 8. Infrastruktura transportu drogowego w subregionie południowym. 

 

Źródło: Diagnoza systemu transportu Województwa Śląskiego, Regionalne Centrum Analiz 

Strategicznych, Katowice, marzec 2014 r.  

 

 

Tabela 21. Drogi publiczne na terenie subregionu południowego. 

Drogi publiczne gminne 

o nawierzchni twardej 3 429,3 km 

o nawierzchni twardej ulepszonej 3 037,9 km 

o nawierzchni gruntowej 733,6 km 

Drogi publiczne powiatowe 

o nawierzchni twardej 1 115,1 km 

o nawierzchni twardej ulepszonej 1 114,9 km 

o nawierzchni gruntowej 6,3 km 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2013 r. 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Pod względem gęstości dróg powiatowych dominuje subregion centralny 

z gęstością ok. 55 km/100km², a najmniejszą charakteryzuje się subregion północny 

(niecałe 40 km/100km²). Pod względem gęstości dróg gminnych dominuje subregion 

południowy (ponad 140 km/100 km²), a najmniejszą cechuje się subregion północny 

(prawie 65 km/100 km²).  

Niezadowalające jest powiązanie sieci dróg lokalnych z siecią dróg wyższych 

kategorii, a w konsekwencji niedostateczne wykorzystanie rozwijającej się 

infrastruktury komunikacyjnej i obniżenie dostępności komunikacyjnej części 

obszarów subregionu.  

Część subregionu południowego (część gmin powiatu cieszyńskiego  

oraz żywieckiego) zalicza się do jednego z Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)  

– obszarów skrajnie peryferyjnych. Obszary skrajnie peryferyjne to obszary 

o utrudnionym dostępie do Metropolii i ośrodków aglomeracyjnych w ramach 

województwa. Jest to wywołane barierami przestrzennymi (braki w infrastrukturze 

transportowej) lub geograficznymi (obszary górskie) oraz fizycznym oddaleniem  

od głównych ośrodków miejskich. Szczególne znaczenie ma tutaj słaba jakość 

infrastruktury transportowej, uniemożliwiająca szybkie przemieszczanie się i dotarcie 

do aglomeracji. W wyniku takich ograniczeń, obszary te mają niski udział w dyfuzji 

rozwoju z ośrodków wyższej rangi oraz mniejsze możliwości oferowania nowych miejsc 

pracy. Dla ośrodków peryferyjnych ważne znaczenie ma rozbudowa infrastruktury 

komunikacyjnej. 

Cześć obszaru subregionu południowego zaliczona została również do Obszaru 

Strategicznej Interwencji (OSI) – „Obszary korytarzy sieci transportowych”.  

Są to obszary zlokalizowane wzdłuż głównych istniejących i planowanych szlaków 

komunikacyjnych, w tym przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych, 

a w dalszej kolejności dróg ruchu przyspieszonego i dróg głównych. Sieć głównych 

korytarzy transportowych jest szkieletem całego systemu komunikacyjnego i stanowi 

podstawę realizacji polityki transportowej. Rozwój korytarzy przyczyni się także  

do rozwoju gospodarczego całego obszaru województwa, w tym obszarów 

położonych w ich zasięgu oraz do zwiększenia ich dostępności przestrzennej.  

W związku z tym konieczne jest stworzenie i modernizacja infrastruktury,  
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w tym głównie drogowej, kolejowej, lotniczej i logistycznej, niezbędnej  

do prawidłowego funkcjonowania takich obszarów. Wzdłuż korytarzy powinny być 

zlokalizowane nowoczesne obiekty logistyczne i przeładunkowe oraz punkty 

zaopatrzenia w ekologiczne paliwo. 

T r a n s p o r t  p u b l i c z n y  

Szczegółowa diagnoza dotycząca transportu publicznego znajduje się w rozdziale 

3.15.2 Zrównoważona mobilność na terenie subregionu południowego. 

 

Na terenie subregionu południowego funkcjonują następujący organizatorzy 

transportu publicznego autobusowego: 

 Bielsko-Biała (z liniami wybiegowymi do Czechowic-Dziedzic, Bestwiny, 

Jasienicy i Wilkowic), 

 Czechowice – Dziedzice ( z liniami wybiegowymi do Bielska-Białej), 

 Porąbka (komunikacja wspólna z Kętami i Andrychowem  

w województwie małopolskim), 

 Cieszyn, 

 Żywiec. 

Długość sieci komunikacji miejskiej w subregionie południowym województwa 

śląskiego wynosi łącznie 976 km (83 linie), na co składa się wyłącznie komunikacja 

autobusowa, w tym: 

 miasto Bielsko-Biała – 498,4 km, 

 miasto Żywiec – 225 km, 

 miasto Cieszyn – 96,6 km, 

 miasto Czechowice-Dziedzice – 156 km. 

Miejski transport publiczny jest realizowany przez zakład budżetowy -  Miejski 

Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej oraz spółki miejskie, tj.: Miejski Zakład 

Komunikacji w Żywcu sp. z o.o., Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Cieszynie, 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. 

Ilość przewożonych pasażerów w w/w miastach wynosi ok. 24,2 mln rocznie, 

w tym: 

 miasto Bielsko-Biała – ok. 16,7 mln pasażerów, 
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 miasto Żywiec – ok. 4,1 mln pasażerów, 

 miasto Cieszyn – ok. 1,8 mln pasażerów, 

 miasto Czechowice - Dziedzice – ok. 1,56 mln pasażerów. 

Tabela 22. Ilość przewożonych pasażerów (wg ilości sprzedanych biletów). 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Bielsko-Biała  17 316 066 17 453 153 17 477 472 17 230 441   16 702 600 

Żywiec 5 107 669 4 875 106 4 680 090 4 429 447     4 169 120 

Cieszyn 1 920 000 1 860 000 1 860 000 1 860 000     1 815 000 

Czechowice-

Dziedzice 

1 845 144 1 822 235 1 698 731 1 576 820     1 562 620 

Źródło: dane miejskich operatorów komunikacyjnych. 

Z roku na rok obserwuje się spadek liczby przewożonych pasażerów, przy czym  

na terenie miasta Cieszyn, spada ilość przewiezionych pasażerów kupujących bilety, 

natomiast wzrasta ilość osób korzystających z komunikacji bezpłatnie, w związku  

z czym można przypuszczać, że ilość pasażerów przewiezionych utrzymuje się  

na stałym poziomie. Tym niemniej dla całego subregionu południowego obserwuje 

się tendencję spadkową w tym zakresie a przyczyną takiego stanu jest: 

- nieatrakcyjność transportu publicznego (przestarzały tabor autobusowy,  

brak systemów dynamicznej informacji pasażerskiej itd.), 

- wzrost ilości samochodów osobowych, 

- rosnąca stopa bezrobocia w subregionie na przestrzeni lat 2008-2012 (mniejsza 

liczba dojazdów do pracy). 

 

Do najważniejszych barier w korzystaniu i upowszechnieniu transportu publicznego 

zaliczyć można: 

- zły stan taboru autobusowego oraz infrastruktury drogowej   

(brak bezpiecznego dojścia do przystanku (chodniki), źle wyprofilowane 

zatoki uniemożliwiające bezpośredni podjazd autobusu niskopodłogowego 

pod chodnik itp.), 

- niedostosowane do potrzeb rozkłady jazdy, 

- brak nowoczesnych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych obejmujących 

również parkingi typu „zaparkuj i jedź”, 

- brak elektronicznej informacji pasażerskiej oraz inteligentnych systemów 

transportowych, 
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- zniszczone, zdewastowane wiaty przystankowe lub ich brak. 

 

Stan ten spowodował „odwrócenie” się pasażerów od transportu publicznego  

z uwagi na niezadowalającą ofertę w porównaniu z transportem indywidualnym. 

Aby uatrakcyjnić transport publiczny, niezbędne są również działania polegające 

na: 

- dostosowaniu oferty przewozowej do zmieniających się potrzeb związanych  

z przemieszczaniem się osób, poprzez modyfikowanie sieci komunikacyjnej  

i taryfy przewozowej, 

- utrzymaniu wskaźnika regularności kursowania autobusów liniowych  

na poziomie nie niższym niż 99%, 

- zwiększeniu częstotliwości kursowania autobusów na najbardziej obciążonych 

ciągach komunikacyjnych, 

- zintegrowaniu transportu publicznego na terenie subregionu południowego, 

- wycofywaniu z eksploatacji pojazdów przestarzałych technologicznie  

i awaryjnych oraz zastępowaniu ich taborem niskoemisyjnym, nowoczesnym, 

niskopodłogowym, dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych 

oraz wyposażonym w system głosowej zapowiedzi przystanków, klimatyzację 

przestrzeni pasażerskiej, 

- zainstalowaniu na głównych przystankach elektronicznych tablic 

umożliwiających przekazywanie pasażerom aktualnych informacji  

o godzinie odjazdu poszczególnych autobusów z danego przystanku,  

o opóźnieniach w realizacji rozkładów jazdy, itp., 

- wdrożeniu Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem, zapewniającego 

autobusom uprzywilejowanie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną  

w wybranych strefach miast. Inteligentne zarządzanie ruchem przyczyni się do 

zminimalizowania hałasu i emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenia elastyczności 

w wykorzystaniu istniejącej sieci drogowej. Zapewnienie kompatybilności  

i łączności inteligentnego zarządzania ruchem z komponentami zarządzania 

transportem zbiorowym i informacją dla podróżnych, może przyczynić się do 

redukcji zatłoczenia na drogach, a tym samym stworzenia bardziej 

ekologicznego systemu transportowego w subregionie,  
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- promocji usług publicznego transportu zbiorowego poprzez przeprowadzanie 

akcji i kampanii społecznych. 

Subregion południowy charakteryzuje się istnieniem trzech głównych ośrodków 

w zakresie dojazdów do pracy, do których należą: Bielsko-Biała, Żywiec i Cieszyn. 

Ośrodkiem zdecydowanie największym jest Bielsko-Biała. Silne są powiązania 

pomiędzy głównymi ośrodkami tego subregionu oraz powiązania z innymi 

subregionami.  

Komunikację wewnątrz powiatów oraz międzyregionalną zapewniają: 

 powiat bielski - PKS Bielsko-Biała S.A.; 

 powiat żywiecki (komunikacja wewnątrz powiatu)  - prywatni przewoźnicy: 

FUH-Józef Klamiński, FPHU DREWOL Lucyna Gancarz, UT PRZEWÓZ OSÓB  

Jan Klimczak, UT PRZEWÓZ OSÓB Władysław Chrustek, FHU TEAM-BUS 

Janusz Wróbel, THERMO-CAR ZPUH Zając Grzegorz, PUH DUMAR S.C.,  

HUT PRZEWÓZ OSÓB JM BUS Jolanta Mrowiec,  PHU AGAWA Mariusz 

Kruczyński, USŁUGI PRZEWOZOWE Bogdan Skowron, BT-P EXPRES BUS Józef 

Kruczyński, PKS Smykal Bogusław PRZEWÓZ OSÓB, EURO-TRAVEL Andrzej 

Wnętrzak, TRAVEL-BUS Robert Dziewit, EURO-BUS UT Alicja Dziewit, GLOB 

TRAQNS Jurasz Tadeusz; 

 powiat cieszyński – 10 prywatnych przewoźników, tj.: PK TRANSKOM  

sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie, ZPG Wispol Leszek Podżorski z siedzibą  

w Wiśle, Linea-Trans sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, firma przewozowa 

Trans-Bus z siedzibą w Ustroniu, usługi transportowe przewóz osób Das i Karol 

Górniak z siedzibą w Dębowcu, firma przewozowa Traf-Line z siedzibą  

w Pszczynie, JKA BUS/JKS BUS firma przewozowa z siedzibą w Bielsku-Białej, 

Bus Brothers, Interpalm, Comfort Bus. 

Jedynie miasto Czechowice - Dziedzice posiada wdrożone elementy dynamicznej 

informacji pasażerskiej i obsługi elektronicznej tj. System GMV dynamicznej informacji 

pasażerskiej (SMS, tablice informacyjne wewnątrz pojazdów i dworcu 

autobusowym), dyspozytorski system nadzoru  ruchu GMV. 

Średni wiek taboru autobusowego na terenie subregionu południowego wynosi 

co najmniej 11 lat (najstarszy tabor obsługujący w dalszym ciągu przewozy 
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pasażerskie ma nawet 22 lata), dlatego też niezbędne są inwestycje  

w zakresie wymiany taboru na nowy, niskoemisyjny (diesel Euro 6, hybrydowy, 

gazowy lub elektryczny) a także wdrożenie systemów dynamicznej informacji 

pasażerskiej, biletu elektronicznego, elektronicznych systemów pozycjonowania 

pojazdów a także elementów Inteligentnych Systemów Transportowych.  

Najstarszy tabor autobusowy obsługujący transport publiczny na terenie 

subregionu, w ogóle nie spełnia wymagań żadnej z norm emisji spalin EURO  

lub też spełnia wymagania tych najmniej restrykcyjnych: EURO 1, EURO 2  

oraz EURO 3, co nie odpowiada dzisiejszym standardom w tym zakresie (od stycznia 

2014 r. obowiązującą normą emisji spalin jest EURO 6). Tabor ten w znacznym stopniu 

zanieczyszcza powietrze miast tlenkami azotu, węgla, węglowodorami  

oraz cząstkami stałymi. Dodatkowo duże zanieczyszczenie powietrza generowane 

jest przez indywidualny transport kołowy. 

Aby sprostać wymogom związanym z dużym natężeniem ruchu, zwłaszcza  

w centrach miast, należy dążyć do ograniczenia ruchu samochodowego poprzez 

rozwój transportu zbiorowego. Poprawa jakości powietrza w miastach, to także 

inwestycje w transport niskoemisyjny. W celu ograniczenia emisji spalin 

samochodowych w centrach miast, na terenie subregionu południowego, 

niezbędne są działania przyczyniające się do ograniczenia ruchu samochodowego 

oraz poprawy parametrów technicznych taboru autobusowego, tj.:  

- wymiana przestarzałego taboru autobusowego na tabor niskoemisyjny, 

spełniający normę Euro 6, 

- rozbudowa systemu dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, 

wdrażanie systemów wypożyczalni rowerowych oraz parkingów rowerowych 

(Bike&Ride), 

- budowa parkingów na obrzeżach miast oraz w pobliżu centrów 

przesiadkowych (np. dworce PKP) w systemie „parkuj i jedź”, w tym dojazd 

środkami eko-komunikacji (np. rower), 

- rozbudowa najważniejszych węzłów przesiadkowych i wyposażenie ich  

w podstawową infrastrukturę, 

- rozszerzenie stref płatnego parkowania w mieście, 
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- wdrożenie Inteligentnych Systemów Transportowych (w tym systemów 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej), 

- uprzywilejowanie komunikacji publicznej poprzez integrację z systemami ITS 

(pierwszeństwo przejazdu), a także w miejscach gdzie to możliwe, wydzielenie 

pasa drogowego wyłącznie dla komunikacji miejskiej (tzw. „bus-pas”), 

- zwiększenie komfortu podróżowania pojazdami komunikacji miejskiej poprzez 

tabor niskopodłogowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, 

wyposażony w system głosowej zapowiedzi przystanków, klimatyzację 

przestrzeni pasażerskiej, itp. 

Celem zapewnienia multimodalności transportu konieczna jest: 

budowa/rozbudowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych, w szczególności  

w pobliżu dworców kolejowych (styk komunikacji kolejowej z liniami autobusowymi); 

budowa parkingów wokół pętli autobusowych oraz dworców PKP, poprawa stanu 

infrastruktury drogowej, odpowiednia koordynacja rozkładów jazdy między różnymi 

gestorami.  Potrzeba zapewnienia multimodalności wynika z konieczności wsparcia 

rozwoju zrównoważonego i zintegrowanego transportu publicznego obejmującego 

różne środki transportu i elementy infrastruktury. 

T r a n s p o r t  k o l e j o w y  

Od 2013 roku głównym operatorem pasażerskich przewozów kolejowych, 

obsługującym połączenia kolejowe w województwie śląskim przebiegające  

m.in. przez subregion południowy są Koleje Śląskie Sp. z o.o. (podmiot utworzony 

przez samorząd województwa śląskiego, który przejął obsługę połączeń  

od Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.).  

Połączenia dalekobieżne realizują:  

1) PKP Intercity – kategorie: Twoje Linie Kolejowe (TLK) oraz Express Intercity (EIC), 

2) Przewozy Regionalne – kategoria InterREGIO (IR).  

Ponadto Bielsko-Biała zostanie objęte przez spółkę PKP Intercity siecią połączeń 

realizowanych taborem Pendolino, w ramach kategorii Express Intercity Premium. 

Koleje Śląskie obsługują połączenia z subregionem południowym oraz na terenie 

subregionu w ramach następujących linii: 

 S5: Katowice – Czechowice – Dziedzice – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń; 
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 S6: Katowice – Pszczyna – Skoczów – Ustroń Zdrój – Wisła Głębce; 

 S31: Katowice – Mysłowice – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice; 

 S52: Bielsko-Biała – Kęty – Andrychów – Wadowice; 

 S58: Czechowice – Dziedzice – Zebrzydowice – Cieszyn. 

 
Tabor Kolei Śląskich składa się z elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych 

oraz składów wagonowych ciągniętych przez lokomotywy elektryczne. Pojazdy są 

własnością Kolei Śląskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub są 

dzierżawione od podmiotów zewnętrznych. Spółka dysponuje następującym 

taborem: 

1) elektryczne zespoły trakcyjne: 14WE, EN57, 27WEb, 35WE, EN57AKS, EN71AKS, 

EN75, EN76, 

2) wagony osobowe: B249, 111A, 

3) wagony spalinowe: SN82, SN83, 

4) spalinowe zespoły trakcyjne: SA138, 

5) autobusy szynowe: SA109. 

Właścicielem linii kolejowych jest z spółka PKP PLK S.A.  Na terenie subregionu 

południowego województwa śląskiego występuje:  

 linia nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice – w całości zelektryfikowana, 

 linia nr 97 Skawina – Żywiec – jednotorowa – w całości zelektryfikowana, 

 linia nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna  

– zelektryfikowana linia kolejowa jednotorowa, 

 linia nr 139 Katowice – Skalite Serafinov na Słowacji – zelektryfikowana linia 

kolejowa, dwutorowa między Katowicami i Bielsko-Białą (Koleje Śląskie,  

PKP Intercity, Przewozy Regionalne, przewoźnicy towarowi),  

 linia nr 157 Pawłowice Śląskie – Skoczów – w całości zelektryfikowana, 

 linia nr 190 Bielsko-Biała Główna – Český Těšín (Czechy) – jednotorowa, 

zelektryfikowana linia kolejowa, na której od stycznia 2009 r. nie odbywa się 

ruch pasażerski, 

 linia nr 191 Goleszów – Wisła Głębce – w całości zelektryfikowana. 

Podstawowym spoiwem systemu transportu publicznego w subregionie 

południowym powinien być transport kolejowy. Na poniższym schemacie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_trakcyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lokomotywa_elektryczna
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zaprezentowano sieć kolejową użytku publicznego, przeznaczoną dla ruchu 

pociągów osobowych, wraz ze stacjami i przystankami. Jasnym kolorem wskazano  

te odcinki, po których obecnie nie poruszają się pociągi pasażerskie codziennego 

kursowania. 

Rysunek 9. Schemat połączeń kolejowych w subregionie południowym. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najbardziej widocznym brakiem w subregionie południowym jest wstrzymanie 

ruchu pociągów pomiędzy stacjami Bielsko-Biała - Główna i Cieszyn trasą przez 

Skoczów i Goleszów. Wybudowanie drogi ekspresowej, łączącej oba miasta, 
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wydatnie skróciło podróż samochodem pomiędzy nimi. Pogorszenie pozycji 

konkurencyjnej kolei wobec motoryzacji indywidualnej wiązało się także z tym,  

że wskutek otwarcia drogi ekspresowej ruch na dotychczasowej drodze krajowej 

uległ redukcji – brak pojazdów ciężkich przekłada się na sprawniejszą jazdę 

samochodem osobowym. Tym samym pozycja konkurencyjna kolei uległa 

pogorszeniu nie tylko w relacji docelowej, ale także w odniesieniu do mniejszych 

miejscowości, położonych na trasie linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała Główna – 

Cieszyn. 

Drugim odcinkiem w subregionie południowym, na którym wstrzymano ruch 

pociągów pasażerskich, jest międzywojewódzkie połączenie z Żywca do Suchej 

Beskidzkiej. Linia ta, o bardzo bogatej historii, sięgającej jeszcze czasów galicyjskich, 

będąca równocześnie najkrótszą trasą z Katowic i Wrocławia do Zakopanego.  

Z tego względu trasą tą sezonowo kursuje pociąg „Giewont” z Częstochowy  

do Zakopanego. Linia ma charakter typowo górski, z niewielkimi prędkościami 

szlakowymi, dużymi spadkami, a także ostrymi łukami w zasadzie na całej swojej 

długości. 

Ostatnim połączeniem z zawieszonym już wiele lat temu ruchem jest odcinek 

między Chybiem a Strumieniem (i dalej do Pawłowic Śląskich względnie Żor). 

Torowisko na tym szlaku jest bardzo zdegradowane przez liczne i ciężkie pociągi 

towarowe. 

W sieci kolejowej subregionu południowego występuje szereg ograniczeń 

eksploatacyjnych, które są spowodowane m.in.: ogólnym złym stanem technicznym 

torów, nieodpowiednim układem geometrycznym torów, złym stanem rozjazdów  

a także związane są ze stanem urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Stan i wiek 

budynków dworcowych jest bardzo zróżnicowany, a w wielu przypadkach zły. 

Większość z nich wymaga szybkich remontów. 

Mając na względzie funkcjonalne powiązania wewnątrz subregionu 

południowego, szczególnie istotna jest rewitalizacja linii kolejowej nr 190 relacji 

Bielsko-Biała – Cieszyn oraz wprowadzenie ruchu pociągów lekkim taborem  

(tzw. szynobusami), którego koszty eksploatacyjne są o wiele niższe  

w porównaniu z ciężkimi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi. Linia ta jest najlepszym 

i najszybszym zabezpieczeniem dla linii 93. Uruchomienie linią 190 towarowych 

przewozów międzynarodowych, doprowadziłoby do obniżenia przestoju pociągów 
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na innych przejściach granicznych. Zainteresowanie użytkowaniem linii 190 wyraziły 

spółki: PKP Cargo, Czeskie Drahy i Koleje Śląskie. Rejon Śląska Cieszyńskiego jest 

drugim generatorem przyjazdów dziennych dla miasta Bielsko-Biała (ruch kolejowy 

potrafiłby rozładować ruch samochodowy oraz go przyspieszyć).  Po remoncie linii  

nr 190 do prędkości 80 km/h, przejazd na tej linii wynosiłby 40 minut miedzy stacjami 

Cieszyn a Bielsko-Biała. Remont linii nr 190 na przedmiotowym odcinku doprowadzi  

do zwiększenia dostępności turystycznej, przyczynienia się do lepszego postrzegania 

Podbeskidzia przez inwestorów, zwiększenia dostępności do edukacji młodzieży  

z małych miejscowości położonych przy trasie kolejowej (Goleszów, Bażanowice, 

Skoczów Bładnice, Pogórze, Jaworze). 

I n f r a s t r u k t u r a  k o m u n a l n a  i  ś r o d o w i s k o  

Na koniec 2014 r. w subregionie południowym funkcjonowało 35 oczyszczalni 

ścieków komunalnych, z czego 18 biologicznych oraz 17 z podwyższonym 

usuwaniem biogenów. Przepustowość oczyszczalni biologicznych wynosiła  

7 219 m3/dobę; z podwyższonym usuwaniem miogenów 236 828 m3/dobę.  

W ciągu roku odprowadzono 22 081,0 dam³ ścieków ogółem z czego 99,9% zostało 

oczyszczonych.  

Na koniec 2013 w subregionie południowym funkcjonowały 3 czynne składowiska 

odpadów o łącznej powierzchni 14 ha. Ogółem zebrano 99.767,16 ton odpadów 

zmieszanych (150,2 kg na mieszkańca), w tym 76.838,50 ton z gospodarstw 

domowych (115,7 kg na mieszkańca). W latach 2008-2013 średnioroczne nakłady 

inwestycyjne służące ochronie środowiska wynosiły ok. 160 mln zł. 

Tabela 23. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska. 

Lata ponoszenia 

nakładów 

Nakłady na środki trwałe 

służące ochronie środowiska 

2013 r. 168 902 800 zł 

2012 r. 155 943 200 zł 

2011 r. 238 674 000 zł 

2010 r. 179 159 600 zł 

2009 r. 127 845 700 zł 

2008 r. 88 931 500 zł 

Źródło: www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
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Na koniec 2013 r. istniały 3 767 km czynnej sieci wodociągowej, 3 014,2 km czynnej 

sieci kanalizacyjnej oraz 4 199, 1 km sieci gazowej. Przeciętny mieszkaniec subregionu 

zużył 23,4 m³ wody z wodociągów oraz 133,4 m³ gazu. Z wodociągu korzystało 77,6% 

ogółu ludności, kanalizacji 58,3%, a gazu 64,0%. 

Tabela 24. Sieć rozdzielcza na 100 km². 

Sieć rozdzielcza na 100 km2 

sieć wodociągowa 160,1 km 

sieć kanalizacyjna 128,1 km 

sieć gazowa 170,2 km 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2013 r. 

 

 

 

Wykres 8. Korzystający z wodociągu w % ogółu ludności  

na terenie subregionu południowego. 

 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2013 r. 

 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Głównymi zagrożeniami dla wód powierzchniowych i podziemnych  

są skażenia komunalne i związane z chemicznymi środkami do produkcji rolnej. Ścieki 

socjalno-bytowe, pochodzące z zabudowy mieszkaniowej, odprowadzane są często 

do nieszczelnych osadników przydomowych bądź też lokalnie budowanymi przez 

mieszkańców kanałami bezpośrednio do przydrożnych rowów melioracyjnych  

lub cieków wodnych. Ścieki te są źródłem zanieczyszczeń wyrażającym się  

w związkach takich jak BZT5, ChZT, azot amonowy i fosforany. Dodatkowo istotnym 

zagrożeniem, dla jakości wód są substancje ropopochodne spłukiwane podczas 

opadów deszczu z nawierzchni dróg, parkingów czy placów stacji paliw. Poważne 

źródło zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych stanowią też związki 

biogenne spływające z pól uprawnych w okresach po nawożeniu gruntów rolnych. 

 

Wykres 9. Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności  

na terenie subregionu południowego. 

 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2013 r. 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Powyższe dane pokazują, iż najniższy poziom skanalizowania na terenie 

subregionu południowego występuje w powiecie bielskim, natomiast najwyższy  

w mieście Bielsko-Biała. W porównaniu do innych subregionów, najwyższy stopień 

skanalizowania dotyczy gmin subregionu centralnego – przekraczający 90%, 

natomiast najniższy dotyczy gmin południowej, zachodniej i północno-wschodniej 

części województwa. Wynika to głównie ze zdecydowanie mniejszego stopnia 

urbanizacji tych terenów i bardziej ekstensywnego wykorzystania przestrzeni  

niż w centralnej części województwa. 

Stopień skanalizowania obszarów wiejskich na terenie subregionu południowego 

wynosi 44,3%. 

Na terenie subregionu południowego najniższy stopień skanalizowania  

(poniżej 25%) dotyczy gmin: Jeleśnia, Koszarawa, Ślemień, Gilowice, Porąbka, 

Łodygowice, Lipowa, Jasienica, Jaworze, Chybie, Strumień, Goleszów. 

 Z uwagi na zrealizowany projekt pn:  „Poprawa stanu gospodarki wodno  

– ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko – Biała”, współfinansowany ze środków 

Funduszu Spójności, stopień skanalizowania na koniec 2014 r. w mieście Bielsko-Biała 

wynosi ok. 98,3%. Projekt zapewnił zatem spełnienie wymagań Dyrektyw 

dotyczących: oczyszczania ścieków komunalnych (91/217/EWG), wody pitnej 

(98/83/WE) i Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE).   

Wysoki stopień skanalizowania dotyczy również gminy Buczkowice (97% na koniec 

2014 r.), dzięki zrealizowaniu projektu w ramach Funduszu Spójności i PROW.  

Na żywiecczyźnie realizowany jest projekt pn. „Program Ochrony Wód Jeziora 

Żywieckiego”, dzięki któremu od 2004 rok kiedy w powiecie było zaledwie 365,6km 

sieci kanalizacyjnej, długość sieci kanalizacyjnej na żywiecczyźnie zwiększy się o 

prawie 1200 km. Po zakończeniu realizacji programu prawie 95% mieszkańców 

powiatu będzie korzystało z wodociągów miejskich lub gminnych o łącznej długości 

blisko 900 km.  Działania powyższe w rejonie zlewni jeziora żywieckiego mają 

niebagatelny wpływ dla wszystkich korzystających z wód położonych poniżej 

zbiornika - jeziora żywieckiego. 
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Powyższe dane wskazują, iż na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego  

oraz żywieckiego w dalszym ciągu niezbędne są inwestycje w zakresie budowy  

i modernizacji sieci kanalizacyjnych, budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 

komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę. 

Należy jednak zweryfikować plany aglomeracji i zastosować rozwiązania  

nie tylko chroniące we właściwym stopniu środowisko przyrodnicze, ale również 

spełniające kryterium ekonomicznej opłacalności. 

Na stan powietrza w subregionie południowym mają wpływ następujące czynniki:  

 emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych 

i powierzchniowych,  

 emisja ze środków transportu i komunikacji, 

 emisja transgraniczna,  

 emisja niezorganizowana, w tym niska emisja.  

Na terenie subregionu południowego występują dwie strefy oceny jakości 

powietrza, tj.: strefa śląska oraz strefa miasto Bielsko-Biała. 

Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi 

dwutlenek węgla. Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim: 

dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. W mniejszych ilościach emitowane 

są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne. 

Wartości średnie stężeń pyłu zawieszonego PM10 w 2013 roku (wartość 

dopuszczalna 40 μg/m3) wyniosły:  

- Bielsko-Biała – 41,4 μg/m3; 

- powiat bielski: 43,9 - 48,9 μg/m3; 

- powiat cieszyński: 36,2 - 46,3 μg/m3; 

- powiat żywiecki: 50 - 58,1 μg/m3. 

 

Wartość dopuszczalna stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 wynosząca  

27 μg/m3  została przekroczona w większości stacji pomiarowych i wynosiła: 

- Bielsko-Biała: 33,6 μg/m3, 

- powiat bielski: 33,8 - 37 μg/m3, 

- powiat cieszyński: 27,9 – 36,1 μg/m3, 
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- powiat żywiecki: 38,5 – 44,7 μg/m3. 

 

Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu nie przekroczyło wartości dopuszczalnej  

40 μg/m3. W poszczególnych powiatach subregionu południowego wynosiło: 

- Bielsko-Biała: 23 μg/m3, 

- powiat bielski: 21- 22 μg/m3, 

- powiat cieszyński: 15 - 20 μg/m3, 

- powiat żywiecki: 22 -23 μg/m3. 

 

Średnie stężenia benzenu nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego (5 μg/m3)  

na żadnym stanowisku pomiarowym subregionu południowego i wynosiły: 

- Bielsko-Biała: 4,0  μg/m3, 

- powiat bielski: 3,0 – 5,0 μg/m3, 

- powiat cieszyński: 3,0  μg/m3, 

- powiat żywiecki: 3,0 - 5,0 μg/m3. 

 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5  

w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie 

letnim bliskość głównej drogi z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń 

pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz niekorzystne 

warunki meteorologiczne, występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania  

się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru 

(poniżej 1,5 m/s). Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń dwutlenku azotu jest 

emisja ze źródeł liniowych (komunikacyjnych). 

 

Tabela 25. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych. 

Rok 
Miasto  

Bielsko-Biała 

Powiat 

bielski 

Powiat 

cieszyński 

Powiat 

żywiecki 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych t/r 

2004 483 261 292 75 

2005 514 235 215 73 

2006 364 208 175 68 

2007 298 209 162 51 

2008 317 222 102 49 
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2009 426 244 72 35 

2010 335 183 105 20 

2011 302 189 88 19 

2012 332 168 83 19 

2013 143 167 89 21 

Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym CO2 

2004 556 792 407 067 133 663 42 264 

2005 535 195 404 727 132 406 44 199 

2006 545 983 444 550 131 484 47 534 

2007 511 948 465 754 116 412 43 540 

2008 466 777 486 331 110 119 42 047 

2009 430 401 376 491 95 876 38 420 

2010 329 262 416 779 130 162 40 686 

2011 242 953 465 662 113 086 34 484 

2012 296 806 351 856 116 457 34 672 

2013 220 088 469 134 109 264 72 245 

Źródło: www.stat.gov.pl  

Powyższe dane wskazują, iż na przestrzeni lat 2004-2012, nastąpił spadek emisji 

zanieczyszczeń pyłowych oraz spadek emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych, natomiast w 2013 r. nastąpił wzrost emisji zanieczyszczeń  

na terenie powiatu bielskiego oraz żywieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek 10. Spadek emisji zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych  

na terenie subregionu południowego w 2012 roku w relacji do 2004 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Niewielki stopień gazyfikacji terenu subregionu południowego oraz wysokie ceny 

gazu powodują, iż ciągle najpopularniejszym paliwem ze względu na bliskość 

kopalń, jest węgiel kamienny oraz miał i muł węglowy. Chociaż wiele instytucji 

publicznych i zakładów przemysłowych coraz częstej decyduje się na ograniczenie 

emisji poprzez zmianę medium grzewczego z węgla na gaz lub olej opałowy, 

a nawet odnawialne źródła ciepła to nadal wielkim problemem pozostaje emisja  

do atmosfery zanieczyszczeń z palenisk domowych – problem szczególnie uciążliwy  

w okresie grzewczym. Ilość emisji z budynków prywatnych z paleniskami jest trudna 

do oszacowania. Niemożliwość oszacowania emisji z tych budynków wynika  

ze względu na rozproszenie dystrybucji paliwa oraz z braku kontroli, jakości i ilości 

spalanego paliwa. Według badań przeprowadzonych na Politechnice Warszawskiej 

źródła indywidualne wytwarzają w Polsce „połowy ilości pyłu emitowanego 

z elektrociepłowni, 200 razy więcej tlenku węgla niż elektrociepłownie, 2 razy mniej 

tlenków azotu niż elektrociepłownie”. Paleniska domowe stanowią tym większy 

problem, że ich użytkownicy niejednokrotnie spalają w nich substancje wyjątkowo 

szkodliwe (np. odpady z tworzyw sztucznych, gumy), co dodatkowo zwiększa 
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uciążliwość tych źródeł dla środowiska przyrodniczego. Układ osadniczy terenu 

powiatu bielskiego, cieszyńskiego oraz żywieckiego sprawia, iż emisja ma charakter 

rozproszony. 

Wzdłuż sieci ciągów komunikacyjnych (drogi, koleje) koncentruje się emisja spalin 

i hałasu. Ponadto poważnym źródłem zanieczyszczeń jest ich emisja znad obszarów 

sąsiednich, w głównej mierze z rejonów Trzyńca (przy wiatrach S i SW)  

oraz Ostrawsko-Karwińskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu 

Węglowego (przy wiatrach W, NW, N). Emisja przemysłowa determinowana jest 

ilościami gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z danej instalacji  

oraz sposobami monitorowania tej emisji, których dopuszczalne poziomy określane 

są w wydawanych przez Starostę decyzjach oraz pozwoleniach zintegrowanych 

(określających rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania  

do powietrza z danej instalacji oraz sposoby monitorowania tej emisji, zmierzające  

do stosowania zwłaszcza w dużych zakładach technologii najmniej szkodzącej 

środowisku). W świetle obserwowanego spadku emisji z sektora przemysłowego 

rośnie znaczenie zanieczyszczeń pochodzących z sektora komunalnego (tzw. niska 

emisja), a także z transportu samochodowego (emisja powierzchniowa i liniowa). 

Stają się one obecnie ważnym problemem wymagającym pilnego rozwiązania. 

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, jakie powoduję niska emisja, 

poszczególne gminy subregionu południowego przystępują do Programów 

Ograniczenia Niskiej Emisji. Podstawowym celem jest systemowe ograniczenie emisji 

substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, 

nieefektywnych źródeł ciepła. Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie: 

 ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych (kotły), 

 odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne, pompy ciepła), 

 możliwość realizacji kompleksowych inwestycji (kocioł, układy solarne).  

Przeprowadzone audyty w budynkach użyteczności publicznej  

oraz w budynkach mieszkaniowych wskazują, iż średnie zmniejszenie 

zapotrzebowania na ciepło po realizacji projektów może wynieś ok. 35%,  

co wskazuje, iż obecnie obiekty charakteryzują się niską efektywnością 
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energetyczną. Szacuje się, iż po pełnej termomodernizacji znajduje się obecnie  

ok. 1/3 budynków użyteczności publicznej z terenu subregionu południowego. 

Pomimo tendencji spadkowej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych  

w szczególności z działalności przemysłowej, wciąż stanowi ona poważny problem 

powodujący zanieczyszczenie powietrza na terenie subregionu południowego.  

Aby ograniczyć tzw. niską emisję należy podjąć kompleksowe działania mające  

na celu wymianę bądź modernizację indywidualnych źródeł ciepła, podłączenie 

budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizację obiektów.  

Niezbędne jest zatem dalsze kontynuowanie programów ograniczenia niskiej emisji, 

również przy wykorzystaniu środków UE. 

O d n a w i a l n e  ź r ó d ł a  e n e r g i i  

Troska o środowisko, ziemię i klimat wymaga świadomego i odpowiedzialnego 

korzystania z zasobów paliw pierwotnych i energii. Produkcja prądu z energii 

słonecznej, termomodernizacja budynków, efektywne korzystanie ze sprzętów 

elektrycznych, stosowanie efektywnego, energooszczędnego oświetlenia to nie tylko 

korzyść dla środowiska, ale także realne obniżenie wysokości rachunków - a więc 

korzyść dla odbiorców.  

Aktualnie na terenie subregionu południowego funkcjonują prywatne  

i gminne instalacje pomp ciepła, ogrzewających budynki mieszkalne w sezonie 

zimowym. Instalacje te nie są jeszcze popularne ze względu na duże koszty na etapie 

inwestycyjnym (są to koszty około 35-50 tys. dla jednego budynku jednorodzinnego). 

Nie mniej jednak na etapie eksploatacji koszty ogrzewania budynku są na tyle małe, 

że inwestycja zwraca się w ciągu kilkunastu lat.  Coraz popularniejsze w ostatnich 

latach stało się wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania ciepłej wody 

użytkowej w gospodarstwach domowych. Wynika to nie tylko z mniejszych kosztów 

montażu (w porównaniu do pompy ciepła to około 1/3 kosztów), ale także z coraz 

powszechniejszego wdrażania przez gminy obszarowych Programów Ograniczenia 

Niskiej Emisji. 
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E n e r g i a  w i a t r u  

Większa część subregionu południowego województwa śląskiego leży na obszarze 

o mało korzystnych warunkach dla budowy siłowni wiatrowej. Potencjał ten 

kształtuje się w przeważającej części w przedziale 400 – 650 kWh/m²/rok. Tylko 

w powiecie żywieckim, na terenie gmin Jeleśnia i Koszarawa potencjał ten kształtuje 

się w przedziale 650 – 1400 kWh/m²/rok. Przed podjęciem decyzji o budowie 

elektrowni wiatrowej w miejscu gdzie występuje duża wietrzność, niezbędne jest 

przeprowadzenie badań siły, kierunku i częstości występowania wiatrów.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz, budowa turbin wiatrowych o dużych 

mocach ma sens ekonomiczny tylko w rejonach o średniorocznej prędkości wiatru 

powyżej 4,0 m/s.  

E n e r g i a  g e o t e r m a l n a  

Na terenie subregionu południowego województwa śląskiego występują dwa 

zbiorniki wód geotermalnych, tj.: 

 zbiornik dewońsko – karboński (powiat cieszyński i bielski) – wody są silnie 

zmineralizowane, od kilkudziesięciu do 200 g/l, a ich średnie temperatury 

ocenia się na 60o C. Stosując pompy ciepła możliwe jest pozyskanie 

z jednego ujęcia średniej mocy termicznej rzędu 0,5 MW i energii cieplnej 

około 4,7 TJ/rok, 

 zbiornik mioceński (powiat bielski, żywiecki, miasto Bielsko-Biała) – wody 

termalne osiągają tu temperatury od 35 do 100o C (średnio 50O C) przy 

wysokiej mineralizacji powyżej 100 g/l. Stosując pompy ciepła możliwe jest 

pozyskanie z jednego ujęcia średniej mocy termicznej rzędu 0,45 MW 

i energii cieplnej około 4,3 TJ/rok.  

Na obszarze powiatu żywieckiego istnieją dopływy wód mineralnych chlorkowo-

sodowych z utworów fliszu w ilości kilku m³/h z głębokości 400-1000 m.  

Nie mniej jednak budowa tektoniczna podłoża powiatu żywieckiego jest bardzo 

skomplikowana, co daje podstawy do stwierdzenia, iż wody mineralne w każdej 

części powiatu mogą być inne i na różnych głębokościach. Szczegółowe badania 

zostały jednak przeprowadzone tylko w rejonie odwiertów (na terenie Gminy 

Łodygowice i Rajcza). Na tym obszarze występują także solanki lecznicze i termalne 
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oraz źródła wód mineralnych. Jedno z tych źródeł w Soli jest najsilniej 

mineralizowanym w obszarze jednostki magurskiej Karpat. Prowadzone jesienią 2003 

roku badania terenowe pozwoliły zarejestrować aktualny stan wierceń i źródeł. 

Potwierdzono obecność 3 odwiertów i dwu źródeł: „Warzelniane” i „Słanica”. Wody 

chlorkowe – solanki z Soli można wykorzystać do celów rekreacyjno-

balneologicznych, do kąpieli leczniczych i profilaktycznych. Wskazana jest budowa 

basenu kąpielowego (krytego, udostępnionego przez cały rok), w którym można 

wykorzystać lokalne udokumentowane naturalne bogactwo, jakim jest solanka 

termalna potencjalnie lecznicza. Posiada ona składniki takie jak jod, brom, bor 

i mineralizacja. Dodatkowym atutem tych wód jest ich temperatura, w otworze  

Sól -5 wynosiła 39°C a w otworze Sól -1 stwierdzono wodę chlorkową o temperaturze 

24°C - są to więc wody termalne.  

E n e r g i a  s p a d k u  w o d y  

Na terenie powiatu bielskiego określono 9 lokalizacji z istniejącymi budowlami 

hydrotechnicznymi o potencjalne teoretycznym: maksymalna moc – 449 kW, 

energia elektryczna 3 931 MWh/rok; potencjale technicznym: maksymalna moc 

 – 278 kW, energia elektryczna 1 972 MWh/rok. 

Na terenie powiatu cieszyńskiego określono 24 lokalizacje z istniejącymi 

budowlami hydrotechnicznymi o potencjale teoretycznym: maksymalna moc – 

532 kW, energia elektryczna 4 657 MWh/rok; potencjale technicznym: maksymalna 

moc – 165 kW, energia elektryczna 1 171 MWh/rok. 

Na terenie powiatu żywieckiego określono 22 lokalizacje z istniejącymi budowlami 

hydrotechnicznymi o potencjale teoretycznym: maksymalna moc  

– 828 kW, energia elektryczna 7 257 MWh/rok; potencjale technicznym: maksymalna 

moc – 461 kW, energia elektryczna 3 268 MWh/rok.  

Na terenie gminy Czernichów należącej do powiatu żywieckiego zlokalizowane są 

dwie elektrownie wodne składające się na zespół elektrowni wodnych  

„Porąbka – Żar”:  

 Elektrownia Porąbka – Żar zlokalizowana w Międzybrodziu Bialskim  

na terenie gminy Czernichów. Moc elektrowni - 500/540 MW (zainstalowano 

4 hydrozespoły odwracalne typu Francis 4x125/135 MW). Jest to druga co 
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do wielkości elektrownia wodna w Polsce, wybudowana w 1979 roku.  

Jest to klasyczna elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca, jako 

zbiornik dolny zaporowe jezioro w Międzybrodziu; górny zbiornik 

wybudowany jest na szczycie góry Żar; 

 Elektrownia Tresna o mocy 21 MW (2 *10,5 MW) położona jest przy zaporze 

w Tresnej na terenie gminy Czernichów. Wybudowana została w 1966 roku. 

Górny zbiornik stanowi Jezioro Żywieckie, zaś dolny Jezioro Międzybrodzkie; 

 Elekrownia Porąbka o mocy 12,6 MW zlokalizowana poza terenem powiatu 

żywieckiego (w gminie Porąbka, powiat bielski). Zainstalowano tam dwa 

hydrozespoły Kaplana o mocy 6,1 MW i jeden turbozespół typu Francis`a 

o mocy 0,4 MW pracujący na potrzeby własne. Elektrownia została 

wybudowana i uruchomiona w 1954 roku, jako pierwszy element Zespołu 

Elektrowni Wodnych (Porąbka, Tresna i Elektrownia Szczytowo-Pompowa 

Porąbka-Żar). W latach 1994-1996 przeprowadzono kompleksową 

modernizację Elektrowni Wodnej Porąbka.  

E n e r g i a  s ł o n e c z n a  

Energię słoneczną można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej 

 i do produkcji ciepłej wody, bezpośrednio poprzez zastosowanie specjalnych 

systemów do jej pozyskiwania i akumulowania. Najważniejszymi parametrami 

określającymi potencjał teoretyczny wykorzystania energii słonecznej na danym 

terenie jest ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni ziemi w ciągu 

określonego czasu.  

Teren subregionu południowego charakteryzują korzystne warunki dla 

pozyskiwania energii  słonecznej – teoretyczny potencjał promieniowania jest wyższy 

niż w pozostałych częściach województwa śląskiego i wynosi: 

 dla większej części powiatu bielskiego, miasta Bielska-Białej oraz powiatu 

żywieckiego: 975 – 1 000 kWh/m²/rok, 

 dla powiatu cieszyńskiego: 1000 – 1025 kWh/m²/rok i powyżej 1 025. 

Na terenie miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz żywieckiego istnieje 

potencjał techniczny energii cieplnej kolektora cieplnego: 1,7-1,8 GJ/m²/rok, energia 

elektryczna moduł fotowoltaiczny 170-180 kWh/m²/rok. 
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Na terenie powiatu cieszyńskiego istnieje potencjał techniczny energii cieplnej 

kolektora cieplnego: powyżej 1,8 GJ/m²/rok, energia elektryczna moduł 

fotowoltaiczny powyżej 180 kWh/m²/rok. 

Warunki dla rozwoju instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie subregionu 

południowego należy uznać za dobre i wyższe niż przeciętna dla województwa 

śląskiego. Przykładowo na terenie większej części subregionu centralnego  

oraz subregionu północnego potencjał w instalacjach solarnych kształtuje się  

na poziomie 1,6-1,7 oraz 1,5-1,6 GJ/m²/rok. 

Uzasadnione są zatem inwestycje z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury 

wykorzystującej energię słoneczną (kolektory słoneczne do produkcji ciepłej wody 

oraz moduły fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej). 

E n e r g i a  z  b i o m a s y  

Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają 

biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej 

oraz leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także inne części 

odpadów, które ulegają biodegradacji. 

Energię z biomasy można uzyskać poprzez: 

 spalanie biomasy roślinnej (np. drewno, odpady drzewne z tartaków, 

zakładów meblarskich i innych, słoma, specjalne uprawy roślin 

energetycznych), 

 wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie 

uprawianych dla celów energetycznych, 

 fermentację alkoholową np. trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego 

materiału organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem 

wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych, 

 beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej  

(np. odpady z produkcji rolnej lub przemysłu spożywczego), 

 zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających  

w oczyszczalniach ścieków poprzez poddanie procesowi pirolizy 

wysokoenergetycznej frakcji odpadowej. 
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E n e r g i a  z  b i o g a z u  

Ze względów ekonomicznych pozyskanie biogazu do celów energetycznych jest 

uzasadnione tylko na większych oczyszczalniach o przepływie ścieków wynoszącym 

minimalnie 8 000 – 10 000 m3/dobę. Na terenie województwa śląskiego 

zlokalizowanych jest 25 takich oczyszczalni, z czego 13 jest wyposażonych  

w instalacje do pozyskiwania i wykorzystywania biogazu, w tym dwie na terenie 

subregionu południowego – OŚ Komorowice Bielsko-Biała oraz MOŚ w Żywcu. 

Tabela 26. Potencjał teoretyczny i techniczny drewna i słomy na terenie  

subregionu południowego. 

Powiat 
Potencjał teoretyczny (surowcowy) 

Drewno [t] Drewno [GJ] Moc [MW] 

bielski 1 024 316 10 243 161 1463,3 

cieszyński 2 238 102,4 22 381 024 3197,3 

żywiecki 2 916 549 29 165 490 4166,5 

Powiat 
Potencjał techniczny 

Drewno [t] Drewno [GJ] Moc [MW] 

bielski 16 069,2 160 692 22,9 

cieszyński 31 526 315 260 45,0 

żywiecki 43 005,8 430 058 61,4 

Powiat 
Potencjał teoretyczny (surowcowy) 

Słoma [t] Słoma [GJ] Moc [MW] 

bielski 12992,9 168907,7 24,1 

cieszyński 12102,2 157329,2 22,5 

żywiecki 113546 1476092 210,9 

Powiat 
Potencjał techniczny 

Słoma [t] Słoma [GJ] Moc [MW] 

Bielski 4471,5 58129,8 8,3 

Cieszyński 4631,8 60214,0 8,6 

żywiecki 3838 49894,0 7,1 

Źródło: Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach 

nieprzemysłowych województwa śląskiego, PAN. 
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Tabela 27. Zestawienie wykorzystania OZE na rynku lokalnym. 

Jednostka 

samorządu 

terytorialnego 

Preferowane kierunki rozwoju 

energii odnawialnej 

Możliwe kierunki rozwoju 

energii odnawialnej 

Miasto Bielsko-Biała 

Energia z biogazu na 

składowisku odpadów, 

energia elektryczna i ciepło 

z biogazu w oczyszczalni 

ścieków 

Energia z biogazu na 

składowisku odpadów, 

energia elektryczna i ciepło 

z biogazu w oczyszczalni 

ścieków 

Powiat bielski 

Bestwina Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 
Energia z wód kopalnianych 

Buczkowice 
- 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Czechowice-

Dziedzice 

Energia biogazu z oczyszczalni 

ścieków 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia biogazu ze składowisk 

odpadów 

Energia z biomasy 

Jasienica Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia wód 

powierzchniowych 

Energia z biomasy 

Energia wód 

powierzchniowych 

Jaworze - Energia z biomasy 

Kozy - Energia z biomasy 

Porąbka Energia z biomasy 

Energia wód 

powierzchniowych 

- 

Szczyrk - Energia z biomasy 

Wilamowice Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 
Energia z biomasy 

Wilkowice - Energia z biomasy 

Powiat cieszyński 

Brenna 

Energia z biomasy 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia wód geotermalnych 

Energia wiatru 

Cieszyn Energia biogazu z oczyszczalni 

ścieków 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia wód geotermalnych 

Energia wód 

powierzchniowych 

Chybie 

- 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia z biomasy 

Dębowiec Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia wód geotermalnych 

Energia z biomasy 

Goleszów Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia wód geotermalnych 

Energia z biomasy 

Hażlach Energia biogazu z biogazowi Energia wód geotermalnych 
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rolniczych 

Istebna 
Energia z biomasy 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Skoczów Energia biogazu z oczyszczalni 

ścieków 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia wód geotermalnych 

Energia z biomasy 

Strumień Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 
Energia z biomasy 

Ustroń 

- 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia wód geotermalnych 

Energia z biomasy 

Energia wód 

powierzchniowych 

Wisła Energia biogazu z oczyszczalni 

ścieków 

Energia z biomasy 

Energia wód 

powierzchniowych 

Zebrzydowice 

- 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia wód geotermalnych 

Energia z wód kopalnianych 

Powiat żywiecki 

Czernichów - - 

Gilowice Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 
- 

Jeleśnia Energia wód 

powierzchniowych 

Energia wiatru 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia z biomasy 

Koszarawa Energia wiatru - 

Lipowa 
- 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Łękawica 

- 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia z biomasy 

Łodygowice Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 
- 

Milówka Energia wód 

powierzchniowych 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Radziechowy - 

Wieprz 
- 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Rajcza Energia wód 

powierzchniowych 
- 

Ślemień - - 

Świnna 

- 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia z biomasy 

Ujsoły - - 

Węgierska Górka Energia słoneczna – solary, Energia biogazu z biogazowi 
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fotowoltaika, energia 

geotermalna, energia  

z biomasy 

 

rolniczych, energia biogazu  

z oczyszczalni ścieków, 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych na paliwa stałe 

- piroliza, energia wód 

powierzchniowych, energia  

z biomasy 

Żywiec 

Energia biogazu ze składowisk 

odpadów 

Energia wód 

powierzchniowych 

Energia biogazu 

z oczyszczalni ścieków 

Energia biogazu z biogazowi 

rolniczych 

Energia wód 

powierzchniowych 

Energia z biomasy 

Źródło: opracowanie własne oraz Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł energii  

na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, PAN. 

 

Troska o środowisko, ziemię i klimat wymaga świadomego i odpowiedzialnego 

korzystania z zasobów paliw pierwotnych i energii. Produkcja prądu z energii 

słonecznej, termomodernizacja budynków, efektywne korzystanie ze sprzętów 

elektrycznych, stosowanie efektywnego, energooszczędnego oświetlenia to nie tylko 

korzyść dla środowiska, ale także realne obniżenie wysokości rachunków – a więc 

korzyść dla odbiorców. Prognozuje się, iż w najbliższych latach wzrastać będzie 

wykorzystanie biomasy, energii słonecznej i siły wiatru, wynika to z rosnących cen 

tradycyjnych nośników energii elektrycznej, a także z troski o środowisko naturalne, 

którego szczególne walory znajdują się na terenie subregionu południowego. 

I n f r a s t r u k t u r a  I C T  

W subregionie południowym występują obszary nie objęte infrastrukturą 

szerokopasmową (tzw. obszary białe), jak również tereny, na których znajduje się 

wymagana infrastruktura, ale występuje tylko jeden operator usług 

teleinformatycznych (tzw. obszary szare). Jednocześnie występują tzw. obszary 

czarne, w których występuje zarówno odpowiednia infrastruktura, jak również  

co najmniej dwóch operatorów telekomunikacyjnych (występują wszyscy duzi 

operatorzy tacy jak Netia, Dialog, Telekomunikacja Polska świadczący usługę 

powszechną oraz operatorzy i integratorzy tacy jak Energis i GTS skupiający się 

głównie na użytkownikach korporacyjnych i biznesowych. Z racji wykupionych 



  

 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

117 | S t r o n a  

 

licencji ogólnopolskich firmy Netia i Energis dysponują możliwością uruchomienia 

radiowych sieci WIMAX. Ponadto na terenie subregionu działają również firmy 

świadczące usługi dostępu do Internetu przez sieci osiedlowe i radiowe, w tym firmy 

Hyperion oraz operator telewizji kablowej – firma Vectra. 

Cały obszar subregionu południowego stanowi obszar „biały” lub „szary”  

pod względem sieci NGN – sieć następnej generacji o dużej przepustowości  

(minimum 40 Mb/s). 

 

Na terenie subregionu realizowane są inwestycje w zakresie budowy sieci 

szerokopasmowych przez Miasto Bielsko-Biała, miasto Żywiec, powiat cieszyński. 

Ponadto realizowane są inwestycje w zakresie utworzenia publicznych punktów 

dostępu do Internetu umożliwiających interaktywny kontakt zarówno mieszkańcom 

jak i turystom. Publiczne punkty dostępu do Internetu umożliwiać będą użytkownikom 

m.in. dostęp do globalnych, ogólnopolskich i lokalnych serwisów informacyjnych 

oraz do stron internetowych instytucji publicznych (gmina Brenna, gmina Cieszyn, 

gmina Goleszów, gmina Skoczów, gmina Strumień, gmina Wisła, gmina 

Zebrzydowice, gmina Ustroń). 

Większość jednostek samorządu terytorialnego subregionu południowego posiada 

wdrożony elektroniczny obieg dokumentów, często spójny z platformą SEKAP  

oraz ePUAP. Znaczna część JST świadczy również e-usługi publiczne. Brak usług 

publicznych oraz elektronicznego obiegu dokumentów dotyczy  

w szczególności gmin z terenu powiatu żywieckiego (np. Łodygowice, Łękawica, 

Ślemień). Najlepiej wypada pod tym względem powiat bielski (wszystkie gminy 

posiadają wdrożony elektroniczny obieg dokumentów).  

W 56% jednostek samorządu terytorialnego subregionu południowego, wdrożono 

platformę SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). System 

ten funkcjonuje w następujących jednostkach: 

 powiat bielski, cieszyński, żywiecki, 

 miasto Bielsko-Biała, miasto Cieszyn, miasto Czechowice-Dziedzice, miasto 

Strumień, miasto  Szczyrk, miasto  Ustroń, miasto  Wisła, miasto Żywiec, 
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 gminy: Brenna, Buczkowice, Chybie, Czernichów, Dębowiec, Goleszów, 

Hażlach, Istebna, Jaworze, Koszarawa, Kozy, Wilkowice, Zebrzydowice. 

 

Dzięki wdrożeniu SEKAP wzrósł poziom usług administracyjnych dla mieszkańców  

i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększyła się efektywność 

pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług. 

Mimo systematycznego wzrostu rozwoju tzw. społeczeństwa informacyjnego  

na terenie subregionu południowego, osiągane wyniki wciąż odbiegają  

od standardów europejskich. Należy zatem skoncentrować działania na dalszym 

rozwijaniu e-usług publicznych dostępnych zarówno dla mieszkańców subregionu  

jak i przedsiębiorców. Należy stworzyć warunki do rozwoju e-biznesu  

oraz wykorzystania TIK wewnątrz firmy, jak również do kontaktów z innymi 

przedsiębiorcami. Niezbędne są również dalsze inwestycje w zakresie budowy sieci 

szerokopasmowych o wysokiej przepustowości (sieci NGN). 

T u r y s t y k a  

W subregionie południowym znajduje się jeden z najlepiej zagospodarowanych 

górskich regionów kraju – Beskidy. Turystyczny charakter Beskidów - Beskidu Śląskiego, 

Małego i Żywieckiego - tworzą góry i zbiorniki wodne, stwarzając bardzo dobre 

warunki do całorocznego wypoczynku i rekreacji w różnych formach: turystyce 

górskiej, sportach zimowych, wędkarstwie, myślistwie, sportach szybowcowych, 

lotniarstwie, a nawet leczeniu i prewencji zdrowotnej. To, co urzeka turystów 

i wczasowiczów, to piękne, górskie krajobrazy, czyste rzeki i świeże powietrze  

oraz wspaniała i niepowtarzalna przyroda. 

Znakomite walory przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne powiatów bielskiego, 

cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej, wraz z najlepiej 

w województwie śląskim, rozwiniętą bazą rekreacyjno-wypoczynkową pozwalają 

uznać turystykę za jedną z głównych dziedzin rozwoju gospodarczego subregionu. 

Wśród szczególnie znanych, pod względem turystycznym, miejscowości można 

wymienić gminy tworzące Beskidzką 5 czyli: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń, Wisła a 

także Jaworze, Żywiec, Zwardoń, Korbielów czy Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie. 

Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej zajmują obszar 613,7 ha.  
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W 2013 r. na terenie subregionu południowego funkcjonowało łącznie 344 

turystycznych obiektów noclegowych, w tym m.in.: 43 hotele, 43 ośrodki wczasowe, 

35 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, 7 zakładów uzdrowiskowych itd.  

Tabela 28. Hotele, motele i pensjonaty wg kategorii. 

Hotele, motele i pensjonaty wg kategorii 

kategorii ***** ob. 1 

kategorii **** ob. 11 

kategorii *** ob. 15 

kategorii ** ob. 13 

kategorii * ob. 3 

w trakcie kategoryzacji ob. 1 

Źródło: www.stat.gov.pl, dane na 31.12.2013 r. 

W latach 2007-2013 na terenie subregionu południowego realizowany był projekt 

kluczowy pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej subregionu południowego” 

składający się z 29 zadań inwestycyjnych realizowanych przez 26 jednostek 

samorządu terytorialnego oraz nadleśnictwo Wisła. W ramach projektu 

rozbudowano infrastrukturę turystyczną, powstały m.in. takie obiekty jak:  

 trasy narciarskie zjazdowe i biegowe, 

 trasy nartorolkowe, 

 trasy rowerowe, piesze, pieszo-rowerowe i konne, 

 amfiteatry, 

 boiska, 

 ośrodek sportów wodnych, 

 hala wielofunkcyjna, 

 crossowy tor rowerowy, 

 baza rekreacyjno – wypoczynkowa, 

 parki tematyczne. 

Główne ośrodki turystyczne powiatu bielskiego to miasto Szczyrk, będące stolicą 

sportów zimowych, Porąbka, malowniczo położona nad zaporą wodną i zbiornikiem 

na Sole oraz Jaworze i Wilkowice, posiadające walory klimatyczne i lecznicze wody 

jodowo-bromowe. 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 29. Syntetyczny opis potencjału turystycznego  

subregionu południowego w podziale na JST. 

Lp. JST Potencjał turystyki w konkretnych obszarach 

1 Bielsko-Biała 

Bielsko-Biała dzięki niezwykle korzystnemu położeniu  

u stóp Beskidu Śląskiego i Małego, wyróżnia się bogatą 

ofertą turystyczną oraz sportową. O atrakcyjności 

krajobrazowej oraz turystycznej Bielska-Białej stanowią 

otaczające miasto górskie tereny a także historyczna 

zabudowa miasta. Bielsko-Biała jako jedyne, tej 

wielkości miasto w Polsce, posiada w granicach 

administracyjnych kilkanaście górskich szczytów m.in. 

Klimczok (1117 m n.p.m.),  Szyndzielnia (1024 m n.p.m.), 

Kozia Góra (683 m n.p.m.), Dębowiec (525 m n.p.m.). 

Na terenie Bielska-Białej mają swój początek liczne szlaki 

turystyczne Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. Znajduje 

się tutaj także jedna z kilku w Polsce kolej gondolowa. 

2 Powiat bielski 

Znakomite walory przyrodnicze, krajobrazowe 

i klimatyczne powiatu bielskiego wraz z silnie rozwiniętą 

bazą rekreacyjno - wypoczynkową pozwalają uznać 

turystykę za jedną z głównych dziedzin rozwoju 

gospodarczego powiatu. Szczególnie atrakcyjne pod 

względem turystycznym są takie gminy jak: Szczyrk, 

Porąbka, Jaworze i Wilkowice. Również pozostałe gminy 

stanowią atrakcyjne turystycznie tereny tak pod 

względem górskich krajobrazów, malowniczych pejzaży, 

unikatowych w skali kraju gatunków fauny i flory, jak  

i bazy rekreacyjnej. Na terenie powiatu istnieją  2 parki 

krajobrazowe i 4 rezerwaty przyrody. Baza turystyczna 

dostosowana jest dla każdego, jej standard jest bardzo 

zróżnicowany podobnie jak sieć placówek 

gastronomicznych, handlowych i usługowych.  

3 Bestwina 

Turystyka weekendowa, wypoczynek aktywny, 

rekreacja na otwartych akwenach wodnych. 

Malowniczy krajobraz Bestwiny podkreślają plantacje 

ogrodnicze i liczne stawy rybne. Bliska odległość od 

Beskidu Zachodniego umożliwia organizowanie krótkich 

wycieczek górskich, a kompleks leśny – Janowicki Las to 

ciekawy teren dla grzybiarzy i leśniczych (wyznaczony 

jest tutaj okręg łowiecki). Miłośnikom wędkarstwa  

i sportów wodnych służą akweny wodne w Kaniowie. 

4 Buczkowice 

Położenie gminy na trasie do Szczyrku i Wisły oraz bliskie 

sąsiedztwo Jeziora Żywieckiego stanowią o jej 

turystycznej atrakcyjności. Ponadto przez teren Gminy 

przebiega potok Żylica który stanowi dogodne miejsc 

do plażowania dla mieszkańców gminy oraz 

okolicznych miast z uwagi na niewielka odległość. 

Gmina ma idealne warunki do uprawiania turystyki  

rekreacyjno-wypoczynkowej,  gdzie można uprawiać 

turystykę rowerową, pieszą w tym coraz bardziej 

popularny Nordic Walking, jazdę na nartorolkach, jazdę 

konną.  
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5 Czechowice-Dziedzice 

Turystyka powiązana z aktywną rekreacją oraz 

atrakcyjnością przyrodniczą i widokową - szlaki 

rowerowe, korona Jeziora Goczałkowickiego, obiekty 

rekreacyjne (basen kryty, kąpielisko, siłownie 

plenerowe), rzeki i zbiorniki wodne (wędkarstwo), 

krajobraz pasma Beskidów. Turystyka biznesowa. 

Potencjał dotąd nie wykorzystany: historyczne obiekty 

przemysłowe i związane z rozwojem przemysłu (m.in. 

osiedle domów przykopalnianych, stare hale walcowni, 

zapałkownia). 

6 Jasienica 

Z uwagi na atrakcyjne warunki krajobrazowo-

przyrodnicze  na terenie Gminy rozwija się szczególnie 

turystyka piesza i rowerowa. Rozwojowi turystyki sprzyja 

wyznaczenie tras rowerowych. Wyznaczono 10 ścieżek 

rowerowych o łącznej długości tras na terenie Gminy 

Jasienica wynoszącej 147 km. Systematycznie zwiększa 

się dostęp do szerokorozumianej infrastruktury około 

turystycznej (punkty gastronomiczne, miejsca 

noclegowe). W związku ze zintensyfikowanym rozwojem 

bazy sportowo-rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy 

Jasienica odnotowano pojawienie  się zjawiska tak 

zwanej turystyki kulturalnej. Liczne nowe wydarzenia 

kulturalno sportowe uzupełniające kalendarz imprez 

organizowanych corocznie na terenie Gminy skupiają 

coraz szersze grono turystów szczególnie z terenu 

subregionu południowego oraz Euroregionu Śląsk 

Cieszyński. 

7 Jaworze 

Turystyka piesza i rowerowa (liczne ścieżki pieszo-

rowerowe, szlaki na Błatnią, Park Zdrojowy, tereny leśne, 

miejsca noclegowe – zarówno wysokiej jakości hotele 

jak również kwatery prywatne); kultura (odnowiony 

Amfiteatr, liczne imprezy); walory uzdrowiskowe 

(dogodne warunki klimatyczne, bogata gama 

ośrodków odpowiadających na zapotrzebowanie tzw. 

turystyki uzdrowiskowej, fontanna solankowa, tereny 

zielone). 

8 Kozy 

Turystyka górska – obszar Hrobaczej Łąki (szlaki 

turystyczne), tereny byłej kopalni piaskowca (tzw. 

kamieniołom), tereny zielone – spacerowe. Turystyka 

sportowo-rekreacyjna – basen, boiska, hala sportowa, 

biegi – imprezy cykliczne                       Turystyka 

poznawczo - kulturowa – Izba Historyczna, zabytkowy 

Pałac Czeczów, zabudowania pałacowe wraz  

z zabytkowym parkiem. 

9 Porąbka 

Do dyspozycji turystów istnieje wiele szlaków 

turystycznych  prowadzących przez szczyty Beskidu 

Małego: Palenicę (782 m n.p.m.), Żar (761 m n.p.m.), 

Bukowski Groń (729 m n.p.m.), Micherdówkę (604 m 

n.p.m.), Zasolnicę (556 m n.p.m.). Główną bazę 

turystyczną tworzą obiekty wypoczynkowo-noclegowe 

oraz gospodarstwa agroturystyczne, w których jest 286 

miejsc noclegowych. Bliskość Jeziora Żywieckiego 
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stanowi dobrą bazę do uprawiania yachtingu  

oraz sportów wodnych. 

10 Szczyrk 

Turystyka zimowa (infrastruktura narciarska), turystyka 

letnia. Krajowy ośrodek wypoczynku, turystyki i sportów 

zimowych. W sezonie zimowym na turystów czeka 

największa ilość tras i wyciągów narciarskich w Polsce. 

Większość z nich jest sztucznie naśnieżana i oświetlona. 

Zlokalizowane są tu również profesjonalne stoki 

slalomowe posiadające homologację FIS, naturalny tor 

saneczkowy oraz skocznia narciarska „Skalite”. Ponadto 

Szczyrk oferuje takie atrakcje jak: resorty SPA, baseny, 

odnowa biologiczna, groty i jaskinie solne, szlaki 

spacerowe wiodące wśród pięknie zalesionych gór 

stwarzają doskonałe warunki do relaksu i zapomnienia 

o codziennych kłopotach. Warto również wspomnieć  

o Sanktuarium Maryjnym „Na Górce”, które jest bardzo 

ważnym miejscem kultu religijnego w Szczyrku.  

To właśnie tam znajduje się Grota Matki Boskiej  

ze źródełkiem, będąca miejscem magicznym – pełnym 

ciszy i spokoju, gdzie można zadumać się, podziwiając 

piękno krajobrazu. 

11 Wilamowice 

Otwarte tereny i zbiorniki wodne w gminie są 

szczególnie atrakcyjne dla uprawiania myślistwa 

i łowiectwa. Działają tu dwa koła łowieckie, „Żbik” 

w Dankowicach i „Knieja” w Pisarzowicach. Jest to 

ważny atrybut rozwoju i promocji gminy. 

Największe atrakcje Gminy – obiekty turystyki kulturowej: 

- Kościół parafialny z XVI w. pw. Podwyższenia 

Krzyża Św. w Starej Wsi, 

- Sanktuarium Świętego Abpa Józefa 

Bilczewskiego. 

12 Wilkowice 

Gmina posiada niezwykle dogodne warunki do 

rekreacji i uprawiania sportu. Otoczona jest pasmem 

gór Beskidu Śląskiego: Kozia Góra, Szyndzielnia, 

Klimczok, Magura oraz Beskidu Małego: Czupel, 

Magurka Wilkowicka, Rogacz. Wszystkie połączone 

gęstą siecią znakowanych szlaków turystycznych oraz 

szlakami narciarskimi.  

Przez gminę przebiega szlak rowerowy Bielsko - Martin,  

w zimie można korzystać z trzech wyciągów narciarskich 

i trasy biegowej na Magurce Wilkowickiej i skoczni 

narciarskiej. Gmina Wilkowice w partnerstwie z Gminą 

Czernichów wybudowała  w 2012 roku na szczytach 

Magurki Wilkowickiej trasy do narciarstwa biegowego 

oraz obiekt do obsługi tych tras.  

Odwiedzając gminę koniecznie trzeba zwiedzić willę 

Juliana Fałata – „Fałatówkę” w Bystrej, gdzie obecnie 

mieści się muzeum biograficzno-artystyczne słynnego 

malarza. Godne odwiedzenia są również: neogotycki 

kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała 

Archanioła w Wilkowicach z końca XIX w. oraz 

zabytkowa XVIII w. kaplica Matki Boskiej Siewnej 
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w Mesznej.  

13 Powiat cieszyński 

Powiat cieszyński to atrakcyjny region wypoczynkowy, 

oferujący różnorodne formy spędzania czasu wolnego, 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie 

stwarzają walory przyrodnicze. Zróżnicowany standard 

usług turystycznych i bazy noclegowej oraz 

rozbudowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

stanowią magnes dla przyjezdnych z kraju i zagranicy. 

Ważnym elementem sprzyjającym promocji 

gospodarczej regionu są bogate tradycje współpracy 

przygranicznej. Czynniki te stymulują rozwój 

gospodarczy poprzez przyciąganie inwestorów oraz 

wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości. Turystyka w 

powiecie cieszyńskim stanowi jedną z najważniejszych 

dziedzin gospodarki, będąc istotnym i wiodącym 

źródłem dochodów. 

14 Cieszyn 

Położenie geograficzne Cieszyna niemalże na styku 

trzech państw (Polska, Czechy i Słowacja), a także 

burzliwa historia tych ziem, czyni miasto swoistą 

mieszanką wielu narodowości, kultur i wyznań, co 

znajduje wyraz w architekturze, zwyczajach, kuchni 

regionalnej, a także miejscowej gwarze. Historyczny 

podział miasta na polską i czeską część będący 

niegdyś uciążliwością, dziś staje się swoistą atrakcją 

turystyczną. Odzwierciedleniem bogatej historii miasta 

są ciekawe zabytki i urokliwe miejsca zlokalizowane 

głównie w obrębie centrum miasta, stanowiąc dziś 

główną atrakcję turystyczną miasta. Są to m.in.: 

Wzgórze Zamkowe, kościoły, tzw. Cieszyńska Wenecja, 

rynek z ratuszem, stare miasto, browar Bracki, 

cmentarze, w tym  dwa żydowskie,  kamienice  

o ciekawej i zróżnicowanej architekturze, 4 muzea z ich 

unikatowymi zbiorami. Jedno z nich, Muzeum 

Drukarstwa, należy do Szlaku Zabytków Techniki 

Województwa Śląskiego. Dla koneserów udostępnia się 

zbiory starodruków w zabytkowych bibliotekach – 

Książnica Cieszyńska i Biblioteka Tschamera. Urokowi 

miastu dodaje zieleń w postaci parków oraz rezerwatów 

przyrody z unikatową roślinnością, m.in. nie występującą 

gdzie indziej cieszynianką.  

Miasto, podtrzymując swoją wielowiekową tradycję 

jako ponadlokalne centrum kultury,  angażuje się w 

liczne wydarzenia, które w większości mają charakter 

transgraniczny, a jednocześnie stanowią interesujący 

kulturowy produkt turystyczny. Przykładem są: Przegląd 

Filmów Czeskich, Polskich, i Słowackich - „Kino na 

Granicy”, Festiwal Europejskich Szkół Artystycznych  

i Twórczości „Kręgi Sztuki” z Przeglądem Filmowym 

„Wakacyjne Kadry”, Międzynarodowy Festiwal Teatralny 

„Bez Granic”,Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wokalnej 

„Viva Il Canto”, Industriada, „Skarby z cieszyńskiej 

trówły”,  dni miasta „Święto Trzech Braci”. Aktualnie 

najpoważniejszą barierę dla pełnego rozwoju turystyki 
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w Cieszynie stanowi niedostateczna infrastruktura 

komunikacji publicznej oraz brak odpowiedniej liczby 

połączeń z większymi centrami Polski. 

15 Skoczów 

Wędkarstwo; turystyka kulturowa – kulinaria. Turystyka 

aktywna – rowerowa, turystyka edukacyjna –  

„z przyrodą na ty”, rodzinne zawody sportowe, turystyka 

kulturowa – religijna, turystyka aktywna – konie – 

Ochaby, turystyka zdrowotna, rodzinne zawody 

sportowe, turystyka biznesowa. 

16 Strumień 

Hodowla ryb – jeden z największych w Polsce ośrodków 

hodowli karpia i pstrąga. Turystyce i rekreacji sprzyja 

korzystne położenie gminy w sąsiedztwie Jeziora 

Goczałkowickiego oraz w stosunkowo niewielkiej 

odległości od znanych miejscowości górskich  

i uzdrowiskowych. 

17 Ustroń 

Jedyne w Beskidzie Śląskim miasto wczasowo - 

uzdrowiskowe, położone w dolinie rzeki Wisły, pomiędzy 

zboczami Czantorii i Równicy. Rehabilitacja i leczenie 

chorób układu ruchu, krążenia, dróg oddechowych  

i układu nerwowego. Wyposażony  

w najnowocześniejszą aparaturę i urządzenia 

Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy przeprowadza 

dziennie około 5 tysięcy zabiegów. Do najważniejszych 

atrakcji Ustronia należą solankowe baseny kąpielowe, 

czteroosobowa kolejka krzesełkowa na Czantorię, letni  

i całoroczny tor saneczkowy, Leśny Park Niespodzianek, 

szlaki turystyczne i spacerowe, trasy rowerowe, kryte 

korty tenisowe, oświetlone i sztucznie naśnieżane trasy 

narciarskie, liczne zabytki i placówki kultury.   

18 Wisła 

Wisła zapewnia górskim piechurom niezapomniane 

widoki na 150 km malowniczych szlaków turystycznych. 

Ci, którzy wolą bardziej nizinne spacery, mogą 

skorzystać z deptaków wokół Jeziora Czerniańskiego. 

Uwagę turystów przyciągają również Kaskady Rodła - 

najpiękniejszy zespół naturalnych wodospadów  

w Beskidach. Wokół nich zobaczyć można pięknie 

wyżłobione kotły erozyjne oraz pomnikowe świerki 

i jodły o wieku ok. 170 lat. Do dyspozycji miłośników 

białego szaleństwa jest kilkanaście wyciągów 

narciarskich oraz trasy zjazdowe o zróżnicowanym 

stopniu trudności. Od wiosny do jesieni miasto stanowi 

idealną bazę wypadową na Czantorię, Stożek, Trzy 

Kopce Wiślańskie oraz Baranią Górę. Ci, którzy 

potrzebują mocnych wrażeń, mogą zająć się 

wspinaczką skałkową lub udać na wyprawę quadami, 

a zimą - skuterami śnieżnymi. Po emocjonującym dniu 

można odpocząć w jednym z luksusowych obiektów 

SPA.  

19 Brenna 

Turystyka związana z górami np. piesza, konna, sporty 

rowerowe i zimowe; turystyka-rekreacja związana  

z  rzeką. W granicach administracyjnych Gminy 

znajdują się liczne, bardzo atrakcyjne turystycznie 
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jaskinie oraz szlaki piesze i konne, będące częścią Parku 

Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Zlokalizowany jest 

tutaj fragment Międzynarodowej Trasy Rowerowej 

Greenways Kraków - Morawy - Wiedeń, a także odcinek 

Euroregionalnej Sieci Tras Rowerowych Śląska 

Cieszyńskiego. Sporty zimowe w Brennej cieszą się także 

dużą popularnością. Znajduje się tu 15 tras narciarskich 

o różnej trudności. Warto zaznaczyć, że władze Gminy 

Brenna w 2004 roku podpisały z władzami Ustronia, 

Istebnej, Szczyrku i Wisły porozumienie o współpracy 

Beskidzkiej 5. Głównym celem porozumienia jest 

podniesienie natężenia ruchu turystycznego we 

wszystkich zrzeszonych miejscowościach. Na terenie 

Gminy jest rozwinięta branża związana z zapleczem 

turystycznym  (gastronomia, zakwaterowanie, 

infrastruktura okołoturystyczna – parkingi, boiska, 

lodowisko, minigolf, ścianka wspinaczkowa, itp.). 

20 Chybie 

Jezioro Goczałkowickie, liczne stawy, ptactwo wodne 

łąki, lasy stanowią niewątpliwie atuty Chybia. Ciekawe 

przyrodniczo zakątki można zobaczyć jeżdżąc rowerem 

po „Żabim Kraju”. Niezwykłą osobliwością na terenie 

gminy jest unikatowy rezerwat torfowiskowy „Rotuz”, 

w którym występuje chroniona roślina owadożerna – 

rosiczka okrągłolistna. Oprócz wycieczek rowerowych, 

podziwiania pięknej przyrody w Chybiu warto zwrócić 

uwagę na życie kulturalne, które skupione jest wokół 

Gminnego Ośrodka Kultury oraz Amatorskiego Klubu 

Filmowego „Klaps”. 

21 Dębowiec 
Złoża solankowe, trasy rowerowe, korzystne położenie 

przygraniczne. 

22 Goleszów 

Akwen „Ton” -  raj dla amatorów wędkowania – swoista 

przystań dla spragnionych wypoczynku w ciszy  

i spokoju. We wspaniały leśny krajobraz wtopiona jest 

też unikatowa w tej części Europy pasieka pana Jana 

Gajdacza  z Dzięgielowa.6 szlaków spacerowych. Dla 

osób lubiących turystykę rowerową - szlak rowerowy, 

noszący nazwę „Śladami Stroju Cieszyńskiego”, który 

prowadzi pięknymi i widokowymi terenami po całej 

Gminie Goleszów. Kompleks skoczni narciarskich. 

23 Hażlach 
Turystyka rowerowa – 27,5 km tras, walory krajobrazowe 

oraz przyrodnicze, 

24 Istebna 

Turystyka kulturowa – związana z folklorem 

i dziedzictwem kulturowym. 

Turystyka aktywna – narciarstwo zjazdowe i biegowe, 

turystyka piesza i rowerowa. 

Baza noclegowa, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwater prywatnych. 

Baza gastronomiczna – ze szczególnym uwzględnieniem 

lokali serwujących kuchnię regionalną. 

25 Zebrzydowice 
Turystyka weekendowa, rowerowa, ośrodek sportów 

wodnych. 
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26 Powiat żywiecki 

Powiat posiada prawie 53 % powierzchni zalesionych, 

piękne tereny górskie Beskidu żywieckiego i śląskiego 

obejmujące Żywiecki Park Krajobrazowy o pow. wraz z 

otuliną 544,7 km2, Park Krajobrazowy Beskidu Małego 

(część leżąca w województwie śląskim wraz z otuliną 

stanowi 267,83 km2 , oraz – Park Krajobrazowy Beskidu 

Śląskiego obejmujący wraz z otuliną 609,05 km2  na 

terenie trzech powiatów, sąsiedztwo granicy Państwa, 

niestandardowe formy wypoczynku i rekreacji stanowią 

dla powiatu żywieckiego zasadniczy kierunek rozwoju. . 

Szczególne atrakcje czekają w gminach Czernichów, 

Jeleśnia, Łodygowice, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka 

czy w mieście Żywiec . 

27 Żywiec 

Turystyka weekendowa: Od Komorowskich do 

Habsburgów – żywiecki skarbiec kultury i tradycji (oferta 

turystyczna Muzeum Miejskiego w Żywcu), Skatepark, 

Amfiteatr pod Grojcem, Muzeum Browaru w Żywcu. 

Turystyka aktywna: trasa zjazdowa na Grojec. 

Turystyka górska: Rezerwat przyrodniczy Grapa, Ścieżka 

dydaktyczno-przyrodnicza Wzgórze Grojec. 

Turystyka sakralna: Kościół Katedralny pw. Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny, Kamienna dzwonnica, Kościół 

pw. św. Krzyża, Figura św. Rozalii, Figura św. Floriana na 

żywieckim rynku. 

Turystyka miejska – szlaki spacerowe po mieście Żywiec. 

Turystyka kulturowa: Tydzień Kultury Beskidzkiej 

z Festiwalem Folkloru Górali Polskich 

i Międzynarodowymi Spotkaniami Folklorystycznymi, 

Żywieckie Gody, Od Komorowskich do Habsburgów – 

żywiecki skarbiec kultury i tradycji (oferta turystyczna 

Muzeum Miejskiego w Żywcu), Kościół Katedralny  

pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Rynek  

z ratuszem miejskim, Muzeum Browaru Żywiec. 

28 Czernichów 

W Gminie Czernichów na turystów czeka dobrze 

przygotowana baza noclegowa i gastronomiczna  

a także wyjątkowe atrakcje, przede wszystkim Góra Żar  

i Jezioro Międzybrodzkie – niezwykle popularne wśród 

turystów w sezonie zimowym i letnim. Jezioro Żywieckie  

i Jezioro Międzybrodzkie to idealne miejsca  

do żeglowania, pływania rowerkiem wodnym czy 

kajakiem albo do surfingu. Na turystów czekają liczne, 

dobrze przygotowane przystanie wodne  

i wypożyczalnie sprzętu. Góra Żar oferuje takie atrakcje 

jak: kolejka linowo-torowa, możliwość uprawiania 

sportów powietrznych (szybowce, paralotnie),  tor 

saneczkowy, park linowy, Na stoku Góry Żar działa także 

baza do uprawiania zorbingu, mountainboardingu, 

paintballa oraz off-roadu. Coraz więcej turystów, 

szczególnie młodych, wybiera właśnie takie 

niekonwencjonalne sposoby na rozładowanie stresu  

i odprężenie. Wyciąg z naśnieżanym i oświetlanym 

stokiem to prawdziwa zimowa atrakcja dla narciarzy  
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i miłośników snowboardu. Poza górą Żar na terenie 

gminy działa także kilka innych wyciągów dobrze 

przygotowanych na przyjęcie amatorów sportów 

zimowych. Wypoczynek znajdą tutaj także zdobywcy 

górskich szczytów. Jest mnóstwo malowniczych szlaków, 

szczytów i schronisk. 

29 Gilowice 

Wyjątkowe walory krajobrazowe, czyste powietrze, 

spokój i cisza oraz korzystne warunki turystyczno – 

rekreacyjne dają każdemu możliwość atrakcyjnego  

i kreatywnego wypoczynku na łonie natury. Dla osób 

zainteresowanych turystyką pieszą dostępne są urokliwe 

szlaki. Dla amatorów sportów wodnych Gilowice 

stanowią doskonałą bazę wypadową do przystani 

żeglarskich położonych wzdłuż brzegów Jeziora 

Żywieckiego. Naturalne uwarunkowania geograficzne 

miejscowości są atrakcją dla rowerzystów 

uprawiających górską oraz tradycyjną turystykę 

rowerową. Natomiast w sezonie zimowym dogodne 

warunki zachęcają do uprawiania narciarstwa 

biegowego, a dodatkowo dobre połączenia 

komunikacyjne z wyciągiem narciarskim na Gorze Żar 

skłaniają do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

30 Jeleśnia 

Wypoczynek związany jest przede wszystkim z sezonem 

zimowym i trasami narciarskim. Południowo-wschodnią 

granicę miejscowości stanowi wybitny masyw Pilska, 

który dzięki doskonałemu zagospodarowaniu  

w infrastrukturę narciarską w postaci orczykowych 

wyciągów narciarskich, wyciągu krzesełkowego, tras 

zjazdowych zaliczany jest obecnie do głównych 

ośrodków sportów zimowych Polski. 

31 Koszarawa 

Dynamicznie rozwija się również zaplecze turystyczne 

przede wszystkim w zakresie gospodarstw 

agroturystycznych. Około 50 % powierzchni gminy 

Koszarawa stanowią lasy. Przez teren gminy przebiegają 

szlaki turystyczne zachęcające do turystyki górskiej. 

32 Lipowa 

Szlaki turystyczne piesze i rowerowe, agroturystyka, 

Aquapark, hotel, spa, ścieżka dydaktyczno-

przyrodnicza wzdłuż potoku Zimnik, przydrożne kapliczki. 

33 Łękawica 
Park, miejsca aktywnego wypoczynku, punkty 

widokowe, ścieżki piesze, turystyka górska. 

34 Łodygowice 

Ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem, kilka gospodarstw 

agroturystycznych,  dobrze rozwinięta infrastruktura 

sportowa (boiska, hala sportowa, bieżnie), możliwość 

rozwoju turystyki aktywnej i rekreacji w oparciu o jezioro 

żywieckie i rzeki. 

35 Milówka 

Panują tutaj  dobre warunki do zimowego odpoczynku. 

Obfite opady śniegu oraz wyciągi w Kamesznicy  

i sołectwie Szare pozwalają aktywnie spędzić czas  

w górskiej scenerii. Z letniskowych miejscowości Gminy - 

Milówki, Lalik i Kamesznicy - wyruszyć można na 

malownicze szczyty otaczające dolinę: Baranią Górę 

(1220 m n.p.m.), Hale Boraczą (851 m n.p.m.), Prusów 
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(1010 m n.p.m.).  

36 Radziechowy-Wieprz 
Liczne obiekty zabytkowe, warunki do uprawiania 

paralotniarstwa oraz wspinaczki. 

37 Rajcza 

Turystyka piesza, rowerowa, konna, sporty zimowe 

(wyciągi narciarskie), ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze, 

trzy rezerwaty przyrody. 

38 Ślemień 

Walory przyrodnicze: rezerwat przyrody Madohora, 

jaskinia Komonieckiego, wodospad na potoku Dusica, 

jaskinie skalne na Czarnych Działach. Oferta 

turystyczna: Żywiecki Park Etnograficzny prezentujący 

tradycje i kulturę żywiecczyzny, Sanktuarium Maryjne na 

Jasnej Górce w Ślemieniu, zbudowane w XIX w, ruiny 

pieca hutniczego, kapliczki, szlaki turystyczne. Baza 

noclegowa: Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

w Ślemieniu,  ośrodek Madohora oraz gospodarstwa 

agroturystyczne. 

39 Świnna 

Okolice Świnnej to ciekawe tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe za sprawą pięknych 

krajobrazów oraz licznych zbiorników wodnych 

stwarzających doskonałe warunki do kąpieli, 

żeglarstwa, kajakarstwa, wędkarstwa. Dużą 

popularnością wśród amatorów sobotnio - niedzielnego 

wypoczynku i letnich kąpieli cieszy sie tzw. Duża Tama w 

Świnnej oraz kąpieliska przy progach rzecznych na 

Koszarawie w miejscowościach Świnna i Pewel Mała. 

Przez teren gminy przebiegają liczne szlaki turystyczne. 

Ruch turystyczny jest wynikiem nie tylko walorów 

przyrodniczych i kulturowych Gminy, ale równie 

obecnością na jej terenie obiektów sakralnych.  

W Gminie, w miejscowości Przyłęków znajduje sie 

Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Obok 

Sanktuarium znajduje sie cudowne źródełko 

40 Ujsoły 

Turystyka aktywna - preferowane formy to turystyka 

górska piesza, rowerowa, konna,  narciarstwo 

skiturowe.  Niewątpliwą atrakcją gminy  jest 

zrewitalizowany teren kamieniołomu w Glince, na 

terenie którego powstał Geo-Park Glinka oferujący  

różnorodne  atrakcje: zjazd na linie typu tyrolka, 

naturalne i sztuczne ścianki wspinaczkowe, zbiornik 

wodny , parki linowe dla dzieci i dorosłych, plac zabaw, 

boiska do gry w boules.  Ponadto potencjał turystyczny 

gminy wzmacnia Ujsolski Park Turystyki Aktywnej  

i Rekreacji  będący kompleksem sportowym  

dysponującym boiskiem do piłki nożnej, boiskiem 

wielofunkcyjnym, kortem tenisowym, boiskiem do 

badmintona, siłownią zewnętrzną oraz zewnętrznymi 

grami stolikowymi. Rozwojowi turystyki sprzyja położenie 

gminy w wyższych partiach Beskidów i związane z tym  

walory przyrodnicze i krajobrazowe , duże kompleksy 

leśne,  rezerwaty przyrody. 

41 Węgierska Górka 
Turystyka historyczna - budowle fortyfikacyjne z okresu 

 II wojny światowej – schrony bojowe, szlak papieski.  
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Pod względem geograficznym Węgierska Górka 

położona jest w dolinie rzeki Soły na zboczach Beskidu 

Śląskiego i Żywieckiego. Od północnego zachodu 

otoczona jest rozrogiem Baraniej Góry - Glinne (1024 m 

n.p.m.), a od południowego wschodu potężnymi 

ramionami Romanki (1366 m n.p.m.), Lipowskiej (1324 m 

n.p.m.) wraz z jej odgałęzieniami, tj. Magurą Cięcińską 

(891 m n.p.m.), Abrahamowem (857 m n.p.m.)  

i Prusowem (1010 m n.p.m.). 

Ze względu na szczególne walory przyrodnicze obszar 

gminy włączony został do regionalnego ekologicznego 

systemu obszarów chronionych oraz obszaru 

chronionych zlewni rzek – Żywiecki Park Krajobrazowy 

jako pierwszy w Karpatach  obejmuje ok. 55% obszaru 

gminy, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego w celu 

ochrony wszystkich cennych wartości przyrodniczo-

krajobrazowych, a także kulturowych i historycznych 

Beskidu Żywieckiego,  Rezerwat „Romanka” chroni 

pierwotny, górnoreglowy karpacki bór świerkowy, w 

którym średni wiek drzew wynosi 200 lat, drugi z 

rezerwatów jest w trakcie planowania i nadano mu 

nazwę "Lipowska", jego zadaniem będzie ochrona 

bagien wysokogórskich. Dolina rzeki Soły. odgrywa 

zasadniczą rolę w systemie przyrodniczym regionu ze 

względu na wysoki procent naturalnego krajobrazu 

części obszaru oraz jako ważny obszar źródliskowy. 

Na terenie Gminy jest wyznakowanych 9 szlaków 

turystycznych, ścieżki rowerowe, o łącznej długości 40,5 

km oraz „Transbeskidzki szlak konny”, ścieżki 

dydaktyczne, alejki tementyczne, bulwary spacerowe. 

Ważniejszymi  atrakcjami są: Zespół zabudowań 

kościelnych z XVI w. w Cięcinie, drewniany kościół  

w Żabnicy, kościół św. Maksymiliana Kolbego w Ciścu – 

„Kościół jednaj nocy”, Trakt Cesarski w Węgierskiej 

Górce, platforma widokowa w Węgierskiej Górce, 

budynek dawnej łaźni Odlewni Żeliwa w Węgierskiej 

Górce, fortyfikacje obronne z 1939r. wraz z muzeum 

pamięci, obiekty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: 

hala widowiskowo- sportowa, hala sportowe z widownią 

w Cięcinie, Ciścu, Żabnicy, stadion lekkoatletyczny  

z pełnowymiarową bieżnią poliuretanową, basen 

otwarty – Węgierska Górka, wyciąg narciarski  

w Żabnicy, Ciścu, korty tenisowe, siłownie zewnętrzne, 

boiska do siatkówki plażowej, place zabaw. Na turystów 

czeka również duża baza hotelarska i gastronomiczna. 

Źródło: opracowanie własne. 

G o s p o d a r k a  

Główny profil branżowy gospodarki subregionu południowego to: sektor 

motoryzacyjny, sektor budowlany oraz sektor turystyczny (gastronomia, hotelarstwo 

itd.). 
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Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach działających w subregionie  

w 2013 roku wynosiły ogółem 2 360,2 mln zł. Największe nakłady inwestycyjne 

poniosły przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta Bielska – Białej  

(45 % wszystkich nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw), następnie w powiecie 

bielskim (28,55%), cieszyńskim (15,90%) i żywieckim (10,49%). 

Największe nakłady inwestycyjne odnotowane zostały w przemyśle  

i  budownictwie (79,4%) oraz w kategorii „handel; naprawa pojazdów 

samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie 

i gastronomia; informacja i komunikacja” (11,5%). 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wyniosły 3 553 zł na mieszkańca, 

stanowiąc 87,12% średniej dla województwa. Największe nakłady inwestycyjne 

przedsiębiorstw w odniesieniu do 1 mieszkańca w subregionie odnotowano 

w mieście Bielsko - Biała (6 116 zł), następnie powiecie bielskim (4 211 zł), powiecie 

cieszyńskim (2 115 zł),  powiecie żywieckim (1 620 zł). 

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach działających na terenie 

subregionu południowego w 2013 roku wynosiła ogółem 27 703 mln zł. Największą 

wartość w/w kwoty stanowiły środki trwałe brutto przedsiębiorstw ulokowanych  

w mieście Bielsko – Biała (53,54%), następną pozycję pod względem wartości zajął 

powiat cieszyński (16,52%), powiat bielski (15,72%) i powiat żywiecki (14,20%). 

W 2014 roku na terenie subregionu południowego, w systemie REGON 

zarejestrowanych było ogółem 75 494 podmiotów gospodarki narodowej. Podmioty 

prywatne stanowiły 97,36% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Ze względu  

na formę prawną, największą grupę podmiotów prywatnych stanowiły osoby 

fizyczne (77,76%) oraz spółki handlowe (10,17%)  w tym z udziałem kapitału 

zagranicznego. Na 10 tys. ludności przypadało 1135 podmiotów wpisanych  

do rejestru REGON. Wskaźnik nowozarejestrowanych podmiotów na 10 tys. ludności 

wyniósł 92, natomiast wskaźnik jednostek wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. 

ludności wyniósł 81 podmiotów. Na 100 osób w wieku produkcyjnym, 13,8 osób 

fizycznych prowadziło działalność gospodarczą.   
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Najwięcej Podmiotów Gospodarki Narodowej zarejestrowanych w systemie 

REGON było w mieście Bielsko-Biała (25 612), następnie w powiecie cieszyńskim 

(19 412), powiecie bielskim (16 794) i powiecie żywieckim (13 676). 

 

Wykres 10. Saldo zmiany ilości jednostek w systemie REGON na 10 tys. ludności  

w subregionie południowym (lata 2004-2014). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Obserwując liczbę podmiotów gospodarczych nowo rejestrowanych  

oraz podmiotów wykreślanych z rejestru REGON zauważa się, że średnia roczna 

przeżywalność przedsiębiorstw oscylowała na średnim poziomie + 9,3 podmiotów  

na 10 tys. ludności w całym analizowanym okresie (2004-2014). Jest to wynik bardzo 

podobny do całego województwa śląskiego (+8,5). Nie mniej jednak w niektórych 

latach bilans przeżywalności przedsiębiorstw był ujemny, należy zatem ukierunkować 

wsparcie na poprawę żywotności firm, w szczególności z sektora mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw, które są najbardziej podatne na wszelkie wahania sytuacji 

rynkowej. 

Szansę dla rozwoju przedsiębiorczości upatrywać można w rozwoju Instytucji 

Otoczenia Biznesu (IOB). Instytucje te oferują szeroką gamę usług i aktywności 

wspierających przedsiębiorczość, a najszerszą grupę spośród nich stanowią ośrodki 
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szkoleniowo-doradcze i informacji, a duże znaczenie mają także jednostki funduszy 

pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych.  

Sukces we współczesnej gospodarce coraz bardziej uzależniony jest od zdolności 

konkurencyjnych podmiotów do kooperacji, a co za tym idzie, coraz większego 

znaczenia nabierają inicjatywy klastrowe umożliwiające i ułatwiające taką 

współpracę.  

Dlatego należy wspierać dalszy rozwój inicjatyw klastrowych, jako nowoczesnej 

formy prowadzenia działalności (szczególnym wsparciem warto objąć te inicjatywy, 

które pozwalają na wykorzystanie regionalnych specjalizacji, a jednocześnie 

zatrudniające największą liczbę pracowników, czyli klastry działające w takich 

obszarach jak: motoryzacja, budownictwo oraz produkcja metali). 

Na terenie subregionu południowego funkcjonują następujące instytucje 

otoczenia biznesu oraz klastry: 

 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (ATH Bielsko-Biała). 

 Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. 

 Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych. 

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Bielsko-Biała oraz punkt konsultacyjny 

w Żywcu). 

 Beskidzki Inkubator Technologiczny (ARR Bielsko-Biała). 

 Technobit Venture (ARR Bielsko-Biała). 

 Regionalna Izba Handlu i Przemysłu. 

 Inkubator Przedsiębiorczości „Strażacka” Sp. z o.o. 

 Śląski Klaster Dizajnu. 

 Goleszowski Park Przemysłowy. 

 Beskidzka 5. 

 Śląski Klaster Lotniczy. 

 Klaster Innowacji Budowlanych. 

 Klaster kreatywny Lokomotywa Kultury. 

 Klaster Informatyczny Wzgórza Nowych Technologii – NT HILLS. 

 Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. 

 Ośrodek Innowacji NOT w Bielsku-Białej. 

 Park Przemysłowy i Usługowy w Bielsku-Białej. 

 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL. 
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 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny BELMATEX. 

 Centrum Innowacji i Transferu Technologii ATH w Bielsku-Białej. 

 Beskidzki Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. 

 

Powiat bielski: 

Podstawową cechą gospodarki powiatu jest „bipolarność”, zdeterminowana 

przez dwa bieguny o odrębnych charakterystykach gospodarczych. Na północy 

powiatu miasto Czechowice - Dziedzice i sąsiadujące z nim gminy tworzą „biegun 

przemysłowy”, a na południu miasto Szczyrk i sąsiadujące z nim gminy: Buczkowice, 

Wilkowice, Kozy, Porąbka oraz Jaworze tworzą biegun turystyczny. O ile jednak 

kierunek rozwoju bieguna turystycznego jest przyszłościowy, o tyle w przypadku 

bieguna przemysłowego należy rozpatrywać przynajmniej częściową reorientację. 

Największymi przedsiębiorstwami w regionie są m.in.:  

 LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, 

 Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, 

 „Paged Meble” S.A (Fabryka Mebli Giętych), Jasienica, 

 Ceramika Pilch, Jasienica, 

 Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, 

 Valeo Electric and Electronics Systems Sp. z o. o. w Czechowicach-

Dziedzicach, 

 Fabryka Zapałek „Czechowice” S.A., 

 MOSTOSTAL Zabrze w Czechowicach-Dziedzicach, 

 „Czanieckie Makarony” Sp. z o. o., 

 Wytwórnia lodów ICE-MASTRY Sp. jawna, Czaniec, 

 Prosperplast Sp. z o.o. SKA Rybarzowice (zatrudnia około 400 osób),  

 DIL Surowce Wtórne Rybarzowice,  

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego HAŃDEREK Buczkowice,  

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Bożek Godziszka, 

 P.P.U.H TABUD S.C. Buczkowice,  

 BLACHDOM PLUS Rybarzowice,  

 EXTEREM 4x4 Rybarzowice,  
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 Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna BYSTRZANKA w Bystrej, 

  MEBLO-EXPO S.j. Pisarzowice, 

 RCSERWIS Spółka z o.o., 

 HB UNIBUD S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, 

 KLINGSPOR Kozy, 

 TYREX Kozy. 

Powiat żywiecki: 

Potencjał gospodarczy powiatu żywieckiego jest zróżnicowany. Dominującą rolę 

odgrywają: 

 Grupa Żywiec – duży browar przemysłowy w Żywcu, 

 Żywiec Zdrój S.A. -największy producent wody butelkowanej w Polsce, 

 „Ponar” Żywiec (fabryka maszyn i urządzeń), 

 „Ekoterm” (ciepłownia miejska), 

 „Metalpol” Węgierska Górka Sp. z o.o. (odlewnia żeliwa), 

  Fabryka Śrub „Śrubena Produkcja” Sp. z o. o. w Żywcu, 

 „Famed” S.A. – fabryka sprzętu szpitalnego w Żywcu, 

 „Hutchinson”, 

 Sew-Cabind Poland, 

 „Delphi’ w Jeleśni (producent elementów instalacji samochodowych), 

 Mostmarpal Sp. z o.o. - lider na polskim rynku w dziedzinie głębokiego 

fundamentowania pod wszelkiego rodzaju budownictwo, 

 Wodpol Sp. z o. o. firma budownictwa inżynieryjnego i ogólnego.  

 

Dobrze rozwija się drobna wytwórczość, rzemiosło, usługi oraz handel. Poza 

wielkimi pracodawcami, najwięcej miejsc pracy zwłaszcza sezonowo tworzonych 

jest w branży turystycznej. 

Miasto Bielsko-Biała: 

Obecnie Bielsko-Biała jest jednym z najlepiej rozwijających się gospodarczo miast 

Polski oraz znaczącym centrum produkcyjno – handlowo – turystycznym   

na południu kraju. Położenie geograficzne, dobry klimat ekonomiczny  

oraz proinwestycyjna polityka władz miasta sprawiły, że w mieście zainwestowały 

wielkie, światowe koncerny.  
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Do największych firm działających w mieście należy zaliczyć: 

 Fiat Auto Poland S.A., 

 Fiat Powertrain Polska Sp. z o.o., 

 Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o., 

 Nemak Poland Sp. z o.o., 

 Eaton Automotive Systems Sp. z o.o., 

 Bulten Polska S.A., 

 Adler Polska Sp. z o. o., 

 Cooper-Standard Automotive Polska Sp. z o.o., 

 GE Power Controls Sp. z o.o., 

 Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o., 

 Avio Polska Sp. z o.o., 

 Hutchinson Poland Sp. z o.o., 

  Philips Lighting Sp. z o.o., 

 Proseat Sp. z o.o. i inne.  

 

Część terenów inwestycyjnych w Bielsku-Białej została objęta Katowicką 

Specjalną Strefą Ekonomiczną (podstrefa jastrzębsko-żorska) celem wsparcia  

i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 

Obecnie w ramach podstrefy jastrzębsko – żorskiej KSSE w Bielsku-Białej, na obszarze 

ok. 55 ha, działa 16 firm zatrudniających ponad 3 tys. pracowników (głównie  

w branży motoryzacyjnej). W sąsiedztwie KSSE, w dzielnicy Wapienica, funkcjonuje 

Park Przemysłowo – Technologiczny (PPiT) oraz Beskidzki Inkubator Technologiczny 

(BIT). Funkcjonowanie BIT - u ma na celu tworzenie dogodnych warunków  

dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne 

technologie, tworzenie optymalnych warunków dla transferu wiedzy z ośrodków 

akademickich do przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe oraz promocję firm 

działających w inkubatorze. 
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Powiat cieszyński: 

Gospodarka powiatu cieszyńskiego oparta jest głównie o usługi i rolnictwo. 

Olbrzymi potencjał tkwi w dziedzinie turystyki, szczególnie w takich miejscowościach 

jak: Wisła, Ustroń, Brenna, Istebna, Koniaków, Jaworzynka.  Miejscowości  

te są popularne, cenione za ofertę, atrakcyjne położenie i bogatą bazę hotelową, 

co przekłada się na ogromną liczbę turystów, wczasowiczów i kuracjuszy.  

W powiecie cieszyńskim nie ma wielkiego przemysłu, a dominują firmy małe  

i średnie. Te najbardziej znane to Mokate w Ustroniu, Bracki Browar Zamkowy  

w Cieszynie, Kraft Foods Polska w Cieszynie, Kuźnia Polska w Skoczowie, Ustronianka 

w Ustroniu, Teksid Iron Poland w Skoczowie. 

Najważniejsze przedsiębiorstwa z terenu powiatu to: 

Gmina Brenna: 

 ADMIT S.J. 

 „KOTARZ” CS POLAND CENTRUM-SPORT Spółka z o.o. 

 DRO-MOST Marek Kunz. 

 „DOLINA LEŚNICY” „RPM” S.A. 

Gmina Cieszyn: 

 Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. 

 Celma Indukta S.A. 

 Elektrometal S.A., 

 Lakma Sat Sp. z o.o. 

 Mirometr Sp. z o.o. 

 Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz” Sp. z. o.o. 

 Daedong System Poland Sp. z o.o. 

 Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A. 

 „Energetyka Cieszyńska” Sp. z o.o. 

 Fabryka Automatyki „FACH” S.A. 

 Kraft Foods Polska S.A. Oddział Cieszyn. 

 Grupa Żywiec S.A. Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie. 
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Gmina Chybie: 

 Polskie Mięso i Wędliny Łukosz  Sp. z o.o. 

 Spółdzielnia AGROMET. 

 

Gmina Dębowiec: 

 WIK Sp. z o.o. 

 P.H.U. Darma S. J. 

 S.J.A. "JAWAL" Sp. z o.o. 

 Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski s. c. 

Gmina Goleszów: 

 Metalplast-Stolarka Sp. z o.o. 

 „Aldo” Sp. z. o. o Puńców ul. Kojkowicka 2. 

 PHU „Alpi” Bażanowice ul. Spokojna 6. 

 ZPUH „Anwix” Import-Eksport Bażanowice ul. Brzegowa 8. 

 P.P.H. „Awan” Cisownica 387. 

 Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Goleszów, ul. Ławki 20. 

 KOSBUD Leszna Górna ul. Kamienna 1. 

 PPH „Fameks” Goleszów ul. Fabryczna 6a. 

 ZPH „Elektroszczotki” Goleszów ul. Marglowa 7. 

 Weber & Weber Puńców ul. Cieszyńska 229. 

 Zakłady Elektromaszynowe - Elektronarzędzia Celma SA Goleszów, 

ul. Przemysłowa 10. 

 TEKNOMET Spółka z o.o. Goleszów ul. Zakładowa 6. 

 Spółdzielnia Mleczarska w Bażanowicach. 

Gmina Hażlach: 

 Technika grzewcza i sanitarna „Tworkowski” s. c. 

 Ubojnia drobiu „BESKID” Sp. z o.o. 

Gmina Istebna: 

 LYS Fusion Poland Sp. z o. o. 

 Linter Tour S.A. – Ośrodek „Zagroń”. 
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Gmina Skoczów: 

 Kuźnia Polska Spółka Akcyjna. 

 Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o. o. 

 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB – Podbeskidzie” Sp. z o.o. 

 Teksid Iron Poland Sp. z o.o. 

 Garbarnia Skotan Sp. z o.o. 

 Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział w Skoczowie. 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skoczowie. 

 GT POLAND Sp. z o.o. 

 „Sigit Poland” Sp. z o.o. 

Gmina Strumień: 

 Zakład Wyrobów Metalowych „STRUMET” Sp. z o.o. 

 Zakład Wyrobów Metalowych Strumet Sp. z o.o. -  OCYNKOWNIA. 

 Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Rynkowo- Exportowych „POLDE” Sp. z o.o. 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GFG Sp. z o.o. 

 „WESOB” Sp. z o.o. 

 POLKO TECH Sp. z o.o. 

 „MARICA” Zakład Przetwórstwa Drobiu Sp. J. 

Gmina Ustroń: 

 FPUH MOKATE S.A. 

 EUROS Polska Sp. z o.o. 

 Kubala Sp. z o.o. 

 Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. 

 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrologicznego „INŻBUD” S. J. 

 Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” Sp. z o.o. 

 Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. 

Gmina Wisła: 

 Hotel Gołębiewski w Wiśle. 

 Hotel STOK. 

 PHZ „Jur-Gast” Sp. z o.o. Zakłady Mięsne. 

 



  

 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

139 | S t r o n a  

 

Zebrzydowice: 

 „NWR Karbonia” S.A. – Kaczyce. 

 IMKIUS Sp. z o. o. – Kaczyce. 

 „Zakład Drobiarski MG Stochmal” – Kaczyce. 

 „J.P. COVER” Sp. z o. o. – Kaczyce. 

 „Dalkia Powerline” Sp. z o. o. – Kaczyce. 

 „Medcithi” – Zebrzydowice. 

 „Agrosped” – Zebrzydowice. 

 „PPPU PREMAG” – Zebrzydowice. 

 „PH AN-MAR Szopa Anna” – Zebrzydowice. 

 „GS Samopomoc chłopska” – Zebrzydowice. 

 „F.H.U. STAŃCZYK”, Zbigniew Stańczyk – Zebrzydowice. 

 „PKP” – Zebrzydowice. 

 Klabeccy Leszek, Beata Gospodarstwo Ogrodnicze. 
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tteerryyttoorriiaallnnyycchh  ssuubbrreeggiioonnuu  ppoołłuuddnniioowweeggoo  

2.2.1 Analiza SWOT 

Tabela 30. Analiza SWOT dla całego subregionu południowego. 

  

MMooccnnee  ssttrroonnyy  

  

  

SSłłaabbee  ssttrroonnyy  

  

 bliskość Metropolii Górnośląskiej, 

 popyt na usługi turystyczne, 

 atrakcyjne położenie i ukształtowanie 

terenu, 

 atrakcyjne warunki krajobrazowo – 

przyrodnicze oraz bogate  

i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe 

sprzyjające rozwojowi różnych form 

turystyki i wypoczynku, 

 zdywersyfikowana działalność 

gospodarcza,  

 zróżnicowana struktura branżowa  

i własnościowa, 

 duży potencjał demograficzny 

cechujący się przedsiębiorczością, 

pracowitością i wysokim poziomem 

wykształcenia, 

 duży regionalny rynek konsumencki, 

 silne identyfikacje społeczności 

lokalnych w ramach subregionu 

południowego, 

 korzystne usytuowanie geograficzne 

subregionu południowego w obszarze 

przygranicznym wzdłuż 

międzynarodowych szlaków 

komunikacyjnych, 

 bogata oferta związana z historią  

i kulturą, 

 wysoko rozwinięta baza hotelowo-

gastronomiczna, 

 rozwinięta infrastruktura dla 

specjalistycznych usług medycznych: 

chirurgia estetyczna, ortopedia, 

kardiologia bezinwazyjna, bardzo 

dobre kliniki, specjaliści, zaplecze, 

 rybołówstwo: subregion krajowym 

liderem w hodowli ryb, głównie karpi  

i rybactwa stawowego, wykorzystanie 

 słaba promocja całego subregionu, 

 brak infrastruktury turystycznej wzdłuż 

rzek, 

 zły stan techniczny układu 

komunikacyjnego w zakresie lokalnym  

i regionalnym, 

 niewystarczająco rozwinięta sieć 

wodociągowa, 

 niepełna sieć kanalizacji sanitarnej,  

 brak zintegrowanego systemu 

transportu publicznego, 

 brak ciągów pieszo – rowerowych, 

komunikujących cały subregion, 

 niewystarczające wykorzystanie 

istniejących źródeł energii 

odnawialnej, 

 wysoki poziom niskiej emisji, 

miejscowe i okresowe wysokie 

stężenie pyłów i zanieczyszczeń 

gazowych, wysoki poziom hałasu, 

 degradacja terenów 

poprzemysłowych i centrów miast 

wymagających rewitalizacji, 

 niedostatecznie rozwinięta sieć 

szerokopasmowa, 

 niedoinwestowanie infrastruktury 

edukacji, 

 niewystarczająca  jakości usług 

świadczonych przez placówki 

wychowania przedszkolnego, 

 niewystarczająca liczba zajęć 

specjalistycznych w placówkach 

wychowania przedszkolnego, 

 niedoinwestowanie infrastruktury 

społecznej, 

 niewystarczająca oferta dot. usług 

społecznych, w tym zwłaszcza  usług 

aktywizacyjno-rozwojowych na rzecz 
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instytutu badawczego PAN w 

Gołyszu, Lokalne Grupy Rybackie 

(Żabi Kraj, Bielska Kraina), 

 pszczelarstwo, 

 lotnictwo: Bielski Park Technologiczny 

Lotnictwa, Przedsiębiorczości  

i Innowacji), tradycje szybowcowe, 

Sebastian Kawa – sport w zakresie 

szybownictwa;  produkcja łopatek 

wirnikowych do Boeinga – Avio, 

projektowanie i produkcja małych 

samolotów, 

 przedsiębiorczość: liczne koncerny 

zagraniczne, parki przedsiębiorczości, 

KSSE, duża liczba małych i średnich 

firm. 

rodzin, 

 niska zdolność do zatrudnienia oraz 

integracji społeczno-zawodowej osób 

i grup doświadczających ubóstwa 

oraz wykluczenia społecznego 

 zmniejszająca się w czasie zdolność 

do zatrudnienia u osób 

pozostających długotrwale bez 

pracy 

 brak odpowiedniej jakości terenów 

inwestycyjnych na terenie 

subregionu, 

 deficyt instrumentów i usług 

służących rozwojowi 

przedsiębiorczości i samozatrudnieniu 

 słabe powiązanie systemu edukacji i 

umiejętności osób dorosłych z 

potrzebami rynku pracy, 

 zaniedbana infrastruktura sportowa, 

stare wyciągi narciarskie, głównie  

w Szczyrku i w Korbielowie, 

 słabo skomunikowany drogowo 

subregion, zwłaszcza w kierunku 

południowym, 

 brak spójnego systemu oznakowania 

wszystkich atrakcji turystycznych  

i kulturalnych w subregionie. 

  

SSzzaannssee  

  

  

ZZaaggrroożżeenniiaa  

 wzrost zapotrzebowania na turystykę: 

rekreacyjną (pieszą i rowerową), 

rehabilitacyjną, biznesową, 

zakupową, kwalifikowaną 

(narciarstwo, żeglarstwo, 

szybownictwo, kolarstwo górskie), 

zdrowotna i kulturalna, 

 wzrost zapotrzebowania na 

specjalistyczne usługi medyczne: 

chirurgia estetyczna, ortopedia, 

kardiologia bezinwazyjna, bardzo 

dobre kliniki, specjaliści, zaplecze, 

 realizacja gminnych programów 

ograniczania niskiej emisji,  

upowszechnienie odnawialnych 

źródeł energii przy współfinansowaniu 

ze środków WFOŚiGW, 

 rosnąca świadomość ekologiczna, 

 znowelizowana ustawa  

o gospodarce odpadami, 

 ograniczona chęć współpracy 

pomiędzy samorządami lokalnymi, 

patrzenie wyłącznie poprzez swoją 

gminę, a nie na subregion, 

 transport kolejowy: lokalny  

i regionalny (brak sprawnej 

komunikacji), 

 brak polityki przestrzennej, nieład 

przestrzenny, rozproszenie zabudowy, 

brzydota w architekturze, 

 bariery wynikające z Obszarów 

Natura 2000, 

 niski stopień współpracy pomiędzy 

instytucjami około biznesowymi, 

 brak współpracy pomiędzy koleją, 

RZGW oraz Lasami Państwowymi 

(dostosowanie prawodawstwa 

krajowego, tak, aby władze regionu 

uczynić gospodarzem terenu) – 

pozostałości gospodarki centralnej, 
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 położenie subregionu południowego 

na szlakach transportowych (TEN-T)  

– wysoka dostępność komunikacyjna 

części subregionu, 

 możliwość zewnętrznego 

finansowania projektów, w tym ze 

środków funduszy europejskich, 

 rosnące koszty transportu 

indywidualnego, 

 realizacja projektów z zakresu 

dynamicznej informacji pasażerskiej. 

 działania społeczne i szkoleniowe 

ukierunkowane na osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym, 

 współpraca międzyszkolna sięgająca 

także poza granicę, 

 polepszająca się infrastruktura 

edukacji przedszkolnej, 

 bliska odległość do lotnisk (Kraków, 

Pyrzowice, Ostrawa), 

 nowoczesna baza dydaktyczna  

i zawodowa (kształcenie ustawiczne), 

 tradycje związane z hodowlą owiec – 

sałasznictwo, 

 rzemiosło artystyczne, unikatowe 

„ginące” zawody, 

 tereny przygraniczne, granica 

słowacka i czeska, 

 ukształtowanie naturalne całego 

subregionu, charakteryzujące się 

bardzo dużym zróżnicowaniem,  

o szczególnych walorach 

przyrodniczo-krajobrazowych (góry, 

tereny leśne, pastwiska, jezioro 

żywieckie, duży % terenów zielonych). 

 bariery i słaba dostępność przestrzeni 

publicznej pod względem 

architektonicznym i oznakowania, 

 zagrożenia przeciwpowodziowe (brak 

map ryzyka przeciwpowodziowego)  

i osuwiskowe (brak wyłączenia 

obszarów z zabudowy), 

 limity budżetowe: ograniczone środki 

finansowe JST na pokrycie wkładu 

własnego w inwestycjach 

planowanych do realizacji w okresie 

2014-2020, 

 niekorzystna polityka fiskalna dla 

rozwoju przedsiębiorstw, 

 wzrost zanieczyszczenia powietrza 

oraz hałas z uwagi na wzrost 

natężenia ruchu, 

 wysokie ceny gazu w porównaniu  

z węglem kamiennym, skutkujące 

wykorzystaniem węgla do 

ogrzewania budynków, co zwiększa 

niską emisję, 

 wzrost konkurencyjności transportu 

indywidualne względem transportu 

zbiorowego. 

 zwiększająca się konkurencyjność 

innych produktów turystycznych  

w Polsce i za granicą, 

 silna konkurencja ze strony innych 

nieodległych ośrodków 

akademickich (Katowice, Kraków, 

Gliwice), 

 stagnacja gospodarki krajowej, 

 brak nowych, atrakcyjnych miejsc 

pracy, 

 wzrost liczby samochodów, 

 skomplikowane procedury zamówień 

publicznych powodujące opóźnienia 

w realizacji inwestycji oraz 

wpływające na ich jakość, 

 wzrost kosztów transporcie zbiorowym 

(wynikające z regulacji), ograniczenia 

budżetowe, 

 zanieczyszczenia trans graniczne, 

 społeczeństwo narażone na choroby 

cywilizacyjne związane  

z zanieczyszczeniem powietrza, 

 zagrożenie powodziowe, 

 blokowanie inwestycji służących 

ochronie środowiska przez konflikty 
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społeczne, 

 dewastacja i degradacja istniejących 

form ochrony przyrody. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie spotkań warsztatowych subregionu 

południowego. 

 

 

Główne potencjały: 

 silny sektor produkcji  Automotive, lotniczej i szybowcowej;  

 kształtowanie się klastrów w dziedzinie hi-tech; 

 kapitał ludzki: rozwijający się sektor szkolnictwa wyższego, kadra o wysokich 

kwalifikacjach i kulturze pracy nabytych w przemyśle; 

 rozwój „dizajnu”; 

 infrastruktura komunikacyjna i drogowa otwierająca nowe tereny 

inwestycyjne; 

 krajobraz będący kombinacją walorów naturalnych (góry) oraz form 

gospodarowania;  

 relatywnie dobry stan środowiska przyrodniczego; 

 położenie przygraniczne, rozwijająca się współpraca transgraniczna; 

 zasoby wody pitnej dla Śląska; 

 różnorodna, bogata kultura regionu i wysoka aktywność kulturalna 

mieszkańców; wielowiekowe tradycje tworzące trwałe podstawy  

dla dalszego rozwoju kulturalnego subregionu;  

 imprezy kulturalne  w dziedzinie filmu (Przegląd Filmowy, „Kino na granicy”), 

teatru (Festiwal Teatralny „Bez Granic”), jazzu (Zadymka Jazzowa), muzyki 

wokalnej „Viva il Canto”,   kultury regionalnej (Tydzień Kultury Beskidzkiej); 

 wzrost dbałości mieszkańców o środowisko przyrodnicze; 

 zainteresowanie mieszkańców aktywnościami kulturalnymi; 

 aktywność  gospodarcza mieszkańców przejawiająca się wysokim poziomem 

przedsiębiorczości; 

 aktywność społeczno-ekonomiczna widoczna w działalności LGD; 

 duże (70-100 ha) specjalistyczne gospodarstwa rolne (okolice Cieszyna)  

z przemysłem agroturystycznym; gospodarstwa rolne i hodowlane owiec, 

krów, kóz i producentów zdrowej żywności umiejscowione na terenie Gminy 

Węgierska Górka i okolic; 
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 turystyka opierająca się na dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, 

tradycjach, wizerunku, górskie turystyczne marki regionu: Szyndzielnia, 

Klimczok, Góra Żar; 

 silnie rozwinięta gospodarka stawowo–rybacka z doświadczeniem  

we współpracy w ramach LGR i zdolnością do absorpcji środków; 

 pasterstwo wysokogórskie (program „Owca+”). 

Główne wyzwania:  

 rozwijanie powiązań z miastami Aglomeracji Górnośląskiej, szczególnie  

w kontekście współpracy gospodarczej i rozwoju turystyki; 

 dywersyfikacja funkcji turystycznych, w tym wydłużających sezon turystyczny; 

 stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej oraz integracja oferty 

turystycznej; 

 rozwijanie współpracy transgranicznej wykorzystującej położenie subregionu; 

 przezwyciężanie peryferyjnego położenia obszarów górskich; 

 uzupełnienie braków w podstawowej infrastrukturze technicznej; 

 komplementarny (zrównoważony) system komunikacyjno-transportowy,  

ze wzmocnieniem roli transportu szynowego oraz jego integracją z innymi 

systemami  (szczególnie Żywiec-Zwardoń, Żywiec - Sucha Beskidzka  

oraz Bielsko-Biała - Cieszyn); 

 racjonalizacja układu funkcjonalno-przestrzennego kolei i rewitalizacja 

dworców PKP; 

 podniesienie jakości drogowych powiązań wewnętrznych i zewnętrznych; 

 poprawa jakości  środowiska, powietrza i wód powierzchniowych, systemów 

kanalizacji, wodociągów, m.in. dla poprawy warunków życia mieszkańców 

subregionu i turystów odwiedzających obszar, a także polepszenie jego 

wizerunku oraz ochrona przeciwpowodziowa;  

 inwestycje w odnawialne źródła energii oraz podnoszenie efektywności 

energetycznej na terenie subregionu południowego. 

 

Na intensywność procesów rozwojowych, głównych potencjałów i wyzwań 

subregionu południowego wpływać będą, takie uwarunkowania jak: 

- zmniejszanie się liczby ludności, postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa, spadek dzietności w krajach o wysokim poziomie rozwoju,  

- poprawianie się standardu życia,  
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- rosnące uczestnictwo w kulturze zarówno masowej, jak i wysokiej,  

- sukcesywne zmniejszanie się liczby osób w wieku aktywności zawodowej,  

- niedostosowanie umiejętności pracowników do oczekiwań nowoczesnego 

rynku pracy,  

- obszary wiejskie będące istotnym źródłem zasobów pracy, przy silnym 

zróżnicowaniu terytorialnym pod względem jakości i trwałości tych zasobów,  

- zwiększanie się podatności gospodarek krajowych i regionalnych na zmiany 

koniunktury na rynkach światowych, w tym na długotrwałe zjawiska kryzysowe 

w gospodarce,  

- rosnący udział dużych miast w gospodarce globalnej, w tym znaczenie miast 

jako ośrodków kreacji nauki i kultury,  

- podnoszenie się atrakcyjności i dostępności turystycznej i inwestycyjnej,  

- rosnąca liczba inwestycji gospodarczych, 

- postępująca globalizacja oraz wzrastające powiązania gospodarcze, 

naukowe i technologiczne, zarówno pomiędzy krajami, jak i pomiędzy 

przedsiębiorstwami, uczelniami, laboratoriami publicznymi i władzami 

regionalnymi,  

- rosnące znaczenie i popularność koncepcji klastra oraz wpływu ich tworzenia 

na rozwój gospodarczy,  

- upowszechnianie się dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną,  

- rewolucja w kulturze, która ujmuje przestrzeń kultury nie tylko jako obszar 

tworzenia, lecz także innowacji o charakterze gospodarczym i społecznym – 

rozwój sztuki użytkowej, 

- zwiększanie się roli szczebla regionalnego w uruchamianiu procesów 

rozwojowych, 

- wzrastające znaczenie współpracy terytorialnej, w tym z krajami spoza UE,  

jako kluczowy czynnik tworzenia spójności terytorialnej, 

- utrzymujące się znaczenie funduszy europejskich jako instrumentu pełniącego 

rolę silnego bodźca modernizacyjnego, 

- rosnący poziom urbanizacji ze względu na procesy integracji terenów 

definiowanych dziś administracyjnie jako wiejskie,  

- postępująca specjalizacja funkcjonalna małych miejscowości w strefach 

otaczających duże miasta, na obszarach metropolitalnych, przy czym rozwój 

znacznej ich części będzie związany z pełnieniem funkcji mieszkaniowych,  
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- zwiększanie się deficytu wody,  

- pogarszająca się jakość żywności,  

- rosnąca powierzchnia gospodarstw ekologicznych, 

- znaczna poprawa efektywności wykorzystania energii z odnawialnych źródeł 

energii dzięki lokalizowaniu jej blisko odbiorcy (generacja rozproszona).  

 

2.2.2 Specjalizacje terytorialne subregionu południowego 

Aktualnie wiodące branże subregionu południowego to: sektor turystyki  

(od weekendowej do wyjazdowej), branża motoryzacyjna oraz lotnicza. 

Lp. 
Główne branże 

rozwojowe 
Gminy specjalizujące się w danej branży 

1. Turystyka 

 Bielsko-Biała – turystyka jednodniowa. 

 Czernichów – turystyka aktywna jednodniowa. 

 Powiat Bielski – agroturystyka; turystyka aktywna 

(sporty zimowe, piesza, rowerowa). 

 Powiat żywiecki: agroturystyka; turystyka 

aktywna (sporty zimowe, piesza, rowerowa); 

turystyka konna; turystyka-rekreacja nad wodą; 

lotniarstwo i szybownictwo. 

 Brenna – turystyka związana z górami np. piesza, 

konna, sporty rowerowe i zimowe; turystyka-

rekreacja nad rzeką; rozwinięta branża 

turystyczna wraz z zapleczem (gastronomia, 

hotele itp.). 

 Buczkowice – turystyka aktywna, jednodniowa, 

 Chybie – turystyka rowerowa, wędkarska. 

 Koszarawa. 

 Istebna. 

 Jeleśnia. 

 Rajcza – turystyka związana z górami, sporty 

zimowe, rowerowe. 

 Skoczów – turystyka wędkarska; turystyka 

pielgrzymkowa. 

 Strumień – rozwinięta baza turystyczna, park, 

ścieżki piesze, rowerowe. 

 Ślemień –  turystyka piesza i rowerowa. 

 Szczyrk – branża turystyczna wraz z zapleczem 

(gastronomia, hotele itp.). 

 Ujsoły – turystyka aktywna (piesza, rowerowa, 

konna, nordic walking, skitur), szczególnie 

weekendowa. 

 Węgierska Górka – turystyka górska piesza  

i rowerowa, turystyka konna, turystyka 

zabytkowych obiektów militarnych, turystyka 



  

147 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

kulturowa  

i historyczna, przyrodniczo – krajoznawcza. 

 Zebrzydowice –turystyka weekendowa (sport  

i rekreacja). 

 Żywiec. 

 

2. 

Motoryzacja 

(części 

samochodowe 

 i podzespoły) 

 

 Bielsko-Biała, Czechowice  

– Dziedzice, Skoczów, Żywiec.  

 Węgierska Górka (Ulter Sport producent 

tłumików standardowych do wielu typów 

samochodów). 

3. 
Usługi 

budowlane 

 Bestwina – usługi ogólnobudowlane i 

wykończeniowe. 

 Cieszyn – transgraniczny handel artykułami 

budowlanymi i usługami budowlanymi. 

 Czechowice – Dziedzice (Akces, Cyroń, HB 

Unibud, Betonit, LSTechHomes). 

 Węgierska Górka – branża budowlana. 

 Żywiec – usługi ogólnobudowlane. 

4. Branża lotnicza  Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice. 

5. 
Edukacja 

 i kultura 

 Cieszyn, Bielsko-Biała, Żywiec – szkoły wyższe, 

teatry, środowiska naukowe, imprezy kulturalne. 

 Czechowice – Dziedzice – ponadlokalny 

ośrodek kulturalny (kino Świt, Mała Akademia 

Muzyki). 

6. 
Przemysł 

wydobywczy 

 Goleszów – wapienie. 

 Wisła, Brenna – piaskowce. 

 Skoczów, Dębowiec – gaz ziemny. 

 Dębowiec, Strumień – solanki. 

 Hażlach – kruszywa naturalne pochodzenia 

lodowcowego. 

 Czechowice – Dziedzice – węgiel kamienny. 

7. 
Pozostałe 

branże 

 Buczkowice – lokalna przedsiębiorczość. 

 Bestwina – mieszkalnictwo. 

 Cieszyn – komunikacja kolejowa jako czynnik 

prorozwojowy.  

 Czechowice – Dziedzice – przemysł 

elektrotechniczny; rybactwo, nowe technologie 

i kompozyty, logistyka. 

 Gilowice – przemysł – dojazd do pracy w 

kopalniach na Śląsku;  

w małym znaczeniu turystyka. 

 Rajcza – pozyskanie i przeróbka drewna. 

 Skoczów – przemysł spożywczy  

i rolnictwo. 

 Strumień – mieszkalnictwo. 

 Ujsoły – pozyskiwanie drewna, przeróbka, 

stolarstwo. 

 Zebrzydowice- komunikacja kolejowa jako 
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czynnik prorozwojowy, platforma logistyczna na 

linii E65. Rozwój transgraniczny MŚP. 

Zainteresowanie branży wydobywczej 

(górnictwo węgla kamiennego). 

 Węgierska Górka – wody źródlane, przemysł 

metalurgiczny, przetwórstwo drewna, rzemiosło 

artystyczne. 

 Żywiec  - branża piwowarska i woda źródlana. 

 Powiat żywiecki – dobrze rozwinięta baza 

noclegowa zlokalizowana wokół Jeziora 

Żywieckiego, przemysł spożywczy - branża 

piwowarska. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie spotkań warsztatowych subregionu 

południowego. 

 

2.2.3 Określenie potencjałów gospodarczych decydujących  

o przyszłości subregionu: 

A. Rekreacja, turystyka aktywna, turystyka kulturowa (w tym turystyka 

wykorzystująca dziedzictwo obszaru oraz wydarzenia kulturalne), 

agroturystyka. 

B. Branża lotnicza i motoryzacyjna. 

C. Wzornictwo i nowoczesne technologie oparte na nowych materiałach. 

D. Specjalistyczne usługi medyczne i rehabilitacyjne, w tym wykorzystujące 

lokalne zasoby naturalne (np. wody solankowe i termalne). 

E. Rolnictwo biologiczno-dynamiczne, lokalne produkty spożywcze, 

przetwórstwo rolno-spożywcze. 

F. Woda pitna dla Górnego Śląska. 

 

Charakterystyka wybranych specjalizacji Subregionu Południowego: 

A. Rekreacja, turystyka aktywna, turystyka kulturowa (w tym turystyka 

wykorzystująca dziedzictwo obszaru oraz wydarzenia kulturalne), agroturystyka: 

 

Na terenie subregionu południowego funkcjonuje: 

 345 turystycznych obiektów noclegowych, w tym 87 obiektów hotelowych 

(23 526 miejsc hotelowych); 
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 w 2012 r. z noclegów skorzystały 754 172 osoby, co stanowi 40% ruchu 

turystycznego w całym województwie śląskim; 

 3238 podmiotów działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi; 

 ok. 1406 podmiotów związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją; 

 PKB subregionu południowego wyniosło w 2011 r.  25 632 mln zł, co stanowi 

12,9% PKB województwa śląskiego. Szacuje się, iż działalność turystyczna 

generuje ok. 6% PKB, tj. ok. 1 537,92 mln zł. 

 

Subregion południowy charakteryzuje się dobrą bazą turystyczną, która wymaga 

jeszcze rozwinięcia. Dużym atutem subregionu są bardzo dobre walory środowiskowe 

i położenie geograficzne. Poprawy wymaga infrastruktura komunikacyjna (drogi, 

transport publiczny). Należy również zwrócić uwagę na ochronę środowiska 

naturalnego. Działalność o wysokim poziomie rozwoju to baza noclegowa. 

Wzmocnienia wymaga gastronomia i infrastruktura bazy turystycznej.  

Rejon południowy, obejmujący tereny Beskidów, wyróżnia  - poza 

ukształtowaniem powierzchni - miejscami bardzo wysoki poziom zagospodarowania 

turystycznego i ruchu turystycznego. Ze względu na specyficzne walory rejonu, 

podstawą oferty turystycznej musi pozostać produkt turystyki aktywnej  

i specjalistycznej. Jednak z powodu dość dużej sezonowości popytu na ten produkt, 

istnieje silna potrzeba rozwoju produktów turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, 

zdrowotnej oraz kulturowej i wiejskiej. Położenie nadgraniczne oraz pobliskie ważne 

trasy komunikacyjne i przejścia graniczne czynią ten rejon także ważnym obszarem 

kreowania produktu turystyki przygranicznej i tranzytowej, którego atrakcyjność 

często może być wzmacniana poprzez istnienie innych interesujących produktów. 

 

Działalności naukowe, badawczo-rozwojowe i kulturalne zasilające specjalizację  

w wiedzę  i innowacje -  muzea, izby regionalne, twórcy ludowi,  stowarzyszenia, 

imprezy lokalne. 

 

Podstawowe działalności gospodarcze składające się na inteligentną specjalizację 

gospodarczą -  hotelarstwo, gastronomia, informacja, transport lokalny, 

zagospodarowanie wolnego czasu. 



  

150 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

 

Uzupełniające działalności gospodarcze w otoczeniu działalności podstawowych 

 - działalności związane z ochroną środowiska, usługi zdrowotne, działalność 

informacyjno-promocyjna, działalności umożliwiające badanie ruchu turystycznego. 

 

Działalności wspierające rozwój inteligentnej specjalizacji - tworzenie przez 

samorządy wieloletnich planów rozwoju regionu, partnerstwo publiczno-prywatne, 

współpraca i wspólne planowanie pomiędzy sąsiednimi  gminami, stworzenie klastra 

turystycznego subregionu południowego. 

 

Kwalifikacje kadr niezbędne dla rozwoju specjalizacji oraz sugerowane kierunki 

kształcenia - profesjonalne kadry związane z hotelarstwem, gastronomią  

i nowoczesną informacją a także transportem i  zagospodarowaniem wolnego 

czasu. Rozwój turystyki jako głównej specjalizacji gospodarczej subregionu 

południowego spowoduje zapotrzebowanie na w/w zawody na rynku pracy. 

Specjalizacja ta charakteryzuje się wysoką liczbą potencjalnych miejsc pracy, 

wysoką potencjalną dochodowością oraz wysoką skalą popytu. 

 

B. Branża motoryzacyjna i lotnicza: 

Działalności naukowe, badawczo-rozwojowe, kulturalne zasilające specjalizację  

w wiedzę i innowacje:  badania w dziedzinach: materiałoznawstwo, projektowanie, 

budowa maszyn, metalurgia, mechanika. Edukacja od szczebla zawodowego  

po wyższe obejmująca kierunki z w/w tematyki. 

 

Podstawowe działalności gospodarcze składające się na inteligentną specjalizację 

gospodarczą oraz uzupełniające działalności gospodarcze w otoczeniu działalności 

podstawowych:  

 projektowanie wspierane przez informatykę, branża lotnicza, motoryzacyjna, 

wzornictwo przemysłowe, „dizajn”, nowe kompozyty, 

 budowa/wykonawstwo prototypów wspierane przez elektronikę, produkcję 

części, podzespołów, logistykę, 

 serwis wspierany przez produkcję części zamiennych, zapasowych, usługi 

diagnostyczne, mechanikę, logistykę. 
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Działalności sektora obywatelskiego wspierające rozwój inteligentnej specjalizacji  

- organizacje sektora społecznego w rozumieniu towarzystw miłośników lotnictwa  

i motoryzacji. 

 

Działalności sektora samorządowego wspierające rozwój inteligentnej specjalizacji - 

współpraca z JST w zakresie rozwoju lotnisk i infrastruktury około lotniskowej  

(z wykorzystaniem zapisów funkcjonującej Koncepcji Województwa Śląskiego 

dotyczącej rozwoju lotnisk lokalnych) oraz udostępnianie i uzbrajanie terenów 

inwestycyjnych dla firm z branż m.in.: motoryzacyjnych i lotniczych. 

 

Inne istotne działalności wspierające rozwój inteligentnej specjalizacji: klastry, 

promocja na rynkach wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

Kwalifikacje kadr niezbędne dla rozwoju specjalizacji oraz sugerowane kierunki 

kształcenia (profesje, umiejętności, postawy) - powiązanie kierunków edukacji  

na szczeblu ponadpodstawowym i wyższym. 

 

Ocena aktualnego poziomu rozwoju działalności składających się na specjalizację 

gospodarczą w Subregionie: 

 działalności o wysokim poziomie rozwoju: produkcja części i podzespołów, 

 działalności wymagające wyraźnego wzmocnienia: infrastruktura lotniskowa  

i okołolotniskowa, produkcja nowych materiałów, kompozytów,  

 działalności, które należy wykreować lub przyciągnąć do Subregionu: „dizajn”  

i projektowanie, prace badawczo – rozwojowe i wdrażanie wypracowanych 

rozwiązań, 

 działalności uzupełniane poprzez współpracę z partnerami w otoczeniu 

(możliwości wejścia w kooperację z partnerami w otoczeniu). 

 

Specjalizacja ta charakteryzuje się średnią potencjalną liczbą tworzonych miejsc 

pracy, wysoką potencjalną dochodowością oraz wysoką skalą popytu 

zewnętrznego. 
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Warunki niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w podstawowych 

działalnościach gospodarczych składających się na specjalizację: 

 warunki wymagane: tereny inwestycyjne, wsparcie ze strony instytucji 

otoczenia biznesu, działalność klastrów (tworzenie i rozwój), dostępność 

wykwalifikowanej kadry, współpraca z jednostkami naukowo badawczymi  

i uczelniami także spoza subregionu, 

 warunki istniejące: infrastruktura lotniskowa i około lotniskowa, Park Techniki 

Lotniczej w Kaniowie, Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu 

Lotniczego. 

  

Gminy w subregionie południowym predestynowane do rozwoju specjalizacji: 

 Czechowice – Dziedzice, 

 Bestwina, 

 Bielsko-Biała, 

 Skoczów, 

 Cieszyn.  

 

 

C. Wzornictwo i nowoczesne technologie oparte na nowych materiałach: 

 

Działalności naukowe, badawczo-rozwojowe, kulturalne zasilające specjalizację  

w wiedzę i innowacje.: kierunki kształcenia na uczelniach wyższych (wzornictwo 

użytkowe, materiałoznawstwo – ATH, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie). 

 

Uzupełniające działalności gospodarcze w otoczeniu działalności podstawowych 

niezbędne do stworzenia, wzmacniania i funkcjonowania inteligentnej specjalizacji 

gospodarczej: 

 centra transferu technologii - Zamek Cieszyn, 

 usługi IT (grafika), producenci oprogramowania. 

 Działalności sektora obywatelskiego wspierające rozwój inteligentnej specjalizacji: 

 Muzeum Drukarstwa, 

 stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, 

 współpraca w zakresie opinii, 
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 współpraca z ostatecznymi odbiorcami. 

 

 Działalności sektora samorządowego wspierające rozwój inteligentnej 

specjalizacji: 

 wsparcie projektów realizowanych w ramach wzornictwa  (granty, konkursy), 

 klastry, 

 promocja działań i efektów. 

 

Kwalifikacje kadr niezbędne dla rozwoju specjalizacji oraz sugerowane kierunki 

kształcenia (konkretne profesje, umiejętności, postawy): 

 projektanci przestrzeni publicznej, 

 projektanci form,  

 urbaniści, 

 inżynieria produkcji, grafika, budowa maszyn. 

 

Specjalizacja ta charakteryzuje się niewielką potencjalną liczbą tworzonych 

miejsc pracy, średnią potencjalną dochodowością oraz dużą skalą popytu 

wewnętrznego i zewnętrznego. Gminy w Subregionie Południowym predestynowane 

do rozwoju specjalizacji – Cieszyn, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice. 

 

D. Specjalistyczne usługi medyczne i rehabilitacyjne, w tym wykorzystujące 

lokalne zasoby naturalne (np. wody solankowe i termalne): 

 

Na terenie subregionu południowego funkcjonuje ok. 183 podmiotów leczniczych, 

w tym: 

- 6 podmiotów chirurgii onkologicznej, 

- 3 podmiotów ginekologii onkologicznej, 

- 1 podmiot onkologii i hematologii dziecięcej, 

- 14 podmiotów onkologii klinicznej, 

- 1 podmiot radioterapii onkologicznej, 

- 2 podmioty kardiochirurgii, 

- 38 podmiotów kardiologii, 

- 10 podmiotów kardiologii dziecięcej, 
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- 41 podmiotów ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 

- 67 podmiotów rehabilitacji medycznej. 

 

Na szczególną uwagę zasługują następujące jednostki specjalistyczne, tj.: 

a) Bielsko-Biała – Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Szpital Onkologiczny  

w Bielsku-Białej; 

b) Ustroń – onkologia kliniczna (2 placówki), Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca 

kardiologia (6 placówek), rehabilitacja medyczna (13 placówek), 

ortopedia i traumatologia narządu ruchu (7 placówek); 

c) Żywiec – onkologia kliniczna (2 placówki), kardiologia (3 placówki), 

rehabilitacja medyczna (7 placówek), ortopedia i traumatologia narządu 

ruchu (6 placówek); 

d) Skoczów – onkologia kliniczna (1 placówka), kardiologia (2 placówki), 

rehabilitacja medyczna (3 placówki), ortopedia i traumatologia narządu 

ruchu (4 placówki). 

 

Na jeden podmiot leczniczy, w aglomeracji bielskiej przypada 1654 osoby,  

co jest najlepszym wynikiem w wojewódzkie śląskim. Przykładowo, na terenie 

aglomeracji górnośląskiej, na jedną placówkę medyczną przypada 1940 osób, 

częstochowskiej 2194 osób oraz rybnickiej 3495 osób. 

 

E. Rolnictwo biologiczno-dynamiczne, lokalne produkty spożywcze, 

przetwórstwo rolno-spożywcze: 

Gleby na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego cechują się 

dużym zróżnicowaniem uzależnionym od podłoża, rzeźby terenu i istniejących 

warunków klimatycznych. W obszarach górskich największy areał zajmują gleby 

brunatne kwaśne, gliniaste, natomiast na najwyższych wzniesieniach — terenach 

tradycyjnie związanych z pasterstwem występują gleby szkieletowe typowe dla 

stadium początkowego procesu glebotwórczego. Jedynie na obszarach nizinnych 

przeważają gleby pyłowe, głównie lessowe, a w dolinach rzecznych i kotlinach 

mady. Okres wegetacyjny na obszarach górskich trwa około 160 dni (średnia dla 

Polski to 200 dni). 
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Głównymi roślinami uprawnianymi są w kolejności: ziemniaki, żyto, pszenica, 

owies, jęczmień. Na żyźniejszych gruntach (tereny gmin: Łodygowice, Lipowa, 

Radziechowy-Wieprz, Świnna) dominuje pszenica, owies i pszenżyto. 

 

 

F. Woda pitna dla Górnego Śląska: 

Subregion południowy specjalizuje się w dostarczaniu wody pitnej dla śląska 

 – przykładowo zbiornik retencyjny wody pitnej na Sole o powierzchni 45 ha stanowi 

rezerwuar wody pitnej m.in. dla miast: Katowice, Tychy, Bielsko-Biała.  

Działalności naukowe, badawczo-rozwojowe, kulturalne zasilające specjalizację  

w wiedzę i innowacje: kierunki związane z ochroną środowiska (ATH) – rozwój  

w kierunku nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, 

nowoczesne metody badania jakości wody. 

Podstawowe działalności gospodarcze składające się na inteligentną 

specjalizację gospodarczą: Śląski Klaster Wodny oraz przedsiębiorstwa dostarczające 

wodę z terenu subregionu południowego mieszkańcom Śląska: Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., AQUA S.A., Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej  

Sp. z o. o. 

Uzupełniające działalności gospodarcze: firmy zajmujące się technologiami 

oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, firmy budowlano-instalacyjne (budowa 

wodociągów i kanalizacji). 

Działalność sektora obywatelskiego wspierające rozwój inteligentnej specjalizacji: 

duże zapotrzebowanie mieszkańców na zaspokojenie tak podstawowych potrzeb, 

jak oczyszczanie ścieków czy też dostarczanie im czystej, zdatnej do picia wody  

(są to potrzeby znajdujące się na najniższym poziomie piramidy potrzeb Maslowa, 

wydaje się naturalnym, że cieszą się wsparciem sektora obywatelskiego – opór 

społeczny mogą stwarzać wysokie opłaty, dlatego wymagane jest wsparcie  

dla mieszkańców  - powszechnie stosowane dopłaty samorządów do opłat  

za oczyszczanie ścieków, jeżeli koszty te są zbyt wysokie do udźwignięcia przez 

mieszkańców).  
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Działalność sektora samorządowego wspierająca rozwój inteligentnej specjalizacji 

- ochrona ujęć wody pitnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gmin 

położonych w zlewniach rzek i zbiorników, na których znajdują się już ujęcia wody  

lub też mogą powstać potencjalne ujęcia. Budowa kanalizacji należy do zadań 

własnych gminy. 

Inne istotne działalności wspierające rozwój specjalizacji: turystyka, rekreacja  – 

dzięki czystym wodom powierzchniowym mogą powstać nowe kąpieliska itp. 

Aktualny poziom rozwoju działalności składających się na specjalizację 

gospodarczą w subregionie: 

 działalność o wysokim poziomie rozwoju: produkcja wody pitnej dla 

Górnego Śląska z ujęć znajdujących się na terenie subregionu 

południowego; zbiorniki wody pitnej: Kaskada Soły, Goczałkowice; 

sprawna sieć przesyłu wody pitnej, dodatkowa funkcja - retencja 

(ochrona przeciwpowodziowa); 

 działalności wymagającej wyraźnego wzmocnienia: niska jakość wód 

powierzchniowych zasilających zbiorniki – rezerwuary wody pitnej oraz inne 

ujęcia wody (bezpośrednio z rzek). 

Oddziaływanie inteligentnej specjalizacji na rozwój gmin – miejsca pracy  

w jednostkach przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucja wody pitnej; tereny 

uzbrojone (kanalizacja, wodociągi) są znacznie bardziej atrakcyjne zarówno  

dla inwestorów (nowe miejsca pracy), jak również dla mieszkańców.  

Warunki niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw  

w podstawowych działalnościach gospodarczych składających się na specjalizację 

-  subregion posiada bardzo dobre warunki dla funkcjonowania i rozwoju 

specjalizacji – duże zasoby wody w górnych biegach rzek, konieczne jest podjęcie 

działań w kierunku uzyskania lepszej jakości wód powierzchniowych (budowa 

systemów oczyszczania ścieków – oczyszczalnie i kanalizacja, oczyszczalnie 

przydomowe), w myśl zasady – im lepszy surowiec (woda bezpośrednio z ujęcia)  

– tym mniej nakładów na jej uzdatnienie a w rezultacie lepszy jakościowy produkt  

(woda pitna). 
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W i z j a  r o z w o j u  

Subregion południowy obszarem zrównoważonego i trwałego rozwoju, stwarzającym 

mieszkańcom korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych  

o wysokim standardzie oraz dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej. 

Subregion aktywny społecznie i gospodarczo, wykorzystujący swoje naturalne 

walory przyrodnicze celem ugruntowania specjalizacji turystycznej subregionu  

na tle województwa, kraju oraz Europy. 

Osiągnięcie tak określonej wizji rozwoju będzie mogło nastąpić poprzez 

następujące działania o charakterze prorozwojowym: 

1. zdefiniowanie produktu turystycznego subregionu opartego  

na posiadanych zasobach biologiczno-przyrodniczych, historyczno-

kulturalnych oraz gospodarczych, 

2. wzmacnianie więzi mieszkańców subregionu, 

3. inwestycje w wysoko rozwiniętą sieć komunikacyjną (transport publiczny, 

transport intermodalny i infrastruktura komunikacyjna), promocję 

transportu publicznego, 

4. wsparcie innowacyjnych dziedzin gospodarki i wykorzystanie 

nowoczesnego wzornictwa przemysłowego, 

5. wprowadzenie adekwatnych i kreatywnych kierunków kształcenia 

odpowiadającego wyzwaniom nowoczesnej gospodarki, 

6. stworzenie platformy partnerskiej konsultacji  w zakresie planowania  

i współpracy w życiu publicznym, 

7. uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej; wdrożenie  efektywnego 

systemu gospodarki odpadami; ograniczenie emisji substancji szkodliwych 

do powietrza, ograniczenie hałasu, 

8. zadbanie o otwarte tereny przyrodnicze przyjazne człowiekowi, 

9. oferowanie bogatej oferty kulturalnej, 

10. dbanie o kompleksową i atrakcyjną ofertę turystyczną i rekreacyjną  

dla mieszkańców i turystów, 
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11. oferowanie wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki 

leczenia, 

12. oferowanie wysokiej jakość edukacji i usług społecznych, 

13. dbanie o bezpieczne i estetyczne otoczenie wolne od zagrożeń, 

14. polityka proinwestycyjna władz lokalnych (ulgi podatkowe, proste  

i sprawne procedury), 

15. rozwój bazy turystycznej - zachęcająca do weekendowych przyjazdów  

i dłuższych pobytów: turystyka górska, aktywna, atrakcje przyrodnicze, 

wydarzenia kulturalne i sportowe, Spa/rehabilitacja, baza zakupowa, 

16. promowanie zdrowego stylu życia: aktywność sportowa, przyjazne 

środowisku środki transportu np. rower. 

 

Związanie mieszkańców z subregionem poprzez kreację imprez i wydarzeń 

kulturalnych. Subregion powinien zapewnić: 

- dostęp do edukacji dostosowanej do rynku pracy, 

- dostęp do wysokiej jakości usług medycznych (specjalistycznych), 

- dostęp do rozbudowanej sieci połączeń transportowych oraz usług 

komunikacji publicznej, 

- czyste środowisko naturalne, 

- dostęp do aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

- minimalizacja barier i rozwój form wsparcia dla przedsiębiorców, 

- aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie udziału NGO’s w życiu 

lokalnym. 

 

Rozwój przedsiębiorczości w sferze usług: 

- turystycznych, 

- około turystycznych, 

- badawczo-rozwojowych. 

 

Ograniczanie działalności produkcyjnej charakteryzującej się negatywnym 

wpływem na środowisko naturalne. Subregion bazuje na środowisku naturalnym 

(zasoby przyrodnicze), marce turystycznej, kulturze i tradycji, potencjale 

mieszkańców (ich przedsiębiorczości). Subregion powinien pozyskać branżowych 
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inwestorów zewnętrznych i turystów, rozwijać odnawialne źródła energii jako 

wykorzystanie naturalnych zasobów (energia rzek, energia wiatrowa, słoneczna). 

 

Subregion południowy powinien być: 

- zapleczem turystycznym województwa śląskiego, 

- przykładem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, 

- miejscem dynamicznego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, 

- dostawcą produktów regionalnych (spożywczych), 

- miejscem, które przyciąga turystów; wykwalifikowanych pracowników sektora 

B+R, lotniczego i motoryzacyjnego, 

- dobrze skomunikowany wewnętrznie i zewnętrznie, poprzez zintegrowaną 

infrastrukturę drogową i szynową z wykorzystaniem niskoemisyjnego taboru, 

- miejscem przyjaznym rodzinie. 
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Osiągnięcie wizji wymaga skoncentrowania działań prowadzonych w subregionie  

w następujących obszarach priorytetowych: 

 

Priorytety całego subregionu mają charakter kompleksowy, obejmują wszystkie 

istotne kierunki działań w subregionie południowym (uwzględniające finansowanie  

z wielu źródeł), zgodnie z przeprowadzoną diagnozą. Z kolei Priorytety RIT,  

w kontekście działań możliwych do wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020, 

wskazano w rozdziale 3.6. 

Rysunek 11. Priorytety rozwojowe subregionu południowego województwa śląskiego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Priorytet I. Nowoczesna gospodarka – subregion wspierający innowacyjne dziedziny 

gospodarki i wykorzystujący nowoczesne wzornictwo przemysłowe, subregion 

przyjazny inwestorom: polityka proinwestycyjna, ulgi podatkowe, proste i sprawne 

procedury, minimalizacja barier i rozwój form wsparcia dla przedsiębiorców, rozwój 

przedsiębiorczości w sektorze usług turystycznych, około turystycznych  

oraz badawczo-rozwojowych. 

 

Cel strategiczny: subregion południowy regionem innowacji i nowoczesnej 

gospodarki. 

 

Cel operacyjny: I.1  Innowacyjne i nowoczesne przedsiębiorstwa oraz instytucje 

otoczenia biznesu. 

 

Kierunki działań: 

1. Wsparcie specjalizacji i doskonalenia podmiotów sektora B+R+I. 

2. Poprawa jakości i wykorzystania wyników prac sektora B+R+I w gospodarce. 

3. Wzmocnienie potencjału kreatywnego i innowacyjnego w regionie poprzez 

tworzenie i rozwój  instytucji popularyzujących naukę, innowacje, wzornictwo 

przemysłowe. 

4. Zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie działalności 

badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie innowacji. 

5. Rozwój i profesjonalizacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz 

zwiększenia innowacyjności gospodarki. 

6. Wspieranie współpracy instytucji nauki, B+R i przedsiębiorstw na rzecz 

tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów. 

7. Wsparcie tworzenia nowych firm i istniejących opartych na potencjałach 

subregionu w szczególności w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. 

8. Wsparcie innowacji szczególnie pożądanych z punktu widzenia gospodarki 

regionu. 

9. Wzrost inwestycji w zakresie turystyki. 

10.  Zwiększenie powierzchni inwestycyjnych udostępnianych przedsiębiorstwom. 

11.  Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocja produktów i usług  
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na rynkach międzynarodowych. 

12. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. 

13. Rozwój klastrów o zasięgu regionalnym, zmierzający do wzmocnienia 

współpracy pomiędzy członkami i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. 

 

Cel operacyjny: I.2 Przedsiębiorczość lokalna i społeczna wykorzystująca lokalne 

rynki i potencjały. 

 

Kierunki działań: 

1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w obszarze turystyki aktywnej, kulturowej, 

agroturystyki oraz rekreacji, wykorzystujących atrakcje i potencjały lokalne. 

2. Wsparcie i promocja rozwoju podmiotów działających w obszarze ekonomii 

społecznej. 

3. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. 

4. Wsparcie sprzedaży lokalnych produktów, w tym produktów spożywczych. 

5. Przyjazny „klimat” przedsiębiorczości (ulgi podatkowe, proste i sprawne 

procedury urzędowe). 

 

Priorytet II. Rozwój kompetencji, wykształcenia i postaw obywatelskich -  dostęp  

do edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy, kreatywne kierunki kształcenia 

odpowiadającego wyzwaniom nowoczesnej gospodarki, stworzenie platformy 

partnerskiej konsultacji w zakresie planowania i współpracy w życiu publicznym, 

aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie udziału NGO’s w życiu lokalnym, 

wzmacnianie więzi mieszkańców subregionu. 

 

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej Subregionu południowego.  

 

Cel operacyjny: II.1  Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji  

w poziomie życia mieszkańców. 

 

Kierunki działań: 

1. Tworzenie centrów usług społecznościowych, realizujących m.in. usługi 

skierowane do grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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2. Realizacja usług aktywizacyjno - rozwojowych na rzecz rodzin  

oraz społeczności lokalnych. 

3. Realizacja usług wsparcia społecznego i zawodowego osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

4. Organizacja i wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i zdrowotnych. 

5. Wzmacnianie kompetencji społecznych i zawodowych. 

6. Wsparcie dla liderów i animatorów lokalnych. 

7. Wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej.  

 

Cel operacyjny: II.2 Wzrost potencjału edukacyjnego.  

 

Kierunki działań:  

1. Tworzenie nowych oddziałów przedszkolnych oraz wydłużenie godzin 

pracy placówek. 

2. Wsparcie innych form edukacji przedszkolnej. 

3. Doskonalenie oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych  

(m.in. doradztwo zawodowe w gimnazjach, zajęcia pozalekcyjne  

i wyrównawcze, staże, stypendia naukowe, podwyższanie kwalifikacji 

nauczycieli). 

4. Programy rozwojowe dla szkół i placówek oświatowych prowadzących 

kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu. 

5. Wspieranie LifeLong Learning.  

6. Podnoszenie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego  

oraz lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb 

pracodawców. 

 

Cel operacyjny: II.3 Wzrost adaptacyjności kapitału ludzkiego ze szczególnym 

uwzględnieniem kierunków rozwoju innowacyjnego i technologicznego regionu.  

 

Kierunki działań:  

1. Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców. 

2. Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych 

przedsiębiorstw i ich pracowników.   
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3. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego  

i prywatnego. 

4. Zapewnienie wysokiej jakości usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi 

osobami zależnymi. 

5. Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu na emeryturę. 

  

Cel operacyjny: II.4 Rozwój postaw obywatelskich.  

 

Kierunki działań:  

1. Wsparcie działań edukacyjnych wzmacniających więzi lokalne  

i identyfikację z miejscem pochodzenia. 

2. Stworzenie platformy partnerskiej konsultacji w zakresie planowania  

i współpracy w życiu publicznym. 

3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy JST subregionu południowego.  

4. Lokalne działania społeczno-edukacyjne promujące organizowanie 

społeczności (elementy edukacji obywatelskiej). 

5. Organizowanie grup samopomocowych, grup wsparcia i grup 

edukacyjnych. 

6. Wsparcie inicjatyw partnerskich oraz tworzenie nowych i wzmacnianie 

funkcjonujących partnerstw lokalnych. 

7. Promocja wolontariatu (np. poprzez przygotowanie lokalnych organizacji  

i instytucji oraz mieszkańców do korzystania z pomocy wolontariuszy, 

inicjowanie działań woluntarystycznych, takich jak centra lub biura 

wolontariatu oraz kluby i koła wolontariusza). 

8. Lokalne przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym aktywizujące lokalną 

społeczność (o ile są niezbędne do realizacji celów projektu, wyłącznie  

o charakterze wspomagającym i towarzyszącym).  
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Priorytet III. Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju – budowa 

infrastruktury ochrony środowiska, inwestycje w wysoko rozwiniętą sieć 

komunikacyjną (transport publiczny, transport intermodalny i infrastruktura 

komunikacyjna). Dobrze skomunikowany wewnętrznie i zewnętrznie subregion 

poprzez zintegrowaną infrastrukturę drogową i szynową z wykorzystaniem 

niskoemisyjnego taboru, promocja transportu publicznego, budowa i przebudowa 

dróg lokalnych oraz regionalnych,  cyfrowy subregion -  inwestycje w zakresie 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego (budowa sieci szerokopasmowych, rozwój 

elektronicznych usług publicznych), czyste i przyjazne środowisko warunkujące 

jakość życia mieszkańców: - uregulowana gospodarka wodno-ściekowa;  

- efektywny system gospodarki odpadami; - czyste powietrze; - mniej hałasu;  

- zadbane otwarte tereny przyrodnicze przyjazne człowiekowi; rewitalizacja terenów 

zdegradowanych w tym poprzemysłowych, tworzenie wysokiej jakości przestrzeni  

i kształtowanie warunków rozwoju mieszkalnictwa, wzrost atrakcyjności przestrzeni 

publicznych i odnowa dzielnic mieszkaniowych, rozwój infrastruktury turystycznej, 

kultury, infrastruktury ochrony zdrowia oraz edukacji.  

 

Cel Strategiczny: Subregion południowy regionem nowoczesnej infrastruktury 

zapewniającej dogodne warunki życia dla mieszkańców i wzrost gospodarczy. 

 

Cel operacyjny III.1: Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów 

środowiska. 

 

 

Kierunki działań: 

1. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez realizację 

inwestycji w sektorze wodno-ściekowym. 

2. Ograniczenie ilości odpadów zagrażających środowisku poprzez realizację 

inwestycji związanych z gospodarką odpadami. 

3. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego. 

4. Poprawa jakości powietrza. 

5. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników 

wodnych na cele rekreacyjne i przyrodnicze. 



  

166 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

6. Rekultywacja terenów zdegradowanych na cele środowiskowe. 

7. Wdrażanie rozwiązań w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego 

zarządzania zasobami wodnymi, w tym ochrony przeciwpowodziowej  

i przeciwdziałania skutkom suszy.  

8. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wykorzystywanymi  

do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  

9. Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających zużycie zasobów 

środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, 

obiektach użyteczności publicznej.  

10. Wsparcie modernizacji elektrowni i linii przesyłowych.  

11. Wspieranie działań zmierzających do zachowania i odtwarzania  

bio- i georóżnorodności.  

12. Wsparcie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii 

przy minimalizacji kosztów środowiskowych i krajobrazowych.  

13. Wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw 

prośrodowiskowych.  

14. Rozwój trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.  

 

 

Cel operacyjny III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  

i gospodarka niskoemisyjna. 

 

Kierunki działań: 

1. Wzrost efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii w infrastrukturze publicznej, sektorze mieszkaniowym  

oraz sektorze MŚP. 

2. Rozwój infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

3. Likwidacja „niskiej emisji”. 

4. Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej (oświetlenie). 

5. Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej. 

6. Wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. 
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7. Wzrost efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii w infrastrukturze publicznej, sektorze mieszkaniowym oraz  

sektorze MŚP. 

8. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego (zakup taboru 

autobusowego). 

9. Promocja korzystania z transportu publicznego. 

 

Cel operacyjny III.3 Nowoczesna infrastruktura ochrony zdrowia i poprawa kondycji 

zdrowotnej mieszkańców subregionu południowego. 

 

Kierunki działań: 

1. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w tym podniesienie 

jakości infrastruktury ochrony zdrowia, rozszerzenie zakresu usług medycznych  

oraz podniesienie jakości obsługi pacjentów.  

2. Wykorzystanie nowych technologii, w tym ICT w zakresie obsługi pacjenta  

i diagnostyki zdrowotnej.  

3. Wsparcie profilaktyki zdrowotnej, w tym działania na rzecz ograniczania 

uzależnień i chorób cywilizacyjnych oraz promocja zdrowego i aktywnego 

trybu życia, z uwzględnieniem zmian demograficznych.  

4. Tworzenie warunków dla aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym rozwój 

infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.  

5. Rozwijanie i integracja systemu ścieżek rowerowych.  

6. Wsparcie aktywności podmiotów działających w ochronie zdrowia  

w międzynarodowych sieciach i programach współpracy.  

7. Wspieranie „sieciowania” i optymalizacji dostępu do specjalistycznych 

placówek ochrony zdrowia i leczenia uzdrowiskowego.  

8. Wsparcie dla podnoszenia kwalifikacji pracowników związanych z ochroną 

zdrowia i kształcenie nowych kadr.  
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Cel operacyjny III.4 Sprawny system infrastruktury komunikacyjnej. 

 

Kierunki działań: 

1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich  

(drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe). 

2. Budowa i przebudowa węzłów przesiadkowych i dworców. 

3. Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania transportem drogowym 

(ITS). 

4. Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania transportem publicznym 

(system pozycjonowania pojazdów, dynamiczna informacja pasażerska). 

5. Rozwój i rehabilitacja nowoczesnego systemu transportu kolejowego. 

6. Wspieranie rozwoju transportu multimodalnego. 

7. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego  

(np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride  

i Park&Bike). 

 

Cel operacyjny III.5 Rewitalizacja obszarów miejskich, terenów zdegradowanych, 

poprzemysłowych i pokolejowych. 

 

Kierunki działań: 

1. Restrukturyzacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych/powojskowych/ 

popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia dla zmniejszenia problemów społecznych, powstania nowych form 

aktywności gospodarczej, rozwoju innowacji i nowych technologii. 

2. Przekształcenie przestrzeni publicznych i wprowadzenie nowych elementów  

o terapeutycznym/korygującym znaczeniu: np. placów zabaw, boisk, siłowni 

zewnętrznych; likwidacji barier dla niepełnosprawnych, wyrównywaniem szans 

grup zmarginalizowanych, przyciąganie przedsiębiorców i tworzenie miejsc 

pracy.  

3. Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu  spójności społecznej  

i zmniejszania dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu 

południowego. 

4. Rozwój Centrów Usług Społecznych. 
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Cel operacyjny III.6 Rozwój infrastruktury edukacji i kultury. 

 

Kierunki działań: 

1. Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego. 

2. Rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego w tym szkolnictwa zawodowego. 

3. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego. 

4. Rozwój kształcenia ustawicznego. 

5. Rozwój infrastruktury kultury. 

 

Cel operacyjny III.7 Cyfrowy subregion południowy. 

 

Kierunki działań: 

1. Rozwój e-usług publicznych poprzez wdrażanie rozwiązań informatycznych 

służących świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną (front-office). 

2. Rozwój systemów wspomagania zarządzania, usprawniających dostęp  

do usług publicznych (back-office). 

3. Digitalizacja zasobów publicznych wraz z zapewnieniem dostępu do 

zdigitalizowanych treści drogą elektroniczną.  

4. Budowa i rozbudowa sieci szerokopasmowych. 

5. Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu. 

6. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności 

biznesowej, wdrażanie aplikacji usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwem. 

 

Priorytet IV. Współpraca i wizerunek zewnętrzny  - współpraca podmiotów sektora 

nauki i biznesu, współpraca samorządów subregionu w zakresie realizacji wspólnych 

przedsięwzięć, współpraca z ośrodkami zewnętrznymi tj. aglomeracją górnośląską, 

subregionem centralnym oraz zachodnim, województwem małopolskim współpraca 

trans graniczna. 
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Cel strategiczny: Subregion południowy regionem otwartym na współpracę 

będącym istotnym partnerem w rozwoju województwa 

 

Cel operacyjny IV.1 Realizacja wspólnych przedsięwzięć. 

 

Kierunki działań: 

1. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego subregionu w zakresie 

przygotowania i realizacji zintegrowanych przedsięwzięć z zakresu ochrony 

środowiska, turystyki, gospodarki niskoemisyjnej, transportu publicznego  

i drogowego. 

2. Rozwijanie przez podmioty publiczne i prywatne z subregionu współpracy  

w ramach subregionu, województwa śląskiego, trans granicznej  

oraz transnarodowej. 

 

Cel operacyjny IV.2 Promocja subregionu. 

 

Kierunki działań: 

1. Promowanie subregionu jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców, 

inwestorów, turystów. 

2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego subregionu oraz innych 

organizacji w zakresie promocji subregionu. 

3. Współpraca w zakresie kreowania produktów turystycznych subregionu. 

4. Współpraca samorządów, przedsiębiorców oraz innych organizacji w zakresie 

promocji produktów lokalnych subregionu. 
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22..44  ŹŹrróóddłłaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa  

Realizacja priorytetów subregionu południowego będzie możliwa dzięki 

finansowaniu z następujących źródeł: 

 Środki własne jednostek samorządu terytorialnego z terenu subregionu 

południowego. 

 Środki pochodzące z budżetu państwa. 

 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2014-2020 w ramach polityki 

spójności (Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz 

Społeczny, Fundusz Spójności). 

 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2014-2020 w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej - środki przeznaczone na filar II - rozwój obszarów wiejskich 

(EFRROW). 

 Środki w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, których 

celem jest wsparcie projektów z zakresu współpracy terytorialnej 

realizowanych w ramach polityki spójności. 

 środki koordynowane pochodzące z programów zarządzanych bezpośrednio 

przez KE (takie jak CEF, Horyzont 2020 itd.). 

 Inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (m.in. Norweski Mechanizm 

Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

 Instrumenty finansowe w ramach RPO WSL 2014-2020 w tym Jessica. 

 Pożyczki pochodzące ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. 

 Fundusze pochodzące z międzynarodowych instytucji takich jak: Europejski 

Bank Inwestycyjny, Bank Światowy. 

 Środki innych uczestników (np. NGO’s, przedsiębiorstwa). 

 

Cele i kierunki rozwoju subregionu południowego będą realizowane głównie  

za pomocą: 

 Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

2014-2020 - instrument promujący zintegrowane inwestycje na danym 

obszarze funkcjonalnym.  

 Kontraktu terytorialnego. 
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 Środków przeznaczonych na wsparcie Obszarów Strategicznej Interwencji 

(OSI) – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego definiuje OSI jako obszary,  

do których w sposób szczególny będzie adresowana polityka regionalna; 

wobec których, wymagana jest interwencja rządu ze względu na ciężar, 

którego region sam nie jest w stanie udźwignąć; które ze względów 

społecznych, gospodarczych lub środowiskowych wywierają lub mogą  

w przyszłości wywierać istotny wpływ na rozwój kraju. 

 

Ponadto wsparcie będzie pochodzić również z następujących planowanych 

krajowych programów operacyjnych wdrażających środki polityki spójności: 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  (EFRR). 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa (EFRR). 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (EFRR, FS). 

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (EFS). 

 Programy operacyjne dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

 

Osiąganiu zakładanych celów subregionu będą sprzyjały również środki 

prywatne oraz następujące instrumenty finansowe: 

 poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa – poręczenia lub gwarancje mogą 

być udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętych nimi kredytów  

lub emisji obligacji na finansowanie m.in. przedsięwzięć inwestycyjnych, 

zapewniających rozwój lub utrzymanie infrastruktury, rozwój eksportu dóbr  

i usług, ochronę środowiska, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie 

nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych oraz restrukturyzację 

przedsiębiorstw, 

 krajowe fundusze celowe – Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, 

 fundusze Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz inne źródła finansujące projekty 

naukowo-badawcze i wdrożeniowe, 

 fundusze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne źródła 

finansujące projekty w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, 

 Krajowy Fundusz Drogowy – fundusz celowy gromadzący środki finansowe  

na budowę i przebudowę dróg krajowych (w tym autostrad i dróg 
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ekspresowych), z wyłączeniem dróg krajowych w miastach na prawach 

powiatu. Fundusz ten jest jednym ze źródeł wspierających realizację 

rządowego Programu Budowy Dróg i Autostrad w Polsce, 

 Fundusz Kolejowy – stanowi element systemowego podejścia do zagadnień 

rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Środki gromadzone w ramach 

funduszu mają za zadanie przede wszystkim zapewnić współfinansowanie 

inwestycji kolejowych w Polsce, 

 fundusze poręczeniowe i pożyczkowe dla MSP – instrumenty mające na celu 

zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, wzrost 

aktywności inwestycyjnej oraz wzrost aktywności na polu podejmowania 

działalności gospodarczej, 

 Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) – instrument, którego istotą jest 

inwestowanie w fundusze venture capital (VC) przez zasilenie kapitałów 

własnych funduszy lub poprzez udzielenie długoterminowego finansowania 

dłużnego. Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze VC, które 

zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa, a w szczególności 

przedsiębiorstwa innowacyjne, prowadzące działalność w obszarze B+R  

oraz przedsiębiorstwa o wysokim potencjale rozwoju, 

 partnerstwo publiczno-prywatne – jako mechanizm pobudzenia inwestycji 

sektora publicznego, zwłaszcza infrastrukturalnych, poprzez stworzenie 

optymalnych warunków dla realizacji przedsięwzięć publicznych z udziałem 

partnerów prywatnych. 

 

Tabela 31. Główne źródła finansowania priorytetów subregionu południowego  

w układzie kierunków działań. 

Kierunki działań 
Przewidywane główne źródło 

finansowania, w szczególności: 

Priorytet I. Nowoczesna gospodarka 

I.1 Innowacyjne i nowoczesne 

przedsiębiorstwa oraz instytucje 

otoczenia biznesu 

EFRR, środki prywatne, fundusze 

poręczeniowe i pożyczkowe, fundusze 

venture capital, poręczenia i gwarancje 

skarbu państwa 

I.2 Przedsiębiorczość lokalna i społeczna 

wykorzystująca lokalne rynki i potencjały 
EFRR, EFS, EFROW, środki prywatne 
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Priorytet II. Rozwój kompetencji, wykształcenia i postaw obywatelskich 

II.1 Wzrost spójności społecznej  

i zmniejszenie dysproporcji w poziomie 

życia mieszkańców 

EFS, środki NGO’s, budżet państwa, 

środki JST 

II.2 Wzrost potencjału edukacyjnego EFS, środki NGO’s, budżet państwa, 

środki JST 

II.3 Wzrost adaptacyjności kapitału 

ludzkiego ze szczególnych 

uwzględnieniem kierunków rozwoju 

innowacyjnego  

i technologicznego regionu 

EFS, środki NGO’s, budżet państwa, 

środki JST 

II.4 Rozwój postaw obywatelskich EFS, środki NGO’s, budżet państwa, 

środki JST 

Priorytet III. Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju 

III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone 

wykorzystanie zasobów środowiska 

EFRR, środki JST, budżet państwa, 

pożyczki pochodzące  

ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, 

Norweski Mechanizm Finansowy, EBI, 

Bank Światowy 

III.2 Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 

EFRR, środki JST, budżet państwa, 

pożyczki pochodzące  

ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, 

Norweski Mechanizm Finansowy 

III.3 Nowoczesna infrastruktura ochrony 

zdrowia i poprawa kondycji zdrowotnej 

mieszkańców subregionu południowego 

EFRR, środki JST, budżet państwa, 

pożyczki pochodzące  

ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, 

Norweski Mechanizm Finansowy, 

partnerstwo publiczno-prywatne 

III.4 Sprawny system infrastruktury 

komunikacyjnej 

EFRR, środki JST, budżet państwa, 

partnerstwo publiczno-prywatne, 

poręczenia i gwarancje skarbu państwa, 

fundusz kolejowy, Krajowy Fundusz 

Drogowy, środki prywatne, EBI, Bank 

Światowy, programy KE 

III.5 Rewitalizacja obszarów miejskich, 

terenów zdegradowanych, 

poprzemysłowych i pokolejowych 

EFRR, EFS, środki JST, budżet państwa, 

partnerstwo publiczno-prywatne, środki 

prywatne, instrumenty finansowe  

np. Jessica, EBI. 

III.6 Rozwój infrastruktury edukacji i kultury EFRR, środki JST, budżet państwa, środki 

prywatne 
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III.7 Cyfrowy subregion południowy EFRR, środki JST, budżet państwa, środki 

prywatne 

Priorytet IV. Współpraca i wizerunek zewnętrzny 

IV.1 Realizacja wspólnych przedsięwzięć EFS i EFRR, środki NGO’s, środki JST 

IV.2 Promocja subregionu EFS, środki JST, środki NGO’s, środki 

prywatne 

Źródło: opracowanie własne.  
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3 Regionalne Inwestycje Terytorialne 

Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego 

33..11  PPooddssttaawwaa  pprraawwnnaa  SSttrraatteeggiiii  RRIITT  

Realizacja Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych obszaru funkcjonalnego 

obejmującego subregion południowy województwa śląskiego została 

usankcjonowana poprzez podpisanie Porozumienia z dnia 11 marca 2015 r.  

o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy 41 jednostkami samorządu terytorialnego 

województwa śląskiego (miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiat bielski, 

powiat cieszyński, powiat żywiecki oraz 37 gmin z terenu wymienionych powiatów).  

Działając na podstawie: 

- art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 a także art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 

2-4 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), 

- art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie  

finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), 

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, 

strony Porozumienia postanowiły określić zasady współpracy przy programowaniu, 

wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu i rozliczaniu Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz powierzyć 

Miastu Bielsko-Biała, funkcję Lidera Subregionu Południowego.  
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Na mocy Porozumienia powierzono Miastu Bielsko-Biała, pełnienie funkcji Instytucji 

Pośredniczącej w ramach RPO WSL na zasadach wynikających z Porozumienia. 

 

W dniu 13.03.2015 r. Miasto Bielsko-Biała, jako Instytucja Pośrednicząca RIT, podpisało 

Porozumienie z Instytucją Zarządzającą RPO WSL w sprawie powierzenia zadań  

z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

 

Działając na podstawie: 

- art. 36 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  (Dz. U.UE L 347/320 

 z 20.12.2013, s. 347, zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym, 

-  art. 7 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na 

rzecz wzrostu i zatrudnienia”, 

- art. 10 ust. 1 oraz art. 30 ust. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146), zwanej dalej ustawą 

wdrożeniową, 

określono zasady, tryb i warunki powierzenia IP RIT zadań w ramach instrumentu 

Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w zakresie 

Działań/Poddziałań RPO WSL wskazanych w Załączniku nr 1 do  Porozumienia. 

Porozumienie zawarto na okres od 13.03.2015 r. do dnia ostatecznego zakończenia i 

rozliczenia realizacji zadań w ramach RPO WSL, w ramach Działań/Poddziałań oraz 

wygaśnięcia wszelkich zobowiązań z jego postanowień dla Stron. 
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Przyjęcie Strategii RIT następuję z chwilą jej zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej (organ wykonawczy JST będącej liderem Porozumienia i jednocześnie 

Instytucją Pośredniczącą RPO WSL dla RIT subregionu południowego), po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Zgromadzenia Ogólnego RIT, w skład którego wchodzą 

przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego subregionu 

południowego (sygnatariusze Porozumienia).  

Strategia RIT dla subregionu południowego województwa śląskiego realizowana 

będzie zgodnie z zasadą partnerstwa, opisaną w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006. 

Partnerstwo realizowane jest z pełnym poszanowaniem kompetencji 

instytucjonalnych, prawnych i finansowych partnerów Strategii RIT dla subregionu 

południowego. Partnerstwo obejmuje realizację, monitorowanie i ocenę Strategii RIT 

dla subregionu południowego. 
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33..22  WWsskkaazzaanniiee  ii  uuzzaassaaddnniieenniiee  ssppóójjnnoośśccii  zz  uunniijjnnyymmii,,  kkrraajjoowwyymmii    

ii  rreeggiioonnaallnnyymmii  ddookkuummeennttaammii  ssttrraatteeggiicczznnyymmii  

 

Spójność z opracowaniami strategicznymi (EUROPA 2020, Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+”, Strategia 

dla Rozwoju Polski Południowej w Obszarze Województw Małopolskiego  

i Śląskiego do roku 2020) 

 

Strategia RIT dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy 

województwa śląskiego, realizuje następujące założenia strategiczne, wynikające  

z opracowań strategicznych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. 

 

Priorytet I RIT Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  

i gospodarka niskoemisyjna 

Na poziomie unijnym priorytet ten realizuje Strategię Europa 2020 w zakresie 

priorytetu zrównoważony rozwój - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej  

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w szczególności 

w zakresie następujących projektów przewodnich: 

 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” -  projekt na rzecz 

uniezależnienia  wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, 

przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania 

efektywności energetycznej 

 

Na poziomie krajowym priorytet ten realizuje: 

 Umowę Partnerstwa (z dn. 23 maja 2014 r.) w zakresie: 

o  Celu głównego: „Zwiększenie konkurencyjności gospodarki”, 

  celu szczegółowego „zmniejszenie emisyjności gospodarki”, 

kierunków działań: „zwiększenie efektywności energetycznej 

gospodarki”, „zwiększenie udziału OZE”, „obniżenie emisji 

generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich”, 
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 celu szczegółowego: „poprawa jakości i funkcjonowania 

oferty systemu transportowego oraz zwiększenie 

transportowej dostępności kraju w układzie europejskim”, 

kierunku działań: „rozwój alternatywnych form transportu”. 

 

 Krajową  Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie (KSRR) w zakresie: 

 Celu 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 

(„konkurencyjność”),  działania 1.3.5 Dywersyfikacja źródeł  

i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia 

naturalne. 

 

Na poziomie regionalnym priorytet ten realizuje: 

 Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, w zakresie: 

 Celu operacyjnego C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów 

środowiska 

 

Priorytet II Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

Na poziomie unijnym priorytet ten realizuje Strategię Europa 2020 w zakresie: 

 priorytetu zrównoważony rozwój - wspieranie gospodarki efektywniej 

korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej 

konkurencyjnej. 

 

Na poziomie krajowym priorytet ten realizuje: 

 Umowę Partnerstwa (z dn. 23 maja 2014 r.) w zakresie: 

o  Celu głównego: „Zwiększenie konkurencyjności gospodarki”, 

 celu szczegółowego: „zwiększenie efektywności 

wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich 

zachowanie”, kierunku działań: „zmniejszenie presji na 

środowisko naturalne”. 
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 Krajową  Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 

Obszary Wiejskie (KSRR) w zakresie: 

- Celu 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 

(„konkurencyjność”),  działania 1.3.6 Wykorzystanie walorów środowiska 

przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego. 

- Celu 2 Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji 

obszarów problemowych, działania 2.2.4 Usługi komunalne i związane  

z ochroną środowiska. 

 

Na poziomie regionalnym priorytet ten realizuje: 

 Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, w zakresie: 

 Celu operacyjnego: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów 

środowiska. 

 

 Strategię Dla Rozwoju Polski Południowej w Obszarze Województw Małopolskiego 

i Śląskiego do roku 2020, w zakresie:    

 Celu II: Polska południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz 

efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych, działania 2.4 

Rozwijanie współpracy w  zakresie ochrony środowiska i zabezpieczenia 

przed sytuacjami kryzysowymi. 

 

Priorytet III Rewitalizacja i włączenie społeczne 

Na poziomie unijnym priorytet ten realizuje Strategię Europa 2020 w zakresie: 

 priorytetu  Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – gospodarka 

charakteryzująca się wysokim  poziomem zatrudnienia i zapewniająca spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną, w szczególności w zakresie 

następujących projektów przewodnich: 

 „Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia 

spójności  społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie  

i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu 

społeczeństwa. 
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Na poziomie krajowym priorytet ten realizuje: 

 Umowę Partnerstwa (z dn. 23 maja 2014 r.) w zakresie: 

-  Celu głównego: „Poprawa spójności społecznej i terytorialnej”, 

  celu szczegółowego: „wzrost szans na zatrudnienie dla osób 

dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym”, kierunku działań: „aktywna integracja społeczna”, 

 celu szczegółowego: „włączenie społeczności zamieszkałych 

obszary peryferyjne i zdegradowane”, kierunków działań: 

„kompleksowa rewitalizacja”, „poprawa szans rozwojowych  

i zwiększenie spójności społecznej na obszarach peryferyjnych”. 

 Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020: 

- Cel Szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

- Cel Szczegółowy 5: Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji 

obywateli. 

 Program Przeciwdziałaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu: 

- Priorytet I Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; 

- Priorytet III Aktywna integracja w społeczności lokalnej. 

 Krajową  Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie (KSRR) w zakresie: 

 Celu 2 Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji 

obszarów problemowych, działania 2.3 Restrukturyzacja oraz rewitalizacja 

miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-

gospodarcze. 

 

Na poziomie regionalnym priorytet ten realizuje: 

 Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, w zakresie:  

 Celu operacyjnego B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania  

oraz dogodne warunki życia mieszkańców.  

 

 Strategię Dla Rozwoju Polski Południowej w Obszarze Województw Małopolskiego  

i Śląskiego do roku 2020, w zakresie: 

 Celu III: Polska południowa miejscem przyciągającym ludzi, podmioty  

i inicjatywy wzmacniające potencjały makroregionu, działania 3.3 
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Kreowanie oferty inwestycyjnej, poddziałanie 3.3.2 Rewitalizacja 

poprzemysłowych przestrzeni miast ukierunkowana na tworzenie 

atrakcyjnych przestrzeni inwestycyjnych.  

 

Priorytet IV Edukacja, umiejętności i kompetencje 

Na poziomie unijnym priorytet ten realizuje Strategię Europa 2020 w zakresie: 

 priorytetu  Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – gospodarka 

charakteryzująca się wysokim  poziomem zatrudnienia i zapewniająca 

spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, w szczególności w zakresie 

następujących projektów przewodnich: 

o „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów 

kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; 

o „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt  

na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji 

obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu 

zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego 

dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi 

dzięki mobilności siły roboczej. 

 

Na poziomie krajowym priorytet ten realizuje: 

 Umowę Partnerstwa (z dn. 23 maja 2014 r.) w zakresie: 

-  Celu głównego: „Zwiększenie konkurencyjności gospodarki”, 

  celu szczegółowego: „lepsze kompetencje kadr gospodarki”, 

kierunków działań: „poprawa jakości kształcenia”, „zwiększenie 

powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami 

rynku pracy”, „lepszy dostęp do wysokiej jakości i usług 

edukacyjnych dostarczanych na rzecz grup o specjalnych 

potrzebach”. 
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 Krajową  Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 

Obszary Wiejskie (KSRR) w zakresie: 

- Celu 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, działania 

1.3.1 Rozwój kapitału intelektualnego, w tym kapitału ludzkiego  

i społecznego; 

- Celu 2: Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji 

obszarów problemowych, działania 2.2.1 Usługi edukacyjne  

i szkoleniowe. 

 Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, w zakresie: 

- Cel Szczegółowego 1: Wzrost zatrudnienia, 

- Cel Szczegółowego 5: Podniesienie poziomu kompetencji  

oraz kwalifikacji obywateli. 

 

Na poziomie regionalnym priorytet ten realizuje: 

 Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, w zakresie: 

- Celu operacyjnego: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost 

poziomu aktywności mieszkańców, 

- Celu operacyjnego: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne    

wykorzystanie przestrzeni. 

  

 Strategię Dla Rozwoju Polski Południowej w Obszarze Województw Małopolskiego  

i Śląskiego do roku 2020, w zakresie:  

- Celu II: Polska południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz 

efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych, działania 2.1 

Współpraca podmiotów nakierowana na rozwijanie kapitału ludzkiego 

makroregionu. 
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Spójność z opracowaniami planistycznymi: Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju, Krajowa Polityka Miejska, Program Rewitalizacja Obszarów 

Miejskich w Bielsku-Białej, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Śląskiego. 

 

Strategia RIT dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy 

województwa śląskiego realizuje następujące założenia strategiczne, wynikające  

z następujących opracowań: 

 

Priorytet I RIT Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 

Priorytet ten realizuje: 

 Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, w zakresie: 

- Celu 3: Poprawa dostępności terytorialnej kraju w rożnych skalach 

przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej  

i telekomunikacyjnej, kierunku działania: 3.2.2. Poprawa dostępności 

wewnątrz obszarów funkcjonalnych z preferencją dla rozwoju transportu 

publicznego; 

- Celu 5: Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju  

na zagrożenia naturalnej utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz 

kształtowanie struktur przestrzennych, wspierających zdolności obronne 

państwa, działania 5.1.6. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

 Plan Zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego, w zakresie: 

- Celu 3 „Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów 

chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych”, kierunek 1 

Ochrona zasobów środowiska, Działanie 1.2 ochrona powietrza, 

obejmująca między innymi zagadnienia redukowania negatywnego 

oddziaływania na jakość powietrza emisji komunikacyjnej, przemysłowej  

i komunalnej, w tym przede wszystkim przez wprowadzanie 

proekologicznych źródeł ciepła, eksploatację instalacji i urządzeń zgodnie 
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z wymogami ochrony środowiska oraz preferowanie wykorzystywania 

energii ze źródeł odnawialnych. 

 

 Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których 

stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu,  

w zakresie celu głównego tj. Dotrzymanie standardów jakości powietrza  

w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy 

niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020.  

 

Spójność dotyczy w szczególności kwestii niskiej emisji oraz emisji liniowej poprzez: 

- ograniczenie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na 

otwartych przestrzeniach, 

- ograniczenie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych, 

- ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych w tym emisji  z pojazdów 

autobusowych. 

 

 Lokalne Programy Ograniczania Niskiej Emisji wdrażane przez poszczególne JST 

wchodzące w skład subregionu południowego województwa śląskiego. 

Spójność dotyczy działań w zakresie wsparcia dla programów wymiany kotłów 

oraz termomodernizacji budynków. Działania te przyczynią się do zmniejszenia 

niskiej emisji na obszarze subregionu. 

 

Priorytet II Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

Priorytet ten realizuje: 

 Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, w zakresie: 

- Celu 4: Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie  

i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów 

krajobrazowych Polski, działania 4.5. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 

 i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów, działania 4.6. 

Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń 

do wód, atmosfery i gleby. 
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 Plan Zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego, w zakresie: 

- Celu 3 „Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów 

chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych”, kierunek 1 Ochrona 

zasobów środowiska, działanie 1.3 ochrona zasobów wód - obejmująca 

między innymi zagadnienia ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP) oraz stref ochronnych ujęć wód podziemnych  

i powierzchniowych, poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej  

i gospodarki odpadami, likwidację istniejących źródeł zanieczyszczeń. 

 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego, w zakresie celów 

sprecyzowanych dla zasobów wodnych: 

- Cel długoterminowy: „przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych 

oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykonania”, 

- Cele krótkoterminowe: „zapewnienie dobrej jakości wody pitnej  

oraz ochrona jej ujęć”; „poprawa jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych”. 

 

Realizacja w/w celów będzie możliwa poprzez planowane wsparcie  

dla inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje  

w tym sektorze, mają na celu poprawę jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych, oraz związane są z koniecznością wypełnienia zobowiązań 

wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony 

wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Priorytet III Rewitalizacja i włączenie społeczne 

Priorytet ten realizuje: 

 Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, w zakresie: 

- Działania: Wspieranie rozwoju procesów urbanizacyjnych, koncentracji funkcji 

metropolitalnych i działalności gospodarczej; 

- Celu 2: Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważenie rozwoju 

kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 

rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów 
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wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów, 

kierunku działania 2.3.2. Restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych i miast. 

 

 Plan Zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego, w zakresie: 

- Celu 2: Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej, kierunek 1 Promowanie 

zwartych miast  efektywnie wykorzystujących teren, działanie 1.1 Rewitalizacja 

terenów zdegradowanych i poprzemysłowych w miastach - obejmująca 

między innymi zagadnienia wzmacniania systemu ekologicznego miast  

oraz adaptacji zabytków przemysłu i techniki oraz związanych z nimi osiedli 

patronackich i budownictwa rezydencjonalnego, przede wszystkim  

w miejskich aglomeracjach. 

 

 Krajową Politykę Miejską2, w zakresie: 

- Celu 3: Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację 

zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich. 

 

 Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej3, w zakresie:  

- Celu 1: Rozwój infrastrukturalno – przestrzenny z zachowaniem dziedzictwa 

kulturowego (A), 

- Celu 2: Aktywizacja gospodarcza obszarów rewitalizowanych (B), 

- Celu 3: Zapobieganie problemom społecznym i patologiom na obszarach 

objętych rewitalizacją (C). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

2 Projekt założeń do Krajowej Polityki Miejskiej do 2020 r. 
3 Projekt Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020. 
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33..33  WWsskkaazzaanniiee  oobbsszzaarruu  wwssppaarrcciiaa  SSttrraatteeggiiii  RRIITT  

Obszar funkcjonalny RIT subregionu południowego województwa śląskiego, 

zdefiniowany w ramach Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, 

tworzy 41 jednostek samorządu terytorialnego, tj.: miasto na prawach powiatu 

Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki oraz 37 gmin: 

Bestwina, Buczkowice, Czechowice – Dziedzice, Jasienica,  Jaworze, Kozy, Porąbka, 

Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, 

Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice, Czernichów, 

Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, 

Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Żywiec. 

W województwie śląskim przyjęto oparcie wymiaru terytorialnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

na obszarach funkcjonalnych subregionów, stanowiących jednocześnie obszary 

polityki rozwoju zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 

2020+”. Podejście to jest stosowane w województwie śląskim konsekwentnie  

od 2000 r. i znajduje uzasadnienie merytoryczne m.in. w odniesieniu do powiązań 

funkcjonalnych, gospodarczych i społeczno-historycznych, jak również identyfikacji 

potencjałów i problemów rozwojowych. 

Subregion południowy województwa śląskiego charakteryzuje się istnieniem  

3 głównych ośrodków w zakresie dojazdów do pracy, do których należy:  

Bielsko-Biała, Żywiec i Cieszyn4. Zdecydowanie największym z nich jest Bielsko-Biała. 

Analiza powiązań powyżej 250 osób wskazuje, że bardzo widoczna jest duża rola 

wymienionych wyżej trzech ośrodków powiatowych w generowaniu ruchu  

z obszarów właściwych im powiatów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 

dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych – na terenie subregionu południowego 

można również wyróżnić trzy główne ośrodki, jakimi są miasta powiatowe:  

Bielsko-Biała, Żywiec i Cieszyn. Bielsko-Biała jest drugim, po Częstochowie, 

                                                 

 

4
 Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego. Zeszyt 1.2012 Analizy 

Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego, Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, Katowice, październik 2012 r. 
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najsilniejszym ośrodkiem w skali województwa, w tym zakresie generując ponad  

3,8 tys. codziennych dojazdów do szkół z gmin zewnętrznych. Struktura powiązań 

wiernie odwzorowuje podział administracyjny – w zasadzie dla wszystkich gmin  

w subregionie najważniejszymi generatorami ruchu są ich ośrodki powiatowe. 

 

Rysunek 12. Delimitacja subregionu południowego województwa śląskiego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Śląskie 2020+. 

 

Realizacja wymiaru terytorialnego polityki spójności w latach 2014-2020  

w województwie śląskim zostanie oparta na unikalnych w skali kraju 

doświadczeniach uzyskanych przy wdrażaniu Programów Rozwoju Subregionów 

(PRS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2007-2013. Zastosowane w latach 2007-2013 przy realizacji PRS rozwiązania 

m.in. w zakresie zawiązywania współpracy jednostek samorządu terytorialnego, 
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tworzenia wspólnych programów rozwojowych oraz wyboru projektów jak wskazały 

analizy i badania ewaluacyjne, pozwoliły na prowadzenie efektywnej i partnerskiej 

polityki rozwoju. 

Celem realizacji ZIT/RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 jest zwiększenie 

zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego z obszaru poszczególnych 

subregionów w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE na rzecz wdrażania 

przedsięwzięć realizujących wspólną wizję rozwojową. ZIT-y/RIT-y  mają przyczynić się  

do zwiększenia efektywności realizacji RPO WSL 2014-2020 poprzez: 

- sprzyjanie integracji i współpracy na rzecz wspólnego wzmacniania 

potencjałów i rozwiązywania problemów subregionów, 

- realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób 

kompleksowy na potrzeby i problemy subregionów, w tym miast i ich 

obszarów funkcjonalnych oraz terenów wiejskich, 

- zwiększanie udziału JST w zarządzaniu RPO WSL 2014-2020. 

Przy pomocy instrumentów ZIT oraz RIT, w oparciu o strategię terytorialną, 

partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego będą realizowały 

komplementarne przedsięwzięcia lub wiązki przedsięwzięć łączące wsparcie  

z kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, w tym interwencję dwóch funduszy 

tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
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33..44  SSyynntteettyycczznnaa  ddiiaaggnnoozzaa  oobbsszzaarruu  wwssppaarrcciiaa  SSttrraatteeggiiii  RRIITT  

Z uwagi na fakt, iż obszar funkcjonalny, na którym będzie wdrażana Strategia RIT 

pokrywa się terytorialnie z obszarem subregionu południowego województwa 

śląskiego, diagnoza oraz analiza SWOT z pierwszej części dokumentu stanowi  

podstawę dla syntetycznej diagnozy (w tym analizy SWOT, wyzwań  

i problemów w podziale na możliwe sektory wsparcia). Diagnoza przedstawiona  

w rozdziale 2.1 oraz analiza SWOT z rozdziału 2.2.1 w zakresie wymiaru terytorialnego, 

demografii, rynku pracy, edukacji przedszkolnej oraz zawodowej, pomocy 

społecznej, rewitalizacji, transportu publicznego, infrastruktury komunalnej w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki niskoemisyjnej, zanieczyszczeń powietrza, 

źródeł odnawialnych, stanowią podstawę dla działań zaplanowanych w Strategii 

RIT. Pełna diagnoza w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz transportu 

publicznego znajduje się w rozdziale 3.14 Odniesienie do strategii i planów 

niskoemisyjnych. 

Do najważniejszych problemów subregionu południowego zaliczyć można: 

- brak zintegrowanego systemu transportu publicznego – przestarzały tabor 

autobusowy (nawet do 23 lat), duża liczba taboru niespełniającego 

żadnych norm emisji, bądź spełniający przestarzałe normy (Euro 1 czy 2), 

duża liczba taboru wysokopodłogowego, zdegradowana infrastruktura 

przystankowa oraz węzłów przesiadkowych, braki w infrastrukturze 

drogowej dla preferencji pojazdów transportu publicznego, brak 

parkingów Park&Ride, niedostatek dróg rowerowych (ścieżki rowerowe nie 

tworzą spójnej całości), postrzeganie roweru jako środka transportu 

wyłącznie o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, brak systemów 

dynamicznej informacji pasażerskiej (podstawowe elementy posiada 

jedynie gmina Czechowice-Dziedzice), całkowity brak systemów ITS, brak 

integracji taryfowo-biletowej, brak ciągłości połączeń zwłaszcza  

w komunikacji międzypowiatowej, spadająca liczba pasażerów  

w komunikacji miejskiej.   Pełna diagnoza w zakresie transportu publicznego 

znajduje się w rozdziale 3.14.2 Zrównoważona mobilność na terenie 

subregionu południowego);  
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- zły stan techniczny układu komunikacyjnego w zakresie lokalnym  

i regionalnym; 

- wysoki poziom niskiej emisji, miejscowe i okresowe wysokie stężenie pyłów  

i zanieczyszczeń gazowych (średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10 

kształtuje się powyżej poziomów dopuszczalnych w szczególności  

na terenie powiatu żywieckiego 50 - 58,1 μg/m3 oraz bielskiego 43,9  

– 48,9 μg/m3; 

- niewystarczające wykorzystanie istniejących źródeł energii odnawialnej 

(punktowe instalacje, brak popularności tego rodzaju systemów); 

- niska efektywność energetyczna infrastruktury publicznej i mieszkaniowej 

(przeprowadzone audyty w budynkach użyteczności publicznej  

oraz w budynkach mieszkaniowych wskazują, iż średnie zmniejszenie 

zapotrzebowania na ciepło po realizacji projektów może wynieść ok. 35%,  

szacuje się, iż po pełnej termomodernizacji znajduje się obecnie  

ok. 1/3 budynków użyteczności publicznej z terenu subregionu 

południowego); 

- niepełna sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów (stopień 

skanalizowania obszarów wiejskich 44,3%) - ścieki socjalno-bytowe, 

pochodzące z zabudowy mieszkaniowej, odprowadzane są często  

do nieszczelnych osadników przydomowych bądź też lokalnie budowanymi 

przez mieszkańców kanałami bezpośrednio do przydrożnych rowów 

melioracyjnych lub cieków wodnych; 

- brak infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wzdłuż rzek, 

- degradacja terenów poprzemysłowych i centrów miast wymagających 

rewitalizacji (łączna powierzchnia obszaru wymagającego rewitalizacji 

wynosi ok. 11 tys. ha); 

- prognozowany spadek liczby ludności w latach 2019-2030, spadek liczby 

osób w wieku produkcyjnym oraz wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym, 

- wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych – 41,4% - wraz z długością 

przebywania na bezrobociu, zmniejszają się szanse na znalezienie pracy  

i narasta wykluczenie społeczne i zawodowe, 
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- niedostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy (duża liczba 

zawodów deficytowych, wśród zawodów nadwyżkowych duża część 

dotyczy osób z wykształceniem wyższym), 

- sektor edukacji zawodowej nie odpowiada kompleksowo na potrzeby 

rynku pracy, niskie parametry sprzętów stanowiących wyposażenie 

pracowni do nauki zawodu/praktycznej nauki zawodu (konieczność 

doposażenia w odpowiedni sprzęt);  

- występowanie tzw. białych plam w odniesieniu do stopnia edukacji 

przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lat (stopień upowszechnienia dla całego 

subregionu na poziomie 68,50% a w wielu gminach subregionu znacznie 

poniżej 60%); 

- niewystarczająca oferta dot. usług społecznych, w tym zwłaszcza usług 

aktywizacyjno-rozwojowych na rzecz rodzin (ok. 5,4% ludności subregionu 

południowego korzystało z pomocy społecznej a w niektórych gminach 

wiejskich nawet powyżej 10%); W dłuższej perspektywie czasowej, brak 

zatrudnienia prowadzi do wykluczenia społecznego, które utożsamiane jest 

przede wszystkim z ubóstwem i biedą. Osoby i rodziny, w których występuje 

problem długotrwałego bezrobocia, uzależniają się od korzystania 

z pomocy społecznej, a w konsekwencji tracą umiejętności radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach, przyjmują postawę bierności i coraz bardziej 

oddalają się od rynku pracy; 

- zdegradowany stan budynków mieszkalnych, 

- uzależnienia i przemoc domowa. 

 

Do głównych potencjałów subregionu południowego zaliczyć możemy: 

 silny sektor produkcji  Automotive, lotniczej i szybowcowej;  

 kształtowanie się klastrów w dziedzinie hi-tech; 

 turystyka opierająca się na dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, 

tradycjach, wizerunku, górskie turystyczne marki regionu: Szyndzielnia, 

Klimczok, Góra Żar; 

 kapitał ludzki: rozwijający się sektor szkolnictwa wyższego, kadra o wysokich 

kwalifikacjach i kulturze pracy nabytych w przemyśle; 

 rozwój dizajnu; 
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 infrastruktura komunikacyjna i drogowa otwierająca nowe tereny 

inwestycyjne; 

 krajobraz będący kombinacją walorów naturalnych (góry) oraz form 

gospodarowania;  

 relatywnie dobry stan środowiska przyrodniczego; 

 położenie przygraniczne, rozwijająca się współpraca transgraniczna; 

 zasoby wody pitnej dla Śląska; 

 różnorodna, bogata kultura regionu i wysoka aktywność kulturalna 

mieszkańców; wielowiekowe tradycje tworzące trwałe podstawy  

dla dalszego rozwoju kulturalnego subregionu;  

 imprezy kulturalne  w dziedzinie filmu (Przegląd Filmowy, „Kino na granicy”), 

teatru (Festiwal Teatralny „Bez Granic”), jazzu (Zadymka Jazzowa), muzyki 

wokalnej „Viva il Canto”,   kultury regionalnej (Tydzień Kultury Beskidzkiej); 

 wzrost dbałości mieszkańców o środowisko przyrodnicze; 

 zainteresowanie mieszkańców aktywnościami kulturalnymi; 

 aktywność  gospodarcza mieszkańców przejawiająca się wysokim poziomem 

przedsiębiorczości; 

 aktywność społeczno-ekonomiczna widoczna w działalności LGD; 

 duże (70-100 ha) specjalistyczne gospodarstwa rolne (okolice Cieszyna)  

z przemysłem agroturystycznym; 

 turystyka opierająca się na dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, 

tradycjach, wizerunku, górskie turystyczne marki regionu : Szyndzielnia, 

Klimczok, Góra Żar; 

 silnie rozwinięta gospodarka stawowo–rybacka z doświadczeniem  

we współpracy w ramach LGR i zdolnością do absorpcji środków; 

 pasterstwo wysokogórskie (program „Owca+”). 

 

Główne wyzwania subregionu południowego to:  

 komplementarny (zrównoważony), zintegrowany system komunikacyjno-

transportowy, ze wzmocnieniem roli transportu szynowego oraz jego 

integracją z innymi systemami  (szczególnie Żywiec-Zwardoń, Żywiec-Sucha 

Beskidzka oraz Bielsko-Biała - Cieszyn); 

 racjonalizacja układu funkcjonalno-przestrzennego kolei i rewitalizacja 

dworców PKP; 
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 podniesienie jakości drogowych powiązań wewnętrznych i zewnętrznych; 

 poprawa jakości  środowiska, powietrza i wód powierzchniowych, systemów 

kanalizacji, wodociągów, m.in. dla poprawy warunków życia mieszkańców 

subregionu i turystów odwiedzających obszar, a także polepszenie jego 

wizerunku oraz ochrona przeciwpowodziowa;  

 inwestycje w odnawialne źródła energii oraz podnoszenie efektywności 

energetycznej na terenie subregionu południowego. 

 rozwijanie powiązań z miastami Metropolii Górnośląskiej, szczególnie  

w kontekście współpracy gospodarczej i rozwoju turystyki; 

 dywersyfikacja funkcji turystycznych, w tym wydłużających sezon turystyczny; 

 stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej oraz integracja oferty 

turystycznej; 

 rozwijanie współpracy transgranicznej wykorzystującej położenie subregionu; 

 przezwyciężanie peryferyjnego położenia obszarów górskich; 

 uzupełnienie braków w podstawowej infrastrukturze technicznej; 

 dostęp do edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy; 

 realizacja usług aktywizacyjno - rozwojowych na rzecz rodzin  

oraz społeczności lokalnych; 

 realizacja usług wsparcia społecznego i zawodowego osób wykluczonych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Poniższa analiza SWOT jest uszczegółowieniem analizy SWOT dla całego 

subregionu zaprezentowanej w rozdziale 2.2.1 i dotyczy tylko tych obszarów 

społeczno-gospodarczych, które są możliwe do wsparcia w ramach RIT Subregionu 

Południowego RPO WSL 2014-2020. 

Tabela 32. Analiza SWOT w podziale na poszczególne obszary wsparcia. 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Mocne strony Słabe strony 

 korzystny dla środowiska stan 

zagospodarowania przestrzennego – 

duże rozproszenie zabudowy 

mieszkaniowej w powiatach 

ziemskich, 

 duża świadomość ekologiczna 

mieszkańców (szeroka edukacja 

 niska efektywność energetyczna 

budynków użyteczności publicznej 

oraz budynków mieszkaniowych  

na terenie subregionu południowego, 

 niewystarczające wykorzystanie 

istniejących źródeł energii  

odnawialnej, 
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ekologiczna), 

 lokalizacja na terenie powiatu 

bielskiego i żywieckiego źródeł 

geotermalnych (Jaworze, Rajcza), 

 dobre warunki rozwoju OZE w zakresie 

energii słonecznej,  biogazu, biomasy. 

 lokalne kotłownie opalane węglem 

niskiej jakości oraz flotami i miałami, 

skutkujące wysokim 

zanieczyszczeniem powietrza  

w okresie grzewczym. 

Szanse Zagrożenia 

 możliwość pozyskania środków UE  

na realizację zadań inwestycyjnych  

z zakresu OZE, termomodernizacji, 

likwidacji niskiej emisji oraz 

niskoemisyjnego transportu 

miejskiego, 

 realizacja gminnych programów 

ograniczenia niskiej emisji przy 

współfinansowaniu ze środków 

WFOŚiGW. 

 wzrost zanieczyszczenia powietrza 

oraz hałas z uwagi na wzrost 

natężenia ruchu, 

 wysokie ceny gazu w porównaniu  

z węglem kamiennym, skutkujące 

wykorzystaniem węgla do 

ogrzewania budynków, co zwiększa 

niską emisję, 

 wzrost konkurencyjności transportu 

indywidualne względem transportu 

zbiorowego. 

Ochrona środowiska 

Mocne strony Słabe strony 

 stosunkowo czyste środowisko  

w porównaniu do innych 

subregionów województwa śląskiego, 

 atrakcyjne walory krajoznawczo-

przyrodnicze sprzyjające rozwojowi 

turystyki i sportu, 

 wysoki wskaźnik zalesienia, 

 duża bioróżnorodność (wiele 

cennych gatunków roślin i zwierząt; 

rezerwaty przyrody, obszary Natura 

2000); 

 stworzona baza SEKAP umożliwiająca 

m.in. dostęp społeczeństwa do 

informacji o środowisku, 

 spadek emisji zanieczyszczeń 

gazowych z zakładów szczególnie 

uciążliwych. 

 zdegradowane obiekty infrastruktury 

nadrzecznej, 

 brak ochrony przeciwpowodziowej, 

 utrzymujące się na pewnym poziomie 

zanieczyszczenie środowiska z tytułu 

nieekologicznego ogrzewania 

budynków mieszkalnych, 

 negatywny wpływ na środowisko 

nieuporządkowanej gospodarki 

wodno-ściekowej, 

 negatywny wpływ na środowisko 

spowodowany trans graniczną emisją 

zanieczyszczeń, 

 niewystarczający stopień 

skanalizowania subregionu, 

 niezagospodarowane obszary 

nadbrzeży rzek i potoków subregionu 

południowego. 

 

Szanse Zagrożenia 

 możliwość pozyskania zewnętrznych 

źródeł finansowania ze środków UE  

na działania związane z ochroną 

środowiska, 

 rosnąca świadomość ekologiczna, 

 znowelizowana ustawa  

o gospodarce odpadami. 

 zanieczyszczenia trans graniczne, 

 społeczeństwo narażone na choroby 

cywilizacyjne związane  

z zanieczyszczeniem powietrza, 

 zagrożenie powodziowe, 

 blokowanie inwestycji służących 

ochronie środowiska przez konflikty 

społeczne, 

 dewastacja i degradacja istniejących 

form ochrony przyrody. 
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Transport, w tym transport publiczny 

Mocne strony Słabe strony 

 dobre skomunikowanie miasta 

Bielska-Białej z ośrodkami 

subregionalnymi – miastem Żywiec 

(realizowana inwestycja S69) oraz 

miastem Cieszyn (S1), 

 stosunkowo dobre skomunikowanie 

subregionu ze stolicą województwa 

(DK 1, DK 86), 

 występowanie części subregionu  

w obszarze korytarzy sieci 

transportowych, 

 konkurencyjność cenowa transportu 

publicznego w stosunku do transportu 

drogowego, 

 coraz większy udział autobusów 

niskopodłogowych w taborze 

autobusowym, 

 szybkie połączenia z dużymi 

ośrodkami w kraju i zagranicą. 

 słaby stan techniczny infrastruktury 

komunikacyjno-drogowej, 

 niezadowalające powiązanie sieci 

dróg lokalnych z siecią dróg wyższej 

kategorii, 

 trudność wyeliminowania 

nadmiernego ruchu w centrach, 

 utrudnione możliwości wprowadzenia 

idei P&R oraz P&B ze względu na 

uwarunkowania przyrodnicze (tereny 

górzyste) i urbanistyczne (duże 

rozproszenie zabudowy 

mieszkaniowej), 

 zastosowanie Inteligentnych 

Systemów Transportowych jest mało 

rozpowszechnione, pojedyncze 

inwestycje mają charakter punktowy, 

brak jest podejścia interoperacyjnego 

w tym zakresie, 

 część gmin powiatu cieszyńskiego 

oraz żywieckiego zalicza się do 

obszarów skrajnie peryferyjnych  

o utrudnionym dostępie  

do Metropolii, 

 niska multimodalność transportu 

publicznego (dostosowanie 

rozkładów, punktów przesiadkowych  

i wspólnych taryf, systemów P+R), 

 przestarzały, wyeksploatowany tabor 

autobusowy,  

 mały udział pojazdów 

niskoemisyjnych i 

energooszczędnych, 

 brak ciągów pieszo-rowerowych 

komunikujących subregion. 

Szanse Zagrożenia 

 położenie subregionu południowego 

na szlakach transportowych (TEN-T) – 

wysoka dostępność komunikacyjna 

części subregionu, 

 możliwość zewnętrznego 

finansowania projektów, w tym ze 

środków funduszy europejskich, 

 rosnące koszty transportu 

indywidualnego, 

 realizacja projektów z zakresu 

dynamicznej informacji pasażerskiej, 

 możliwość włączenia się samorządów 

 brak wystarczających środków 

finansowych na inwestycje i remonty, 

 wzrost liczby samochodów, 

 skomplikowane procedury zamówień 

publicznych powodujące opóźnienia 

w realizacji inwestycji oraz 

wpływające na ich jakość, 

 wzrost kosztów w transporcie 

zbiorowym (wynikające z regulacji), 

ograniczenia budżetowe, 

 pominięcie w budżecie kontraktu 

terytorialnego dla województwa 
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do realizacji inwestycji kolejowych – 

nowelizacja ustawy o transporcie 

kolejowym. 

śląskiego linii kolejowej nr 190 relacji 

Bielsko-Biała – Cieszyn. 

Rewitalizacja 

Mocne strony Słabe strony 

- uchwalone programy rewitalizacji  

w gminach wymagające 

ewentualnej aktualizacji, 

- dobrze rozwinięta infrastruktura 

oświatowo-kulturalna, 

- wysoka aktywność organizacji 

pozarządowych, 

- stosunkowo niska stopa bezrobocia, 

- wysoki poziom aktywności społecznej. 

 

 

 

 dekapitalizacja obszarów intensywnej 

i historycznej zabudowy miejskiej, 

 postępująca dekapitalizacja 

zasobów mieszkaniowych „z wielkiej 

płyty”, 

 niski standard małej architektury  

oraz placów i urządzeń publicznych, 

 duża liczba osób korzystających  

z pomocy społecznej w szczególności 

w Bielsku-Białej, Czechowicach-

Dziedzicach, Cieszynie, Węgierskiej 

Górce, Skoczowie, Istebnej, Brennej, 

Jeleśni oraz Rajczy, 

 duży odsetek rodzin ubogich w relacji 

do mieszkańców danej gminy na 

terenie powiatu cieszyńskiego  

i żywieckiego. 

 niedoinwestowanie infrastruktury 

społecznej, 

 niski poziom oraz zdolność do 

zatrudnienia oraz integracji 

społecznej i zawodowej osób 

doświadczających ubóstwa i 

wykluczenia społecznego, 

 niska zdolność do zatrudnienia osób 

długotrwale bezrobotnych, 

 brak konkurencyjnych instrumentów 

finansowych pozwalających na 

samozatrudnienie. 

Szanse Zagrożenia 

 wsparcie inwestycji oraz działań 

społecznych ze środków RPO 2014-

2020, 

 przyciągnięcie inwestorów poprzez 

rozwój terenów inwestycyjnych, 

 działania społeczne i szkoleniowe 

ukierunkowane na osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym. 

 ograniczone środki finansowe  

na działania rewitalizacyjne, 

 stagnacja gospodarki krajowej, 

 brak nowych, atrakcyjnych miejsc 

pracy, 

 niewystarczająca oferta dot. usług 

społecznych, w tym zwłaszcza  usług 

aktywizacyjno-rozwojowych na rzecz 

rodzin. 

Edukacja 

Mocne strony Słabe strony 

 atrakcyjne wyposażenie niektórych 

szkół, zwłaszcza ponadgimnazjalnych  

w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, 

 zwiększający się zakres specjalizacji  

 niski stopień upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej dla dzieci  

w wieku 3-4 lat dla całego subregionu 

(64,5 %); obszary o najniższym w 
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w szkołach ponadgimnazjalnych, 

 istniejące ośrodki akademickie  

w Bielsku-Białej, Cieszynie oraz Żywcu, 

 bliskie położenie innych ośrodków 

akademickich, 

 relatywnie dobry dostęp do różnego 

typu bibliotek i szerokiej gamy 

literatury; 

 możliwość korzystania z zajęć 

pozalekcyjnych, obiektów 

sportowych, bezpłatnego dostępu do 

Internetu. 

subregionie stopniu edukacji 

przedszkolnej to: gmina Buczkowice, 

Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, 

Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, 

Brenna, Chybie, Dębowiec, 

Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, 

Strumień, Wisła, Zebrzydowice, 

Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, 

Lipowa, Łękawica, Łodygowice, 

Milówka, Radziechowy – Wieprz, 

Ślemień, Ujsoły, Węgierska Górka, 

 duża liczba dzieci w wieku 

przedszkolnym, które nie dostają się 

do przedszkoli z powodu braku miejsc 

(głównie w miastach subregionu 

południowego), 

 sektor edukacji zawodowej nie 

odpowiada kompleksowo na 

potrzeby rynku pracy, 

 niskie parametry sprzętów 

stanowiących wyposażenie pracowni 

do nauki zawodu/praktycznej nauki 

zawodu, 

 zbyt małe nakłady na oświatę oraz 

wysokie koszty utrzymania placówek 

oświatowych, 

 konsolidacja placówek szkolnych 

warunkowana brakiem zaplecza 

finansowego i zmniejszającą się liczbą 

uczniów, 

 niski poziom mobilności zawodowej; 

 istniejące braki w infrastrukturze 

edukacyjnej, 

 niewystarczająca  jakości usług 

świadczonych przez placówki 

wychowania przedszkolnego, 

 niewystarczająca liczba zajęć 

specjalistycznych w placówkach 

wychowania przedszkolnego. 

Szanse Zagrożenia 

 współpraca międzyszkolna sięgająca 

także poza granicę, 

 polepszająca się infrastruktura 

edukacji przedszkolnej 

 silna konkurencja ze strony innych 

nieodległych ośrodków 

akademickich (Katowice, Kraków, 

Gliwice) 
Źródło: opracowanie własne. 
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Z diagnozy strategicznej subregionu południowego województwa śląskiego wynika 

syntetyczna diagnoza obszaru wsparcia Strategii RIT wyznaczającej działania,  

których realizacja przyczyni się do zniwelowania głównych problemów subregionu. 

Logikę powiązań przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 33. Tabela powiązań problemów zidentyfikowanych w strategii subregionu 

południowego oraz strategii RIT. 

Problemy 

zidentyfikowane  

w strategii dot. 

subregionu 

południowego 

Problemy 

zidentyfikowane 

 w strategii dot. RIT 

Działania RIT Zakładane efekty 

Niewystarczające 

wykorzystanie 

istniejących źródeł 

energii odnawialnej. 

Wysoki poziom niskiej 

emisji, miejscowe i 

okresowe wysokie 

stężenie pyłów i 

zanieczyszczeń 

gazowych , wysoki 

poziom hałasu.  

Niewystarczające 

wykorzystanie istniejących 

źródeł energii 

odnawialnej (punktowe 

instalacje, brak 

popularności tego rodzaju 

systemów).Wysoki poziom 

niskiej emisji, miejscowe i 

okresowe wysokie 

stężenie pyłów  

i zanieczyszczeń 

gazowych (średnie 

stężenie pyłu 

zawieszonego PM10 

kształtuje się powyżej 

poziomów 

dopuszczalnych w 

szczególności  

na terenie powiatu 

żywieckiego 50 - 58,1 

μg/m3 oraz bielskiego 43,9 

– 48,9 μg/m3. 

Niska efektywność 

energetyczna 

infrastruktury publicznej i 

mieszkaniowej 

(przeprowadzone audyty 

w budynkach 

użyteczności publicznej  

oraz w budynkach 

mieszkaniowych wskazują, 

iż średnie zmniejszenie 

zapotrzebowania na 

ciepło po realizacji 

projektów może wynieść 

ok. 35%, szacuje się, iż po 

pełnej termomodernizacji 

znajduje się obecnie  

ok. 1/3 budynków 

użyteczności publicznej z 

terenu subregionu 

południowego). 

1.1. 

Efektywność 

energetyczna i OZE 

Zwiększony udział 

produkcji energii 

elektrycznej ze  źródeł 

odnawialnych w 

produkcji energii 

elektrycznej ogółem. 

Zmniejszone 

średnioroczne stężenie 

pyłu zawieszonego 

(PM10). 

Zwiększona sprzedaż 

energii cieplnej na cele 

komunalno-bytowe 

obejmująca 

mieszkalnictwo i budynki 

publiczne 
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Brak zintegrowanego 

systemu transportu 

publicznego. 

 

Wysoki poziom niskiej 

emisji, miejscowe i 

okresowe wysokie 

stężenie pyłów i 

zanieczyszczeń 

gazowych , wysoki 

poziom hałasu. 

Przestarzały tabor 

autobusowy, duża liczba 

taboru niespełniającego 

żadnych norm emisji, 

bądź spełniający 

przestarzałe normy (Euro 1 

czy 2), duża liczba taboru 

wysokopodłogowego, 

zdegradowana 

infrastruktura 

przystankowa oraz 

węzłów przesiadkowych, 

braki w infrastrukturze 

drogowej dla preferencji 

pojazdów transportu 

publicznego, brak 

parkingów Park&Ride, 

niedostatek dróg 

rowerowych (ścieżki 

rowerowe nie tworzą 

spójnej całości), 

postrzeganie roweru jako 

środka transportu 

wyłącznie o charakterze 

turystycznym, 

rekreacyjnym, brak 

systemów dynamicznej 

informacji pasażerskiej 

(podstawowe elementy 

posiada jedynie gmina 

Czechowice-Dziedzice), 

całkowity brak systemów 

ITS, brak integracji 

taryfowo-biletowej, brak 

ciągłości połączeń 

zwłaszcza  

w komunikacji 

międzypowiatowej, 

spadająca liczba 

pasażerów w komunikacji 

miejskiej. 

1.2. 

Niskoemisyjny transport 

miejski 

Zintensyfikowane 

przewozy pasażerów 

środkami komunikacji 

miejskiej. 

Niewystarczająco 

rozwinięta sieć 

wodociągowa. 

Niepełna sieć kanalizacji 

sanitarnej. 

Niepełna sieć kanalizacji 

sanitarnej oraz 

wodociągów (stopień 

skanalizowania obszarów 

wiejskich 44,3%) - ścieki 

socjalno-bytowe, 

pochodzące 

 z zabudowy 

mieszkaniowej, 

odprowadzane są często  

do nieszczelnych 

osadników 

przydomowych bądź też 

lokalnie budowanymi 

przez mieszkańców 

kanałami bezpośrednio 

do przydrożnych rowów 

melioracyjnych lub 

cieków wodnych. 

2.1. 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

Zwiększony odsetek 

ludności korzystającej  

z oczyszczalni ścieków 
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Niedoinwestowanie 

infrastruktury społecznej. 

Niedoinwestowanie 

infrastruktury społecznej. 

3.1. 

Rozwój infrastruktury 

społecznej 

Zwiększona liczba 

gospodarstw 

domowych 

korzystających ze 

środowiskowej pomocy 

społecznej 

Degradacja terenów 

poprzemysłowych i 

centrów miast 

wymagających 

rewitalizacji. 

Niewystarczająca oferta 

dotycząca usług 

społecznych, w tym 

zwłaszcza usług 

aktywizacyjno-

rozwojowych na rzecz 

rodzin. 

Degradacja terenów 

poprzemysłowych i 

centrów miast 

wymagających 

rewitalizacji (łączna 

powierzchnia obszaru 

wymagającego 

rewitalizacji wynosi ok. 11 

tys. ha). 

Niewystarczająca oferta 

dotycząca usług 

społecznych, w tym 

zwłaszcza usług 

aktywizacyjno-

rozwojowych na rzecz 

rodzin.  

3.2. 

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych 

Zwiększona liczba 

funkcjonujących form 

aktywizacji ludności 

zamieszkującej 

rewitalizowane tereny 

Niska zdolność do 

zatrudnienia oraz 

integracji społeczno-

zawodowej osób i grup 

doświadczających 

ubóstwa oraz 

wykluczenia 

społecznego 

Niski poziom oraz zdolność 

do zatrudnienia oraz 

integracji społecznej i 

zawodowej osób 

doświadczających 

ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. 

3.3. 

Wzmacnianie 

potencjału 

społeczności lokalnej 

Zwiększona liczba osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym 

poszukujących pracy, 

uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających 

kwalifikacje, 

pracujących 

Niewystarczająca oferta 

dotycząca usług 

społecznych. 

Niewystarczająca oferta 

dot. usług społecznych, w 

tym zwłaszcza usług 

aktywizacyjno-

rozwojowych na rzecz 

rodzin (ok. 5,4% ludności 

subregionu 

południowego korzystało 

z pomocy społecznej a w 

niektórych gminach 

wiejskich nawet powyżej 

10%). 

3.4. 

Rozwój usług 

społecznych 

Zwiększona liczba 

wspartych w programie 

miejsc świadczenia 

usług społecznych 

istniejących po 

zakończeniu projektu 

Zmniejszająca się w 

czasie zdolność do 

zatrudnienia u osób 

pozostających 

długotrwale bez pracy 

Niska zdolność do 

zatrudnienia osób 

długotrwale 

bezrobotnych. 

3.5. 

Poprawa zdolności do 

zatrudnienia u osób 

pozostających bez 

pracy 

Zwiększona liczba osób, 

które uzyskały 

kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

Deficyt instrumentów i 

usług służących 

rozwojowi 

przedsiębiorczości i 

samozatrudnieniu. 

Brak konkurencyjnych 

instrumentów 

finansowych 

pozwalających na 

samozatrudnienie. 

3.6. 

Promocja 

samozatrudnienia 

Zwiększona liczba 

utworzonych miejsc 

pracy w ramach 

udzielonych z EFS 

środków na podjęcie 

działalności 

gospodarczej 
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Słabe powiązanie 

systemu edukacji i 

umiejętności osób 

dorosłych z potrzebami 

rynku pracy. 

Sektor edukacji 

zawodowej nie 

odpowiada kompleksowo 

na potrzeby rynku pracy. 

3.7. 

Kształcenie ustawiczne 

Zwiększona liczba osób 

o niskich kwalifikacjach, 

które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po 

opuszczeniu programu 

Niedoinwestowanie 

infrastruktury edukacji. 

Niewystarczająca liczba 

zajęć specjalistycznych 

w placówkach 

wychowania 

przedszkolnego. 

Występowanie tzw. 

białych plam w 

odniesieniu do stopnia 

edukacji przedszkolnej 

dzieci w wieku 3-4 lat 

(stopień upowszechnienia 

dla całego subregionu na 

poziomie 68,50% a w wielu 

gminach subregionu 

znacznie poniżej 60%). 

 

4.1. 

Infrastruktura i 

edukacja przedszkolna 

Zwiększony odsetek 

dzieci w wieku 3-4 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

Niedoinwestowanie 

infrastruktury edukacji. 

Sektor edukacji 

zawodowej nie 

odpowiada kompleksowo 

na potrzeby rynku pracy, 

niskie parametry sprzętów 

na potrzeby pracowni do 

nauki zawodu/praktycznej 

nauki zawodu. 

4.2. 

Infrastruktura i jakość 

kształcenia 

zawodowego 

Wzrost zdawalności 

egzaminów 

zawodowych w 

subregionie 

południowym 

Źródło: opracowanie własne. 
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33..55  WWyymmiiaarr  tteerryyttoorriiaallnnyy  wwssppaarrcciiaa  

Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności  

na lata 2014-2020 jest szerokie uwzględnienie w jej ramach wymiaru terytorialnego. 

Wynika to bezpośrednio z zapisów Traktatu Lizbońskiego, który zrównał wymiar 

terytorialny z wymiarem gospodarczym i społecznym. Podejście terytorialne,  

które powinno być jedną z podstawowych zasad programowania na lata 2014-2020, 

oznacza odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych 

na rzecz definiowania ich na podstawie potencjałów i barier rozwoju 

poszczególnych terytoriów (różnej wielkości). Zintegrowane podejście terytorialne 

stanowi również jedną z podstawowych zasad strategicznych dokumentów 

krajowych: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)  

oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR) a także Umowy 

Partnerstwa, która stanowi podstawę realizacji dla działań wspieranych ze środków 

funduszy strukturalnych w Polsce. 

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Komisja Europejska zaproponowała 

nowe instrumenty wspierające rozwój terytorialny. Głównym celem tych narzędzi jest 

wzmocnienie zintegrowanego podejścia terytorialnego, lepsze dostosowanie 

interwencji wspieranej środkami Wspólnych Ram Strategicznych  

do potrzeb i potencjałów określonych typów terytoriów w Polsce oraz wsparcie 

rozwoju lokalnego. Wśród tych instrumentów wymienić należy Regionalne Inwestycje 

Terytorialne. 

Nowe narzędzie - Regionalne Inwestycje Terytorialne -  wspierające rozwój 

terytorialny ma z założenia przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji 

polityki spójności. Celem realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych jest: 

 sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych 

największych polskich miast, przede wszystkim tam gdzie skala problemów 

związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych 

jednostek administracyjnych jest największa, 

 realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób 

kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych, 
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 zwiększanie udziału miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu 

programami operacyjnymi. 

Jednym z najważniejszych elementów zwiększających efektywność polityk  

o wymiarze terytorialnym jest zintegrowane podejście terytorialne, które polega  

na integracji działań publicznych tak, aby służyły osiąganiu celów określonych  

dla wybranych obszarów. Podejście to sprzyja lepszemu uwzględnieniu terytorialnie 

zróżnicowanych uwarunkowań rozwojowych (potencjałów i problemów) w realizacji 

zintegrowanej, skoncentrowanej geograficznie i tematycznie interwencji publicznej. 

Uwzględnienie zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego w realizacji działań 

dofinansowanych z polityki spójności, które wspierają cele w odniesieniu  

do obszarów miejskich wymaga koordynacji różnych podmiotów, zaangażowanych 

w programowanie, zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych,  

jak i realizację projektów (od poziomu krajowego, po regionalny i poziom 

funkcjonalnych obszarów miejskich). 

Polityka spójności może odegrać rolę ważnego czynnika stopniowo 

wprowadzającego i upowszechniającego stosowanie tej zasady na polu polityk 

krajowych, tak jak wcześniej wprowadzała monitorowanie, kulturę ewaluacji  

czy zarządzanie projektowe do codziennej praktyki instytucji odpowiedzialnych  

za programowanie i realizację działań wspieranych instrumentami UE w ramach 

poprzednich perspektyw finansowych. 

Celem zastosowania innowacyjnego, zintegrowanego podejścia do rozwoju 

terytorialnego subregionu południowego województwa śląskiego jest: 

 wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitarnych  

oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a jego 

otoczeniem, 

 systemowe rozwiązywanie kluczowych zagadnień odnoszących się  

do celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020, 

 wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych 

działań na obszarze funkcjonalnym subregionu południowego. 

Dzięki współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego subregionu 

południowego województwa śląskiego w celu identyfikacji wspólnych celów  

i kierunków rozwoju, osiągnięty zostanie tzw. efekt synergii – działania zintegrowane, 

podejmowane wspólnie będą miały większy wpływ na rozwój społeczno-
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gospodarczy subregionu, niż gdyby działania były podejmowane przez 

poszczególne JST osobno. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego oraz Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju definiują tzw. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI),  

jako obszary, do których w sposób szczególny będzie adresowana polityka 

regionalna, wobec których, wymagana jest interwencja rządu ze względu na ciężar, 

którego region sam nie jest w stanie udźwignąć. Obszary te ze względów 

społecznych, gospodarczych lub środowiskowych wywierają lub mogą w przyszłości 

wywierać istotny wpływ na rozwój kraju. 

Realizacja wymiaru terytorialnego w ramach Strategii RIT została uwarunkowana 

analizą barier i potencjałów oraz właściwym dostosowaniem interwencji do specyfiki 

obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Podejście to zakłada 

postrzeganie obszarów przez pryzmat ich indywidualnych potencjałów, barier  

i wzajemnych zależności. Ze względu na zapewnienie większej efektywności 

możliwości wykorzystania środków unijnych, wymiar terytorialny jest zasadą 

nadrzędną w niniejszym dokumencie.       

Ponadto realizacja wymiaru terytorialnego w ramach Strategii RIT została oparta 

na doświadczeniach uzyskanych przy wdrażaniu Programów Rozwoju Subregionu 

(PRS) w ramach RPO WSL 2007-2013. Tworzenie wspólnych programów rozwojowych, 

współpraca gmin i partnerstwo stworzyły podstawy do lepszej koordynacji działań na 

obszarach Subregionu Południowego. 

 

W ramach obszaru funkcjonalnego subregionu południowego województwa 

śląskiego wyróżniono następujące obszary terytorialnej interwencji5: 

1. Aglomeracja bielska i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne -  

(obejmująca: miasto Bielsko-Biała, miasto Czechowice - Dziedzice  

oraz gminy: Kozy, Wilkowice, Bestwina, Jaworze, Jasienica, Buczkowice, 

Wilamowice i Łodygowice). 

                                                 

 

5 Delimitacja zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego  „Śląskie 2020+”. 
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2. Lokalne ośrodki rozwoju oraz obszary miejskie  subregionu południowego 

poza aglomeracją bielską (obejmuje miasto Cieszyn i Żywiec jako lokalne 

ośrodki rozwoju oraz obszary miejskie subregionu południowego  

poza aglomeracją bielską, tj. Szczyrk, Wisła, Ustroń, Skoczów, Strumień). 

3. Obszary wiejskie (obejmują obszary wiejskie w tym obszary skrajnie 

peryferyjne, tj.: gmina Porąbka, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, 

Hażlach, Istebna, Zebrzydowice, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, 

Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-

Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka). 

4. Obszary wymagające rewitalizacji - gminy miejskie i wiejskie subregionu 

południowego w których niezbędne są działania rewitalizacyjne, określone 

w Strategii Śląskie 2020+, tj. miasto Bielsko-Biała, miasto Czechowice-

Dziedzice, miasto Żywiec, miasto Cieszyn, gminy: Wilamowice, Szczyrk, 

Wisła, Ustroń, Skoczów, Strumień (I, II i III poziom rewitalizacji)  

oraz dodatkowo z uwagi na nagromadzenie problemów społecznych 

takie gminy jak: Jaworze, Jeleśnia, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, 

Węgierska Górka, Kozy i Milówka. Rewitalizacja będzie miała charakter 

kompleksowy, a ostateczne wyznaczenie obszarów objętych wsparciem  

w ramach rewitalizacji zostanie określone w Lokalnych Programach 

Rewitalizacji. 

 

Aglomeracja bielska i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne: 

Aglomeracja Bielska to centralny ośrodek południowego obszaru polityki rozwoju. 

Jest obszarem organizacji usług publicznych o znaczeniu krajowym. Obszar ten 

posiada silnie rozwinięty sektor gospodarczy, w tym samochodowy  

oraz turystyczny, jest również ważnym ośrodkiem naukowym. Aglomeracja 

charakteryzuje się aktywnością mieszkańców oraz dynamicznym rozwojem usług 

związanych z sektorem kultury i turystyki. Zlokalizowane są tutaj specjalistyczne 

placówki ochrony zdrowia. Posiada duże znaczenie w sferze gospodarczej  

oraz w zakresie zaspokojenia dostępu do usług publicznych wyższego rzędu  

w południowej części regionu. Otwiera także region na współpracę transgraniczną  

z Czechami i Słowacją. W otoczeniu aglomeracji uwidacznia się proces 
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suburbanizacji, w obszarze funkcjonalnym rozrasta się strefa podmiejska. Wyzwaniem 

dla aglomeracji jest dalszy rozwój sektora badawczo-rozwojowego, kultury i turystyki. 

Głównymi wyzwaniami rozwojowymi dla Aglomeracji są:  

1) Wsparcie rozwoju funkcji aglomeracyjnych. 

2) Poprawa warunków inwestycyjnych.  

3) Zmniejszenie wysokiego zanieczyszczenia powietrza oraz wsparcie integracji  

i organizacji transportu publicznego na obszarze funkcjonalnym Aglomeracji 

Bielskiej. 

4) Poprawa jakości i organizacji usług otoczenia biznesu, instytucji kultury, 

wysokospecjalistycznych placówek ochrony zdrowia oraz rozwój branż 

kreatywnych. 

5) Poprawa jakości i organizacji usług w zakresie gospodarki wodnościekowej.  

6) Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych  

lub zagrożonych wykluczeniem poprzez:  rozwój mieszkalnictwa socjalnego  

i chronionego oraz utworzenie centrum usług społecznościowych, którego 

siedziba powinna znajdować się na obszarze rewitalizowanym. Analiza 

potrzeb wskazuje, że interwencja EFS powinna obejmować zarówno realizację  

usług wsparcia społecznego i zawodowego, jak i usług wsparcia społecznego 

i kulturowego, a projekty łączące te komponenty przyczynią się do lepszego 

wykorzystania potencjału miasta. 

7) Zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców miasta, w tym 

ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny poprzez  diagnozę potrzeb  

i zasobów społecznych mieszkańców poszczególnych osiedli Bielska-Białej, 

tworzenie i rozwój zespołów animatorów oraz osób wspierających animację, 

realizacje działań przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury znajdującej się  

na obszarze rewitalizowanym/planowanym do rewitalizacji, a także poprzez 

wspieranie animacji i aktywnych form spędzania wolnego czasu. W pierwszej 

kolejności wsparcie powinny uzyskać projekty ukierunkowane na wsparcie 

rodzin.  

8) Działania dotyczące włączenia społecznego poprzez kulturę, realizowane  

m.in. w obiektach związanych z funkcjami kulturalnymi. 

9) Realizacja projektów z zakresu włączenia społecznego, przy wsparciu 

Europejskiego Funduszu Społecznego, przy wykorzystaniu infrastruktury/w 

powiązaniu z infrastrukturą usług społecznych, mieszkalnictwa socjalnego  



  

210 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

i chronionego lub inwestycjami w ramach rewitalizacji (np. budynek Bielskiego 

Centrum Kultury, zlokalizowany na terenie rewitalizowanym).     

10) Konieczność zapewnienia większej liczby miejsc w przedszkolach  

w wybranych lokalizacjach w mieście, związana z  dużą  gęstością 

zaludnienia, maksymalnym obłożeniem w istniejących przedszkolach  

na danym osiedlu i w osiedlach sąsiednich oraz wzrost dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej.  

11) Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia  

oraz zwiększone kompetencje uczniów szkół kształcących w zawodach. 

12) Doposażenie bazy dydaktycznej oraz zwiększenie jakości kształcenia 

zawodowego.  

13) Wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków 

obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności 

osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach. 

14) Poprawa środowiska miejskiego oraz rewitalizacja zdegradowanych dzielnic 

miast. 

 

Lokalne ośrodki rozwoju oraz obszary miejskie  subregionu południowego poza 

aglomeracją bielską:  

Lokalne ośrodki rozwoju (miasto Cieszyn, miasto Żywiec) -  są to ośrodki miejskie 

położone poza aglomeracją oraz poza jej obszarem funkcjonalnym,  

o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 60 tys., które skupiają procesy rozwoju  

na poziomie lokalnym. Są to jednostki koncentrujące funkcje i usługi dla ludności  

w szczególności: edukacyjne, zdrowotne, związane z bezpieczeństwem, 

gospodarcze, administracyjne, kulturalne itd. Szczególną rolę pełnią w odniesieniu 

do obszarów wiejskich położonych w ich otoczeniu, dla których stanowią swoiste 

centra rozwoju usług pozarolniczych i realizują funkcje ośrodków inkubujących 

przedsięwzięcia i projekty aktywizujące te tereny.  

Ośrodki te mają duże znaczenie w sferze gospodarczej oraz w zakresie 

zaspokojenia dostępu do usług publicznych lokalnego i ponadlokalnego rzędu. 

Wyzwaniem jest poprawa integracji przestrzennej, społecznej i gospodarczej 
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ośrodków miejskich, będących lokalnymi ośrodkami rozwoju i ich otoczenia,  

w większości wiejskiego, poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury 

transportowej i systemów transportu zbiorowego, rozwijanie i uzupełnianie zakresu 

usług publicznych: edukacyjnych, ochrony zdrowia i kultury.  

Obszary wiejskie: 

Obszary wiejskie obejmują tereny wiejskie, położone w gminach wiejskich  

oraz miejsko-wiejskich subregionu południowego. Elementami wyróżniającymi  

te obszary są duża powierzchnia użytków rolnych oraz znaczna liczba ludności 

utrzymującej się z pracy w rolnictwie. Rozwój terenów wiejskich w dużym stopniu 

opiera się również na agroturystyce, turystyce oraz pozarolniczych usługach  

dla społeczności lokalnej i turystów. Obszary te cechują się więc znacznym 

zróżnicowaniem funkcji obejmującym zarówno funkcje rolnicze jak i pozarolnicze,  

co wynika ze specyfiki sieci osadniczej i profilu gospodarczego regionu. W związku  

z procesami suburbanizacji, równolegle ze wsparciem utrzymania rolniczego 

charakteru i produkcji w tych obszarach, konieczna jest poprawa możliwości 

zatrudnienia i mobilności zawodowej, stworzenie warunków do zwiększenia inwestycji 

około rolniczych i pozarolniczych oraz rozbudowy lokalnej infrastruktury transportowej 

i poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego umożliwiającego dostęp  

do korzystania z usług publicznych wyższego rzędu. Do głównych wyzwań obszarów 

wiejskich należy wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój, służący ich szerszemu 

włączeniu w procesy rozwojowe m.in. poprzez wzmocnienie potencjału 

gospodarczego lokalnych ośrodków rozwoju, poprawę skomunikowania  

z Metropolią Górnośląską oraz ośrodkami aglomeracyjnymi, działania 

ukierunkowane na poprawę dostępu i jakości usług, w tym edukacyjnych  

i społecznych, aktywizację zawodową, przedsiębiorczość i lepsze wykorzystanie 

kapitału ludzkiego, w tym reorientację zawodową rolników, przeciwdziałanie 

ubóstwu i wyłączeniu społecznemu, rewitalizację społeczną i infrastrukturalną,  

a także ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska, w tym wsparcie 

efektywności energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej, wykorzystania lokalnych 

potencjałów odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowania zasobów 

przyrody na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej i podniesienia jakości życia. 

Część gmin poza aglomeracją bielską zalicza się również do obszarów skrajnie 

peryferyjnych (część gmin powiatu żywieckiego oraz cieszyńskiego). Obszary skrajnie 
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peryferyjne są to obszary o utrudnionym dostępie do Metropolii  

i ośrodków aglomeracyjnych w ramach województwa. Jest to wywołane barierami 

przestrzennymi (braki w infrastrukturze transportowej) lub geograficznymi (obszary 

górskie) oraz fizycznym oddaleniem od głównych ośrodków miejskich. Szczególne 

znaczenie ma tutaj słaba jakość infrastruktury transportowej uniemożliwiająca szybkie 

przemieszczanie się i dotarcie do aglomeracji. W wyniku takich ograniczeń obszary 

te mają niski udział w dyfuzji rozwoju z ośrodków wyższej rangi oraz mniejsze 

możliwości oferowania nowych miejsc pracy. Na terenach tych zauważa się 

nasilanie procesu depopulacji. Dla ośrodków peryferyjnych ważne znaczenie  

ma rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej.   

Obszary wymagające rewitalizacji: 

Obszary wymagające rewitalizacji są to obszary, na których istnieją tereny  

i obiekty zdegradowane, zdewastowane, w tym głównie poprzemysłowe dotknięte 

problemami związanymi z degradacją środowiska przyrodniczego oraz nasileniem 

negatywnych zjawisk społecznych. Znaczenie problematyki przekształcania terenów 

poprzemysłowych wynika ze skali ich występowania i ich lokalizacji. Obszary takie 

występują głównie w potencjalnie wartościowych miejscach jakimi są centra miast, 

w sąsiedztwie arterii komunikacyjnych i obszarów o walorach przyrodniczo-

krajobrazowych. Związane jest to z tym, że osiedla rozwijały się wokół zakładów 

przemysłowych, a po ich upadku takie obszary pozostały w dzielnicach 

śródmiejskich. Ponadto tereny zdegradowane i zdewastowane w sensie 

przestrzennym obejmują także wysypiska, zapadliska oraz tereny  

po poligonach wojskowych a także tereny wiejskie o dużym nagromadzeniu 

negatywnych zjawisk społecznych takich jak wysokie bezrobocie, wysoka 

przestępczość, migracje zewnętrzne itd. Należy również wskazać na aspekt 

społeczny terenów zdegradowanych. Upadek tradycyjnych gałęzi przemysłu i brak  

z tym związanych procesów restrukturyzacyjnych oraz lokowanie inwestycji  

na nowych terenach powoduje odpływ ludności, wyludnianie dzielnic i zniszczenia  

w tkance mieszkaniowej. Efektem niskiej przedsiębiorczości i słabej dynamiki miejsc 

pracy na tych terenach jest segregacja przestrzenna mieszkańców i powstawanie 

dzielnic biedy i wykluczenia społecznego. Główne wyzwania dla tych obszarów 

będą dotyczyć przywrócenia im funkcji zarówno społecznych jak i gospodarczych. 

Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, a ostateczne wyznaczenie 
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obszarów objętych wsparciem w ramach rewitalizacji powinno zostać określone                        

w Lokalnych Programach Rewitalizacji. 

W subregionie południowym negatywne zjawiska społeczne powodujące 

konieczność przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych zaobserwowano  

w miastach.  Z uwagi na nagromadzenie problemów społecznych do obszarów 

wymagających rewitalizacji zalicza się poza większymi miastami również 

następujące gminy: Jaworze, Jeleśnia, Lipowa, Łękawica, Łodygowice i Węgierska 

Górka, Kozy i Milówka przyjmując następujące wskaźniki uzasadniające konieczność 

rewitalizacji:  

- negatywne trendy demograficzne (malejąca liczba urodzeń, wzrastająca 

liczba osób starszych w wieku poprodukcyjnym), 

- uzależnienie od alkoholu i narkotyków, 

- przemoc domowa, 

- bezrobocie itd. 

Szczegółowe informacje dotyczące problemów społecznych na poszczególnych 

obszarach wymagających rewitalizacji zawiera poniższa mapa problemów 

społecznych. 

Tabela 34. Mapa problemów społecznych subregionu południowego. 

Jednostka samorządu terytorialnego Opis problemów społecznych 

Miasto Bielsko-Biała Problemy społeczne dotyczą ok. 12,7% 

ogółu ludności miasta Bielska-Białej. Obszar 

planowany do rewitalizacji w Bielsku-Białej  

obejmuje dwie strefy, w których występuje 

koncentracja problemów społecznych  

i środowiskowych. Regresywny model 

demograficzny, w zbiorowości mieszkańców 

Bielska-Białej obejmuje aż 21 na 30 osiedli 

mieszkaniowych, gdzie proporcja  pomiędzy 

kategorią osób w wieku przedprodukcyjnym  

i osób w wieku poprodukcyjnym, wskazuje 

istotną przewagę tych drugich, a odsetek 

osób starszych osiągnął od ok. 16% do 33% 

ogółu ludności w tych obszarach. Osiedla o 

regresywnej strukturze ludności stanowią 

70,0% spośród wszystkich 30 osiedli oraz 67,2% 

ogółu mieszkańców Bielska-Białej. 

Osoby pozostające bez pracy i korzystające 

z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy 

stanowią 6,3% mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. Wśród mężczyzn najwięcej 
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bezrobotnych urodzonych jest w latach 

pięćdziesiątych, a wśród kobiet dominują 

dwudziestolatki. Kobiety stanowią ok. 51,8% 

bezrobotnych ogółem. Wśród osób 

bezrobotnych legitymujących się 

wykształceniem średnim, relatywnie więcej 

jest kobiet (38,4% ogółu ich populacji) niż 

wśród bezrobotnych mężczyzn (27,1% ogółu 

populacji). Potwierdza to fakt, że kobietom, 

nawet lepiej wykształconym, trudniej znaleźć 

pracę niż mężczyznom. 

Istotny problem społeczny w mieście stanowi 

niepełnosprawność (ok. 2% mieszkańców) – 

najczęściej orzekana z powodu: chorób 

układu oddechowego i krążenia, 

upośledzenia narządu ruchu, chorób 

neurologicznych oraz chorób psychicznych. 

Konieczne jest zatem odzyskiwanie osób 

niepełnosprawnych, jako istotnej części 

najpierw kapitału ludzkiego a potem także 

kapitału społecznego i kulturowego  

w zasobach miasta Bielska-Białej. 

Uzależnienie od alkoholu – problem dotyczy 

nieco ponad 2% ogółu mieszkańców miasta 

Uzależnienia z jednej strony wiążą się z utratą 

zdrowia, a z drugiej dotyczy dezorganizacji i 

patologii w mieście i jego osiedlach. 

Wykroczenia i przestępczość kryminalna, tak 

dorosłych jak i nieletnich jest niższa niż w 

innych dużych miastach regionu. Skazani za 

popełnienie przestępstw kryminalnych to ok. 

0,6% ogółu mieszkańców. Nieletni sprawcy 

przestępstw kryminalnych stanowią ok. 0,05% 

ogółu mieszkańców.  

Z rodzin dysfunkcyjnych i problemowych 

odnotowano dwie najczęściej spotykane 

dysfunkcje uprawniające do ubiegania się o 

pomoc z MOPS. W pierwszej kolejności należy 

wskazać na codzienne problemy życiowe z 

jakimi borykają się niemal wszystkie kategorie 

rodzin zastępczych (zwłaszcza rodziny 

biologiczne dzieci umieszczonych w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych) 

oraz rodziny dysfunkcyjne, którą to przyczynę 

wskazało 48.2% ogółu wnioskodawców. 

Kolejnym powodem wnioskowania do MOPS 

o interwencję były uciążliwości wynikające z 

bezradności opiekuńczo-wychowawczej, 

którą zgłosiło 15.5% ogółu wnioskodawców. 

Niedobory społeczne usamodzielnianych 

wychowanków (8,3% ogółu 

wnioskodawców) oraz brak umiejętności w 

przystosowaniu się młodzieży opuszczającej 

placówki opiekuńczo-wychowawcze (0,5%), 

to w sumie trzecia przyczyna starania się o 
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specjalistyczne wsparcie ze strony MOPS. 

Problemy wynikające ze stanu bezrobocia 

lub pozostawania bez pracy okazały się być 

kolejnym powodem wnioskowania o pomoc 

i wsparcie MOPS, które wskazało 7,5% ogółu 

wnioskodawców. Problemy alkoholowe, to 

następna według statystyk, przyczyna 

ubiegania się o wsparcie przez 

wnioskodawców z analizowanych środowisk 

rodzinnych w MOPS (6,5% ich ogółu). 

Problemy życia rodzinnego w rodzinach 

niepełnych zgłosiło 6% ogółu 

wnioskodawców. Kolejną kategorią 

wnioskodawców  są osoby, które dotknięte 

zostały przez różnego rodzaju 

niepełnosprawność (3,4%).  

 

Zakłada się, że projekty społeczne, 

planowane do realizacji w ramach działań 

rewitalizacyjnych w RIT skierowane powinny 

być do wszystkich mieszkańców miasta, a ze 

względu na nasilenie niekorzystnych zjawisk 

społecznych w mieście w obszarze 

planowanym do objęcia Programem 

Rewitalizacji Obszarów w Bielsku-Białej na 

lata 2014-2020, lokalizację infrastruktury, która 

powinna powstać w ramach działań 

rewitalizacyjnych planuje się w tym obszarze. 

Projekty realizowane w ramach Osi 

Priorytetowej IX Włączenie społeczne, 

realizowane w Bielsku-Białej będą 

obejmowały infrastrukturę, która powstanie 

w ramach projektów związanych  

z rewitalizacją.  

 

Wykluczenie społeczne wiąże się również  

z ograniczonym dostępem do kultury. 

Zjawisko to występuje również w Bielsku-

Białej. Ze względów ekonomicznych, ale 

również środowiskowych rodziny 

dysfunkcyjne rzadko korzystają z usług 

kulturalnych (również kultury wysokiej), nie 

uczestniczą w życiu społecznym co pogłębia 

problem wykluczenia społecznego. Aby nie 

doprowadzić do dalszej marginalizacji grup 

dysfunkcyjnych i umożliwić równy udział w 

działaniach kulturalnych istnieje potrzeba 

wsparcia działań dot. obiektów kultury 

zlokalizowanych na obszarze planowanym 

do rewitalizacji w mieście. Konieczne jest 

wsparcie inwestycji dot. istniejącej 

infrastruktury kulturalnej, tak aby umożliwić 

zwiększenie działań dot. włączenia 

społecznego. Przykładem obiektu, który 

powinien być w szerszym stopniu 
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wykorzystany na działania związane  

z włączeniem społecznym poprzez kulturę 

jest budynek Bielskiego Centrum Kultury, 

zlokalizowany na obszarze zdegradowanym 

oraz budynek Willi Sixta, obecnie 

niezagospodarowany, posiadający duży 

potencjał dot. wykorzystania go na cele 

społeczne. 

 

Wykluczeniu społecznemu sprzyja również 

ograniczony dostęp do infrastruktury 

związanej z rekreacją. Mimo nakładów 

ponoszonych przez miasto nadal brakuje 

miejsc rekreacji zagospodarowanych tak, 

aby sprzyjały integracji społecznej. 

Konieczne są inwestycje w tym zakresie, 

zwłaszcza w obszarze zdegradowanymi, tak 

aby mieszkańcy tych terenów mogli 

korzystać z tej infrastruktury, co ma korzystny 

wpływ zwłaszcza w kontekście włączenia 

społecznego grup dysfunkcyjnych.   

 

Działania dot. infrastruktury społecznej  

w zakresie mieszkalnictwa socjalnego  

i wspomaganego mogą być realizowane 

poza obszarem rewitalizacji.  

 

Uzupełnieniem działań rewitalizacyjnych 

powinna być realizacja projektów 

związanych z poprawą zdolności  

do zatrudnienia dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenia działalności 

gospodarczej, a także realizacja projektów 

dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

osób dorosłych. Dla procesu rewitalizacji 

cenne będzie prowadzenie kursów dla osób 

dorosłych w obiektach zlokalizowanych   

w obszarze rewitalizacji. 

Powiat bielski W powiecie bielskim również 

zaobserwowano nasilenie zjawisk 

negatywnych. Współczesne procesy 

demograficzne prowadzą do stopniowego 

starzenia się społeczeństwa. Ta tendencja 

ma i będzie miała konsekwencje społeczno-

ekonomiczne. Zaznacza się wyraźnie 

problem samotnego bytowania ludzi 

starszych w środowisku oraz uchylania się 

przez bliskich od opieki nad chorym 

członkiem rodziny, co wynika zachodzących 

procesów społecznych – zmiana modelu 

rodziny i kulturowych – zmiana charakteru 

więzi wewnątrzrodzinnych. Niewystarczająca 

efektywność realizowanych działań wobec 

grup lub osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w szczególności wobec osób 
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nieaktywnych zawodowo z uwagi na 

pełnienie opieki nad osobami zależnymi, 

niepełnosprawnych oraz utrudniony dostęp 

do rynku pracy, sprzyja pogłębianiu 

negatywnych zjawisk społecznych.  

Integracja społeczności lokalnej Jaworza 

wymaga spójnego i wielowymiarowego 

podejścia realizowanego w formie działań 

uzupełniających, rozwijających i 

wzmacniających potencjał grup lub osób 

marginalizowanych przy wykorzystaniu 

zasobów lokalnych dostępnych w Jaworzu. 

Zintegrowane wsparcie jest szczególnie 

istotne na obszarach zdegradowanych 

fizycznie i gospodarczo. Jednocześnie mając 

na uwadze strukturę demograficzno-

społeczną gminy Jaworze niezbędnym jest 

ukierunkowanie działań na wsparcie osób  

i grup szczególnie zagrożonych 

dezintegracją oraz ubóstwem, m.in. rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze, wielodzietnych i niepełnych 

oraz tych które borykają się  

z niepełnosprawnością i starością, czyli do 

grup i osób szczególnie zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

Nadużywanie alkoholu, tzw. „picie szkodliwe” 

i uzależnienie od alkoholu jest szczególnie 

naglącym problemem w Polsce. 

Destabilizuje funkcjonowanie rodziny, rodzi 

poważne problemy i jest przyczyną cierpień  

dorosłych i dzieci.  Z jego skutkami boryka się 

z nim także gmina Jaworze. Z powodu 

zdiagnozowanego problemu alkoholowego 

pomocy finansowej i pracy socjalnej 

udzielono: w  2010r. - 3 rodzinom, 2011r. - 3, 

2012r. -  6, w 2013 r. -14. GOPS w Jaworzu  

z powodu nadużywania alkoholu przez 

osoby bliskie w roku 2010 pomocą objął  38 

rodzin (w których wychowywano 31 dzieci), 

a w roku 2011 pomocą objęto 36 rodzin ( 39 

dzieci). W gminie pojawia się także problem 

uzależnienia od narkotyków. Z danych 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Jaworzu wynika, iż ani w 2010 r. ani  

w 2011 r. nie udzielono pomocy w formie 

finansowej ani też pracy socjalnej rodzinom z 

powodu narkomanii, czy też narkotyzowania 

się któregoś z członków rodziny, natomiast 

od 2012 r. prowadzona jest procedura 

Niebieskiej Karty w stosunku 1 rodziny, gdzie 

osoba stosująca przemoc jest uzależniona 

od środków odurzających.  
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Zjawisko przemocy w rodzinie jest zjawiskiem 

obecnym we wszystkich społeczeństwach. 

Jest to problem powszechny, który dotyczyć 

może ludzi bez względu na ich wiek,  płeć, 

status społeczny, materialny czy też poziom 

wykształcenia. W ostatnim okresie coraz 

częściej ujawniane są przypadki przemocy  

w rodzinie. Dzieje się tak dzięki działaniom 

informacyjnym, które spowodowały zmiany 

świadomości społecznej. Z powodu 

przemocy w Gminie Jaworze w 2011 roku 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

przyznał pomoc 5 rodzinom, w 2012 – 5, a w 

2013 - 9 rodzinom, które stanowiły 4% 

wszystkich rodzin objętych pomocą 

społeczną.   Przemocy w większości 

przypadków towarzyszyła nietrzeźwość 

sprawcy. 

Problemy społeczne dotyczą również Gminy 

Kozy.  

Ponadto, ze względu na zdiagnozowane 

problemy społeczne w Czechowicach 

Dziedzicach, wsparciem należy objąć 

projekty, które mają na celu wzrost spójności 

społecznej i zmniejszenie dysproporcji  

w poziomie życia mieszkańców gminy 

Czechowice-Dziedzice.  
 
W ramach RIT wspierane będą działania 

polegające świadczeniu usług zdrowotnych, 

polegających na skróceniu czasu 

hospitalizacji, możliwość kontynuowania 

terapii we własnym środowisku oraz 

czynnemu uczestnictwie rodzin w terapii 

pacjenta. 
Powiat żywiecki Nasilenie niekorzystnych zjawisk społecznych 

zaobserwowano na terenie gmin: Jeleśnia, 

Lipowa, Węgierska Górka, Łękawica  

i Łodygowice i Milówka, dlatego działania w 

zakresie rewitalizacji powinny być 

ukierunkowane na te gminy.  

Na terenie powiatu żywieckiego oraz gmin: 

Łękawica, Lipowa, Węgierska Górka oraz 

Jeleśnia występuje zjawisko uzależnienia od 

alkoholu.  Do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Łękawicy na 

przestrzeni lat wpływało kilkadziesiąt 

wniosków o objęcie postępowaniem osoby 

nadużywającej alkohol. Ponadto w gminie 

powołany jest zespól interdyscyplinarny  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

który prowadzi działania w celu 

rozwiazywania problemów związanych  
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z występowaniem przemocy w rodzinie w 

indywidualnych przypadkach. Na terenie 

gminy założonych jest kilkadziesiąt 

„Niebieskich Kart”.  

W gminie Łękawica obserwuje się  bardzo 

dużą liczbę osób biernych zawodowo, 

znajdujących się w wieku produkcyjnym. 

Ponadto na terenie gminy występują  także 

inne negatywne zjawiska, takie jak: 

niewielkie dodatnie saldo migracji, poziom 

wykształcenia mieszkańców gminy 

nieodpowiadający oczekiwaniom 

współczesnego rynku pracy, brak dużych, 

nowoczesnych i innowacyjnych zakładów 

pracy, których obecność i działalność  

w Gminie mogłaby stać się bodźcem do 

rozwoju dla małych przedsiębiorstw, 

prowadzonych przez jej mieszkańców, niska 

innowacyjność oraz konkurencyjność 

przedsiębiorstw działających w gminie, 

specjalizacja w tradycyjnych gałęziach  

i sektorach gospodarki, niedostatecznie 

rozwinięta infrastruktura obsługi ruchu 

turystycznego na terenie gminy – brak hoteli, 

pensjonatów, zajazdów regionalnych   

i innych elementów infrastruktury, dającej 

możliwość skutecznego konkurowania  

w regionie o przyciąganie oraz obsługę 

ruchu turystycznego. 

Do problemów społecznych gminy 

Łodygowice zaliczyć należy: 

- starzenie się społeczeństwa, 

- emigracja młodych i wykształconych 

mieszkańców z Gminy do ośrodków 

miejskich (wg danych GUS dla powiatu 

żywieckiego migracja ludności na 

31.12.2011 r. wyniosła 1400 osób, w tym 

odpływ 1254, napływ 693), 

- wzrost zagrożenia patologiami 

społecznymi (groźba wykluczenia 

społecznego części społeczeństwa)  

i bezrobociem (wg danych 

podawanych przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Żywcu na dzień 31.07.2013 r. 

stopa bezrobocia w powiecie 

żywieckim wyniosła 15,5% (średnia dla 

Polski 13,1%, dla województwa śląskiego 

11,1%), 

- rosnąca liczba rodzin korzystających  

z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- wysoki udział osób utrzymujących się  

z niezarobkowych źródeł utrzymania, 

- przejaw patologii społecznych: 

alkoholizm, przemoc w rodzinie, 
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- ograniczona możliwość aktywnego  

i kulturalnego spędzania czasu wolnego 

przez młodzież i osoby dorosłe, 

- brak tendencji do samoorganizowania 

się – przyjmowanie postawy bierności 

życiowej, 

- niskie poczucie dobra wspólnego, 

- niewystarczający poziom 

komputeryzacji i ograniczony dostęp do 

Internetu, 

- bariery architektoniczne dla 

niepełnosprawnych. 

 

Z kolei w gminie Węgierska Górka do  zjawisk 

- zwiększających zagrożenie występowania 

obszarów zdegradowanych- zaliczyć należy: 

problemy gospodarki natury strukturalnej, 

wynikające z pozostałości dominującej roli 

branż sektora tradycyjnego przemysłu oraz 

drobnej produkcji rolnej. Ponadto dane 

tereny wybrane zostały ze względu na 

konieczność: porządkowania „starej tkanki” 

urbanistycznej poprzez odpowiednie 

zagospodarowanie pustych przestrzeni  

w harmonii z otoczeniem, renowacji 

zabudowy budynków w tym obiektów 

infrastruktury społecznej, a także budynków 

o wartości architektonicznej i znaczeniu 

historycznym oraz adaptacji ich na cele 

gospodarcze, społeczne i kulturalne.  

Teren wymaga poprawy funkcjonalności 

struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego 

i estetyki przestrzeni publicznych, tworzenia 

warunków lokalowych i infrastrukturalnych 

dla rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości, działalności kulturalnej, 

edukacyjnej i sportowej, a także przebudowy 

i/lub remontów publicznej infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji turystycznych, 

rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 

połączonych z działalnością gospodarczą 

oraz tworzenia stref bezpieczeństwa  

i zapobiegania przestępczości 

w zagrożonych patologiami społecznymi 

obszarach gminy (teren historycznej 

zabudowy Gminy objęty ochroną 

konserwatorską). Co więcej zagrożenie 

występowania obszarów zdegradowanych 

zwiększają także min.: wahania 

koniunkturalne w sektorze drzewnym, których 

skutkiem jest zagrożenie miejsc pracy  

w zakładach przemysłu drzewnego;  

niewystarczający udział sektorów gospodarki 

opartej na turystyce, rekreacji i kulturze  

w lokalnym rynku pracy; zbyt niski udział 



  

221 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

usług w rynku pracy i w dochodach ze 

sprzedaży towarów i usług; istnienie  

w zasobach Gminy nieatrakcyjnych lokali 

użytkowych o charakterze poprodukcyjnym, 

położonych w atrakcyjnych częściach 

Gminy,  w tym w centrum. W 2013 roku GOPS 

w Węgierskiej Górce udzielał wsparcia 

osobom i rodzinom z następujących 

przyczyn: ubóstwo – 1.595 osób w 398 

rodzinach, bezrobocie – 1.393 osoby w 339 

rodzinach, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – 1.037 osób  

w 245 rodzinach (w tym 118 osób w 34 

rodzinach niepełnych i 644 osoby w 101 

rodzinach wielodzietnych), 

niepełnosprawność – 393 osoby w 125 

rodzinach, długotrwała lub ciężka choroba – 

365 osób w 117 rodzinach, potrzeba ochrony 

macierzyństwa – 70 osób w 12 rodzinach, 

alkoholizm – 28 osób w 9 rodzinach, 

zdarzenia losowe – 8 osób w 3 rodzinach, 

przemoc w rodzinie – 7 osób w 2 rodzinach, 

trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego – 2 osoby w 1 

rodzinie, bezdomność – 1 osoba. W roku 2013 

sporządzono 36 „niebieskich kart”, a do 

komisji rozwiązywania uzależnień wpłynęło 

46 wniosków. W tym przeprowadzono 46 

rozmów profilaktycznych. 

 

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie 

należą do najpoważniejszych problemów 

społecznych występujących w gminie 

Lipowa. Zjawiska te powodują szkody we 

wszystkich sferach życia człowieka. Problem 

uzależnienia od alkoholu w Gminie Lipowa 

dotyka szczególnie osoby w wieku 35 – 60 lat, 

choć pojawiają się przypadki ryzykownego 

picia wśród ludzi młodych. Najczęściej 

alkoholizm dotyka osoby, w których jeden z 

rodziców był osobą uzależnioną, jak również 

osoby pozbawione pracy, niepotrafiące 

poradzić sobie z problemami życia 

codziennego, najczęściej pozbawione celu 

w życiu. Zjawisko narkomanii                                    

w Gminie Lipowa występuje w środowisku 

zamkniętym, najczęściej wśród ludzi 

młodych, którzy poszukują nowych doznań i 

wrażeń, bądź też podatne na wpływ 

otoczenia w obawie przed odrzuceniem 

sięgają po środki odurzające. Jeżeli chodzi  

o przemoc w rodzinie to jest to zjawisko, które 

występuje najczęściej w środowisku, gdzie 

mamy do czynienia z uzależnieniem, choć 
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coraz częściej pojawiają się w rodzinach 

dobrze sytuowanych, o dobrej opinii, wśród 

młodych małżeństw. 

Problem uzależnienia od alkoholu występuje 

także w gminie Jeleśnia. W powyższym  

okresie wysłano 135  zaproszeń na spotkanie 

do osób w stosunku do których zaistniało 

podejrzenie o nadużywanie alkoholu  

i wywieranie przemocy. Konsekwencją 

wysłanych zaproszeń było przeprowadzenie 

około 117 rozmów w tym: 73  rozmowy  

z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz  44  

rozmowy z osobami współuzależnionymi. 

Na terenie gminy, w związku z brakiem miejsc 

pracy, przybywa klientów ośrodka pomocy 

społecznej:  rok 2011 – 633 osób (346 rodzin – 

osób w rodzinach 1111), rok 2012 – 661 osób 

(357 rodzin – osób w rodzinach 1134), rok 

2013 – 853 osoby (398 rodzin – osób  

w rodzinach 1240). Najczęściej spotykane 

dysfunkcje uprawniające do ubiegania się o 

pomoc to: ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność. Ponadto zauważa się: 

wzrost bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia 

długotrwałego, znaczne ograniczenie ofert 

pracy sezonowej. Na  przełomie lat 2012 – 

2013 zauważalny wzrost przestępczości 

zorganizowanej (napady na kantory, sklepy). 

Działaniem profilaktycznym objęto dzieci  

i młodzież narażonych na coraz większy 

dostęp do alkoholu i innych używek oraz 

dzieci,  u których w rodzinach występują 

tego typu patologie. 

Powiat cieszyński Ze względu na nasilenie niekorzystnych 

zjawisk społecznych szczególnych 

wsparciem w ramach Osi Priorytetowej IX 

Włączenie społeczne powinny zostać objęte 

gminy Cieszyn i Zebrzydowice oraz Skoczów.  

Ponadto na terenie subregionu 

południowego zauważono potrzebę 

wsparcia projektów ukierunkowanych na 

integrację społeczności lokalnej.   

W gminie Istebna występuje problem 

uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz 

problem przemocy w rodzinie. 

W gminie Goleszów występuje przede 

wszystkim problem uzależnienia od alkoholu 

(ok. 3,3% populacji). 

W gminie Chybie jednym z najbardziej 

palących problemów społecznych jest 

ubóstwo związane z bezrobociem (w 2012 

roku z pomocy społecznej na terenie gminy 

Chybie korzystało 522 osoby). 

W gminie Zebrzydowice występuje problem 
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przemocy w rodzinie (w 2012 r. 267 

interwencji domowych). Większość zdarzeń 

przemocowych ma miejsce po spożyciu  

alkoholu. Na drugim miejscu przyczyn wg 

respondentów znajduje się zła sytuacja 

materialna. Ze statystyk prowadzonych rzez 

GOPS w Zebrzydowicach wynika, iż osobami 

najczęściej doznającymi przemocy są 

dorosłe kobiety w następnej kolejności 

małoletni. Z problemem nadużywania 

alkoholu pracownicy socjalni spotykają się 

od wielu lat, niepokojącym jest jednak fakt 

wzrastania liczby osób uzależnionych od 

alkoholu i obniżania wieku pierwszego z nim 

kontaktu. W wielu środowiskach daje się 

zauważyć zjawisko „dziedziczenia” 

alkoholizmu. Problem nadużywania alkoholu 

przez podopiecznych pomocy społecznej 

jest bardzo skomplikowany, ponieważ obok 

alkoholizmu występują zaburzenia 

komunikacji między członkami rodziny, 

bieda, problemy wychowawcze i zdrowotne. 

Źródło: opracowanie własne. 
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33..66  CCeellee  rroozzwwoojjoowwee  ii  PPrriioorryytteettyy  SSttrraatteeggiiii  RRIITT  

Na wyznaczenie celu strategicznego oraz celów rozwojowych przeznaczonych  

do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych złożyła się diagnoza 

społeczno-gospodarcza subregionu południowego.  

W oparciu o zdiagnozowane potencjały, problemy i ograniczenia obszaru 

funkcjonalnego określono priorytety rozwojowe subregionu. Zidentyfikowane 

priorytety, dotyczą takich obszarów jak: nowoczesna gospodarka, rozwój 

kompetencji, wykształcenia, rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego 

rozwoju, współpraca. Obszary strategiczne subregionu południowego mają 

bezpośrednie przełożenie wyznaczenie celów Strategii RIT SPd.  

Realizacja Strategii RIT, wymaga podjęcia działań na wielu płaszczyznach,  

w związku z czym współpraca w ramach Subregionu Południowego powinna 

odbywać się zarówno na poziomie lokalnych samorządów, jak i partnerów 

społeczno-gospodarczych. Dzięki nowemu instrumentowi Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych (RIT), za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, 

przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego 

rozwoju obszarów funkcjonalnych,  subregion południowy będzie miał większy wpływ 

na kształt i sposób realizacji działań wspieranych w ramach polityki spójności.   

 

Współpraca ta powinna być podporządkowana następującemu celowi 

strategicznemu RIT SPd:   

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OPARCIU O REGIONALNY 

POTENCJAŁ OBSZARU FUNKCJONALNEGO SUBREGIONU 

POŁUDNIOWEGO, ZAPEWNIAJĄCY SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ, 

GOSPODARCZĄ, INFRASTRUKTURALNĄ ORAZ ŚRODOWISKOWĄ 

 

Tak skonstruowany cel wymaga podjęcia działań w następujących obszarach: 

Spójność społeczna: zostanie zapewniona poprzez zwiększenie dostępności  

do edukacji, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, nowoczesnej gospodarki, 

edukacji przedszkolnej, zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności, rozwój 
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inicjatyw partnerskich, czy rozwój usług społecznych na poziomie lokalnym poprzez 

tworzenie centrów usług społecznościowych. 

Spójność gospodarcza: zostanie zapewniona poprzez stworzenie warunków  

do rozwoju działalności gospodarczej, dzięki wsparciu tworzenia nowych firm  

oraz wsparcie ich rozwoju, poprawę jakości wykorzystania wyników prac sektora 

B+R+I. 

Spójność infrastrukturalna i środowiskowa: zostanie zapewniona poprzez rozwój 

infrastruktury ochrony środowiska związanej z przywróceniem bioróżnorodności 

biologicznej oraz poprawę jakości wód poprzez realizację inwestycji w sektorze 

wodno-ściekowym, wsparcie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach 

energii czy też rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego. 

 

Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez 

zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego 

subregionu południowego 

Niniejszy cel  wynika z priorytetu III subregionu południowego: Rozwój infrastruktury  

i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 

Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. 

Cel I RIT będzie realizowany poprzez inwestycje wpisujące się w następujące 

priorytety inwestycyjne: 

 4a) Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych; 

 4 c) Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; 

 4 e) promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,  

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
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multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; 

 6 b) Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz 

zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, 

określonych przez państwa członkowskie. 

 

Cel RIT II. Zwiększenie potencjału edukacji przedszkolnej  

oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji mieszkańców 

subregionu południowego do potrzeb rynku pracy poprzez 

poprawę jakości, atrakcyjności i elastyczności edukacji 

zawodowej 

Niniejszy cel  wynika z priorytetu II subregionu południowego: Rozwój kompetencji, 

wykształcenia i postaw obywatelskich oraz jest spójny z jego celem operacyjnym II.1 

Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia 

mieszkańców, celem operacyjnym II.2 Wzrost potencjału edukacyjnego, priorytetu III 

Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego 

celem operacyjnym III.6 Rozwój infrastruktury edukacji i kultury. 

Cel II RIT będzie realizowany poprzez projekty wpisujące się w następujące priorytety 

inwestycyjne: 

 10 a) inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; 

 10 i)  ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej  

oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych  

i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 

kształcenia i szkolenia; 
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 10 iv) lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 

pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia 

oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, 

w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 

programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy  

z pracodawcami. 

 

Cel RIT III. Zapewnienie spójności społecznej poprzez rewitalizację 

fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów zmarginalizowanych 

obszaru funkcjonalnego subregionu południowego 

Niniejszy cel  wynika z priorytetu II subregionu południowego: Rozwój kompetencji, 

wykształcenia i postaw obywatelskich oraz jest spójny z jego celem operacyjnym II.1 

Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia 

mieszkańców, celem operacyjnym II.3  Wzrost adaptacyjności kapitału ludzkiego  

ze szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju innowacyjnego  

i technologicznego regionu, celem operacyjnym II. 4 Rozwój postaw obywatelskich, 

priorytetu III Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny 

z jego celem operacyjnym III.5 Rewitalizacja obszarów miejskich, terenów 

zdegradowanych, poprzemysłowych i pokolejowych. 

Cel III RIT będzie realizowany poprzez projekty wpisujące się w następujące priorytety 

inwestycyjne: 

 9a)  inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się 

do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności  

w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy 

dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia  

z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych; 

 9 b) wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich; 
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 9 i) aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; 

 9 iv) ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług,  

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym; 

 8 i) dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy  

i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od 

rynku pracy, także poprzez lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników; 

  8 iii) praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, 

w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 

 10iii wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze 

formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 

poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej  

oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo 

zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji. 

 

Cel RIT IV. Sprawne i efektywne wdrażanie Strategii Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 

Niniejszy cel  wynika z priorytetu IV Współpraca i wizerunek zewnętrzny oraz jest 

spójny z jego celem operacyjnym IV.1 Realizacja wspólnych przedsięwzięć.  

Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego stanowią 

podstawę programową do wydatkowania środków Unii Europejskiej  

w perspektywie finansowej 2014-2020. Z tego powodu wybór priorytetów uwzględnia 

wymagania określone w odpowiednich regulacjach Unii Europejskiej, Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020. Mając na uwadze  

te uwarunkowania, cel strategiczny RIT  wdrażany będzie przez 4 priorytety 

tematyczne oraz priorytet Pomoc Techniczna. 
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Cele rozwojowe RIT SPd w ramach powiązanych z nimi priorytetów zostaną 

osiągnięte za pomocą działań i związanych z nimi celów szczegółowych mierzonych 

wskaźnikami rezultatu strategicznego. 

Strategia zogniskowana jest na realizacji trzech celów strategicznych, dla których 

określono priorytety strategiczne grupujące działania i związane z nimi cele 

szczegółowe, co przedstawia poniższa tabela. 

Zobrazowanie realizacji celów szczegółowych RIT SPd jest możliwe dzięki 

przypisanym im wskaźnikom rezultatu strategicznego.  
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Tabela 35.  Matryca celów, priorytetów, działań i celów szczegółowych. 

c
e

l 

st
ra

te
g

ic
z

n
y

 Zrównoważony rozwój w oparciu o regionalny potencjał obszaru funkcjonalnego subregionu południowego,  

zapewniający spójność społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną oraz środowiskową 

c
e

le
  

ro
zw

o
jo

w
e

 I.  

Poprawa infrastruktury ochrony 

środowiska poprzez zabezpieczenie i 

wykorzystanie zasobów obszaru 

funkcjonalnego subregionu 

południowego 

II.  

Zwiększenie 

potencjału edukacji 

przedszkolnej oraz 

dostosowanie 

umiejętności i 

kompetencji 

mieszkańców 

subregionu 

południowego do 

potrzeb rynku pracy 

poprzez poprawę 

jakości, atrakcyjności 

i elastyczności 

edukacji zawodowej 

III.  

Zapewnienie spójności społecznej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczna terytoriów 

zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu południowego 

p
ri

o
ry

te
ty

 I.  

Efektywność 

energetyczna, OZE i 

gospodarka 

niskoemisyjna 

II.  

Ochrona 

środowiska 

i efektywne 

wykorzysta

nie 

zasobów 

IV.  

Edukacja, 

umiejętności i 

kompetencje 

III.  

Rewitalizacja i włączenie społeczne 

d
zi

a
ła

n
ia

  

1
.1

. 

E
fe

k
ty

w
n

o
ść

 

e
n

e
rg

e
ty

c
zn

a
 i 

O
Z
E
 

1.2. 

Niskoemisyjny 

transport 

miejski 

2.1. 

Gospodark

a wodno-

ściekowa 

4.1. 

Infrastrukt

ura i 

edukacja 

przedszko

lna 

4.2. 

Infrastrukt

ura i 

jakość 

kształceni

a 

zawodow

ego 

3.1. 

Rozwój 

infrastruktur

y 

społecznej 

3.2. 

Rewitalizacj

a obszarów 

zdegradowa

nych 

3.3. 

Wzmacnianie 

potencjału 

społeczności 

lokalnej 

3.4. 

Rozwój usług 

społecznych 

3.5. 

Poprawa 

zdolności do 

zatrudnienia 

u osób 

pozostający

ch bez 

pracy 

3.6. 

Promocja 

samozatrudnien

ia 

3.7. 

Kształceni

e 

ustawiczn

e 
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c
e

le
  

sz
c

ze
g

ó
ło

w
e

 

1.1.1. 

Zwiększo

na 

produkcj

a energii  

ze źródeł 

odnawial

nych 

 

1.1.2 

Zwiększo

na 

efektywn

ość 

energety

czna w 

sektorze 

publiczny

m i 

mieszkani

owym 

1.2.1  

Zwiększona 

atrakcyjność 

transportu 

publicznego  

dla 

mieszkańców 

2.1.1 

Zwiększony 

odsetek 

ludności 

korzystając

ej z 

systemu 

oczyszczan

ia ścieków 

4.1.1  

zwiększon

a liczba 

miejsc w 

placówka

ch 

wychowa

nia 

przedszko

lnego 

4.1.2. 

Wzrost 

dostępu 

do 

wysokiej 

jakości 

edukacji 

przedszko

lnej w 

subregion

ie 

południo

wym 

wojewód

ztwa 

śląskiego 

 

4.2.1  

Zwiększon

e 

kompete

ncje 

uczniów 

szkół 

kształcąc

ych w 

zawodac

h 

 

4.2.2. 

Wzrost 

zatrudnie

nia wśród 

absolwen

tów szkół i 

placówek 

kształceni

a 

zawodow

ego 

3.1.1  

Lepszy 

dostęp do 

usług 

społecznyc

h dla osób 

wykluczony

ch lub 

zagrożonyc

h 

wykluczenie

m oraz do 

usług 

zdrowotnyc

h 

3.2.1 

Zwiększona 

aktywizacja 

społeczno-

gospodarcz

a ludności 

zamieszkują

cej 

rewitalizowa

ne tereny. 

3.3.1 

Wzmocnienie 

aktywności 

społecznej i 

zawodowej 

społeczności 

lokalnych 

zamieszkującyc

h obszary 

zdegradowane 

i peryferyjne 

3.4.1  

Wzrost 

dostępności  

i jakości 

usług 

społecznych 

zapobiegają

cych 

ubóstwu  

i wykluczeniu 

społecznemu 

3.5.1  

Wzrost 

aktywności 

zawodowej 

osób 

pozostający

ch bez 

zatrudnienia 

3.6.1 Rozwój 

przedsiębiorczo

ści i 

samozatrudnien

ia 

3.7.1 

Wzrost 

kwalifikac

ji i 

kompete

ncji 

dorosłych 

mieszkań

ców 

subregion

u 

południo

wego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  

i gospodarka niskoemisyjna  

Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w subregionie południowym jest na 

chwilę obecną niewielkie, ale w obliczu wytycznych Unii Europejskiej w kwestii emisji 

CO2 produkcja OZE będzie musiała się zwiększyć6. Bazując na zdiagnozowanych 

problemach, oraz w trosce o środowisko naturalne i warunki zamieszkania należy 

podjąć szereg zintegrowanych działań o charakterze przeciwdziałaniu niskiej emisji 

oraz poprawie efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów 

mieszkaniowych. Pomimo, iż obszar subregionu południowego charakteryzuje się 

relatywnie dobrym stanem środowiska przyrodniczego i niewysokim poziomem 

zanieczyszczeń, to jednak okresowo można zaobserwować jego wzrost, związany  

z sezonem grzewczym i tradycyjnymi metodami ogrzewania mieszkań i domów. 

Podobnie jest również z dość niskim wskaźnikiem efektywności energetycznej 

budynków.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza, jest problemem nie tylko w skali 

globalnej ale również w skali regionalnej. Ze względu na naturalne walory subregionu 

południowego, jego ukształtowanie terenu oraz dostęp do gór, jest regionem  

o wysokim potencjale turystycznym, a co za tym idzie dużym przepływie turystów. 

Biorąc pod uwagę warunki dla rozwoju instalacji solarnych i fotowoltaicznych na 

terenie subregionu południowego należy uznać za dobre i lepsze niż przeciętne dla 

województwa śląskiego, dlatego uzasadnione są inwestycje z zakresu budowy  

i przebudowy infrastruktury wykorzystującej energię słoneczną (kolektory słoneczne 

do produkcji ciepłej wody oraz moduły fotowoltaiczne do produkcji energii 

elektrycznej). Tego typu inwestycje, mają szczególnie duże znaczenie, na terenach  

o walorach środowiskowych, uzdrowiskowych czy też miejscowościach atrakcyjnie 

turystycznie (Bielsko-Biała, Ustroń, Jaworze, czy gminy powiatu żywieckiego). 

                                                 

 

6 Mówi o tym m. in. : Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej – Energie odnawialne  

w XXI wieku: budowa bardziej zrównoważonej przyszłości z 2007 r. Dyrektywa 2009/28/WE  

z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych; 

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU 

EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW - Plan działania prowadzący  

do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. z dnia 8.3.2011 r.   

 



  

233 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

Konieczne jest podjęcie inwestycji dotyczących termomodernizacji i ogrzewania 

budynków w sposób oszczędny, efektywny oraz w uzasadnionych ekonomicznie 

przypadkach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Problem efektywności 

energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych widoczny jest  

na całym obszarze subregionu południowego, dlatego interwencje w tym zakresie 

zostaną skierowane zarówno do Aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego, 

jak również do lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich 

subregionu południowego poza aglomeracją bielską. Do ogrzewania mieszkań oraz 

budynków użyteczności publicznej najczęściej wykorzystywane są nieefektywne 

systemy grzewcze, a nadmierne zużycie energii potęgowane jest przez 

niewystarczającą izolację termiczną budynków. W skali ponadlokalnej na jakość 

powietrza również negatywnie wpływa energochłonne i przestarzałe oświetlenie ulic 

generujące jednocześnie wysokie koszty eksploatacji, dlatego koniecznym jest 

podjęcie interwencji przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wymiany 

oświetlenia nieefektywnego energetycznie, na oświetlenie charakteryzujące się 

zwiększoną sprawnością energetyczną, a także projekty wdrażające system 

sterowania oświetleniem w celu poprawy jego efektywności energetycznej.  

Ze względu na wysoki procent istniejącej i przestarzałej infrastruktury, ze wsparcia 

wyłączono zabudowę nowych instalacji oświetlenia ulicznego. 

Minimalne i maksymalne wartości wsparcia będą zgodne z RPO WSL  

2014-2020 oraz dokumentami uszczegóławiającymi dla odpowiednich działań  

i poddziałań objętych RIT, zgodnych z interwencją w ramach Priorytetu I. Typy 

beneficjentów są zgodne z RPO WSL 2014-2020. 

Niniejsza oś priorytetowa będzie realizowana w ramach następujących obszarów 

interwencji: 

 Aglomeracja bielska i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne. 

 Lokalne ośrodki rozwoju oraz obszary miejskie  subregionu południowego 

poza aglomeracją bielską. 

 Obszary wiejskie. 
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Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów 

szczegółowych, mierzonych powiązanymi z nimi wskaźnikami rezultatu: 

Cel Szczegółowy 1.1.1. Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych 

Tabela 36. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla CS 1.1.1 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Udział produkcji 

energii elektrycznej 

ze źródeł 

odnawialnych w 

produkcji energii 

elektrycznej ogółem 

% 

Regiony 

słabiej 

rozwinięte 

7,1 2012 17,32 GUS roczna 

Źródło: Opracowano na podstawie wartości dla Województwa Śląskiego ze względu na 

agregację danych GUS na poziomie NTS2. 

 

Cel Szczegółowy 1.1.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

Tabela 37. Wskaźniki rezultatu strategicznego dla CS 1.1.2. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazo

wy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Sprzedaż energii 

cieplnej na cele 

komunalno-bytowe 

obejmująca 

mieszkalnictwo i 

budynki publiczne 

GJ 

Regiony 

słabiej 

rozwinięte 

2 321 841 2013 1 695 413 GUS roczna 

Źródło: GUS. 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Średnioroczne 

stężenie pyłu 

zawieszonego 

(PM10) 

[μg/m3] 

Regiony 

słabiej 

rozwinięte 

46,18 2013 40 WIOŚ roczna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stanu jakości powietrza w województwie śląskim 

(średnia z 12 punktów).  
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Realizacja działania jest powiązana z dwoma poddziałaniami w ramach RPO WSL 

na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z celami 

szczegółowymi: 

- w zakresie CS 1.1.1. Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych  

z poddziałaniem 4.1.2. Odnawialne źródła energii – Rit SZOOP RPO WSL na lata  

2014-2020: 

realizowany będzie typ projektów: budowa i przebudowa infrastruktury służącej  

do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. 

- w zakresie CS 1.1.2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym  

i mieszkaniowym z poddziałaniem 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej  i mieszkaniowej – RIT: 

realizowane będą następujące typy projektów:  

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych 

źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła. 

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. 

 

Beneficjenci, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie działania 1.1. RIT, 

to: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. 

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);  

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy  

o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność 

prawną. 

5. Szkoły wyższe.  

6. Organizacje pozarządowe.  
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7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.  

8. Towarzystwa budownictwa społecznego. 

 

 

Działanie 1.2 Niskoemisyjny transport miejski                                                                                                                                                                  

W celu redukcji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzone będą inwestycje  

w niskoemisyjne środki transportu publicznego, wdrażanie Inteligentnych Systemów 

Transportowych (w tym systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej), budowa  

i przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, tj. budowa 

parkingów Park&Ride, Bike&Ride, dróg rowerowych, miejskich wypożyczalni rowerów 

wraz z zakupem rowerów,  budowa/przebudowa centrów przesiadkowych, bus 

pasów, infrastruktury przystankowej itd.).  

Szczególnym natężeniem ruchu charakteryzuje się Aglomeracja Bielska, dlatego 

należy zmierzać w kierunku ograniczenia liczby osób wykorzystujących samochody 

osobowe w celu dojazdu do szkoły czy pracy. Działania w tym zakresie mają na celu 

wsparcie transportu niskoemisyjnego na obszarze funkcjonalnie powiązanym  

z miastem Bielsko-Biała, który jest ośrodkiem zdecydowanie największym. Nie mniej 

jednak subregion południowy charakteryzuje się istnieniem trzech głównych 

ośrodków w zakresie dojazdów do pracy, do których należą: Bielsko-Biała, Żywiec  

i Cieszyn. Ze względu na silne powiązania pomiędzy głównymi ośrodkami tego 

subregionu oraz powiązania z innymi subregionami, przedsięwzięcia w tym zakresie 

będą realizowane głównie wokół ww. geograficznych obszarów interwencji. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 

szczegółowego, mierzonego powiązanym z nim wskaźnikiem rezultatu: 
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Cel Szczegółowy 1.2.1. Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla 

mieszkańców 

Tabela 38. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla CS 1.2.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Przewozy pasażerów 

środkami 

komunikacji 

miejskiej 

mln osób 

Regiony 

słabiej 

rozwinięte 

24,2 2014 25,1 

dane 

operatorów 

komunikacji 

publicznej 

roczna 

Źródło: dane operatorów miejskiej komunikacji publicznej. 

Działanie, w zakresie celu szczegółowego CS 1.2.1. Zwiększona atrakcyjność 

transportu publicznego dla mieszkańców jest powiązane z poddziałaniem 4.5.2. 

Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT w ramach SZOOP 

RPO WSL na lata 2014-2020. 

Realizowane będą następujące typy projektów: 

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego 

(np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride  

i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz 

z zakupem rowerów). 

2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS). 

3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego. 

4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia. 

 

Elementy infrastruktury drogowej mogą być realizowane jeśli są przeznaczone 

wyłącznie dla transportu publicznego lub nadające priorytet transportowi 

publicznemu (np. buspasy). Inwestycje w inne elementy drogowe (np. jezdnia, 

nawierzchnia, obiekty inżynierskie itp.) mogą być finansowane wyłącznie w zakresie 

niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących 

infrastruktury transportu publicznego i uzasadnionych z punktu widzenia 

technologicznego.  Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury 

drogowej nie będą współfinansowane w ramach niniejszego działania. 
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Inteligentne systemy transportowe powinny zapewniać lepszą dostępność transportu 

publicznego w zakresach takich jak planowanie podróży, informacja przejazdowa, 

zarządzanie ruchem itp. W zakresie ITS wsparcie uzyskają te inwestycje, które będą 

zapewniały interoperacyjność stosowanych aplikacji zarządzania oraz będą 

wskazywały na systemowe usprawnienie komunikacji. 

Projekty realizowane w ramach tego działania przyczynią się do szerszego 

wykorzystania bardziej efektywnego transportu publicznego, zmniejszenia 

wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej 

emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. W efekcie projekty powinny być zintegrowane oraz kompleksowe. 

Przedsięwzięcia związane z niskoemisyjnym transportem miejskim muszą wynikać  

z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienie do kwestii 

przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe  

w miastach. Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany dotyczące gospodarki 

niskoemisyjnej, plany mobilności miejskiej, plany rozwoju zrównoważonego transportu 

publicznego, studia transportowe, itp. Dokumenty te powinny określać lokalne 

uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze  

i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb, zawierać odniesienia do takich kwestii 

jak np.: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, wykorzystanie 

inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo 

ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy 

promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa  

i pojazdy). Przedmiotowe dokumenty powinny zawierać szczegółowe analizy  

i diagnozy, z których wynika uzasadnieni/potrzeba planowanego do realizacji 

przedsięwzięcia. 

Beneficjenci, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie niskoemisyjnego 

transportu: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym 

zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie transportu publicznego. 
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2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich 

związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane 

zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu 

terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania 

publiczne z zakresu transportu publicznego. 

 

Beneficjenci, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie poprawy 

efektywności oświetlenia w gminach: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. 

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej). 

4. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa 

społecznego. 

 

Wybór powyższych działań jest podyktowany dążeniem do realizacji celów 

rozwojowych regionu, oraz wynika ze zdiagnozowanych potrzeb  

i prognozowanych kierunków rozwoju. 

W celu osiągnięcia większej efektywności podejmowanej interwencji planuje się 

szerokie zastosowanie instrumentu RIT, który pozwoli na realizację powiązanych  

ze sobą projektów, uwzględniając tym samym zasadę zintegrowanego podejścia. 

Ponadto wybór tego instrumentu wdrażania funduszy europejskich w przypadku 

przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii  

i gospodarki niskoemisyjnej, pozwoli na realizację projektów wyróżniających się 

swoim strategicznym i kompleksowym podejściem.  
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Tabela 39. Matryca logiczna strategii inwestycyjnej Strategii RIT  

oraz korespondujących osi priorytetowych, kierunków działań RIT  

w ramach RPO WSL 2014-2020. 

 Cel RIT I 

Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru 

funkcjonalnego subregionu południowego 

Priorytet RIT I 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie RIT 

Oś priorytetowa  

RPO WSL oraz 

Działanie/Poddziałanie  

SZOOP RPO WSL 

Cel tematyczny 

UE 
Priorytet inwestycyjny UE  

1.1 Efektywność 

energetyczna  

i odnawialne źródła 

energii. 

 

IV. Efektywność 

energetyczna, 

odnawialne źródła 

energii  

i gospodarka 

niskoemisyjna 

 

4.1.2 Odnawialne 

źródła energii – RIT 

 

4.3.2  Efektywność 

energetyczna  

i odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej - RIT 

 

4.Wspieranie 

przejścia na 

gospodarkę 

niskoemisyjną 

we wszystkich 

sektorach 

4a) Wspieranie wytwarzania  

i dystrybucji energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych. 

 

4 c) Wspieranie efektywności 

energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym. 

 

1.2 Niskoemisyjny 

transport miejski. 

 

IV.Efektywność 

energetyczna, 

odnawialne źródła 

energii  

i gospodarka 

niskoemisyjna 

 

 

4.5Niskoemisyjny 

transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie  

- RIT 

4.Wspieranie 

przejścia na 

gospodarkę 

niskoemisyjną 

we wszystkich 

sektorach 

 

4 e) promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów 

miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące  

na zmiany klimatu. 

Źródło: Opracowanie własne, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  

z lipca 2013 r. pn.: Zasady realizacji Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych w Polsce. 
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Priorytet II Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 

zasobów  

Działanie 2.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

W przypadku ochrony środowiska i zasobów, kluczową kwestia wydają się również 

inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje w tym sektorze, mają 

na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, oraz związane są z 

koniecznością wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski 

do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.  Jak 

wynika z diagnozy, najtrudniejsza sytuacja występuje na obszarach wiejskich, 

dlatego w pierwszej kolejności zostaną podjęte działania na obszarach gmin 

subregionu południowego, w szczególności tych o najniższym wskaźniku 

gospodarstw domowych objętych siecią wodociągową oraz korzystających  

z kanalizacji. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 

szczegółowego, mierzonego powiązanym z nimi wskaźnikiem rezultatu: 

Cel Szczegółowy 2.1.1. Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu 

oczyszczania ścieków 

Tabela 40. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla CS 2.1.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Odsetek ludności 

korzystającej z 

oczyszczalni ścieków 

% 

Regiony 

słabiej 

rozwinięte 

58,3 2013 60,3 GUS roczna 

Źródło: GUS. 

 

Działanie 2.1 Gospodarka wodno-ściekowa jest powiązane z realizacją poddziałania 

5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT w ramach SZOOP RPO WSL na lata 2014-

2020. 

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów:  

1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych  

oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej (tylko aglomeracje  
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od 2 000 do 10 000 RLM wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych).  

2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. 

3.  Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. 

4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (inwestowanie  

w budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej, dopuszczone będzie  

w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub 

gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub uregulowana 

gospodarka ściekowa). 

 

Inwestycje w budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej jest dopuszczalne 

w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub gdy 

na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka 

ściekowa. 

 

O wsparcie będą mogły ubiegać się następujące typy beneficjentów: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. 

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej). 

 

W celu osiągnięcia większej efektywności podejmowanej interwencji planuje się 

szerokie zastosowanie instrumentu RIT, który pozwoli na realizację powiązanych ze 

sobą projektów, uwzględniając tym samym zasadę zintegrowanego podejścia. 

Ponadto wybór tego instrumentu wdrażania funduszy europejskich w przypadku 

przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, pozwoli na realizację 

projektów wyróżniających się swoim strategicznym i kompleksowym podejściem. 

Instrument ten pozwoli na realizację powiązanych ze sobą projektów, uwzględniając 

tym samym zasadę zintegrowanego podejścia oraz szeroko rozumianego 

partnerstwa.   

Minimalne i maksymalne wartości wsparcia będą zgodne z RPO WSL  

2014-2020 oraz dokumentami uszczegóławiającymi dla odpowiednich działań  

i poddziałań objętych RIT, zgodnych z interwencją w ramach Priorytetu II.  
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Typy beneficjentów są zgodne z RPO WSL 2014-2020. 

Niniejsza oś priorytetowa będzie realizowana w ramach następujących obszarów 

interwencji: 

 Aglomeracja bielska i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne. 

 Lokalne ośrodki rozwoju oraz obszary miejskie  subregionu południowego 

poza aglomeracją bielską. 

 Obszary wiejskie. 

 

Tabela 41. Matryca logiczna strategii inwestycyjnej Strategii RIT  

oraz korespondujących osi priorytetowych, kierunków działań RIT  

w ramach RPO WSL 2014-2020. 

 Cel RIT I 

Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru 

funkcjonalnego subregionu południowego 

Priorytet RIT II 

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

Działanie/Poddziałanie RIT 

Oś priorytetowa  

RPO WSL oraz 

Działanie/Poddziałanie 

SZOOP RPO WSL 

Cel tematyczny UE 
Priorytet 

inwestycyjny UE 

2.1 Gospodarka wodno-

ściekowa 

 

 

V. Ochrona środowiska  

i efektywne 

wykorzystanie 

zasobów 

 

5.1.2 Gospodarka 

wodno-ściekowa - RIT 

 

6. Ochrona 

środowiska 

naturalnego  

i wspieranie 

efektywności 

wykorzystania 

zasobów. 

6 b) Inwestowanie  

w sektor gospodarki 

wodnej celem 

wypełnienia 

zobowiązań 

określonych w 

dorobku prawnym 

Unii w zakresie 

środowiska oraz 

zaspokojenia 

wykraczających 

poza te 

zobowiązania 

potrzeb 

inwestycyjnych, 

określonych przez 

państwa 

członkowskie. 

Źródło: Opracowanie własne, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  

z lipca 2013 r. pn.: Zasady realizacji Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych w Polsce. 
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Priorytet III Rewitalizacja i włączenie społeczne 

Negatywny wpływ obszarów zdegradowanych, na możliwości rozwoju regionu, 

spowodowane nagromadzeniem negatywnych zjawisk społecznych, 

towarzyszących ubóstwu i patologii, która rozwija się nie tylko w centrach miast  

ale również na obszarach miejsko-wiejskich i wiejskich. Podstawową formą wsparcia 

dla tych obszarów powinny być działania związane z włączeniem społecznym 

(wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej, rozwój usług społecznych, poprawa 

zdolności do zatrudnienia, promocja samozatrudnienia, kształcenie ustawiczne)  

w połączeniu ze wsparciem infrastrukturalnym, obejmującym inwestycje  

w tkankę mieszkaniową, jak również działania zmierzające do rewitalizacji obszarów 

miejskich. Przedsięwzięcia w tym zakresie mają poprawić stan środowiska miejskiego, 

poprzez nadanie tym obszarom nowych funkcji, lub jeśli, to możliwe i uzasadnione 

przywracanie dawnego charakteru np. rekreacyjnego. Działania te pozwolą 

przezwyciężyć bariery przestrzenne, uniemożliwiające wystąpienie pozytywnych 

zmian społecznych. Wybór terenów objętych rewitalizacją wynika z diagnozy sytuacji 

społecznej, a kompleksowe zaprojektowane wsparcie powinno być koordynowane 

przez wdrożenie Lokalnych Programów Rewitalizacji. W związku z powyższym  

w ramach Priorytetu III Strategii RIT premiowane będą również projekty  

z zakresu wsparcia rozwoju mieszkalnictwa socjalnego i chronionego, w powiązaniu 

ze wsparciem EFS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w oparciu  

i istniejącą infrastrukturę. Wiodącą rolę w tym priorytecie pełni Europejski Fundusz 

Społeczny i działania związane z tym obszarem wsparcia. Takie podejście, ma na 

celu wsparcie kompleksowych projektów łączących wymiar społecznej, 

ekonomicznej i fizycznej odbudowy obszarów zdegradowanych. Aktywizacja 

społeczności obszarów zdegradowanych, odbywać się będzie również poprzez 

tworzenie Centrów Usług Społecznych, których zadaniem jest realizacja 

kompleksowych usług, pozwalających łączyć opiekę nad osobami zależnymi  

z pracą zawodową, usług zmierzających do wyrównywania szans dzieci i młodzieży, 

usług środowiskowych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale 

bezrobotnych czy osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekty inwestycyjne 

dotyczące rewitalizacji powinny wykorzystywać potencjał miasta, w tym również 

związany z działaniami kulturalnymi.  Działania dot. włączenia społecznego poprzez 

kulturę, realizowane powinny być m.in. w obiektach związanych z funkcjami 
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kulturalnymi (np. budynek Bielskiego Centrum Kultury, zlokalizowany na terenie 

rewitalizowanym).   W pierwszej kolejności wsparcie powinny uzyskać projekty, które 

zakładają wsparcie kierowane do rodzin.  Konieczne wydaje się również zwiększenie 

aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców miasta, w tym ludności 

zamieszkującej rewitalizowane m.in. poprzez realizację działań dotyczących 

aktywnych form spędzania czasu, aktywizujących społeczność lokalną, dlatego 

ważne jest aby rewitalizacja prowadzona była kompleksowo i obejmowała również 

projekty dotyczące rewitalizacji przestrzeni miejskich.       

W celu osiągnięcia większej efektywności podejmowanej interwencji  

planuje się szerokie zastosowanie instrumentu RIT, który pozwoli na realizację 

powiązanych ze sobą projektów, uwzględniając tym samym zasadę zintegrowanego 

podejścia. Ponadto wybór tego instrumentu wdrażania funduszy europejskich  

w przypadku przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych  

oraz rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego, pozwoli  

na realizację projektów wyróżniających się swoim strategicznym i kompleksowym 

podejściem. Ponadto projekty z tego obszaru, muszą charakteryzować się 

kompleksowością przedsięwzięć koordynującą inwestycje infrastrukturalne ze 

wsparciem realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

który pełni wiodącą rolę we wsparciu tego obszaru. Ważnym elementem 

determinującym, iż interwencje w tym obszarze będą przeprowadzane  

z wykorzystaniem instrumentu RIT, jest fakt, iż zadaniem gmin subregionu 

południowego będzie zapewnienie zgodności i komplementarności pomiędzy 

Strategią RIT, a wszystkimi LPR-ami, dlatego też zasada partnerstwa będzie miała 

tutaj szerokie zastosowanie. Biorąc powyższe pod uwagę oraz zidentyfikowane 

obszary geograficznej interwencji wynikające z diagnozy, wsparciem w zakresie 

rewitalizacji oraz włączenia społecznego zostaną objęte te rejony subregionu 

południowego, które w pierwszej kolejności wymagają tego typu wsparcia.  

W powiecie żywieckim, szczególnie w jego centralnej części, obejmującej m.in. 

miasto Żywiec, gminy Węgierska Górka, Łękawica, Łodygowice, Lipowa, Jeleśnia czy 

Milówka  charakteryzujące się wysokim stopniem zdegradowania, wymagają 

kompleksowej rewitalizacji celem stworzenia korzystniejszych warunków społecznych  

i gospodarczych.  W powiecie bielskim wdrażania kompleksowych rozwiązań  

w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju podmiotów gospodarczych i rewitalizacji 
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społecznej wymagają Czechowice-Dziedzice czy Jaworze. Również na terenie 

Miasta Bielska-Białej zidentyfikowano obszary do rozwoju w zakresie wzmocnienie 

spójności społecznej, poprzez podejmowanie przedsięwzięć odpowiadających 

kompleksowo na potrzeby osób wykluczonych w zakresie ich aktywizacji zawodowej 

i społecznej, a także budowie aktywności społecznej i  ekonomicznej 

zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych, w szczególności 

na obszarach wymagających rewitalizacji. 

W związku z powyższym, przedsięwzięcia z zakresu walki z ubóstwem poprzez 

rozwój infrastruktury społecznej będą realizowane na terenie aglomeracji bielskiej i jej 

obszaru funkcjonalnego jak również na terenie lokalnych ośrodków rozwoju  

oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską. 

Ponadto przedsięwzięcia z zakresu wspierania włączenia społecznego poprzez 

rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną będzie odbywać się na obszarach 

miejskich i wiejskich subregionu południowego, w szczególności w obszarach 

wymagających rewitalizacji.  

Minimalne i maksymalne wartości wsparcia będą zgodne z RPO WSL  

2014-2020 oraz dokumentami uszczegóławiającymi dla odpowiednich działań  

i poddziałań objętych RIT, zgodnych z interwencją w ramach Priorytetu III. Typy 

beneficjentów są zgodne z RPO WSL 2014-2020. 

Niniejsza oś priorytetowa będzie realizowana w ramach następujących obszarów 

interwencji: 

 Obszary wymagające rewitalizacji. 

 

W ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 

planuje się realizację projektów rewitalizacyjnych obejmujących różne sfery  

i przyczyniających się do kompleksowej i skoordynowanej rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych. Działania rewitalizacyjne będą wynikać z Lokalnych Programów 

Rewitalizacji, przyjętych przez każdą gminę (zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 oraz wymogami określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020). 

Zakłada się, że programy rewitalizacji, z których będą wynikać projekty 
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rewitalizacyjne, będą spełniać wymagania określone w Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

W celu przeciwdziałania zdiagnozowanym negatywnym zjawiskom  

oraz w celu poprawy istniejących potencjałów podjęto działania niżej opisanych 

obszarach, z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań operacyjnych w ramach 

niniejszego priorytetu. 

 

Niniejszy priorytet będzie wdrażany przez: 

Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej  

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 

szczegółowego, mierzonego powiązanym z nim wskaźnikiem rezultatu 

startegicznego: 

Cel Szczegółowy 3.1.1. lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem oraz do usług zdrowotnych. 

Tabela 42. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla CS 3.1.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Liczba gospodarstw 

domowych 

korzystających ze 

środowiskowej 

pomocy społecznej 

tys. szt. 

Regiony 

słabiej 

rozwinięte 

13,115 2013 17,7 GUS roczna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wartości przyjętych dla RPO WSL. 

Działanie jest powiązane z poddziałaniem 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RPO WSL  

na lata 2014-2020.  

W zakresie działania 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej realizowane będą 

następujące typy projektów: 
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1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów)  

w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, 

wspomagane i chronione. 

2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów)  

w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług 

społecznościowych. 

 

Beneficjenci, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia w tym zakresie to: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie  

z prawem zamówień publicznych. 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 

5. Organizacje pozarządowe. 

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej). 

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie. 

8. Instytucje kultury. 

9. Przedsiębiorcy. 

 

Działanie 3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 

szczegółowego, mierzonego powiązanym z nim wskaźnikiem rezultatu: 

Cel Szczegółowy 3.2.1. Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności 

zamieszkującej rewitalizowane tereny. 
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Tabela 43. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla CS 3.2.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Liczba 

funkcjonujących 

form aktywizacji 

ludności 

zamieszkującej 

rewitalizowane 

tereny 

szt. 

Regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2013 9 

badanie 

ewaluacyjne 

IZ RPO WSL 

na początku 

okresu 

programowania, 

2 razy w trakcie 

wdrażania 

programu, na 

końcu okresu 

programowania 

Źródło: badanie ewaluacyjne RPO WSL. 

 

Działanie 3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jest powiązane  

z poddziałaniem 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT RPO WSL na 

lata 2014-2020.  

W zakresie działania 3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych realizowane 

będą następujące typy projektów: 

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach 

poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz  

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

2.  Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane  

(za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz  

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów)  

w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia. 

 

Beneficjenci, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie 

z prawem zamówień publicznych. 
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4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 

5. Organizacje pozarządowe.  

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).  

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie. 

8. Instytucje kultury. 

9. Przedsiębiorcy. 

 

Działanie 3.3. Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej  

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 

szczegółowego, mierzonego powiązanym z nim wskaźnikiem rezultatu: 

Cel Szczegółowy 3.3.1. Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 

społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. 

Tabela 44. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla CS 3.3.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Liczba osób 

zagrożonych  

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poszukujących 

pracy, 

uczestniczących 

w kształceniu lub 

szkoleniu, 

zdobywających 

kwalifikacje, 

pracujących 

(łącznie z 

prowadzącymi 

działalność na 

własny 

rachunek) po 

opuszczeniu 

programu 

osoby 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2013 150 LSI/KSI roczna 

Źródło: Opracowanie własne. 



  

251 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

Działanie 3.3. Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej jest powiązane  

z poddziałaniem 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych – RIT RPO WSL na lata 2014-2020.  

W zakresie działania 3.3. Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej realizowane 

będą następujące typy projektów: 

1. Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego 

lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium 

i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: 

a. opartych o samopomoc i wolontariat, 

b. środowiskowych, 

c. prozatrudnieniowych, 

d. edukacyjnych. 

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające. 

 

Ze wsparcia w tym zakresie mogą skorzystać wszystkie podmioty (z wyłączeniem 

osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą  

lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

 

Działanie 3.4. Rozwój usług społecznych  

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 

szczegółowego, mierzonego powiązanymi z nim wskaźnikami rezultatu: 

 

Cel Szczegółowy 3.4.1. Wzrost dostępności i jakości usług społecznych 

zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. 
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Tabela 45. Wskaźniki rezultatu strategicznego dla CS 3.4.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Liczba wspartych 

w programie 

miejsc 

świadczenia 

usług 

społecznych 

istniejących po 

zakończeniu 

projektu 

szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2014 10 LSI/KSI roczna 

Liczba wspartych 

w programie 

miejsc 

świadczenia 

usług 

zdrowotnych 

istniejących po 

zakończeniu 

projektu 

szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2014 3 LSI/KSI roczna 

Liczba osób 

zagrożonych  

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poszukujących 

pracy, 

uczestniczących 

w kształceniu lub 

szkoleniu, 

zdobywających 

kwalifikacje, 

pracujących 

(łącznie z 

prowadzącymi 

działalność na 

własny 

rachunek) po 

opuszczeniu 

programu 

osoby 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2014 58 LSI/KSI roczna 

Źródło: Opracowanie własne. 

Działanie 3.4. Rozwój usług społecznych jest powiązane z poddziałaniem 9.2.2. 

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT RPO WSL na lata 2014-2020.  
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W zakresie działania 3.4. Rozwój usług społecznych realizowane będą mogą być: 

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia 

rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:  

a. wsparcie dla tworzenia lub działalności placówek oferujących 

wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych 

form opieki nad dziećmi i młodzieżą, 

b. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie 

jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy 

zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, 

prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie 

kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, 

c. rozwijanie asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, 

pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez 

zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, 

treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej  

i zawodowej. 

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej 

formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, 

obejmujące m.in.: 

a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach 

zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki 

krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się 

osobami niesamodzielnymi, 

b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób 

niesamodzielnych podjęcie aktywności zawodowej, 

c. usługi dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, 

wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy 

samopomocowe, 
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d. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób 

niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych  

w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków), 

e. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie,  

np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia 

społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu 

nowych technologii). 

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych 

niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, 

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie 

zgodne z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

5. Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych 

służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami 

określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

 

Ze wsparcia w tym zakresie mogą skorzystać wszystkie podmioty (z wyłączeniem 

osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

 

Działanie 3.5. Poprawa zdolności do zatrudnienia u osób pozostających bez pracy  

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 

szczegółowego, mierzonego powiązanymi z nim wskaźnikami rezultatu: 

Cel Szczegółowy 3.5.1. Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez 

zatrudnienia. 
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Tabela 46. Wskaźniki rezultatu strategicznego dla CS 3.5.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Liczba osób 

pracujących po 

opuszczeniu 

programu 

(łącznie z 

pracującymi na 

własny 

rachunek) 

osoby 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2013 78 LSI/KSI roczna 

Liczba osób, 

które uzyskały 

kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu  

osoby 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2013 48 LSI/KSI roczna 

Źródło: Opracowanie własne. 

Działanie 3.5. Poprawa zdolności do zatrudnienia u osób pozostających bez pracy 

jest powiązane z poddziałaniem 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – 

RIT RPO WSL na lata 2014-2020.  

W zakresie działania 3.5. Poprawa zdolności do zatrudnienia u osób pozostających 

bez pracy realizowane mogą być następujące typy projektów: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy 

w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)7: 

a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz 

diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy; 

b. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu 

zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub 

poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, 

w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 

                                                 

 

7
 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób ma opierać się na co najmniej trzech 

elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – 
wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). 
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2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano 

potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym 

m.in.: 

a. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, 

niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, 

której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia. 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 

wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.: 

a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 

praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. 

poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich  

Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i 

Praktyk; 

b. wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy 

lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez 

pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 

zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym 

zatrudnieniem). 

4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób 

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców: pośrednictwo pracy  

w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

149) oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii 

Europejskiej. 

 

Ze wsparcia w tym zakresie mogą skorzystać: 

W odniesieniu do typów operacji 1-3: 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych), w tym:  

 agencje zatrudnienia;  

 instytucje szkoleniowe;  

 instytucje dialogu społecznego;  
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 instytucje partnerstwa lokalnego;  

 Lokalne Grupy Działania. 

 

W odniesieniu do typu 4 operacji: 

Wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których 

mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia. 

 

 

Działanie 3.6. Promocja samozatrudnienia  

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 

szczegółowego, mierzonego powiązanymi z nim wskaźnikami rezultatu 

Cel Szczegółowy 3.6.1. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Tabela 47. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla CS 3.6.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy w 

ramach 

udzielonych z EFS 

środków na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

osoby 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2013 27 LSI/KSI roczna 

Źródło: opracowanie własne. 

Działanie 3.6. Promocja samozatrudnienia jest powiązane z poddziałaniem 7.3.2. 

Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT RPO WSL na lata 

2014-2020.  

W zakresie działania 3.6. Promocja samozatrudnienia realizowane będą następujące 

typy projektów: 

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
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2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie 

działalności8. 

3. Wsparcie pomostowe9. 

 

Ze wsparcia w tym zakresie mogą skorzystać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia. 

 

Działanie 3.7. Kształcenie ustawiczne  

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 

szczegółowego, mierzonego powiązanymi z nim wskaźnikami rezultatu: 

Cel Szczegółowy 3.7.1. Wzrost kwalifikacji i kompetencji dorosłych mieszkańców 

subregionu południowego 

Tabela 48. Wskaźniki rezultatu strategicznego dla CS 3.7.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Liczba osób o 

niskich 

kwalifikacjach, 

które uzyskały 

kwalifikacje lub 

nabyły 

kompetencje po 

opuszczeniu 

programu 

osoby 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2013 202 LSI/KSI roczna 

                                                 

 

8
 Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1. 

9
 Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1 
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Liczba osób w 

wieku 50 lat i 

więcej, które 

uzyskały 

kwalifikacje lub 

nabyły 

kompetencje po 

opuszczeniu 

programu 

osoby 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2013 49 LSI/KSI roczna 

Liczba osób w 

wieku 25 lat i 

więcej, które 

uzyskały 

kwalifikacje lub 

nabyły 

kompetencje po 

opuszczeniu 

programu 

osoby 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

o 2013 197 LSI/KSI roczna 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Działanie 3.7. Kształcenie ustawiczne jest powiązane z poddziałaniem 11.4.2. 

Kształcenie ustawiczne - RIT RPO WSL na lata 2014-2020.  

W zakresie działania 3.7. Kształcenie ustawiczne realizowane mogą być szkolenia  

i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze 

umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 

Ze wsparcia w tym zakresie mogą skorzystać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
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Tabela 49. Matryca logiczna strategii inwestycyjnej Strategii RIT  

oraz korespondujących osi priorytetowych, kierunków działań RIT  

w ramach RPO WSL 2014-2020. 

 Cel RIT III 

Zapewnienie spójności społecznej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną 

terytoriów zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu południowego  

Priorytet RIT III 

Rewitalizacja i włączenie społeczne 

Działania RIT 

Oś priorytetowa  

RPO WSL oraz 

Działanie/Poddziałanie  

SZOOP RPO WSL 

Cel tematyczny 

UE 

Priorytet inwestycyjny 

UE 

3.1 Rozwój infrastruktury 

społecznej 

X. Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna 

i zdrowotna 

 

10.2.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych - RIT 

 

9. Wspieranie 

włączenia 

społecznego  

i walka z 

ubóstwem. 

 

9a  inwestycje  

w infrastrukturę 

zdrowotną i 

społeczną, które 

przyczyniają 

się do rozwoju 

krajowego, 

regionalnego 

 i lokalnego, 

zmniejszania 

nierówności w zakresie 

stanu zdrowia, 

promowanie 

włączenia 

społecznego poprzez 

lepszy dostęp do 

usług społecznych, 

kulturalnych i 

rekreacyjnych, oraz 

przejścia z usług 

instytucjonalnych na 

usługi na poziomie 

społeczności 

lokalnych. 

3.2 Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych 

X. Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna 

i zdrowotna 

 

10.3.2 Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - RIT 

9.Wspieranie 

włączenia 

społecznego  

i walka z 

ubóstwem. 

 

9 b wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i 

społecznej ubogich 

społeczności i 

obszarów miejskich  

i wiejskich. 

3.3 Wzmacnianie potencjału 

społeczności lokalnej 

IX. Włączenie 

społeczne 

9.1.2 Wzmacnianie 

potencjału społeczno-

zawodowego 

społeczności lokalnych 

- RIT 

9.Wspieranie 

włączenia 

społecznego  

i walka z 

ubóstwem. 

 

9 i aktywne 

włączenie, w tym z 

myślą o promowaniu 

równych szans oraz 

aktywnego 

uczestnictwa i 

zwiększaniu szans na 

zatrudnienie 

3.4 Rozwój usług 

społecznych 

IX. Włączenie 

społeczne 

9.2.2 Rozwój usług 

9.Wspieranie 

włączenia 

społecznego  

9 iv ułatwianie 

dostępu do 

niedrogich, trwałych 
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społecznych i 

zdrowotnych - RIT 

i walka z 

ubóstwem. 

 

oraz wysokiej jakości 

usług, w 

tym opieki zdrowotnej 

i usług socjalnych 

świadczonych w 

interesie ogólnym. 

3.5 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia u osób 

pozostających bez pracy 

VII Regionalny rynek 

pracy 

7.1.2Poprawa zdolności 

do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy  

i pozostających bez 

pracy na obszarach 

rewitalizowanych - RIT 

 

8.Wspieranie 

zatrudnienia  

i mobilności 

pracowników. 

8 i dostęp do 

zatrudnienia dla osób 

poszukujących pracy  

i biernych 

zawodowo, w tym 

długotrwale 

bezrobotnych oraz 

oddalonych od rynku 

pracy, także poprzez 

lokalny 

inicjatyw na rzecz 

zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności 

pracowników  

3.6 Promocja 

samozatrudnienia 

VII Regionalny rynek 

pracy 

7.3.2 Promocja samo 

zatrudnienia na 

obszarach 

rewitalizowanych - RIT 

8.Wspieranie 

zatrudnienia  

i mobilności 

pracowników. 

8 iii praca na własny 

rachunek, 

przedsiębiorczość i 

tworzenie 

przedsiębiorstw, 

w tym innowacyjnych 

mikro-, małych  

i średnich 

przedsiębiorstw. 

3.7 Kształcenie ustawiczne 

XI Wzmacnianie 

potencjału 

edukacyjnego 

11.4.2 Kształcenie 

ustawiczne - RIT 

 

10. Inwestowanie 

w kształcenie, 

szkolenie oraz 

szkolenie 

zawodowe na 

rzecz zdobywania 

umiejętności i 

uczenia się przez 

całe życie 

10iii wyrównanie 

dostępu do uczenia 

się przez całe życie o 

charakterze 

formalnym, 

nieformalnym i 

pozaformalnym 

wszystkich grup 

wiekowych, 

poszerzenie wiedzy, 

podnoszenie 

umiejętności i 

kompetencji siły 

roboczej oraz 

promowanie 

elastycznych ścieżek 

kształcenia, w tym 

poprzez doradztwo 

zawodowe i 

potwierdzanie 

nabytych 

kompetencji, 

Źródło: Opracowanie własne, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  

z lipca 2013 r. pn.: Zasady realizacji Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych w Polsce. 
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Priorytet IV Edukacja, umiejętności i kompetencje 

Wybór działań i poddziałań w obszarze związanym z poprawą infrastruktury 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego wynika z faktu,  

iż sprawny system edukacji warunkuje rozwój społeczeństwa oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji niezbędnych na zmieniającym się rynku pracy. Dlatego istotne jest 

zapewnienie infrastruktury edukacyjnej począwszy od przedszkola, aż po kształcenie 

osób dorosłych, gdyż stanowi to podstawę dla budowania gospodarki opartej  

na wiedzy. W celu podniesienia poziomu nauki szkolnej, należy inwestować zarówno  

w poprawę infrastruktury edukacyjnej, jak i w sam proces kształcenia, dlatego  

dla pełnego wykorzystania infrastruktury, niezbędna jest realizacja programów 

edukacyjnych. Jak wynika ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb, subregion 

południowy boryka się z problemem niezadowalającego poziomu infrastruktury 

edukacyjnej oraz rozwoju systemu opieki nad dziećmi, który stanowi jeden  

z istotniejszych czynników niekorzystnie wpływających na poziom aktywności 

zawodowej mieszkańców woj. śląskiego. Niezadawalający poziom rozwoju systemu 

opieki nad dziećmi, stanowi jeden z ważniejszych czynników wpływających  

na poziom aktywności zawodowej (w szczególności wśród kobiet). Biorąc powyższe 

pod uwagę, interwencje w tym obszarze mają na celu stworzenie równych szans 

dzieciom ze wszystkich środowisk, również tych znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na równy start na późniejszym etapie edukacji. Wsparciu infrastruktury muszą 

towarzyszyć działania związane z kapitałem ludzkim. W ramach interwencji,  

na terenie powiatów subregionu południowego podejmowane będą działania 

mające na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia  

oraz zwiększenie efektywności szkolnictwa zawodowego, poprzez dostosowanie 

realizowanych zajęć do potrzeb lokalnego rynku pracy. W obecnie zmieniających 

się warunkach panujących na rynku pracy oraz biorąc pod uwagę wskaźniki 

bezrobocia długotrwałego oraz wśród osób starszych, koniecznym jest podniesienie 

atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie jego 

potencjału i lepsze dopasowanie do potrzeb pracodawców. Wsparciem zostaną 

objęte działania m.in. edukacyjno-szkoleniowe.    

Ponadto istotne jest również stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju 

społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku 
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pracy.  Jedną z propozycji specjalizacji subregionu południowego jest branża 

motoryzacyjna i lotnicza. Wśród działalności zasilających tą specjalizację w wiedzę  

i innowacje wymieniono m.in. edukację od szczebla zawodowego.  Dlatego, aby 

przerwać obecnie funkcjonujący trend postrzegania szkolnictwa zawodowego, jako 

odbiegającego jakością od szkolnictwa ogólnego, w ramach tego działania 

przewiduje się zwiększenie potencjału i lepszego dopasowania kształcenia 

zawodowego do potrzeb pracodawców poprzez inwestycje w laboratoria oraz sale 

do praktycznej nauki zawodu, wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, co również zmierza do zmniejszenia skutków wykluczenia 

społecznego tej grupy społecznej. 

W związku z powyższym, przedsięwzięcia w zakresie zwiększenie stopnia 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej będą skierowane do obszarów „białych 

plam” subregionu południowego, na których stopień upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat wynosi poniżej 90% (dotyczy terenu całego 

subregionu).  

Natomiast działania z zakresu zwiększania dostępności i poprawy warunków 

kształcenia i szkolenia zawodowego będą prowadzone na terenie aglomeracji 

bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego, jak również na terenie lokalnych ośrodków 

rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją 

bielską. 

W celu osiągnięcia większej efektywności podejmowanej interwencji planuje się 

szerokie zastosowanie instrumentu RIT, który pozwoli na realizację powiązanych  

ze sobą projektów, uwzględniając tym samym zasadę zintegrowanego podejścia. 

Ponadto wybór tego instrumentu wdrażania funduszy europejskich w przypadku 

przedsięwzięć z zakresu infrastruktury przedszkolnej oraz zawodowej, pozwoli  

na realizację projektów wyróżniających się swoim strategicznym i kompleksowym 

podejściem. 

Ponadto projekty z tego obszaru, muszą  charakteryzować się kompleksowością 

przedsięwzięć koordynującą inwestycje infrastrukturalne ze wsparciem realizowanym 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który pełni wiodącą rolę  

w wsparciu tego obszaru.  
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Minimalne i maksymalne wartości wsparcia będą zgodne z RPO WSL  

2014-2020 oraz dokumentami uszczegóławiającymi dla odpowiednich działań  

i poddziałań objętych RIT, zgodnych z interwencją w ramach Priorytetu IV. Typy 

beneficjentów są zgodne z RPO WSL 2014-2020. 

Niniejsza oś priorytetowa będzie realizowana w ramach następujących 

obszarów interwencji: 

 Aglomeracja bielska i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne. 

 Lokalne ośrodki rozwoju oraz obszary miejskie  subregionu południowego 

poza aglomeracją bielską. 

 Obszary wiejskie. 

 

W celu przeciwdziałania zdiagnozowanym negatywnym zjawiskom  

oraz w celu poprawy istniejących potencjałów podjęto działania niżej opisanych 

obszarach, z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań operacyjnych w ramach 

niniejszego priorytetu. 

 

 

Niniejszy priorytet będzie wdrażany przez: 

Projekty wspierane w ramach tego działania będą komponentem operacji 

wspieranej z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Poddziałania 4.1.2 Strategii RIT oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Poddziałania 4.1.1 Strategii RIT. 

 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów 

szczegółowych, mierzonych powiązanymi z nimi wskaźnikami rezultatu: 

Cel Szczegółowy 4.1.1. zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania 

przedszkolnego. 
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Tabela 50. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla CS 4.1.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Odsetek dzieci w 

wieku 3-4 lat 

objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

% 

Regiony 

słabiej 

rozwinięte 

68,5 2013 90% GUS roczna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wartości przyjętych w RPO WSL. 

 

Cel Szczegółowy 4.1.2. wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  

w subregionie południowym województwa śląskiego. 

Tabela 51. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla CS 4.1.2 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Liczba 

nauczycieli, 

którzy uzyskali 

kwalifikacje lub 

nabyli 

kompetencje po 

opuszczeniu 

programu 

osoby 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2013 22 LSI/KSI roczna 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Działanie jest powiązane z realizacją dwóch poddziałań w ramach RPO WSL na lata 

2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z celami szczegółowymi: 

- w zakresie CS 4.1.1. zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania 

przedszkolnego z poddziałaniem 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - 

RIT SZOOP RPO WSL na lata 2014-2020; 

Realizowany będzie typ projektów w zakresie: Przebudowa, budowa  przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 
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przedszkolnego  wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym 

przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Beneficjenci, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia w tym zakresie, to: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, 

których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 

publicznych w zakresie edukacji. 

3. Organizacje pozarządowe. 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, 

odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego10. 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych. 

 

- w zakresie CS 4.1.2. wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  

w subregionie południowym województwa śląskiego z poddziałaniem 11.1.2. Wzrost 

upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT 

Realizowane będzie typy projektów w zakresie:  

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na 

subregionalnej analizie deficytów w zakresie dostępności miejsc przedszkolnych 

zawartej w strategii ZIT/RIT, zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz 

podnoszące jakość edukacji, obejmujące: 

a. utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, w liczbie odpowiadającej 

faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu 

na usługi przedszkolne, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub 

doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne, 

b. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie 

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy 

                                                 

 

10 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia  

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) poprzez inne formy 

wychowania przedszkolnego rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. 
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z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

c. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i 

prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych, edukacyjnych, 

rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe 

i matematyczne oraz gimnastyki korekcyjnej w placówkach wychowania 

przedszkolnego. 

Formy wsparcia wskazane w lit. b i c mogą być realizowane wyłącznie, jako 

uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego (nie dotyczy realizacji zajęć dla dzieci niepełnosprawnych). 

Beneficjentami, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia w tym zakresie są Wszystkie 

podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

 

Działanie 4.2 Infrastruktura i jakość kształcenia zawodowego 

W ramach działań wspierających szkolnictwo zawodowe zakłada się poprawę 

jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie  zawodowe 

we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: 

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu 

i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowychprzez 

uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, 

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Ponadto przewiduje się realizację działań w zakresie stworzenia w szkole  

i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, 

odzwierciedlających naturalne warunki pracy. 

Projekty wspierane w ramach tego działania będą komponentem operacji 

wspieranej z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Poddziałania 4.2.3 Strategii RIT oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Poddziałania 4.2.1oraz 4.2.2 Strategii RIT. 
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Bielsko-Biała, miasto w przeszłości typowo przemysłowe, w miarę rozwoju społeczno-

gospodarczego uległo znacznej przemianie. Zmiana kierunków rozwoju 

przemysłowego miasta była związana również z wieloma problemami natury 

społecznej: wielu mieszkańców miasta straciło pracę, wzrósł poziom migracji 

ludności, zmniejszyła się populacja miasta.  W obszarze śródmiejskim nadal występują 

wymagające  rewitalizacji obiekty poprzemysłowe.  

Ze względu na zmieniający się charakter rozwoju regionu i przemysłu istnieje 

konieczność dopasowywania kierunków kształcenia w bielskich szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku 

pracy. W związku z gwałtownym rozwojem nowych technologii również w regionie 

nastąpił ogromny wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry w zawodach 

takich, jak np. mechatronik, mechanik, informatyk, mechanik automatyki 

przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. W ostatnich latach również znacznie wzrosło 

zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników usługowych w branżach 

związanych z gastronomią. 

Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego wynika z Uchwały nr  XX/496/2012 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia 

aktualizacji „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku”.  W dniu 12 stycznia 2015 r. 

Prezydent Miasta Bielska-Białej w „Celach i zadaniach dla Miasta Bielska-Białej  

na 2015 r. określił cel operacyjny-zadanie  „Modernizacja bazy dydaktycznej  

dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej.” 

 

Realizując te cele 23 marca 2015 r. w Katowicach podpisano List intencyjny 

pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 

dotyczący diagnozowania rynku pracy oraz dopasowania oferty edukacyjnej i bazy 

szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców. 

 

Absolwenci szkół zawodowych nie mają większego problemu ze znalezieniem pracy 

w zawodzie, jednak istnieje duża dysproporcja pomiędzy możliwościami zatrudnienia 

w Subregionie Południowym a strukturą zawodów w których kształceni są 

absolwenci bielskich szkół. Absolwenci szkół zawodowych często znajdują prace 

poza rynkiem lokalnym, a czeto nawet poza regionem. Aby wzmocnić potencjał 

Subregionu Południowego konieczne jest dostosowanie edukacji zawodowej do 

potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z 
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lokalnymi przedsiębiorstwami.  Silna baza kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej 

pomoże zrealizować ten cel.  Obecna sieć szkół zawodowych, warsztatów 

szkolnych, a także zawody specjalności, w których one kształcą, wymagają 

dostosowania do potrzeb współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Konieczna 

jest kosztowna, ciągła modernizacja bazy dydaktycznej, stworzenie systemu 

elastycznie reagującego na potrzeby zmieniającego się przemysłu i rynku pracy oraz 

uporządkowanie kierunków kształcenia dotychczas rozproszonych w różnych 

zespołach szkół.  

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów 

szczegółowych, mierzonych powiązanymi z nimi wskaźnikami rezultatu: 

 

Cel Szczegółowy 4.2.1 zwiększone kompetencje uczniów szkół kształcących  

w zawodach. 

Tabela 52. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla CS 4.2.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Zdawalność 

egzaminów 

zawodowych w 

województwie 

śląskim 

% 

Regiony 

słabiej 

rozwinięte 

70,1 2013 75 
OKE 

Jaworzno 
roczna 

Źródło: OKE Jaworzno. 

Cel Szczegółowy 4.2.2. wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego. 
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Tabela 53. Wskaźniki rezultatu strategicznego dla CS 4.2.1. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Kategoria 

Regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Liczba szkół i 

placówek 

kształcenia 

zawodowego 

wykorzystujących 

doposażenie 

zakupione dzięki 

EFS 

szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2013 4 LSI/KSI roczna 

Liczba 

nauczycieli 

kształcenia 

zawodowego 

oraz instruktorów 

praktycznej nauki 

zawodu, którzy 

uzyskali 

kwalifikacje lub 

nabyli 

kompetencje po 

opuszczeniu 

programu 

osoby 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

0 2013 15 LSI/KSI roczna 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Działanie jest powiązane z realizacją dwóch poddziałań w ramach RPO WSL na lata 

2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z celami szczegółowymi: 

- w zakresie CS 4.2.1 zwiększone kompetencje uczniów szkół kształcących  

w zawodach z poddziałaniem 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT 

SZOOP RPO WSL na lata 2014-2020; 

Realizowany będzie typ projektów w zakresie: przebudowa, budowa , remont 

laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia,  

w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Beneficjenci, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia w tym zakresie, to: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
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2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, 

których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 

publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego. 

3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, 

których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 

publicznych w zakresie edukacji. 

4. Organizacje pozarządowe. 

5. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego. 

6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły 

ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego). 

7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych. 

 

- w zakresie CS 4.2.2. wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego z poddziałaniem 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego - RIT 

Realizowane będą następujące typy projektów:  

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących 

kształcenie  zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności  

z pracodawcami, poprzez: 

a. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu  

i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

b. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 

uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, 

c. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe 

z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

d. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 

Beneficjentami, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia w tym zakresie są Wszystkie 

podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 
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Tabela 54. Matryca logiczna strategii inwestycyjnej Strategii RIT  

oraz korespondujących osi priorytetowych, kierunków działań RIT  

w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Cel RIT II 

Zwiększenie potencjału edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji mieszkańców 

subregionu południowego do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę jakości, atrakcyjności i elastyczności 

edukacji zawodowej 
Priorytet RIT IV 

Edukacja, umiejętności i kompetencje 

Działanie RIT 

Oś priorytetowa  

RPO WSL oraz 

Działanie/Poddziałanie  

SZOOP RPO WSL 

Cel tematyczny UE Priorytet inwestycyjny UE 

4.1 Infrastruktura i edukacja 

przedszkolna  

 

XII. Infrastruktura 

edukacyjna 

 

12.1.2 Infrastruktura 

wychowania 

przedszkolnego 

 - RIT 

 

X. Inwestowanie w 

kształcenie, szkolenie 

oraz szkolenie 

zawodowe na rzecz 

zdobywania 

umiejętności i 

uczenia się przez 

całe życie 

10 a inwestycje w 

kształcenie, szkolenie i 

szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się 

przez całe życie poprzez 

rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej 

 

4.1 Infrastruktura i edukacja 

przedszkolna  

XI. Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

 

11.1.2 Wzrost 

upowszechnienia 

wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej 

 -RIT 

X. Inwestowanie w 

kształcenie, szkolenie 

oraz szkolenie 

zawodowe na rzecz 

zdobywania 

umiejętności i 

uczenia się przez 

całe życie 

10 i  ograniczenie i 

zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej 

oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

wczesnej edukacji 

elementarnej oraz 

kształcenia 

podstawowego, 

gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego z 

uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych i 

pozaformalnych ścieżek 

kształcenia 

umożliwiających ponowne 

podjęcie kształcenia i 

szkolenia 

4.2 Infrastruktura i jakość 

kształcenia zawodowego    

XII. Infrastruktura 

edukacyjna 

12.2 Infrastruktura 

kształcenia 

zawodowego - 

RIT 

 

X. Inwestowanie w 

kształcenie, szkolenie 

oraz szkolenie 

zawodowe na rzecz 

zdobywania 

umiejętności i 

uczenia się przez 

całe życie 

10 a inwestycje w 

kształcenie, szkolenie i 

szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się 

przez całe życie poprzez 

rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej 

 

4.2 Infrastruktura i jakość 

kształcenia zawodowego 

XI. Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

 

X. Inwestowanie w 

kształcenie, szkolenie 

oraz szkolenie 

zawodowe na rzecz 

10 iv lepsze dostosowanie 

systemów kształcenia i 

szkolenia do potrzeb rynku 

pracy, ułatwienie 
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11.2.2 Wsparcie 

szkolnictwa 

zawodowego – RIT 

zdobywania 

umiejętności i 

uczenia się przez 

całe życie 

przechodzenia z etapu 

kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz 

wzmocnienie systemów 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego i ich jakości, 

w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania 

umiejętności, dostosowania 

programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się 

poprzez praktyczną naukę 

zawodu zrealizowaną  

w ścisłej współpracy  

z pracodawcami 

Źródło: Opracowanie własne, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  

z lipca 2013 r. pn.: Zasady realizacji Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych w Polsce. 

 

 

Priorytet V Pomoc techniczna 

Sprawne i skuteczne wdrażanie i zarządzanie Strategią RIT uzależnione jest  

m.in. od potencjału administracyjnego jednostki zarządzającej, którą  

w przypadku Subregionu Południowego jest Lider subregionu – Miasto Bielsko-Biała 

pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej RIT.  

Dla zapewnienia jednostce administrującej i reprezentującej subregion 

odpowiednich zasobów ludzkich oraz materialnych, niezbędnych do prawidłowego 

zarządzania Strategią RIT, konieczne jest wsparcie w tym obszarze. 

Zakres działań do realizacji został określony w Porozumieniu między  

Instytucją Pośredniczącą RIT oraz Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020. 

Sposób i zasady wykorzystania środków pomocy technicznej zostaną określone  

w dokumentach uszczegóławiających do RPO WSL 2014-2020 oraz będą 

realizowane zgodnie z zasadami w/w programu. 

Realizacja priorytetu przyczyni się do zapewnienia efektywnego i sprawnego 

systemu zarządzania i wdrażania oraz zapewnienia skutecznego systemu informacji  

o programie oraz promocji jego rezultatów w regionie. 

Minimalne i maksymalne wartości wsparcia będą zgodne z RPO WSL  
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2014-2020 oraz dokumentami uszczegóławiającymi dla odpowiednich działań  

i poddziałań objętych RIT, zgodnych z interwencją w ramach Priorytetu V.  

Typy beneficjentów są zgodne z RPO WSL 2014-2020. 

Wskaźnik monitoringu celu priorytetu 

1. 100% kontraktacja dostępnych środków, nie później niż do roku 2023. 

 

Niniejszy priorytet będzie wdrażany przez: 

Działanie 5.1 Wdrażanie i zarządzanie Regionalnymi Inwestycjami Terytorialnymi 

W ramach niniejszego działania realizowane będą następujące zadania:  

1. Wynagrodzenia dla pracowników. 

2. Zakup oraz eksploatacja wyposażenia i sprzętu. 

3. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych. 

4. Podróże służbowe. 

5. Zakup usług  szkoleniowych, doradczych (przygotowanie analiz, ekspertyz). 

6. Utworzenie strony internetowej związanej ze Strategią RIT a także inne 

działania informacyjno-promocyjne. 

7. Organizacja spotkań, warsztatów, konferencji. 

 

 

Cele Strategii RIT SPd pozostają w spójności z celami RPO. Mierniki efektów realizacji 

działań wskazanych do realizacji w formule RIT są powiązane z systemem wskaźników 

RPO oraz wpisują się w system monitorowania postępów i efektów wdrażania 

programu. Tym samym interwencja RIT SPd przyczyni się do efektywnej realizacji 

wskaźników produktu dla poszczególnych osi priorytetowych RPO, w których 

zastosowano instrument RIT. Pełna lista wskaźników, których osiągnięcie będzie 

możliwe dzięki realizacji zadań w ramach RIT SPd znajduje się w poniższej tabeli. 
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3.6.1 Wskaźniki produktu, rezultatu bezpośredniego oraz rezultatu strategicznego: 

Cel 

strategiczny/Priorytet/działanie 
Nazwa wskaźnika 

Typ 

wskaźnika 

(P/RB/RS) 

Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

(2013) 

Wartość  

na 2018 

r. 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Częstotliwość 

pomiaru 
Źródło 

Cel RIT I -  Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. 

Priorytet RIT I – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. 

Działanie RIT 1.1  Efektywność energetyczna  i odnawialne źródła energii. 

Cel szczegółowy 1.1.1 

Zwiększona produkcja energii  

ze źródeł odnawialnych 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

P szt. 0 n/d 2 rok LSI/KSI 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 

P szt. 0 n/d 4 rok LSI/KSI 

Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

P MW 0 n/d 2 rok LSI/KSI 

Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

P 

tony 

ekwiwalentu 

CO₂ /rok 

0 n/d 207 rok LSI/KSI 

Udział produkcji energii 

elektrycznej ze  źródeł 

odnawialnych w 

produkcji energii 

elektrycznej ogółem 

RS [%] 7.1 n/d 17,32 rok GUS 

Cel szczegółowy 1.1.2 

Zwiększona efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

P szt. 0 n/d 6 rok LSI/KSI 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 

P szt. 0 n/d 6 rok LSI/KSI 

Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

P MW 0 n/d 3 rok LSI/KSI 

Liczba gospodarstw 

domowych z lepszą 

klasą zużycia energii 

P szt. 0 n/d 90 rok LSI/KSI 

Stopień redukcji PM 10 RB t/rok 0 n/d 82 rok LSI/KSI 

Zmniejszenie rocznego P kWh /rok 0 n/d 21 557 rok LSI/KSI 
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zużycia energii 

pierwotnej w budynkach 

publicznych 

Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

P 

tony 

ekwiwalentu 

CO₂ /rok 

0 n/d 

 

1 050 

 

rok LSI/KSI 

Sprzedaż energii cieplnej  

na cele komunalno-

bytowe obejmująca 

mieszkalnictwo   

i budynki publiczne 

RS GJ 2.321.841  n/d 1.695.413 rok GUS 

Średnioroczne stężenie 

pyłu zawieszonego 

(PM10) 

RS g/m3 46,18 n/d 40 rok 

WIOŚ 

Stan jakości powietrza 

w województwie 

Śląskim 

(średnia z 12 

punktów) 

Działanie RIT 1.2 Niskoemisyjny transport miejski 

Cel szczegółowy 1.2.1 

Zwiększona atrakcyjność 

transportu publicznego  

dla mieszkańców 

Liczba zakupionych 

jednostek taboru 

pasażerskiego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji 

miejskiej 

P szt. 0 5 15 rok LSI/KSI 

Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych 

P szt. 0 1 5 rok LSI/KSI 

Liczba zainstalowanych 

inteligentnych systemów 

transportowych 

P szt. 0 0 1 rok LSI/KSI 

Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 

cieplarnianych – typ 

projektu 4 

P 

tony 

ekwiwalentu 

CO₂ /rok 

0 n/d 120 rok LSI/KSI 

Przewozy pasażerów 

środkami komunikacji 

miejskiej 

RS mln os. 24,2 n/d 25,1 rok Operatorzy transportu 

Cel RIT I -  Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. 
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Priorytet RIT  II. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

Działanie RIT 2.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

Cel szczegółowy 2.1.1 

Zwiększony odsetek ludności 

korzystającej z systemu 

oczyszczania ścieków 

Długość sieci kanalizacji 

sanitarnej 
P km 0 7 36 rok LSI/KSI 

Długość sieci 

wodociągowej 
P km 0 n/d 2 rok LSI/KSI 

Liczba wspartych 

oczyszczalni ścieków 

komunalnych 

P szt. 0 n/d 1 rok LSI/KSI 

Liczba dodatkowych 

osób korzystających z 

ulepszonego 

oczyszczania ścieków 

RB RLM 0 n/d 4 883 rok LSI/KSI 

Liczba dodatkowych 

osób korzystających z 

ulepszonego 

zaopatrzenia w wodę 

RB osoby 0 n/d 861 rok LSI/KSI 

Odsetek ludności 

korzystającej z 

oczyszczalni ścieków 

RS % 58,3 n/d 60,3 rok GUS 

Cel RIT II -  Zwiększenie potencjału edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji mieszkańców subregionu południowego do potrzeb rynku pracy 

poprzez poprawę jakości, atrakcyjności i elastyczności edukacji zawodowej 

Priorytet RIT  IV. Edukacja, umiejętności i kompetencje 

Działanie RIT 4.1 Infrastruktura i edukacja przedszkolna 

Cel szczegółowy 4.1.1  

Zwiększona liczba miejsc w 

placówkach wychowania 

przedszkolnego 

 

Potencjał objętej 

wsparciem infrastruktury 

w zakresie opieki nad 

dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej 

P osoby 0 151 752 rok LSI/KSI 

Liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

przedszkolnej 

P szt. 0 n/d 9 rok LSI/KSI 

Odsetek dzieci w wieku 

3-4 lat objętych 

wychowaniem 

przedszkolnym 

RS % 68,5 n/d 90 rok GUS 

Cel szczegółowy 4.1.2. 

Wzrost dostępu do wysokiej 

Liczba nauczycieli, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub 
RB osoby 0 n/d 22 rok LSI/KSI 



  

278 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

jakości edukacji przedszkolnej 

w subregionie południowym 

województwa śląskiego 

 

nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu 

Liczba miejsc 

wychowania 

przedszkolnego 

dofinansowanych w 

programie 

P szt. 0 n/d 254 rok LSI/KSI 

Liczba dzieci objętych w 

ramach programu 

dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich 

szanse edukacyjne w 

edukacji przedszkolnej 

P osoby 0 n/d 1515 rok LSI/KSI 

Liczba nauczycieli 

objętych wsparciem w 

programie  

P osoby 0 n/d 28 rok LSI/KSI 

Działanie RIT 4.2 Infrastruktura i jakość kształcenia zawodowego 

Cel szczegółowy 4.2.1 

Zwiększone kompetencje 

uczniów szkół kształcących 

 w zawodach 

 

Potencjał objętej 

wsparciem infrastruktury 

w zakresie opieki nad 

dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej 

P osoby 0 797 4 143 rok LSI/KSI 

Liczba wspartych 

obiektów kształcenia 

zawodowego 

P szt. 0 1 8 rok LSI/KSI 

Zdawalność egzaminów 

zawodowych w 

subregionie 

południowym 

RS % 70,1  n/d 75  rok OKE Jaworzno 

Cel szczegółowy 4.2.2 

Wzrost zatrudnienia wśród 

absolwentów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 

Liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego 

uczestniczących w 

stażach i praktykach u 

pracodawcy 

P osoby 0 70 473 rok LSI/KSI 

Liczba nauczycieli 

kształcenia 

zawodowego oraz 

P osoby 0 n/d 18 rok LSI/KSI 
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instruktorów praktycznej 

nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie 

Liczba szkół i placówek 

kształcenia 

zawodowego 

doposażonych w 

programie w sprzęt i 

materiały dydaktyczne 

niezbędne do realizacji 

kształcenia 

zawodowego 

P szt. 0 n/d 5 rok LSI/KSI 

Liczba szkół i placówek 

kształcenia 

zawodowego 

wykorzystujących 

doposażenie zakupione 

dzięki EFS 

RB szt. 0 n/d 4 rok LSI/KSI 

Liczba nauczycieli 

kształcenia 

zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu 

RB osoby 0 n/d 15 rok LSI/KSI 

Cel RIT III Zapewnienie spójności społecznej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego 

Priorytet RIT III. Rewitalizacja i włączenie społeczne 

Działanie RIT 3.1 Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel szczegółowy  3.1.1 - Lepszy 

dostęp do usług społecznych 

dla osób wykluczonych lub 

zagrożonych 

wykluczeniem  oraz do usług 

zdrowotnych 

Liczba wybudowanych/ 

przebudowanych/ 

wyremontowanych/ 

objętych innymi 

robotami budowlanymi 

obiektów, w których 

realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-

P szt. 0 n/d 5 rok LSI/KSI 
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zawodowej  

Liczba gospodarstw 

domowych 

korzystających ze 

środowiskowej pomocy 

społecznej 

RS tys. sztuk 13, 115 n/d  17,7  rok GUS 

Działanie RIT 3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Cel szczegółowy 3.2.1 

Zwiększona aktywizacja 

społeczno-gospodarcza 

ludności zamieszkującej 

rewitalizowane tereny. 

Powierzchnia 

zrewitalizowanych 

obszarów 
P ha 0 1 4 rok LSI/KSI 

Ludność mieszkająca na 

obszarach objętych 

zintegrowanymi 

strategiami rozwoju 

obszarów miejskich 

RB osoby 0 n/d 30 389 rok LSI/KSI 

Liczba funkcjonujących 

form aktywizacji ludności 

zamieszkującej 

rewitalizowane tereny 

RS szt. 0 n/d 9 rok 
Badanie ewaluacyjne 

IZ RPO WSL 

Działanie RIT 3.3 Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej 

Cel szczegółowy 3.3.1 

Wzmocnienie aktywności 

społecznej i zawodowej 

społeczności lokalnych 

zamieszkujących obszary 

zdegradowane i peryferyjne 

 

Liczba środowisk 

objętych programami 

aktywności lokalnej 
P szt. 0 n/d 22 rok LSI/KSI 

Liczba projektów 

zrealizowanych w pełni 

lub częściowo przez 

partnerów społecznych 

lub organizacje 

pozarządowe 

P szt. 0 n/d 20 rok LSI/KSI 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

P osoby 0 173 530 rok LSI/KSI 
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wsparciem w programie  

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poszukujących pracy, 

uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających 

kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z 

prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek) po 

opuszczeniu programu  

RB/RS osoby 0 n/d 150 rok LSI/KSI 

Działanie RIT 3.4 Rozwój usług społecznych 

Cel szczegółowy 3.4.1  

Wzrost dostępności  

i jakości usług społecznych 

zapobiegających ubóstwu  

i wykluczeniu społecznemu oraz 

usług zdrowotnych 

 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie 

ogólnym w programie   

P osoby 0 n/d 496 rok LSI/KSI 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

usługami zdrowotnymi w 

programie 

P osoby 0 n/d 165 rok LSI/KSI 

Liczba wspartych w 

programie miejsc 

świadczenia usług 

społecznych istniejących 

po zakończeniu projektu 

RB/RS szt. 0 n/d 10 rok LSI/KSI 

Liczba wspartych w 

programie miejsc 

świadczenia usług 

zdrowotnych 

RB/RS osoby 0 n/d 3 rok LSI/KSI 
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istniejących po 

zakończeniu projektu 

istniejących po 

zakończeniu projektu 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poszukujących pracy, 

uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających 

kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z 

prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek) po 

opuszczeniu programu 

RB/RS osoby 0 n/d 58 rok LSI/KSI 

Działanie RIT 3.5 Poprawa zdolności do zatrudnienia u osób pozostających bez pracy 

Cel szczegółowy 3.5.1 Wzrost 

aktywności zawodowej osób 

pozostających bez zatrudnienia 

Liczba osób 

bezrobotnych (łącznie 

z długotrwale 

bezrobotnymi) objętymi 

wsparciem w 

programie 

P osoby 0 37 123 rok LSI/KSI 

Liczba osób 

długotrwale 

bezrobotnych objętych 

wsparciem w 

programie 

P osoby 0 n/d 69 rok LSI/KSI 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w 

programie 

P osoby 0 n/d 4 rok LSI/KSI 

Liczba osób biernych 

zawodowo objętych 

wsparciem w 

programie 

P osoby 0 n/d 21 rok LSI/KSI 

Liczba osób w wieku 50 P osoby 0 n/d 26 rok LSI/KSI 
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lat i więcej objętych 

wsparciem w 

programie 

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych 

wsparciem w 

programie 

P osoby 0 n/d 114 rok LSI/KSI 

Liczba osób 

pracujących po 

opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi 

na własny rachunek) 

RB/RS osoby 0 n/d 78 rok LSI/KSI 

Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

RB/RS osoby 0 n/d 48 rok LSI/KSI 

Działanie RIT 3.6 Promocja samozatrudnienia 

Cel szczegółowy 3.6.1 Rozwój 

przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia 

Liczba osób 

pozostających bez 

pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej w 

programie 

P osoby 0 n/d 26 rok LSI/KSI 

Liczba utworzonych 

miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS 

środków na podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

RB/RS osoby 0 n/d 27 rok LSI/KSI 

Działanie RIT 3.7 Kształcenie ustawiczne 

Cel szczegółowy 3.7.1 Wzrost 

kwalifikacji i kompetencji 

dorosłych mieszkańców 

subregionu południowego 

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie 

P osoby 0 n/d 370 rok LSI/KSI 

Liczba osób w wieku 50 

lat i więcej objętych 

wsparciem w programie 

P osoby 0 n/d 110 rok LSI/KSI 

Liczba osób w wieku 25 

lat i więcej objętych 
P osoby 0 n/d 355 rok LSI/KSI 
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wsparciem w programie 

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach, które 

uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

RB/RS osoby 0 n/d 202 rok LSI/KSI 

Liczba osób w wieku 50 

lat i więcej, które 

uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu  

RB/RS osoby 0 n/d 49 rok LSI/KSI 

Liczba osób w wieku 25 

lat i więcej, które 

uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu  

RB/RS osoby 0 n/d 197 rok LSI/KSI 

Cel RIT IV -  Sprawne i efektywne wdrażanie Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 

Priorytet RIT  V – Pomoc techniczna  

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

         

Źródło: opracowanie własne. 
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3.6.2 Wiązki projektów zintegrowanych 

 

Tabela 55. Wiązka „WP1”. 

Wiązka projektów  nr 1: 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki  

na terenie subregionu południowego 

Cel Strategii RIT  

I.Poprawa infrastruktury ochrony środowiska 

poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie 

zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego 

Priorytet Strategii RIT I 
I.Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie RIT  

1.1Efektywność energetyczna  

i odnawialne źródła energii. 

 

Priorytet inwestycyjny obejmujący projekty 

tworzące wiązkę 

4a) Wspieranie wytwarzania  

i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych. 

 

4 c) Wspieranie efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

w infrastrukturze publicznej, w tym w 

budynkach publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym. 

Typy projektów 

EFRR:  

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej 

do produkcji i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Likwidacja „niskiej emisji” poprzez 

wymianę/modernizację indywidualnych 

źródeł ciepła lub podłączanie budynków do 

sieciowych nośników ciepła. 

Modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych. 

Budowa instalacji OZE w modernizowanych 

energetycznie budynkach. 

Diagnoza, uzasadnienie 

Na stan powietrza na terenie subregionu 

południowego mają wpływ głównie takie 

czynniki jak: emisja zorganizowana 

pochodząca ze źródeł punktowych 

i powierzchniowych, emisja ze środków 

transportu i komunikacji, emisja 

niezorganizowana, w tym niska emisja. 

Podstawową masę zanieczyszczeń 

odprowadzanych do atmosfery stanowi 

dwutlenek węgla. Jednak najbardziej 

uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim: 

dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla 
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i pył. W mniejszych ilościach emitowane są 

również chlorowodór, różnego rodzaju 

węglowodory aromatyczne i alifatyczne. 

Pomimo tendencji spadkowej emisji 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych  

w szczególności z działalności przemysłowej, 

wciąż stanowi ona poważny problem 

powodujący zanieczyszczenie powietrza. 

Aby ograniczyć tzw. niską emisję należy 

podjąć kompleksowe działania mające na 

celu wymianę bądź modernizację 

indywidualnych źródeł ciepła, podłączenie 

budynków do sieciowych nośników ciepła 

oraz termomodernizację obiektów.  

Niezbędne jest zatem dalsze kontynuowanie 

programów ograniczenia niskiej emisji, 

również przy wykorzystaniu środków UE. 

Niewielki stopień gazyfikacji terenu 

subregionu południowego oraz wysokie 

ceny gazu powodują, iż ciągle 

najpopularniejszym paliwem ze względu na 

bliskość kopalń, jest węgiel kamienny oraz 

miał i muł węglowy. Chociaż wiele instytucji 

publicznych i zakładów przemysłowych 

coraz częstej decyduje się na ograniczenie 

emisji poprzez zmianę medium grzewczego z 

węgla na gaz lub olej opałowy, a nawet 

odnawialne źródła ciepła to nadal wielkim 

problemem pozostaje emisja  

do atmosfery zanieczyszczeń z palenisk 

domowych – problem szczególnie uciążliwy  

w okresie grzewczym. 

Przeprowadzone audyty w budynkach 

użyteczności publicznej oraz w budynkach 

mieszkaniowych wskazują, iż średnie 

zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło po 

realizacji projektów może wynieś do 35%  

w przypadku modernizacji systemu 

grzewczego oraz do 50% w przypadku 

kompleksowej termomodernizacji, ociepleniu 

przegród budowlanych, wymianie stolarki 

budowlanej i modernizacji systemu 

grzewczego, wymianie źródła ciepła. 

Oznacza to, iż obecnie obiekty 

charakteryzują się niską efektywnością 

energetyczną.  

Przyczyny nadmiernego zużycia energii 

cieplnej są następujące: 

- nadmierne straty ciepła - większość 

budynków nie posiada bowiem 

dostatecznej izolacji termicznej,  

- niska sprawność instalacji grzewczej -

wynika to przede wszystkim z niskiej 

sprawności samego źródła ciepła 

(kotła, pieca), ale także ze złego 
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stanu technicznego instalacji 

wewnętrznej, która zwykle jest 

rozregulowana, a rury źle izolowane i 

podobnie jak grzejniki zarośnięte 

osadami stałymi,  

- brak możliwości łatwej regulacji  

i dostosowania zapotrzebowania 

ciepła do zmieniających się 

warunków pogodowych 

(automatyka kotła) i potrzeb 

cieplnych w poszczególnych 

pomieszczeniach (przygrzejnikowe 

zawory termostatyczne). 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Tabela 56. Wiązka „WP2”. 

Wiązka projektów  nr 2: 

Rozwój niskoemisyjnego transportu 

miejskiego na terenie aglomeracji 

bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego 

Cel Strategii RIT  

I.Poprawa infrastruktury ochrony środowiska 

poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie 

zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego 

Priorytet Strategii RIT  
I.Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie RIT  1.2 Niskoemisyjny transport miejski 

Priorytet inwestycyjny obejmujący projekty 

tworzące wiązkę 

4 e) promowanie strategii niskoemisyjnych 

dla wszystkich rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące  

na zmiany klimatu. 

Typy projektów 

- Budowa, przebudowa liniowej i punktowej 

infrastruktury transportu zbiorowego  

(np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi 

rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, 

bus pasy, budowa systemów miejskich 

wypożyczalni rowerów wraz z zakupem 

rowerów, wiaty przystankowe, uzupełniająca 

infrastruktura drogowa); 

- Zakup taboru autobusowego na potrzeby 

transportu publicznego; 

- Wdrażanie inteligentnych systemów 

transportowych (ITS - w tym Systemów 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej), 

- Poprawa efektywności energetycznej 

oświetlenia. 

Diagnoza, uzasadnienie 
Na terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru 

funkcjonalnego miejski transport publiczny 
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jest realizowany przez Miejski Zakład 

Komunikacyjny w Bielsku-Białej  

oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  

w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. 

Komunikację wewnątrz powiatu oraz 

międzyregionalną zapewnia powiat bielski  

- PKS w Bielsku-Białej S.A. Z roku na rok 

obserwuje się spadek liczby przewożonych 

pasażerów, a przyczyną takiego stanu jest: 

- wzrost ilości samochodów 

osobowych, 

- rosnąca stopa bezrobocia  

w subregionie na przestrzeni lat  

2008-2012 (mniejsza liczba dojazdów 

do pracy), 

- nieatrakcyjność transportu 

publicznego (przestarzały tabor 

autobusowy, brak systemów 

dynamicznej informacji pasażerskiej 

itd.). 

Do najważniejszych barier w korzystaniu  

i upowszechnieniu transportu publicznego 

zaliczyć można: 

- zły stan taboru autobusowego oraz 

infrastruktury drogowej   

(brak bezpiecznego dojścia do 

przystanku (chodniki), źle 

wyprofilowane zatoki 

uniemożliwiające bezpośredni 

podjazd autobusu 

niskopodłogowego pod chodnik 

itp.), 

- niedostosowane do potrzeb rozkłady 

jazdy, 

- brak nowoczesnych, zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych 

obejmujących również parkingi typu 

„zaparkuj i jedź”, 

- brak elektronicznej informacji 

pasażerskiej oraz inteligentnych 

systemów transportowych, 

- zniszczone, zdewastowane wiaty 

przystankowe lub ich brak. 

W przypadku MZK w Bielsku-Białej ciągle 

eksploatowane są bardzo duże ilości 

autobusów Ikarus (niespełniających 

europejskich norm emisji), w dwóch 

podstawowych odmianach, tj.; 

 Ikarus 280, wielkopojemny 

przegubowy wysokopodłogowy (lata 

produkcji 1992-1997) – 30 sztuk, 

 Ikarus 415, standardowej pojemności, 

średniopodłogowy (lata produkcji  

1995-1998) – 19 sztuk. 

Nieco lepiej przedstawia się sytuacja 
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taborowa w Czechowicach-Dziedzicach, 

gdzie pojazdy wysokopodłogowe pojawiają 

się na przystankach sporadycznie. Trzon 

taboru stanowią autobusy dostępne dla 

osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich (i innych osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się), choć daje się 

zauważyć coraz większe zużycie techniczne 

autobusów. W przypadku Czechowic-

Dziedzic istnieje konieczność wymiany 

najstarszego taboru  z lat 1996-2000 (MAN 

NLxx2, Ikarus 260.59, Solaris U12). W zakresie 

transportu pozamiejskiego - część taboru PKS 

Bielsko-Biała została wymieniona we 

wcześniejszych latach (przy dofinansowaniu 

ze środków UE), nie mniej jednak nadal 

istnieje potrzeba dalszego zakupu ok. 18 

sztuk niskoemisyjnych autobusów. 

Transport autobusowy korzysta z 

ogólnodostępnych dróg, choć w przypadku 

Bielska-Białej można już mówić o 

problemach ruchowych do tego stopnia, że 

uzasadniają one wprowadzenie separacji 

ruchu, przynajmniej punktowej. Nawet 

jednak w centrach miast infrastruktura 

transportu publicznego nie przedstawia 

zadowalającego stanu. Zapadnięte perony, 

nienormatywna wysokość krawężników, brak 

wskazań do osób niewidomych to jedynie 

część niedomagań. Znacznie większe 

utrudnienia czekają pasażerów w porze 

zimowej lub na przykład podczas deszczu. 

Największe problemy komunikacyjne 

dotyczą Bielska-Białej. Stosowane  

tu rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu nie 

mają charakteru obszarowego – sygnalizacje 

są grupowane w ciągi, jednak nie są to 

rozwiązania kompleksowe.  

Na chwilę obecną spośród rozwiązań 

teleinformatycznych w transporcie, zakres 

wdrożeń jest niewielki - w zakresie systemów 

informacji pasażerskiej, działających  

w czasie rzeczywistym (informacja o 

charakterze dynamicznym) jedynie  

w Czechowicach-Dziedzicach zrealizowano 

takie rozwiązanie. Na głównych 

przystankach funkcjonują wyświetlacze, 

informujące o przewidywanym czasie 

przyjazdu kolejnych autobusów. 

Podstawowym mankamentem tego 

rozwiązania jest jego ograniczona 

funkcjonalność – wyświetlacze pokazują 

wyłącznie autobusy PKM Czechowice-

Dziedzice, nie obejmują natomiast bielskiej 

linii nr 50. Główne instalacje drogowe 
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obejmują drogi wyższych kategorii, przede 

wszystkim drogi ekspresowe. Będąca w 

trakcie budowy S 69 z Bielska-Białej do 

granicy w Zwardoniu jest od początku 

wyposażana w znaki drogowe o zmiennej 

treści, które instalowane są na różnych jej 

odcinkach. Znaki takie pozwalają  

na przekazywanie kierowcom bieżących 

informacji, a w razie potrzeby przekierowania 

ruchu na inne, alternatywne ciągi drogowe. 

W zakresie rozwiązań lokalnych jedynym 

miejscem, w którym funkcjonują punktowe 

elementy, mogące zostać 

zaimplementowane do architektury 

inteligentnego systemu transportowego, jest 

Bielsko-Biała. Znaki o zmiennej treści 

stosowane są na zachodniej obwodnicy 

miasta. Powyższe elementy nie stanowią 

jednak systemu spójnego.  

Celem zapewnienia multimodalności 

transportu konieczna jest: 

budowa/rozbudowa zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych, w szczególności  

w pobliżu dworców kolejowych (styk 

komunikacji kolejowej z liniami 

autobusowymi); budowa parkingów wokół 

pętli autobusowych oraz dworców PKP, 

poprawa stanu infrastruktury drogowej, 

odpowiednia koordynacja rozkładów jazdy 

między różnymi gestorami.  Potrzeba 

zapewnienia multimodalności wynika z 

konieczności wsparcia rozwoju 

zrównoważonego i zintegrowanego 

transportu publicznego obejmującego różne 

środki transportu i elementy infrastruktury. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 57. Wiązka „WP3”. 

Wiązka projektów  nr 3: 

Rozwój niskoemisyjnego transportu 

miejskiego na terenie lokalnych 

ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów 

wiejskich subregionu południowego 

poza aglomeracją bielską 

Cel Strategii RIT  

I.Poprawa infrastruktury ochrony środowiska 

poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie 

zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego 

Priorytet Strategii RIT  
I.Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie RIT  1.2 Niskoemisyjny transport miejski 

Priorytet inwestycyjny obejmujący projekty 

tworzące wiązkę 

4 e) promowanie strategii niskoemisyjnych 

dla wszystkich rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące  

na zmiany klimatu. 

Typy projektów 

- Budowa, przebudowa liniowej i punktowej 

infrastruktury transportu zbiorowego  

(np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi 

rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, 

bus pasy, budowa systemów miejskich 

wypożyczalni rowerów wraz z zakupem 

rowerów, wiaty przystankowe, uzupełniająca 

infrastruktura drogowa); 

- Zakup taboru autobusowego na potrzeby 

transportu publicznego; 

- Wdrażanie inteligentnych systemów 

transportowych (ITS - w tym Systemów 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej), 

- Poprawa efektywności energetycznej 

oświetlenia. 

Diagnoza, uzasadnienie 

Na terenie lokalnych ośrodków rozwoju 

oraz miast i obszarów wiejskich subregionu 

południowego poza aglomeracją bielską, 

miejski transport publiczny realizowany jest 

przez Miejski Zakład Komunikacji w Żywcu Sp. 

z o.o., Zakład Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Cieszynie. Komunikację wewnątrz 

powiatów oraz międzyregionalną 

zapewniają przewoźnicy prywatni: 

Z roku na rok obserwuje się spadek liczby 

przewożonych pasażerów, przy czym  

na terenie miasta Cieszyn, spada ilość 

przewiezionych pasażerów kupujących 

bilety, natomiast wzrasta ilość osób 

korzystających z komunikacji bezpłatnie,  

w związku z czym można przypuszczać, że 

ilość pasażerów przewiezionych utrzymuje się  

na stałym poziomie. Tym niemniej obserwuje 
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się tendencję spadkową w tym zakresie  

a przyczyną takiego stanu jest: 

- wzrost ilości samochodów 

osobowych, 

- rosnąca stopa bezrobocia  

w subregionie na przestrzeni lat 2008-

2012 (mniejsza liczba dojazdów  

do pracy), 

- nieatrakcyjność transportu 

publicznego (przestarzały tabor 

autobusowy, brak systemów 

dynamicznej informacji pasażerskiej 

itd.). 

Do najważniejszych barier w korzystaniu  

i upowszechnieniu transportu publicznego 

zaliczyć można: 

- zły stan taboru autobusowego oraz 

infrastruktury drogowej   

(brak bezpiecznego dojścia do 

przystanku, źle wyprofilowane zatoki 

uniemożliwiające bezpośredni podjazd 

autobusu niskopodłogowego pod 

chodnik itp.), 

- niedostosowane do potrzeb rozkłady 

jazdy, 

- brak nowoczesnych, zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych obejmujących 

również parkingi typu „zaparkuj i jedź”, 

- brak elektronicznej informacji 

pasażerskiej oraz inteligentnych 

systemów transportowych, 

- zniszczone, zdewastowane wiaty 

przystankowe lub ich brak, 

- brak bezpiecznego dojścia do 

przystanku (chodniki). 

 

W przypadku MZK Żywiec eksploatuje się 

jeszcze 18 sztuk pojazdów 

wysokopodłogowych (lata produkcji 1992-

1996). Nieco lepiej przedstawia się sytuacja 

taborowa w Cieszynie, gdzie pojazdy 

wysokopodłogowe pojawiają się na 

przystankach sporadycznie. Nie mniej jednak  

ZGK Cieszyn Sp. z o.o. eksploatuje 5 szt. 

autobusów ponad 15 letnich (Jelcz M125M) 

oraz 1 autobus 20-letni (Autosan H9-35). 

Infrastruktura transportu publicznego nie 

przedstawia zadowalającego stanu.  

Na obszarach wiejskich w wielu punktach 

infrastruktura przystankowa ogranicza się 

wyłącznie do słupka przystankowego, 

zgodnie z przepisami prawa o ruchu 

drogowym. Chroniące przed deszczem 

i wiatrem wiaty nie są codziennością,  

a te, które są zainstalowane, nierzadko są 
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zniszczone, zdewastowane  

lub zużyte (ślady korozji, brak szyb). 

Mankamentem jest brak przestrzeni  

dla oczekiwania, rozumianej jako 

utwardzona powierzchnia, wyposażona  

w odpowiednie odwodnienie, utrzymywana 

należycie przez służby komunalne. Stan taki 

jest obecny nawet w niewielkiej odległości 

od centrów miast. 

Obecnie systemy informacji pasażerskiej, 

stosowane przez gestorów transportu 

publicznego są niezintegrowane i bazują 

przede wszystkim na technikach 

tradycyjnych. Standardem jest wielość tablic 

rozkładowych w komunikacji ponadlokalnej, 

gdzie każdy przewoźnik instaluje własną 

informację, powodując wrażenie chaosu.  

Na terenie lokalnych ośrodków rozwoju 

oraz miast i obszarów wiejskich subregionu 

południowego poza aglomeracją bielską nie 

funkcjonuje żaden system dynamicznej 

informacji pasażerskiej oraz żaden 

kompleksowy system ITS. 

Celem zapewnienia multimodalności 

transportu konieczna jest: 

budowa/rozbudowa zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych, w szczególności  

w pobliżu dworców kolejowych (styk 

komunikacji kolejowej z liniami 

autobusowymi); budowa parkingów wokół 

pętli autobusowych oraz dworców PKP, 

poprawa stanu infrastruktury drogowej, 

odpowiednia koordynacja rozkładów jazdy 

między różnymi gestorami.  Potrzeba 

zapewnienia multimodalności wynika z 

konieczności wsparcia rozwoju 

zrównoważonego i zintegrowanego 

transportu publicznego obejmującego różne 

środki transportu i elementy infrastruktury. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 58. Wiązka „WP4”. 

Wiązka projektów  nr 4: 

Ochrona środowiska aglomeracji 

bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego 

poprzez inwestycje w obszarze  

wodno-kanalizacyjnym 

Cel Strategii RIT 

I.Poprawa infrastruktury ochrony środowiska 

poprzez zabezpieczenie  

i wykorzystanie zasobów obszaru 

funkcjonalnego subregionu południowego 

Priorytet Strategii RIT 
II.Ochrona środowiska i efektywne 

wykorzystanie zasobów 

Działanie RIT  2.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

Priorytet inwestycyjny obejmujący projekty 

tworzące wiązkę 

6 b) Inwestowanie w sektor gospodarki 

wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii  

w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania 

potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 

państwa członkowskie. 

Typy projektów 

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

komunalnych. 

Budowa i modernizacja systemów 

zaopatrzenia w wodę (inwestowanie  

w budowę i modernizację infrastruktury 

wodociągowej, dopuszczone będzie   

w ramach kompleksowych projektów 

regulujących gospodarkę ściekową lub gdy 

na danym terenie jest zapewniona sieć 

kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka 

ściekowa). 

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych 

dla ścieków komunalnych oraz budowa  

i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej 

(tylko aglomeracje od 2 000 do 10 000 RLM). 

Diagnoza, uzasadnienie 

Głównymi zagrożeniami dla wód 

powierzchniowych i podziemnych  

są skażenia komunalne i związane  

z chemicznymi środkami do produkcji rolnej. 

Ścieki socjalno-bytowe, pochodzące  

z zabudowy mieszkaniowej, odprowadzane 

są często do nieszczelnych osadników 

przydomowych bądź też lokalnie 

budowanymi przez mieszkańców kanałami 

bezpośrednio do przydrożnych rowów 

melioracyjnych lub cieków wodnych. Ścieki 

te są źródłem zanieczyszczeń wyrażającym 

się w związkach takich jak BZT5, ChZT, azot 

amonowy i fosforany. Dodatkowo istotnym 

zagrożeniem, dla jakości wód są substancje 

ropopochodne spłukiwane podczas 

opadów deszczu z nawierzchni dróg, 

parkingów czy placów stacji paliw. Poważne 
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źródło zanieczyszczeń wód podziemnych  

i powierzchniowych stanowią też związki 

biogenne spływające z pól uprawnych  

w okresach po nawożeniu gruntów rolnych. 

Z uwagi na zrealizowany projekt pn:  

„Poprawa stanu gospodarki wodno  

– ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko – 

Biała”, współfinansowany ze środków 

Funduszu Spójności, stopień skanalizowania 

na koniec 2014 r. w mieście Bielsko-Biała 

wyniesie ok. 98,3%. Projekt zapewni zatem 

spełnienie wymagań Dyrektyw dotyczących: 

oczyszczania ścieków komunalnych 

(91/217/EWG), wody pitnej (98/83/WE)  

i Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). 

Wysoki stopień skanalizowania dotyczy 

również gminy Buczkowice (97% na koniec 

2014 r.), dzięki zrealizowaniu projektu  

w ramach Funduszu Spójności i PROW.  

 

Inwestycje kanalizacyjne oraz wodociągowe 

są niezbędne na pozostałym obszarze 

obszaru funkcjonalnego aglomeracji bielskiej 

(powiat bielski). Dla większości    

mieszkańców źródłem wody pitnej są studnie 

kopane, w których woda jest 

zanieczyszczona, z uwagi, że studnie te są 

płytkie, przenikają do nich zanieczyszczenia 

naturalne (wynikające z procesu 

wypłukiwania gleby przez wody gruntowe) 

oraz zanieczyszczenia sztuczne ( wynikające 

z działalności człowieka, w tym  nadmierny 

poziom azotanów). Konieczne są inwestycje 

wypełniające zobowiązania wynikające  

z prawa  unijnego, między innymi Ramowej 

Dyrektywy Wodnej  2000/60/WE z 22XII 2000r, 

której głównym celem jest zaspokojenie 

zapotrzebowania na wodę ludności, 

rolnictwa i przemysłu. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 59. Wiązka „WP5”. 

Wiązka projektów  nr 5: 

Ochrona środowiska lokalnych 

ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów 

wiejskich subregionu południowego 

poza aglomeracją bielską poprzez 

inwestycje w sektor  

wodno-kanalizacyjny 

Cel Strategii RIT 

I. Poprawa infrastruktury ochrony 

środowiska poprzez zabezpieczenie  

i wykorzystanie zasobów obszaru 

funkcjonalnego subregionu 

południowego 

Priorytet Strategii RIT 
II. Ochrona środowiska i efektywne 

wykorzystanie zasobów 

Działanie RIT  2.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

Priorytet inwestycyjny obejmujący projekty 

tworzące wiązkę 

6 b) Inwestowanie w sektor gospodarki 

wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii  

w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania 

potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 

państwa członkowskie. 

Typy projektów 

 Budowa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnych dla ścieków 

komunalnych oraz budowa  

i modernizacja sieci kanalizacji 

deszczowej (tylko aglomeracje od 2 000 

do 10 000 RLM). 

 Budowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków komunalnych. 

 Budowa i modernizacja systemów 

zaopatrzenia w wodę (inwestowanie  

w budowę i modernizację infrastruktury 

wodociągowej, dopuszczone będzie   

w ramach kompleksowych projektów 

regulujących gospodarkę ściekową lub 

gdy na danym terenie jest zapewniona 

sieć kanalizacyjna lub uregulowana 

gospodarka ściekowa). 

 Budowa instalacji do zagospodarowania 

komunalnych osadów ściekowych. 

Diagnoza, uzasadnienie 

Stopień skanalizowania obszarów wiejskich 

na terenie subregionu południowego wynosi 

44,3%. Najniższy stopień skanalizowania  

(poniżej 25%) dotyczy gmin: Jeleśnia, 

Koszarawa, Ślemień, Gilowice, Porąbka, 

Łodygowice, Lipowa, Bestwina, Jasienica, 

Jaworze, Chybie, Strumień, Goleszów. 

Powyższe dane wskazują, iż na terenie 

powiatu cieszyńskiego oraz żywieckiego  

w dalszym ciągu niezbędne są inwestycje  

w zakresie budowy i modernizacji sieci 

kanalizacyjnych, budowy i modernizacji 
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oczyszczalni ścieków komunalnych oraz 

budowy i modernizacji systemów 

zaopatrzenia w wodę. 

 

Dla większości  mieszkańców źródłem wody 

pitnej są studnie kopane, w których woda 

jest zanieczyszczona, z uwagi, że studnie te 

są płytkie, przenikają do nich 

zanieczyszczenia naturalne (wynikające  

z procesu wypłukiwania gleby przez wody 

gruntowe) oraz zanieczyszczenia sztuczne  

(wynikające z działalności człowieka,  

w tym  nadmierny poziom azotanów). 

Konieczne są inwestycje wypełniające 

zobowiązania wynikające z prawa  unijnego, 

między innymi Ramowej Dyrektywy Wodnej  

2000/60/WE z 22XII 2000r, której głównym 

celem jest zaspokojenie zapotrzebowania  

na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 60. Wiązka „WP6”. 

Wiązka projektów  nr 6: 

Walka z ubóstwem poprzez rozwój 

infrastruktury społecznej subregionu 

południowego 

Cel Strategii RIT 

III. Zapewnienie spójności społecznej poprzez 

rewitalizację fizyczną, gospodarczą i 

społeczną terytoriów zmarginalizowanych 

obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego 

Priorytet Strategii RIT III. Rewitalizacja i włączenie społeczne 

Działanie RIT  

EFS: 

3.3 Wzmacnianie potencjału społeczności 

lokalnej 

3.4 Rozwój usług społecznych 

 

EFRR: 

3.1 Rozwój infrastruktury społecznej 

 

Priorytet inwestycyjny obejmujący projekty 

tworzące wiązkę 

EFS: 

9 i Aktywne włączenie, w tym z myślą o 

promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans 

na zatrudnienie. 

 

9 iv Ułatwianie dostępu do niedrogich, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 

tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym. 

 

EFRR: 
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9a  inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  

i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i lokalnego, 

zmniejszania nierówności w zakresie stanu 

zdrowia, promowanie włączenia 

społecznego poprzez lepszy dostęp do usług 

społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, 

oraz przejścia z usług instytucjonalnych na 

usługi na poziomie społeczności lokalnych. 

 

Typy projektów 

Programy integrujące społeczności lokalne, 

realizowane za pomocą różnych metod 

pracy ze społecznościami.  

 
Realizacja usług aktywizacyjno-rozwojowych 

na rzecz rodzin.  

 

Realizacja usług wsparcia społecznego  

i zawodowego osób wykluczonych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Realizacja usług opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci i młodzieży  

do lat 18, przeciwdziałających wykluczeniu 

społecznemu, wsparcie programów 

umożliwiających integrację ze środowiskiem, 

w tym osób opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, rodziny 

zastępcze i inne placówki. 

 

Organizacja i wsparcie rozwoju usług 

opiekuńczych, zdrowotnych, w tym opieki 

paliatywnej, hospicyjnej, rehabilitacyjnej, 

świadczonych na rzecz osób i rodzin ze 

względu na chorobę, podeszły wiek, 

zależność, niepełnosprawność, ubóstwo, 

uzależnienia, choroby psychiczne, 

realizowanych zarówno w formie 

środowiskowej jak i stacjonarnej. 

 
Szkolenia i podnoszenie umiejętności 

pracowników podmiotów realizujących 

zadania związane ze świadczeniem usług 

społecznych, (wyłącznie w zakresie 

niezbędnym dla wzrostu dostępności i jakości 

tych usług).  

 

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy 

nowych obiektów) w zdegradowanych 

budynkach w celu adaptacji ich na 

mieszkania socjalne, wspomagane  

i chronione; 

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy 
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nowych obiektów) w zdegradowanych 

budynkach na potrzeby utworzenia centrów 

usług społecznościowych. 

Diagnoza, uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, 

największa liczba osób korzystająca 

z pomocy społecznej (powyżej 1 tys.) 

znajduje się w Bielsku-Białej  

oraz Czechowicach-Dziedzicach 

(odpowiednio 6075 osób oraz 2035 osób w 

2013 r.). 

Najwyższy odsetek rodzin ubogich w relacji 

do mieszkańców danej gminy znajduje się  

w powiecie żywieckim oraz cieszyńskim, tj.  

w gminach: Rajcza, Węgierska Górka, 

Łękawica, Ujsoły, Brenna a także: Goleszów, 

Zebrzydowice, Istebna, Milówka. 

 

W dłuższej perspektywie czasowej, brak 

zatrudnienia prowadzi do wykluczenia 

społecznego, które utożsamiane jest przede 

wszystkim z ubóstwem i biedą. Osoby  

i rodziny, w których występuje problem 

długotrwałego bezrobocia, uzależniają się  

od korzystania z pomocy społecznej, a w 

konsekwencji tracą umiejętności radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach, przyjmują 

postawę bierności i coraz bardziej oddalają 

się od rynku pracy. 

 

Do najważniejszych grup społecznych 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

zaliczyć można: 

- bezrobotnych do 25 roku życia(brak 

możliwości wsparcia w ramach RPO WSL 

2014-2020), 

- bezrobotne kobiety, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

- osoby bez kwalifikacji zawodowych, 

- osoby bez doświadczenia 

zawodowego, 

- osoby samotnie wychowujące 

dziecko, 

- osoby niepełnosprawne, 

- osoby ciężko chore, 

- rodziny objęte problemami 

patologicznymi. 

 

Świadczenie wysokiej jakości podstawowych 

usług społecznych i nieograniczony dostęp 

do nich jest warunkiem niezbędnym dla 

realizacji skutecznej i efektywnej integracji 

społecznej i ekonomicznej osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem. Realizacja usług 
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pomocy społecznej, wsparcia rodziny  

i pieczy zastępczej, usług opiekuńczych jest 

szczególnie istotna w kontekście 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu  

i ubóstwu, co zostało podkreślone w Position 

Paper dla Polski, zapisach Umowy 

Partnerstwa oraz znajduje swoje 

odzwierciedlenie w diagnozie. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

Tabela 61. Wiązka „WP7”. 

Wiązka projektów  nr 7: 

Wspieranie włączenia społecznego 

poprzez rewitalizację fizyczną, 

gospodarczą i społeczną na obszarach 

wymagających rewitalizacji 

Cel Strategii RIT 

III. Zapewnienie spójności społecznej poprzez 

rewitalizację fizyczną, gospodarczą i 

społeczną terytoriów zmarginalizowanych 

obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego 

Priorytet Strategii RIT III. Rewitalizacja i włączenie społeczne 

Działanie RIT  

EFS: 

3.3 Wzmacnianie potencjału społeczności 

lokalnej 

3.4 Rozwój usług społecznych 

3.5 Poprawa zdolności do zatrudnienia u 

osób pozostających bez pracy 

3.6 Promocja samozatrudnienia 

3.7 Kształcenie ustawiczne 

 

EFRR: 

3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

 

Priorytet inwestycyjny obejmujący projekty 

tworzące wiązkę 

EFS: 

9 i Aktywne włączenie, w tym z myślą o 

promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans 

na zatrudnienie. 

 

9 iv Ułatwianie dostępu do niedrogich, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 

tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym. 

 

8 i dostęp do zatrudnienia dla osób 

poszukujących pracy  

i biernych 

zawodowo, w tym długotrwale 
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bezrobotnych oraz oddalonych od rynku 

pracy, także poprzez lokalny 

inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

 

8 iii praca na własny rachunek, 

przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, 

w tym innowacyjnych mikro-, małych  

i średnich przedsiębiorstw. 

 

10iii wyrównanie dostępu do uczenia się 

przez całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich 

grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły 

roboczej oraz promowanie elastycznych 

ścieżek kształcenia, w tym poprzez 

doradztwo zawodowe i potwierdzanie 

nabytych kompetencji 

 

EFRR: 

9 b wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich  

i wiejskich. 

Typy projektów 

EFS: 

Programy integrujące społeczności lokalne, 

realizowane za pomocą różnych metod 

pracy ze społecznościami.  

 

 

Realizacja usług aktywizacyjno-rozwojowych 

na rzecz rodzin.  

 

Realizacja usług wsparcia społecznego 

 i zawodowego osób wykluczonych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Realizacja usług opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci i młodzieży do 

lat 18, przeciwdziałających wykluczeniu 

społecznemu, wsparcie programów 

umożliwiających integrację ze środowiskiem, 

w tym osób opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, rodziny 

zastępcze i inne placówki. 

 

Organizacja i wsparcie rozwoju usług 

opiekuńczych, zdrowotnych, w tym opieki 

paliatywnej, hospicyjnej, rehabilitacyjnej, 

świadczonych na rzecz osób i rodzin ze 

względu na chorobę, podeszły wiek, 

zależność, niepełnosprawność, ubóstwo, 

uzależnienia, choroby psychiczne, 



  

302 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

realizowanych zarówno w formie 

środowiskowej jak i stacjonarnej. 

 

Szkolenia i podnoszenie umiejętności 

pracowników podmiotów realizujących 

zadania związane ze świadczeniem usług 

społecznych, (wyłącznie w zakresie 

niezbędnym dla wzrostu dostępności i jakości 

tych usług).  

 

Realizacja kompleksowych programów 

aktywizacji zawodowej. 

    

Wsparcie pracodawców planujących 

stworzenie dodatkowych miejsc pracy. 

 

Wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej.      

 

Wsparcie firm w początkowym okresie 

działalności (tj. do 24 miesięcy od daty 

zarejestrowania działalności).       

 

Szkolenia i kursy skierowane do osób 

dorosłych, które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem 

lub podwyższeniem umiejętności 

 i kompetencji w obszarze umiejętności ICT  

i znajomości języków obcych. 

 

EFRR: 

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy 

nowych obiektów) w obiektach 

poprzemysłowych /powojskowych 

/popegeerowskich/ pokolejowych wraz  

z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia. 

 

Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, 

w tym roboty budowlane (za wyjątkiem 

budowy nowych obiektów) w obiektach 

wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia. 

 

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy 

nowych obiektów) w zdegradowanych 

budynkach wraz z zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia. 

Diagnoza, uzasadnienie 

Obszary wymagające rewitalizacji 

społeczno-gospodarczej, charakteryzują się 

m.in. następującymi tendencjami i cechami: 

 spadek liczby ludności, 

 słaba dynamika miejsc pracy, 
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 niska przedsiębiorczość, 

 bezrobocie, 

 ubóstwo, 

 wykluczenie społeczne, 

 specyficzne trendy demograficzne np. 

starzenie się społeczności lokalnej, 

rozpad więzi rodzinnych, 

 stagnacja na rynku nieruchomości – 

postrzeganie obszaru jako 

nieatrakcyjnego, 

 wysoki  poziom przestępczości, 

 niska aktywność organizacji 

pozarządowych, 

 niska aktywność mieszkańców 

mierzona udziałem w wyborach, 

 problem uzależnienia społeczności od 

alkoholu, narkotyków, 

 przemoc domowa, 

 znaczący odsetek mniejszości 

narodowych (napięcia między 

ludnością napływową a miejscową), 

 słabe wykształcenie mieszkańców, 

 zdegradowany stan budynków 

mieszkalnych. 

 

W Bielsku-Białej, obszar wymagający 

rewitalizacji dzieli się na II strefy. Obszar 

wyznaczony do rewitalizacji w ramach PROM 

2007-2013 – obejmuje 954 ha.  

W ramach PROM 2014 – 2020 (prace nad 

dokumentem trwają) do ww. obszaru  

ma dołączyć Osiedle Wapienica 

(powierzchnia 2 588,56 ha). I strefa  

(187 ha) to strefa szczególna w strukturze 

społeczno-przestrzennej miasta, obejmuje 

bowiem śródmieście Bielska i Białej, zatem 

centrum połączonego miasta, wraz z jego 

historyczną otuliną zabytkowej zabudowy. II 

strefa (767 ha) obejmuje fragment struktury 

społeczno-przestrzennej miasta, w którym 

występują z nasileniem zjawiska degradacji 

specyficzne dla powojennych osiedli 

mieszkaniowych albo dla poprzemysłowych 

nieużytków, występujących samoistnie  

lub w powiązaniu z wielorodzinną zabudową. 

W strefie tej istnieją (lub nasilają się) 

problemy typowe dla monofunkcyjnej 

zabudowy mieszkaniowej (sypialnie miejskie), 

które wymagają interwencji, o różnym 

charakterze (integracja społeczna, 

modernizacja zasobu mieszkaniowego, 

walka z patologiami społecznymi, 

przekształcenie przestrzeni publicznych  

i wprowadzenie nowych elementów  

o terapeutycznym/korygującym znaczeniu: 
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np. placów zabaw, boisk, likwidacji barier 

dla niepełnosprawnych, wyrównywaniem 

szans grup zmarginalizowanych, 

przyciąganie przedsiębiorców i tworzenie 

miejsc pracy). W strefie tej występują również 

zjawiska wynikające  

z uciążliwej działalności gospodarczej albo 

zagrożeń (dysfunkcji), które niesie 

długotrwałe nieużytkowanie 

obiektów/terenów poprzemysłowych (stąd 

ważnym elementem rewitalizacji powinno 

być wywołanie transformacji terenów 

przemysłowych – adaptacja 

budynków/terenów dla wytwórczości lub 

usług).  

Wykluczenie społeczne występujące na 

tym obszarze wiąże się również  

z ograniczonym dostępem do kultury. Aby 

nie doprowadzić do dalszej marginalizacji 

grup dysfunkcyjnych i umożliwić równy udział 

w działaniach kulturalnych konieczne jest 

wsparcie inwestycji dot. istniejącej 

infrastruktury kulturalnej, tak aby umożliwić 

zwiększenie działań dot. włączenia 

społecznego. Przykładem obiektu, który 

powinien być w szerszym stopniu 

wykorzystany na działania związane  

z włączeniem społecznym poprzez kulturę 

jest budynek Bielskiego Centrum Kultury, 

zlokalizowany na obszarze zdegradowanym. 

Obszary wymagające podjęcia działań 

rewitalizacyjnych w powiecie bielskim 

obejmują w pierwszej kolejności tereny gmin: 

Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Kozy, 

Porąbkę, Wilamowice oraz Bestwinę, 

stanowiące tzw. północną oś powiatu.  

Na obszarze powiatu tereny zdewastowane, 

wymagające rekultywacji, zajmują ponad 

240 ha. Na obszarze wspomnianych gmin  

w dużym nasileniu występują wszystkie 

zjawiska, przesądzające o konieczności 

podjęcia działań rewitalizacyjnych, takie jak 

duża intensywność w korzystaniu z pomocy 

społecznej, zwłaszcza z uwagi na problem 

biedy, stosunkowo wysokie bezrobocie i 

przestępczość, niska przedsiębiorczość 

mieszkańców oraz wysoki udział 

zatrudnionych w tradycyjnych sektorach 

gospodarki. 

Wsparcie obszaru powiatu żywieckiego  

konieczne jest ze względu na wiele 

czynników, biorąc pod uwagę m.in.: poziom 

bezrobocia, poziom ubóstwa powiązanego 

również z niedostateczną liczbą miejsc 

zatrudnienia (zakładów pracy),  które 
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mogłyby zmniejszyć ten problem oraz takie 

problemy społeczne jak: alkoholizm, 

narkomania, przemoc w rodzinie oraz rodziny 

niewydolne wychowawczo, a także: poziom 

przedsiębiorczości mieszkańców, degradacji 

technicznej infrastruktury budynków oraz 

poziom zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego. Istnieje dalsza potrzeba 

wsparcia tego obszaru na rzecz ożywienia 

gospodarczego i społecznego. 

Trendy demograficzne w całym powiecie 

żywieckim kształtują się podobnie  

jak w większości obszarów całego kraju, tj.:  

maleje liczba urodzeń, wzrasta natomiast 

liczba osób starszych w wieku 

poprodukcyjnym. 

Na terenie powiatu żywieckiego oraz w 

szczególności gmin: Łękawica, Lipowa, 

Węgierska Górka oraz Jeleśnia występuje 

zjawisko uzależnienia od alkoholu.  

Tereny wymagające rewitalizacji 

w powiecie cieszyńskim to m.in. obszar po 

byłej Kopalni Węgla Kamiennego 

„Morcinek” w gminie Zebrzydowice, na 

terenie Cieszyna to całe śródmieście 

obejmujące zwartą, zabytkową zabudowę 

miejską, tereny usługowe, obszary 

komunikacyjne i rekreacyjne. Natomiast w 

południowej części powiatu, w gminie 

Goleszów konieczna jest rewitalizacja 

budynków po zlikwidowanej cementowni, 

a także terenów wokół nich. 
Źródło; opracowanie własne. 

 

 

 

Tabela 62. Wiązka „WP8”. 

Wiązka projektów  nr 8: 

Zwiększenie stopnia upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej na terenie 

„białych plam” subregionu 

południowego 

Cel Strategii RIT 

II.Zwiększenie potencjału edukacji 

przedszkolnej oraz dostosowanie 

umiejętności i kompetencji mieszkańców 

subregionu południowego do potrzeb rynku 

pracy poprzez poprawę jakości, 

atrakcyjności i elastyczności edukacji 

zawodowej 
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Priorytet Strategii RIT IV. Edukacja, umiejętności i kompetencje 

Działanie RIT  

EFS: 

4.1 Infrastruktura i edukacja przedszkolna, 

4.1.2. Wzrost dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej 

 
EFRR: 

4.1 Infrastruktura i edukacja przedszkolna, 

4.1.1. Budowa, przebudowa infrastruktury 

wychowania przedszkolnego wraz z 

niezbędnym wyposażeniem odnoszącym 

się do zakresu infrastrukturalnego projektu 

Priorytet inwestycyjny obejmujący projekty 

tworzące wiązkę 

EFS: 

10 i  ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych i 

pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie 

kształcenia i szkolenia 

 

EFRR: 

10 a inwestycje w kształcenie, szkolenie i 

szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej 

Typy projektów 

EFS: 

Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej.  

 

W ramach działań dot. wzrostu 

upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej w subregionie południowym 

przewiduje się realizację programów 

zapewniania dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, zwiększających liczbę 

miejsc przedszkolnych oraz podnoszących 

jakość edukacji, obejmujących: 

a) utworzenie dodatkowych miejsc 

przedszkolnych, w liczbie 

odpowiadającej faktycznemu  

i prognozowanemu w perspektywie  

3-letniej zapotrzebowaniu na usługi 

przedszkolne, w tym ewentualnie 

adaptacja pomieszczeń  

i/lub doposażenie danej placówki  

w pomoce dydaktyczne, 

b) podniesienie jakości edukacji 

przedszkolnej poprzez doskonalenie 

umiejętności i kompetencji zawodowych 
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nauczycieli, niezbędnych do pracy  

z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym  

z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

c) wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci poprzez organizowanie  

i prowadzenie dodatkowych zajęć 

specjalistycznych, edukacyjnych, 

rozwijających kompetencje społeczno-

emocjonalne, językowe  

i matematyczne oraz gimnastyki 

korekcyjnej w placówkach wychowania 

przedszkolnego. 
 

 

EFRR: 

Budowa, przebudowa infrastruktury 

wychowania przedszkolnego wraz  

z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym 

się do zakresu infrastrukturalnego projektu. 

Diagnoza, uzasadnienie 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy na 

terenie subregionu południowego problem 

braku miejsc w przedszkolach dotyczy w 

szczególności miasta Bielska-Białej, gmin: 

Kozy, Brenna, Hażlach, Skoczów, Cieszyn, 

Ustroń, Chybie, Zebrzydowice, Milówka, 

Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka, 

Żywiec. Przykładowa liczba dzieci w wieku 

przedszkolnym, które biorą udział w rekrutacji 

do przedszkoli, a nie dostają się z powodu 

braku miejsc: 

1) Miasto Bielsko-Biała:  

a. 2012/2013 – 902 dzieci; 

b. 2013/2014 – 758 dzieci; 

c. 2014/2015 – 480 dzieci. 

2) Gmina Kozy: 

a. 2013/2014  -  166 dzieci, 

b. 2014/2015  -  152 dzieci, 

c. 2015/2016  -  143 dzieci. 

3) Gmina Brenna: 

a. 2012/2013 – 48 dzieci, 

b. 2013/2014 – 41 dzieci, 

c. 2014/2015  –67 dzieci. 

4) Gmina Cieszyn: 

a. 2014/2015 – 56 dzieci. 

5) Gmina Chybie: 

a. 2014/2015: 37 dzieci. 

6) Gmina Hażlach: 

a. 2010/2011 - 17 dzieci, 

b. 2011/2012 -   3 dzieci, 

c. 2012/2013 -   9 dzieci, 

d. 2013/2014 - 10 dzieci, 

e. 2014/2015 - 11 dzieci. 

7) Gmina Skoczów: 

a. 102 dzieci. 
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8) Gmina Ustroń: 

a. 2013/2014 r. – 68 dzieci, 

b. 2014/2015 r. – 39 dzieci. 

9) Zebrzydowice: 

a. 2012 r. – 8 dzieci, 

b. 2013 r. – 5 dzieci,  

c. 2014 r.– 10 dzieci.  

10) Miasto Żywiec: 

a. 2014/2015 r. – 120 dzieci, 

b. 2013/2014 r. – 143 dzieci, 

c. 2012/2013 r. – 173 dzieci.  

11) Radziechowy – Wieprz: 

a. 2012/2013  23 dzieci; 

b.  2013/2014 – 18 dzieci; 

12) Węgierska Górka – 80 dzieci, 

13) Gmina Milówka – brak 

jakichkolwiek miejsc dla dzieci w 

wieku 3-4 lat  

a także 5 lat, gdyż w gminie 

istnieje wyłącznie oddział 

przedszkolny,  

do którego uczęszczają wyłącznie 

6-latki. Brak miejsc dotyczy ok. 36 

dzieci. 

Działania z zakresu edukacji przedszkolnej, 

planowane do realizacji  

w subregionie południowym, wynikają  

z potrzeb zdiagnozowanych  w subregionie  

i zmierzają do upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej na słabiej rozwiniętych 

obszarach, w tym obszarach wiejskich oraz 

wspierania dostępności na obszarach 

miejskich, w tym aglomeracjach. Z uwagi na 

powyższe, cały obszar subregionu 

południowego zaliczono do tzw. obszarów 

„białych plam” w zakresie stopnia 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 

dlatego też wszelka interwencja w zakresie 

zwiększania liczby miejsc w przedszkolach 

jest w pełni uzasadniona. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 63. Wiązka „WP9”. 

Wiązka projektów  nr 9: 

Zwiększenie dostępności i poprawa 

warunków kształcenia i szkolenia 

zawodowego na terenie aglomeracji 

bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego 

Cel Strategii RIT 

II.Zwiększenie potencjału edukacji 

przedszkolnej oraz dostosowanie 

umiejętności i kompetencji mieszkańców 

subregionu południowego do potrzeb rynku 
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pracy poprzez poprawę jakości, 

atrakcyjności i elastyczności edukacji 

zawodowej 

Priorytet Strategii RIT IV. Edukacja, umiejętności i kompetencje 

Działanie RIT  
4.2 Infrastruktura i jakość kształcenia 

zawodowego 

Priorytet inwestycyjny obejmujący projekty 

tworzące wiązkę 

EFS: 

10 iv lepsze dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 

pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmocnienie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym 

poprzez mechanizmy prognozowania 

umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów 

uczenia się poprzez praktyczną naukę 

zawodu zrealizowaną  

w ścisłej współpracy  

z pracodawcami 

 

EFRR: 

10 a inwestycje w kształcenie, szkolenie i 

szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej 

Typy projektów 

Budowa, przebudowa, remont laboratoriów 

dydaktycznych, sal do praktycznej nauki 

zawodu (wraz z usuwaniem barier 

architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych).  

 

Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, 

sal do praktycznej nauki (wraz z usuwaniem 

barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych). 

 

Programy rozwojowe szkolnictwa 

zawodowego.  

W ramach działań wspierających 

szkolnictwo zawodowe zakłada się poprawę 

jakości edukacji w szkołach i placówkach 

prowadzących kształcenie  zawodowe we 

współpracy  

z otoczeniem, w szczególności  

z pracodawcami, poprzez: 

e) doskonalenie umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli zawodu  

i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

f) podnoszenie umiejętności oraz 

uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych 

przez uczniów i wzmacnianie ich 

zdolności do zatrudnienia, 

g) rozwój współpracy szkół lub placówek 
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prowadzących kształcenie zawodowe  

z ich otoczeniem społeczno-

gospodarczym, 

h) rozwój doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

Ponadto przewiduje się realizację działań  

w zakresie stworzenia w szkole  

i placówkach prowadzących kształcenie 

zawodowe warunków kształcenia zawodu, 

odzwierciedlających naturalne warunki 

pracy. 

Diagnoza, uzasadnienie 

Teoretyczna nauka zawodu odbywa się  

w pracowniach szkolnych. Wymagają one 

modernizacji z uwagi na ich zużycie oraz 

postęp technologiczny. W najbliższych 

latach konieczne jest doposażenie szkół w 

pracownie komputerowe, zakup programów 

np. do projektowania, grafiki, zakup 

nowoczesnych pomocy  

do pracowni zajęć w zawodach: informatyk, 

elektronik, elektryk, mechatronik (pracownia 

pneumatyki). Konieczna jest wymiana 

wyposażenia w pracowniach 

gastronomicznych oraz samochodowych. 

Zakup nowoczesnych urządzeń 

pomiarowych i elementów budowy 

pojazdów np.: silniki, skrzynie biegów, 

systemy elektroniki samochodowej. 

Pracownie gastronomiczne wymagają 

doinwestowania i wymiany wyposażenia 

zarówno środków trwałych, jak i dużego oraz 

drobnego sprzęt gastronomicznego, który 

nie spełnia współczesnych standardów 

wyposażenia gastronomicznego. Sale 

wymagają dostosowania do nowej 

podstawy programowej. 

Praktyczna nauka zawodu prowadzona 

jest na terenie aglomeracji bielskiej i jej 

obszaru funkcjonalnego w następujących 

lokalizacjach: 

 w Bielsku-Białej (w Zespole Szkół 

Gastronomicznych i Handlowych, 

Zespole Szkół Ekonomicznych i 

Zespole Szkół Ogrodniczych). 

Uczniowie pozostałych szkół 

odbywają zajęcia praktyczne w 

Bielskim Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego; 

 Czechowicach – Dziedzicach 

(Zespół Szkół Technicznych i 

Licealnych, Zespół Szkół 

Specjalnych nr 4; Zespół Szkół 

„SILESIA”). 

W najbliższym czasie pracownie zajęć 
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praktycznych w Bielsku-Białej muszą być 

dostosowane do standardów opisanych w 

„Podstawie programowej kształcenia  

w zawodach” w następujących 

kwalifikacjach: prowadzenie prac 

renowatorskich elementów architektury, 

użytkowanie obrabiarek skrawających,  

montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 

elektrycznych, diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych, wykonywanie zabiegów 

kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, 

organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych, montaż i konserwacja 

maszyn i urządzeń elektrycznych.  

W powiecie bielskim, pracownie do nauki 

zawodu są wyposażone w sprzęt 

audiowizualny oraz komputerowy. Jednakże 

jest to sprzęt przestarzały, który wymaga 

wymiany. 

Analizując rynek pracy (ranking zawodów 

deficytowych), szczególnie ważna jest 

interwencja w szkolnictwo zawodowe. Dane 

Powiatowych Urzędów Pracy wskazują, iż do 

najbardziej deficytowych zawodów należą 

m.in.: 

 Miasto Bielsko-Biała: sprzedawca  

w branży mięsnej, asystent osoby 

niepełnosprawnej, technik prac 

biurowych, pracownik ochrony fizycznej  

I stopnia, sortowacz surowców 

wtórnych, kurier, technolog robot 

wykończeniowych w budownictwie, 

spawacz metodą TIG, monter 

rusztowań, brukarz; 

 Powiat bielski: technolog robot 

wykończeniowych w budownictwie, 

kierowca ciągnika siodłowego, 

sprzedawca w branży spożywczej, 

sprzedawca w branży mięsnej, 

tokarz/frezer obrabiarek sterowanych 

numerycznie, operator ładowarki, 

brukarz; operator maszyn i urządzeń  

do przeróbki mechanicznej węgla, 

elektryk, spawacz metodą MAG. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 64. Wiązka „WP10”. 

Wiązka projektów  nr 10: 

Zwiększenie dostępności i poprawa 

warunków kształcenia i szkolenia 

zawodowego na terenie lokalnych 

ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów 

wiejskich subregionu południowego 

poza aglomeracją bielską 

Cel Strategii RIT 

II.Zwiększenie potencjału edukacji 

przedszkolnej oraz dostosowanie 

umiejętności i kompetencji mieszkańców 

subregionu południowego do potrzeb rynku 

pracy poprzez poprawę jakości, 

atrakcyjności i elastyczności edukacji 

zawodowej 

Priorytet Strategii RIT IV. Edukacja, umiejętności i kompetencje 

Działanie RIT  
4.2 Infrastruktura i jakość kształcenia 

zawodowego 

Priorytet inwestycyjny obejmujący projekty 

tworzące wiązkę 

EFS: 

10 iv lepsze dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 

pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmocnienie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym 

poprzez mechanizmy prognozowania 

umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów 

uczenia się poprzez praktyczną naukę 

zawodu zrealizowaną  

w ścisłej współpracy  

z pracodawcami 

 

EFRR: 

10 a inwestycje w kształcenie, szkolenie i 

szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej 

Typy projektów 

Budowa, przebudowa, remont laboratoriów 

dydaktycznych, sal do praktycznej nauki 

zawodu (wraz z usuwaniem barier 

architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych).  

 

Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, 

sal do praktycznej nauki (wraz z usuwaniem 

barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych). 

 

Programy rozwojowe szkolnictwa 

zawodowego.  

W ramach działań wspierających 

szkolnictwo zawodowe zakłada się poprawę 
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jakości edukacji w szkołach i placówkach 

prowadzących kształcenie  zawodowe we 

współpracy  

z otoczeniem, w szczególności  

z pracodawcami, poprzez: 

i) doskonalenie umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli zawodu  

i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

j) podnoszenie umiejętności oraz 

uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych 

przez uczniów i wzmacnianie ich 

zdolności do zatrudnienia, 

k) rozwój współpracy szkół lub placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe  

z ich otoczeniem społeczno-

gospodarczym, 

l) rozwój doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

Ponadto przewiduje się realizację działań  

w zakresie stworzenia w szkole  

i placówkach prowadzących kształcenie 

zawodowe warunków kształcenia zawodu, 

odzwierciedlających naturalne warunki 

pracy. 

Diagnoza, uzasadnienie 

Teoretyczna nauka zawodu odbywa się  

w pracowniach szkolnych. Wymagają one 

modernizacji z uwagi na ich zużycie oraz 

postęp technologiczny. W najbliższych 

latach konieczne jest doposażenie szkół  

w pracownie komputerowe, zakup 

programów np. do projektowania, grafiki, 

zakup nowoczesnych pomocy do pracowni 

zajęć w zawodach: informatyk, elektronik, 

elektryk, mechatronik (pracownia 

pneumatyki). Konieczna jest wymiana 

wyposażenia w pracowniach 

gastronomicznych oraz samochodowych. 

Zakup nowoczesnych urządzeń 

pomiarowych i elementów budowy 

pojazdów np.: silniki, skrzynie biegów, 

systemy elektroniki samochodowej. 

Pracownie gastronomiczne wymagają 

doinwestowania i wymiany wyposażenia 

zarówno środków trwałych, jak i dużego oraz 

drobnego sprzęt gastronomicznego, który 

nie spełnia współczesnych standardów 

wyposażenia gastronomicznego. Sale 

wymagają dostosowania do nowej 

podstawy programowej. 

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest 

w następujących lokalizacjach: 

 w Cieszynie (Zespół Szkół Ekonomiczno - 

Gastronomicznych, Zespół Szkół 

Technicznych i Zespół Szkół 

Gastronomiczno-Handlowych, Zespół 
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Placówek Szkolno-Wychowawczo-

Rewalidacyjnych, Zespół Szkół 

Budowlanych, Zespół Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół 

Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących); 

 w powiecie żywieckim (Zespół Szkół 

Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu;  

Zespół Szkół Agrotechnicznych i 

Ogólnokształcących im. Józefa 

Piłsudskiego w Żywcu; Zespół Szkół 

Budowlano-Drzewnych im. Armii 

Krajowej w Żywcu, Zespół Szkół 

Zawodowych i Ogólnokształcących 

imienia prof. Jerzego Buzka w 

Węgierskiej Górce, Zespół Szkół 

Samochodowych w Żywcu, Zespół 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 

w Żywcu, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych im. 

M. C. Skłodowskiej w Milówce, Zespół 

Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Marii 

Grzegorzewskiej w Żywcu). 

W powiecie cieszyńskim konieczne jest 

doposażenie szkół w nowe komputery  

oraz oprogramowania np. Fidelio, Corel do 

projektowania i obróbki graficznej, zakup 

nowoczesnych pomocy, różnego rodzaju 

urządzeń obsługujących sprzęt sieciowy 

(serwer, routery, punkty dostępowe sieci 

bezprzewodowej, switche, patchpanele  

i zestawy narzędzi monterskich) do pracowni 

zajęć w zawodach: informatyk, 

teleinformatyk, elektronik, elektryk, 

mechatroniki. 

W powiecie żywieckim koniecznym jest 

modernizacja pracowni (z uwzględnieniem 

potrzeb osób niepełnosprawnych) wraz z ich 

doposażeniem w specjalistyczne sprzęty 

(odpowiednio wyposażone laboratoria i 

pracownie), niezbędne do nabycia 

umiejętności zawodowych, celem stworzenia 

optymalnych warunków zapewniających 

pełną realizację zadań dydaktyczno-

wychowawczych we wszystkich typach szkół 

zawodowych wchodzących w skład 

placówek oświatowych powiatu.  

 

Analizując rynek pracy (ranking zawodów 

deficytowych), szczególnie ważna jest 

interwencja w szkolnictwo zawodowe. Dane 

Powiatowych Urzędów Pracy wskazują, iż do 
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najbardziej deficytowych zawodów należą 

m.in.: 

 Powiat cieszyński: pracownik 

ochrony fizycznej, operator 

wtryskarki, kierowcy samochodów 

ciężarowych, spawacze metodą 

MAG, operatorzy maszyn; 

 Powiat żywiecki: spawacz metodą 

MAG, operator zautomatyzowanej 

linii produkcyjnej w przemyśle 

elektromaszynowym, 

elektromechanik, opiekun 

medyczny, sprzedawca w branży 

przemysłowej, monter instalacji 

wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych, tokarz/frezer, 

elektryk, malarz budowlany, 

spawacz ręczny gazowy, inżynier 

budownictwa.   

Źródło: opracowanie własne. 

Realizacja w/w wiązek projektów, będących projektami o charakterze 

zintegrowanym w sposób kompleksowy przyczyni się do realizacji celów założonych 

w Strategii RIT. Szerszym uzasadnieniem realizacji w/w zintegrowanych wiązek 

inwestycji jest diagnoza społeczno-gospodarcza subregionu południowego 

przedstawiona w rozdziale 2. 
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33..77  ZZaassaaddyy  ii  ttrryybb  wwyybboorruu  pprroojjeekkttóóww  pprrzzeewwiiddzziiaannyycchh  ddoo  rreeaalliizzaaccjjii    

ww  ffoorrmmuullee  RRIITT  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 przewiduje się wsparcie dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  

w ścieżce konkursowej. 

Podstawę prawną formuły ZIT/RIT, realizujących  zintegrowane działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich stanowi na gruncie wspólnotowym  

art. 36 Rozporządzenia ogólnego z dnia 17 grudnia 2013 r., natomiast na gruncie 

prawa krajowego art. 30 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020. Zgodnie z przytoczonym stanem prawnym, Liderowi RIT subregionu 

południowego województwa śląskiego – Miastu Bielsko-Biała, pełniącemu funkcję 

Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego (IP RIT SPd) na podstawie 

zawartych porozumień: z JST z terenu subregionu oraz z Instytucją Zarządzającą RPO 

WSL, powierzona została część zadań dotyczących wdrażania narzędzia RIT, w tym 

m. in. zadania związane z procesem wyboru projektów do dofinansowania 

(współdzielenie roli instytucji organizującej konkurs, udział w ocenie projektów, 

zatwierdzanie listy projektów wybranych do wsparcia w ramach Działań/ Poddziałań 

w ramach ZIT/RIT). 

Wstępna ocena projektów planowanych do realizacji w ramach RIT będzie 

przeprowadzana wg następującej metodologii: 

Projekty przewidziane do realizacji w formule RIT muszą wpisywać się w wiązki 

mające strategiczne znaczenie dla rozwoju obszaru funkcjonalnego  

oraz pozostawać w zgodzie ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego oraz Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020.  

Projekty planowane do dofinansowania w ramach RIT powinny spełniać zarówno 

kryteria zgodności ze Strategią RIT, jak i kryteria programowe, formalne  

oraz merytoryczno-techniczne. Do zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu 

Południowego (IP RIT SPd) należy przygotowanie we współpracy z IZ RPO WSL  

do zatwierdzenia przez KM RPO WSL propozycji kryteriów wyboru projektów 
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dotyczących zgodności ze Strategią RIT dla Działań/ Poddziałań objętych RIT,  

po uzyskaniu opinii Rady RIT – organu opiniodawczego dla Instytucji Pośredniczącej 

RIT Subregionu Południowego (IP RIT SPd), składającego się 10 reprezentantów Stron 

Porozumienia JST z terenu subregionu. Instytucja Pośrednicząca RIT Subregionu 

Południowego (IP RIT SPd) współpracuje ponadto z IZ RPO WSL w przygotowaniu 

pozostałych kryteriów wyboru projektów. 

Kryteria wyboru projektów zgodności ze Strategią RIT w ramach RIT subregionu 

południowego obejmują: 

Kryteria dostępu (kryteria 0/1, których spełnienie jest obligatoryjne), wspólne dla 

projektów w ramach EFRR i EFS, które dotyczą: 

 Lokalizacji projektu na obszarze funkcjonalnym RIT subregionu południowego. 

 Zgodności uzasadnienia i celu projektu z diagnozą i Priorytetami/ Celami/ 

Działaniami  Strategii RIT. 

 Zgodności przedmiotu projektu z zakresem wsparcia wskazanym w Strategii 

RIT. 

Kryteria zgodności ze Strategią RIT ogólne, dla poddziałań RIT – EFRR (punktowane), 

które dotyczą: 

 Adekwatności projektu do zdiagnozowanych problemów/ wyzwań oraz 

Celów/ Priorytetów/ Działań wskazanych w Strategii RIT. 

 Stopnia realizacji przez projekt celów Strategii RIT mierzonego stopniem 

wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników produktu lub rezultatu 

bezpośredniego danego Celu/ Priorytetu/ Działania, adekwatnych dla typu 

projektu. 

 Komplementarnego charakteru projektu. 

 Wpływu sygnatariuszy Porozumienia w sprawie realizacji RIT na realizację 

projektów na obszarze objętym Strategią RIT. 

 Udziału partnerów lokalnych oraz społeczności lokalnych w planowaniu  

i realizacji projektu. 

 Doświadczenia wnioskodawcy. 
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Kryteria zgodności ze Strategią RIT szczegółowe, dla poddziałań RIT – EFS 

(punktowane), które dotyczą kwestii specyficznych dla poszczególnych priorytetów/ 

działań/ poddziałań objętych finansowaniem z EFS. 

W przypadku projektów z zakresu EFS, drugi etap oceny zgodności ze Strategią ZIT 

odbywa się w oparciu o szczegółowe kryteria dla poszczególnych poddziałań,  

w ramach których ocenie podlega między innymi poprawność Programu 

Rewitalizacji, zgodność projektu z Programem Rewitalizacji oraz komplementarność i 

partnerstwo wielosektorowe. 

Ocena zgodności projektów z celami oraz priorytetami Strategii ZIT stanowi 50% 

wartości wagowej całkowitej oceny projektu. 

Instytucja Pośrednicząca RIT Subregionu Południowego (IP RIT SPd) zobowiązała się, 

na podstawie Porozumienia z IZ RPO WSL, do udziału w ocenie projektów w zakresie 

kryteriów zgodności ze Strategią RIT, na zasadach określonych przez IZ RPO WSL. 

Instytucja Pośrednicząca RIT Subregionu Południowego (IP RIT SPd)  współdzieli  

z IZ RPO WSL/ WUP rolę instytucji organizującej konkurs, współpracuje z IZ RPO WSL  

w wyborze ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny oraz bierze udział  

w ocenie projektów w ramach Komisji Oceny Projektów, w zakresie oceny zgodności 

ze Strategią RIT, na podstawie właściwych kryteriów wyboru projektów, 

zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WSL. 

Ocena projektów służących realizacji Strategii RIT Subregionu Południowego jest 

realizowana w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący, w tym kryteria 

dot. zgodności ze Strategią RIT, w których opracowaniu uczestniczy IP RIT. Nabór 

projektów w ramach RIT Subregionu Południowego jest organizowany przez IZ RPO 

WSL 2014-2020 lub Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z IP RIT Subregionu 

Południowego. IP RIT lub wskazani przez nią eksperci uczestniczą w ocenie projektów 

w zakresie oceny stopnia spełnienia przez projekt kryteriów dot. zgodności 

ze Strategią RIT.   

Po dokonaniu oceny, Instytucja Pośrednicząca RIT Subregionu Południowego  

(IP RIT SPd), po zasięgnięciu opinii Rady RIT w formie uchwały Rady RIT, zatwierdza 

listę projektów wybranych do wsparcia w ramach poszczególnych konkursów 
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dedykowanych RIT subregionu południowego. IP RIT Subregionu Południowego 

dokonuje wyboru projektów do dofinansowania wraz z IZ RPO WSL. 

Pełna dokumentacja projektowa składana jest przez poszczególnych beneficjentów 

z terenu subregionu południowego do IZ RPO WSL oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Katowicach (Instytucja Pośrednicząca, gdzie składana będzie część projektów 

EFS), celem dokonania oceny formalnej i  merytorycznej, za wyjątkiem oceny 

kryteriów dot. zgodności ze Strategią RIT. 

Szczegółowe kryteria wyboru projektów, w tym kryteria zgodności ze Strategią RIT, 

zawarte zostaną w załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 

2014-2020. 
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33..88  LLiissttaa  ssttrraatteeggiicczznnyycchh  pprroojjeekkttóóww  oo  cchhaarraakktteerrzzee  kkoommpplleemmeennttaarrnnyymm,,  

ppllaannoowwaannyycchh  ddoo  rreeaalliizzaaccjjii  ppoozzaa  RRIITT  

 

Projekty komplementarne do wiązek projektów: 

- Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie subregionu południowego, 

- Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie aglomeracji bielskiej  

i jej obszaru funkcjonalnego: 

Rozbudowa odcinka drogi DW 942 w Bielsku-Białej: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej w Bielsku-Białej stanowi kontynuację inwestycji 

realizowanych w poprzednich okresach programowania 2004-2006 oraz 2007-2013,  

a szczególnie inwestycji finansowanej z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

tj. przebudowy ul. Cieszyńskiej, Piastowskiej i Konopnickiej wraz z budową 

dwupoziomowego skrzyżowania z al. Gen. Andersa, a również przebudowy DW 942 

od centrum miasta do granicy miasta w kierunku Szczyrku i Buczkowic 

współfinansowanej ze środków UE w ramach ZPORR 2004-2006. Potrzeba realizacji 

przedsięwzięcia wynika z konieczności usprawnienia połączenia ul. Międzyrzeckiej  

i ul. Cieszyńskiej z drogą ekspresową S-1 (znajdującą się w sieci TEN-T), a także 

rozwiązania problemu niewydolności skrzyżowań, usprawnienia obsługi przyległego 

terenu i płynnego wjazdu do miasta od strony północno-zachodniej,  

oraz usprawnienia komunikacji dzielnicy Wapienica. Zadanie jest przedsięwzięciem 

priorytetowym również z uwagi na coraz intensywniej rozwijające się tereny przyległe 

do drogi wojewódzkiej, a także mniejsze miejscowości w kierunku Cieszyna.  

Planowana rozbudowa ulic Międzyrzeckiej i Cieszyńskiej obejmować będzie odcinek 

około 6,1 km.  Koszt projektu ogółem ok. 276,7 mln zł. Projekt będzie zgłoszony  

do konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020 a jego realizacja będzie zależeć  

od wyników konkursu. Projekt wynika z Mandatu Negocjacyjnego Województwa 

Śląskiego oraz Planu rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim  

– dokumenty wdrożeniowego do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa 

Śląskiego. 
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Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/Żywieckiej) w Bielsku-Białej: 

Rozbudowa drogi krajowej DK52 stanowi kontynuację inwestycji zrealizowanej przy 

współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 tj. Przebudowa ul. Żywieckiej  

na odcinku od ul. Górskiej do ul. Prostej do granic miasta w kierunku południowym. 

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności usprawnienia połączenia  

ul. Żywieckiej i Krakowskiej z drogą ekspresową S69 (sieć TEN-T), rozwiązania 

problemu niewydolności skrzyżowań, usprawnienia obsługi przyległego terenu. 

Znaczne natężenie ruchu ulicznego spowodowane jest lokalnym ruchem 

samochodowym (z południowej i wschodniej  części miasta), a także ruchem 

turystycznym i tranzytowym z kierunku Małopolski oraz granicy polsko-słowackiej. 

Zaplanowana inwestycja obejmować będzie odcinek około 7,4 km.  

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku 

komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T, tj. S 1 i  S 69, a także planowanej  

do realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej - przebiegających przez teren Miasta 

Bielsko-Biała. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę DK52 – ul. Żywieckiej  

i ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej. Celem głównym jest zatem udrożnienie kluczowej 

sieci drogowej województwa pozostającej poza siecią TEN-T poprzez połączenie  

z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i drogami 

krajowymi. Koszt inwestycji ogółem ok. 150 mln zł, planowane dofinansowanie  

w ramach PO IiŚ 2014-2020. Projekt wynika z Kontraktu Terytorialnego  

oraz Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt będzie zgłoszony  

do konkursu w ramach PO IiŚ 2014-2020 a jego realizacja będzie zależeć  

od wyników konkursu. 

Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S69  

z drogą Wojewódzką nr 942: 

Projekt ma na celu budowę obwodnicy miejscowości Buczkowice zastępujący 

obecny przebieg drogi wojewódzkiej 942 i uzyskanie nowego układu 

komunikacyjnego prowadzącego ruch tranzytowy z pominięciem centrum 

Buczkowic oraz połączenie DW nr 942 z droga ekspresową S 69. Planowane 

dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt będzie zgłoszony  
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do konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020 a jego realizacja będzie zależeć  

od wyników konkursu. Projekt wynika z Mandatu Negocjacyjnego Województwa 

Śląskiego. 

S 69 Bielsko-Biała – granica państwa (obejście Węgierskiej Górki): 

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności realizacji odcinka 

obejścia Węgierskiej Górki aby cały zakres do tej pory zrealizowanej inwestycji 

spełniał parametry drogi ekspresowej, gdyż bez tego nie jest w stanie  przenieść 

wzmożonego ruchu samochodowego, co w perspektywie zakończenia w 2016 roku 

przez stronę słowacką przygranicznego odcinka autostrady D3 Svrcinovec-Skalite 

czyni, że strona polska nie będzie miała kompletnego połączenia z tą autostradą. 

Koszt całkowity inwestycji ok. 1,5 mld zł. Planowane dofinansowanie w ramach 

PO IiŚ 2014-2020 w razie dostępności środków lub realizacja w ramach środków 

budżetowych państwa. 

S1 Kosztowy – Bielsko-Biała: 

Droga ekspresowa S1 stanowi planowane połączenie drogowe z węzła 

„Pyrzowice” na autostradzie A1 w sąsiedztwie portu lotniczego MPL „Katowice”  

w kierunku Bielska-Białej i granicy z Czechami w Cieszynie. Obecnie status drogi 

ekspresowej posiadają odcinki Pyrzowice – Podwarpie, Bielsko-Biała – Cieszyn  

oraz Dąbrowa Górnicza – Mysłowice – Kosztowy – Tychy. Brakujący element dotyczy 

odcinka relacji Bielsko-Biała – Mysłowice (Kosztowy) o długości ok. 40 km.  

 Koszt całkowity planowanej inwestycji ok. 3,1 mld zł. Planowane dofinansowanie  

w ramach PO IiŚ 2014-2020 w razie dostępności środków. Projekt wynika z Kontraktu 

Terytorialnego Województwa Śląskiego. 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko-Biała Główna  

na odcinku granica województwa – Bielsko-Biała Główna: 

Przeprowadzenie inwestycji ma istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego oraz jakości i efektywności przewozów kolejowych w ruchu 

pasażerskim i towarowym, poprzez likwidację ograniczeń prędkości, zwiększenie 

przepustowości linii, skróceniu czasu jazdy oraz poprawę infrastruktury obsługi 

podróżnych. Koszt inwestycji ogółem ok. 36,7 mln zł. Planowane dofinansowanie  

w ramach RPO WSL 2014-2020, beneficjent: PKP PLK S.A. Projekt będzie zgłoszony  
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do konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020 a jego realizacja będzie zależeć  

od wyników konkursu. Projekt wynika z Kontraktu Terytorialnego oraz Mandatu 

Negocjacyjnego Województwa Śląskiego. 

 

Projekty komplementarne do wiązek pn.: 

- zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie subregionu południowego, 

- rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie lokalnych ośrodków 

rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza 

aglomeracją bielską: 

Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – 

Goleszów – Wisła Głębce: 

Przeprowadzenie inwestycji ma istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego oraz jakości i efektywności przewozów kolejowych w ruchu 

pasażerskim i towarowym, poprzez likwidację ograniczeń prędkości, zwiększenie 

przepustowości linii, skróceniu czasu jazdy oraz poprawę infrastruktury obsługi 

podróżnych. Koszt inwestycji ogółem ok. 172,4 mln zł. Planowane dofinansowanie  

w ramach RPO WSL 2014-2020, beneficjent: PKP PLK S.A. Projekt będzie zgłoszony  

do konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020 a jego realizacja będzie zależeć  

od wyników konkursu. Projekt wynika z Kontraktu Terytorialnego oraz Mandatu 

Negocjacyjnego Województwa Śląskiego. 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn: 

Przeprowadzenie inwestycji ma istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego oraz jakości i efektywności przewozów kolejowych w ruchu 

pasażerskim i towarowym, poprzez likwidację ograniczeń prędkości, zwiększenie 

przepustowości linii, skróceniu czasu jazdy oraz poprawę infrastruktury obsługi 

podróżnych. Koszt inwestycji ogółem ok. 60,6 mln zł. Planowane dofinansowanie  

w ramach RPO WSL 2014-2020, beneficjent: PKP PLK S.A. Projekt będzie zgłoszony  

do konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020 a jego realizacja będzie zależeć  

od wyników konkursu. Projekt wynika z Kontraktu Terytorialnego oraz Mandatu 

Negocjacyjnego Województwa Śląskiego. 
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Projekty komplementarne do wiązek pn.: 

- walka z ubóstwem poprzez rozwój infrastruktury społecznej na terenie  

subregionu południowego, 

- wspieranie włączenia społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, 

gospodarczą i społeczną na obszarach wymagających rewitalizacji: 

Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana 

Pawła II w Bielsku – Białej: 

Stan zdrowia mieszkańców województwa śląskiego jest gorszy od przeciętnego  

w kraju. Przeciętna długość życia mieszkańców regionu wzrastała w ostatnich 

latach, ale i tak jest krótsza niż średnia dla kraju. Najczęstszymi przyczynami zgonów 

w województwie śląskim są choroby układu krążenia oraz nowotwory. W związku  

z tym jednym z wyzwań zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2020+” jest poprawa stanu zdrowia i zapewnienie dostępności  

do specjalistycznej opieki zdrowotnej, a także dostosowywanie usług do potrzeb 

wynikających ze zmian demograficznych i rosnącego zapotrzebowania na usługi 

dla osób starszych, chorób cywilizacyjnych, wykorzystania nowych technologii  

w procesie leczenia. Koszt inwestycji ogółem ok. 150 mln zł. Planowane 

dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt będzie zgłoszony  

do konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020 a jego realizacja będzie zależeć  

od wyników konkursu. Projekt znajduje się w Mandacie Negocjacyjnym  

oraz Kontrakcie Terytorialnym Województwa Śląskiego. 

 

Projekty komplementarne do wiązek pn.: 

 Ochrona środowiska aglomeracji bielskiej poprzez inwestycje w obszarze 

wodno-kanalizacyjnym; 

 Ochrona środowiska lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów 

wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską, poprzez 

inwestycje w sektor wodno-kanalizacyjny; 

 wspieranie włączenia społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, 

gospodarczą i społeczną na obszarach wymagających rewitalizacji. 
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Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych 

Subregionu Południowego: 

Projekt jest zintegrowanym przedsięwzięciem obszaru funkcjonalnego 

obejmującego Miasto Bielsko-Biała wraz z otaczającymi gminami miejskimi i wiejskimi 

wchodzącymi w skład tzw. subregionu południowego województwa śląskiego. 

Działania zaplanowane w ramach projektu polegają na ochronie obszarów 

nadwodnych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów 

przyrodniczych i prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych, a także 

budowie i modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną  

i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków. Realizacja 

przedmiotowego projektu ma także na celu zmniejszenie presji na środowisko 

naturalne poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego, dzięki budowie odpowiedniej 

infrastruktury. 

Podjęcie działań na rzecz zagospodarowania przestrzeni nadrzecznych i rzek jako 

bezpiecznych, wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości przyniesie 

wymierne korzyści społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne. Potrzeba 

realizacji inwestycji wynika z: 

 niedostatecznego poziomu ochrony bioróżnorodności na terenach 

nadbrzeżnych, 

 braku działań neutralizujących, rekompensujących utratę siedlisk 

przyrodniczych, 

 braku działań naprawczych utraconych miejsc parkowych, 

 zaniedbanej linii brzegowej rzek oraz infrastruktury hydrotechnicznej, 

 utrudnionej możliwości korzystania z nadbrzeży oraz samych rzek jako 

przestrzeni funkcjonalnej dla ludzi (brak warunków do korzystania z nadbrzeży 

oraz samych rzek w celach edukacyjnych czy rekreacyjnych), 

 brak działań związanych z edukacją ekologiczną. 

Stosując metodykę opisu zagospodarowania cieku od źródła wzdłuż jego biegu, 

projekt dzieli się na następujące obszary: 

1. Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki WISŁA od początku biegu rzeki. 

2. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów rzeki WISŁA biegiem rzeki. 

3. Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki SOŁA oraz jej dopływów od początku 

biegu rzeki do zbiornika Żywieckiego. 
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4. Zagospodarowanie nadbrzeży zbiornika Żywieckiego oraz rzek Żylica 

 i Łękawka uchodzących do zbiornika, wraz z ich dopływami.  

5. Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów rzeki SOŁA poniżej zbiornika 

Żywieckiego.  

6. Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki OLZA i jej dopływów. 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie składał się z następujących 

komponentów: 

Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki WISŁY od początku biegu rzeki wraz z budową 

ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony 

różnorodności biologicznej: 

1. Lokalizacja: gmina Wisła – powiat cieszyński 

1a) Nazwa projektu: „Likwidacja siedlisk barszczu Sosnowskiego w obrębie 

nabrzeży rzeki Wisły zlokalizowanych w graniach Gminy Wisła”. 

1b) Nazwa projektu: „Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego 

poświęconego ochronie głuszca i pstrąga jako gatunków chronionych 

występujących na terenie Gminy Wisła”. 

2. Lokalizacja: gmina Ustroń – powiat cieszyński 

2a) Nazwa projektu: „Poprawa stanu środowiska naturalnego  

w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”. 

2b) Nazwa projektu: „Uporządkowanie nabrzeża rzeki Wisły - skomunikowanie 

terenów rekreacyjnych”. 

3. Lokalizacja: gmina Skoczów – powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie 

lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną  

w gminie Skoczów”. 

4. Lokalizacja: gmina Strumień – powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły  

w rejonie Strumienia i Zabłocia”. 

Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów rzeki WISŁY biegiem rzeki wraz z budową 

lub modernizacją i doposażeniem ośrodków prowadzących działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej: 

5. Lokalizacja: gmina Brenna – powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Brennicy”. 

6. Lokalizacja: Bielsko-Biała 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście 

Bielsko-Biała”. 

7. Lokalizacja: gmina Czechowice-Dziedzice – powiat bielski 

7a) Nazwa projektu: „Zagospodarowanie potoku Czechowickiego wraz  

z rewitalizacją przylegającego obszaru”. 

7b) Nazwa projektu: „Stworzenie ośrodka promocji bioróżnorodności  

w Czechowicach-Dziedzicach”. 

8. Lokalizacja: gmina Wilkowice – powiat bielski 
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Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka  

w Bystrej”. 

9. Lokalizacja: gmina Jaworze – powiat bielski 

Nazwa projektu: „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu”. 

Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki SOŁY oraz jej dopływów od początku biegu rzeki  

do zbiornika Żywieckiego: 

10. Lokalizacja: gmina Ujsoły – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie doliny potoków Bystra i Ujsoły”. 

11. Lokalizacja: gmina Rajcza – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie 

Rajcza”. 

12. Lokalizacja: gmina Milówka – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i Kameszniczanki  

w Milówce”. 

13. Lokalizacja: gmina Węgierska Górka – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoków 

Żabniczka, Cięcinka i Loraniec trasami przyrodniczo – tematycznymi”. 

14. Lokalizacja: gmina Radziechowy-Wieprz – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”. 

15. Lokalizacja: gmina Lipowa – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie górnego biegu potoku Leśnianka poprzez 

oczyszczenie zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni 

nadbrzeżnej”. 

16. Lokalizacja: gmina Jeleśnia – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych potoków Koszarawa, 

Krzyżówki i Sopotnia w gminie Jeleśnia”. 

17. Lokalizacja: Miasto Żywiec – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku 

od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego”. 

Zagospodarowanie nadbrzeży zbiornika Żywieckiego oraz rzek Żylica i Łękawka 

uchodzących do zbiornika, wraz z ich dopływami : 

18. Lokalizacja: gmina Buczkowice – powiat bielski 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica  

wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I i II”. 

19. Lokalizacja: gmina Łodygowice – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego  

w Zarzeczu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczu na cele 

edukacyjne i rekreacyjne”. 

20. Lokalizacja: gmina Łodygowice – powiat żywiecki, beneficjent: powiat Żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie brzegu zatoki w rejonie Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu”. 

21. Lokalizacja: gmina Ślemień – powiat żywiecki 
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Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoków na terenie 

Gminy Ślemień”. 

22. Lokalizacja: gmina Gilowice – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez 

rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice”. 

23. Lokalizacja: gmina Łękawica – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka  

w Gminie Łękawica”. 

Zagospodarowanie nadbrzeży dopływów rzeki SOŁA poniżej zbiornika Żywieckiego: 

24. Lokalizacja: gmina Czernichów – powiat żywiecki 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych potoków Isepnica  

i Ponikiewka na terenie Gminy Czernichów”. 

25. Lokalizacja: gmina Porąbka – powiat bielski 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka - 

potoku Wielka Puszcza oraz zbiornika wodnego pod Zaporą Czaniecką”. 

Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki OLZA i jej dopływów: 

26. Lokalizacja: gmina Istebna – powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Ochrona przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy  

w Istebnej”. 

27. Lokalizacja: gmina Cieszyn – powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Meandry Bobrówki w Cieszynie”. 

28. Lokalizacja: gmina Zebrzydowice – powiat cieszyński 

Nazwa projektu: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej stawu Młyńszczok 

w Zebrzydowicach”. 

Ostateczny szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia zostanie oparty  

na wynikach inwentaryzacji przyrodniczych przeprowadzonych na terenach nim 

objętych oraz po uregulowaniu kwestii własnościowych. 

Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji jako projekt kluczowy RPO WSL  

na lata 2014-2020. Projekt znajduje się w Mandacie Negocjacyjnym Województwa 

Śląskiego. Wstępnie oszacowany koszt całkowity projektu wynosi  

ok. 129 700 000,00 zł, natomiast dofinansowanie przewidziano na poziomie 92 650 000 

zł (zostało uwzględnione w SZOOP RPO WSL w ramach poddziałania 5.4.3. Ochrona 

różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy). Ostateczne informacje 

nt. przedmiotowego projektu zostaną zamieszczone w załączniku nr 4 

do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020. 
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33..99  OOddnniieessiieenniiee  ddoo  iinnssttrruummeennttóóww  ffiinnaannssoowwyycchh  

W ramach Strategii RIT subregionu południowego województwa śląskiego  

nie przewiduje się wsparcia dla projektów finansowych w ramach mechanizmów 

finansowania zwrotnego. Ostateczny zakres wykorzystania instrumentów finansowych 

w ramach Działań/Poddziałań objętych formułą RIT zostanie określony przez  

IZ RPO WSL w oparciu o wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego zgodnie 

z art. 37 rozporządzenia ogólnego. 
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33..1100    OOddnniieessiieenniiee  ddoo  wwyymmaaggaańń  ww  zzaakkrreessiiee  SSttrraatteeggiicczznneejj  OOcceennyy  

OOddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  ŚŚrrooddoowwiisskkoo  

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 zwróciła się o opinię do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej Strategii.  

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku RDOŚ stwierdza, iż w związku  

ze spójnością interwencji Strategii RIT i RPO WSL 2014-2020 nie jest konieczne 

przygotowanie SOOŚ. Ponadto Strategia RIT nie przesądza o lokalizacji inwestycji, 

 a ocena oddziaływania na środowisko będzie weryfikowana dla poszczególnych 

inwestycji w trakcie ich oceny. 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny skierował do Instytucji 

Zarządzającej pismo ze zgodą na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pismo nr NS-NZ.4124.6.2013.AG  

z dnia 9 października 2013 r.). 

Strategia RIT to dokument o charakterze strategicznym, który nie przesądza  

o konkretnych lokalizacjach przedsięwzięć, technologii stosowanej w trakcie  

ich realizacji a potem funkcjonowania. 

Możliwe oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć realizowanych w wyniku 

wdrożenia Strategii RIT będzie rozpatrywane podczas procedowania możliwości 

finansowania poszczególnych inwestycji. W przypadku zamierzeń, które mogą 

znacząco oddziaływać na środowisko zostanie przeprowadzona procedura oceny 

oddziaływania na środowisko, w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227 z późn. zm.). Analizy, w ramach powyższej procedury, stanowić będą 

podstawę o podjęciu decyzji o dopuszczalności realizacji, a w szczególności zakresie 

danej inwestycji. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie z dnia  

13 września 2013 r., znak: WOOŚ.410.325.2013.RK1 zaopiniował pozytywnie 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

W związku z tym, że Strategia RIT będzie realizowana w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dla którego sporządzono 

prognozę oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (w piśmie 

 z dnia 13 września 2013 r., znak: WOOŚ.410.326.2013.RK1) nie stwierdził konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  

dla przedmiotowego dokumentu, tj. Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych, pod warunkiem spełnienia kryteriów wymienionych  

w art. 49 ww. ustawy. 

Uwarunkowania wynikające z art. 49 ww. ustawy: 

Strategia RIT składa się z dwóch części, tj. Strategii PRS wyznaczającej wizję 

rozwoju subregionu oraz 4 Priorytety rozwojowe wraz z celami operacyjnymi 

 i kierunkami działań oraz Strategii RIT wyznaczającej  4 cele strategiczne wynikające 

z priorytetów Strategii PRS oraz  5 priorytetów realizacyjnych. Ponadto Strategia RIT 

posiada wiązki planowanych projektów, na które w dalszej kolejności składać  

się będą pojedyncze projekty planowane przez poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego subregionu południowego.  

Z zastosowanej struktury przedmiotowego dokumentu wynika, iż mamy tutaj  

do czynienia zarówno z wyznaczeniem ram realizacji konkretnych przedsięwzięć  

(wiązki projektów), jak i z przedstawieniem założeń do realizacji polityki poprzez 

wyznaczone cele i priorytety rozwojowe. 

Strategia wyznacza zatem jedynie ogólne ramy realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć (wskazany rodzaj przedsięwzięć poprzez identyfikację wiązek 

projektów), jednakże brak szczegółowych danych dotyczących zakresu 

rzeczowego, skali, czasu trwania inwestycji oraz technologii w jakiej zostaną 

zrealizowane inwestycje).  

Strategia RIT wykazuje również powiązania z działaniami przewidzianymi  

w innych dokumentach szczebla unijnego, krajowego, regionalnego oraz lokalnego, 

takimi jak: 
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- Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

- Krajowa  Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie (KSRR), 

- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, 

- Strategia Dla Rozwoju Polski Południowej w Obszarze Województw 

Małopolskiego i Śląskiego do roku 2020, 

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK), 

- Krajowa Polityka Miejska, 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, 

- Program Ochrony Powietrza Województwa Śląskiego, 

- Lokalne Plany Zagospodarowania Przestrzennego, 

- Lokalne Programy Rewitalizacji, 

- Lokalne Strategie/Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska pod pojęciem zrównoważony rozwój, rozumie się: „rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 

gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej  

oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 

możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności  

lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.” 

Cele i priorytety Strategii oraz planowane wiązki projektów zintegrowanych 

przyczyniają się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Cel strategiczny RIT 

brzmi: „zrównoważony rozwój w oparciu o regionalny potencjał obszaru 

funkcjonalnego subregionu południowego, zapewniający spójność społeczną, 

gospodarczą, infrastrukturalną oraz środowiskową”. Działania  związane  

z gospodarką niskoemisyjną, efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami 

energii oraz ochroną środowiska (poprawa jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych, efektywne wykorzystanie zasobów środowiskowych) przyczynią się 

do poprawy jakości życia i przestrzeni publicznej oraz stanu zdrowia mieszkańców 

subregionu. Promocja komunikacji zbiorowej pozostaje w zgodzie z koncepcjami  

tzw. zrównoważonego rozwoju miast. Działania związane z rewitalizacją fizyczną  

oraz włączeniem społecznym mają na celu rozwój i wzmocnienie 
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marginalizowanych społeczności, zapewnienie im dostępu do podstawowych usług 

oraz rozwijanie sektora ekonomii społecznej. Są już zatem z założenia zgodne  

z zasadą zrównoważonego rozwoju. Działania te przyczynią się do zmniejszania skali 

ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenie subregionu oraz zapewnią obecnym 

pokoleniom możliwość zaspokajania ich potrzeb rozwojowych (m.in. poprzez 

działania aktywizujące, wzmacniające elementy solidarności międzyludzkiej, 

połączone z równym dostępem do usług publicznych dla wszystkich). Z kolei 

realizacja działań z zakresu edukacji przedszkolnej oraz zawodowej, z perspektywy 

zrównoważonego rozwoju jest kluczowym elementem zmiany modelu rozwojowego. 

Warunkuje osiągniecie wiedzy, umiejętności oraz pożądanych postaw społecznych 

niezbędnych do odpowiedniego kształtowania i wykorzystywania zasobów 

naturalnych, jak również właściwego funkcjonowania w nowoczesnym 

społeczeństwie. 

Powiązanie z problemami dotyczącymi ochrony środowiska – wdrożenie Strategii 

do realizacji będzie wiązać się głównie z pozytywnym oraz neutralnym 

oddziaływaniem na środowisko. Ewentualne działania negatywne, w przypadku 

spełnienia wymogów oceny oddziaływania na środowisko, są możliwe do 

wyeliminowania. 

Inwestycje związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami 

energii i gospodarką niskoemisyjną w tym niskoemisyjnym transportem, w wymiarze 

zaprezentowanym w niniejszej strategii, niosą za sobą wyłącznie pozytywne skutki dla 

środowiska, takie jak: 

- ograniczenie emisji niskiej pochodzącej z niskoefektywnych palenisk 

indywidualnych, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza,  

- zmniejszenie zużycia energii i dywersyfikacja jej źródeł, przyczyniające się do 

ograniczenia presji na zasoby paliw kopalnych i związanej z tym degradacji 

środowiska, 

- poprawa klimatu akustycznego, szczególnie aglomeracji miejskich, 

- poprawa warunków zdrowotnych i jakości życia lokalnej społeczności.  

Nie przewiduje się oddziaływań negatywnych na środowisko dla inwestycji 

zaplanowanych dla w/w zakresu. 

Inwestycje dotyczące gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprawią jakość wód  

i ograniczą presję na środowisko wodne, poprawią jakość wody pitnej, przyczynią się 

do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowania właściwych 
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postaw społeczeństwa wobec środowiska, wpłyną pozytywnie na zrównoważony 

rozwój subregionu południowego, podniosą jego atrakcyjność oraz standard życia.  

Z drugiej strony budowa infrastruktury dla gospodarki ściekowej i zaopatrzenia  

w wodę wiązać się będzie z trwałym zajmowaniem terenów (może również 

powodować konflikty społeczne). Celem minimalizacji tych skutków, lokalizacje 

inwestycji muszą uwzględniać właściwe rozpoznanie walorów przyrody i krajobrazu, 

w tym dziedzictwa kulturowego, obszarów chronionych oraz ocenę ich zagrożenia  

i wymogi ochrony. Niezbędne jest również przestrzeganie wymogów screeningu  

dla inwestycji w tym zakresie. 

Przedsięwzięcia służące wykluczeniu społecznemu nie będą powodowały 

negatywnych skutków oddziaływania na środowisko. Z wykluczeniem społecznym  

w środowiskach skrajnie biednych często wiążą się negatywne oddziaływania  

na środowisko w skali mikro. Oddziaływania te powinny zostać zminimalizowane 

poprzez poprawę warunków życia i zwiększenie dostępności do odpowiedniej 

infrastruktury. Przyczynią się do poprawy warunków życia społeczności 

marginalizowanych i osób ubogich, wzrostu samodzielności na rynku pracy osób 

pochodzących ze społeczności marginalizowanych.  

Przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji fizycznej prowadzą do poprawy walorów 

krajobrazowych, poprawy warunków życia ludzi na obszarach rewitalizowanych, 

zarówno sanitarnych jak i społecznych. Możliwe jest jednak również znaczne 

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej zrewitalizowanych obszarów, co może 

skutkować zwiększoną presją na środowisko. 

Projekty z zakresu edukacji (inwestycyjne i nieinwestycyjne) przyczynią się do 

następujących pozytywnych aspektów: 

- zwiększenie dostępu do placówek przedszkolnych przyczyni się do zwiększenia 

możliwości podjęcia pracy przez oboje rodziców, 

-  wyrównywanie różnic w edukacji dzieci poprzez zwiększenie odsetka dzieci 

korzystających z edukacji przedszkolnej, 

-  wykształcenie w społeczeństwie postaw proekologicznych, które wpłyną na 

ograniczenie presji na zasoby środowiska oraz przyczynią się do poprawy jego 

stanu,  

- odpowiednio wysoki poziom świadomości ekologicznej przyczynić się może do 

rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, w tym zielonych 

miejsc pracy. 
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Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko: 

1. Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość  

i odwracalność oddziaływań – realizacja poszczególnych wiązek projektów 

zintegrowanych zaproponowanych w ramach Strategii RIT będzie wiązać się  

z realizacją działań m.in. budowlanych powodując przejściowe uciążliwości 

(np. emisja hałasu). Na etapie użytkowania oczekuje się braku oddziaływań 

lub oddziaływania pozytywnego – poprawa stanu środowiska w porównaniu 

do stanu obecnego. Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji będzie 

objawiać się głównie poprzez roboty budowlane. W trakcie robot 

budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany i środki transportu, 

stanowiące źródło hałasu i drgań. Emitowany hałas będzie oddziaływał  

na okolicznych mieszkańców oraz ludzi przebywających chwilowo w rejonie 

inwestycji. Urządzenia stosowane przy pracach powinny spełniać kryteria 

dotyczące ich mocy akustycznej, wynikające z przepisów prawa. Użycie 

środków transportu ciężarowego, prace budowlane nie pozostają bez 

wpływu na zanieczyszczenie powietrza. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 

gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu 

budowlanego i środków transportu na placu budowy istnieje zawsze. Aby je 

zminimalizować zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt 

powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym i odwadnianym, 

albo – w razie niemożności znalezienia takiego terenu – na terenie 

nieutwardzonym, lecz zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną.  

Na etapie opracowania organizacji budowy powinno się uwzględnić 

doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych  

i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom 

(np. poprzez ustawienie przenośnych kabin ustępowych lub udostępnienie 

sanitariatów na terenie remontowanego obiektu). Na obecnym etapie 

informacji o poszczególnych przedsięwzięciach nie jest możliwe określenie 

jakie zmiany ilościowe oraz jakościowe w składzie fauny i flory wywoła 

realizacja poszczególnych wiązek projektów. Wszelkie oddziaływanie w tym 

zakresie będzie miało jednak charakter krótkoterminowy i w dużym procencie 

odwracalne. Podczas realizacji niektórych inwestycji infrastrukturalnych będzie 

prawdopodobnie zachodzić konieczność przesadzenia niektórych drzew  
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i krzewów. O ile jest to możliwe, rośliny należy przesadzać, a nie wycinać, 

chyba, że ich wartość jest wyjątkowo niska. Należy też zwrócić uwagę  

na odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie 

przeprowadzanych prac budowlanych i dróg transportu materiałów. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy drzewach, które można by 

zakwalifikować jako pomniki przyrody, parkach miejskich oraz pozostałych 

terenach zielonych. Uszkodzenie korzeni może nastąpić również przy pracach 

prowadzonych w obrębie instalacji podziemnych. Najbardziej niebezpieczne 

dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz zimą 

(przemarznięcie). Najbezpieczniej, gdy rośliny są w okresie spoczynku. Ciężki 

sprzęt budowlany może zniszczyć korzenie drzew, wszelkie roboty ziemne  

w obrębie systemu korzeniowego powinny być wykonywane ręcznie. Zasięg 

oddziaływania jest ograniczony do miejsc bezpośredniej ingerencji  

w środowisko przyrodnicze (np. budowa, przebudowa, miejsca ograniczenia 

niskiej emisji, poruszania się niskoemisyjnego taboru autobusowego itd.). 

2. Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych  

lub transgranicznych – w przypadku równoczesnej realizacji inwestycji 

wchodzących w skład poszczególnych wiązek projektowych, potencjalne 

oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji nie będzie się nakładać. Nie 

jest możliwa kumulacja negatywnych oddziaływań z uwagi na lokalne 

oddziaływanie poszczególnych przedsięwzięć i ich zróżnicowanie 

tematyczne. Z kolei eksploatacja poszczególnych przedsięwzięć 

wynikających z wiązek projektowych będzie miała pozytywny skumulowany 

wpływ na środowisko subregionu południowego zwłaszcza w kontekście 

poprawy jakości powietrza, wód i gruntów. Subregion południowy graniczy z 

Czechami oraz Słowacją. Usytuowanie oraz zakres poszczególnych 

przedsięwzięć wyklucza możliwość oddziaływania trans granicznego na 

etapie ich realizacji. Wynika to niewielkiego, lokalnego  

i krótkotrwałego oddziaływania na powietrze, hałas itd. Analizując wpływ 

zrealizowanych wiązek projektowych może wystąpić trans graniczny wpływ 

na etapie eksploatacji ale jedynie w wymiarze pozytywnym  

(np. zmniejszenie niskiej emisji na obszarach przygranicznych, poprawa jakości 

powietrza i wód).  
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3. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia  

dla środowiska – realizacja poszczególnych wiązek projektowych będzie 

wiązała się częściowo z oddziaływaniem na zdrowie ludzkie.  

Charakteryzować się ono będzie emisją zanieczyszczeń do powietrza 

związanych z pracami budowlano - remontowymi oraz pracami ziemnymi. 

Mieszkańcy na etapie realizacji zadań będą narażeni na emisję pyłów  

oraz hałas. Pojawi się również kwestia bezpieczeństwa. Prace związane  

z budową, rozbudową czy modernizacją sieci kanalizacyjnej  

i wodociągowej, a także prace związane z rewitalizacją budynków  

w mieście czy też budową infrastruktury edukacji mogą stanowić zagrożenie 

dla ruchu pieszego. W związku z podejmowanymi działaniami sugeruje się 

poinformowanie społeczeństwa o planowanych pracach z odpowiednim 

wyprzedzeniem czasowym wraz ze wskazaniem terminu zakończenia realizacji 

inwestycji. Pozwoli to mieszkańcom przygotować się na ewentualne 

uciążliwości i zwiększy ich ostrożność. Ponadto prace najbardziej uciążliwe nie 

powinny odbywać się we wczesnym godzinach porannych oraz wieczornych, 

by nadmiernie nie ingerować w życie mieszkańców. Na etapie eksploatacji 

zrealizowane wiązki projektowe będą mieć pozytywny wpływ na zdrowie 

ludzi. Ograniczenie i usunięcie zanieczyszczeń ze środowiska nie tylko wpłynie 

pozytywnie na jego jakość, ale poprawi także stan sanitarny otoczenia, przez 

co pośrednio wpłynie na zdrowie ludzi poprzez eliminację i ograniczenie 

niektórych czynników chorobotwórczych. 

 
Uwzględniając cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko,  

w tym formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody, należy stwierdzić, iż realizacja poszczególnych wiązek 

projektowych nie wpłynie znacząco negatywnie na cele i przedmiot ochrony 

obszarów objętych ochroną, tj.: 

- parki narodowe, 

- rezerwaty przyrody, 

- parki krajobrazowe, 

- obszary chronionego krajobrazu, 

- obszary Natura 2000, 

- pomniki przyrody, 
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- stanowiska dokumentacyjne, 

- użytki ekologiczne, 

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 
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33..1111  PPllaann  ffiinnaannssoowwyy  

Źródłem finansowania Strategii RIT będą środki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) subregionu 

południowego województwa śląskiego w wysokości ok. 15%, ewentualne inne środki publiczne i prywatne oraz środki Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020. 

 

Tabela 65. Podział środków finansowych w ramach RIT 2014-2020 na poszczególne priorytety EFRR  

w subregionie południowym [Euro]. 

Priorytet 
Działanie/typ projektu 

SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Priorytet inwestycyjny Wsparcie UE  

[w EUR] 

Wkład własny 

[w EUR] 

IV 

 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT 

4a Wspieranie wytwarzania i 

dystrybucji  energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych 

         2 544 623     449 051 

 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej 

 i mieszkaniowej - RIT 

4c  Wspieranie efektywności 

energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i 

wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i sektorze 

mieszkaniowym  

 

       29 167 815     6 639 708 
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4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie - RIT 

 

4e Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów 

miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu  

 

31 245 225     8 610 677 

V  5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT 

6b Inwestowanie w sektor 

gospodarki wodnej celem 

wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym 

Unii w zakresie środowiska oraz 

zaspokojenia wykraczających poza 

te zobowiązania potrzeb 

inwestycyjnych, określonych przez 

państwa członkowskie  

 

 

       11 580 300     3 487 611 

X 

 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 

usług społecznych - RIT 

9a  inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i 

lokalnego, zmniejszania 

nierówności w zakresie stanu 

zdrowia, promowanie włączenia 

społecznego poprzez lepszy dostęp 

do usług społecznych, kulturalnych 

i rekreacyjnych, oraz przejścia z 

usług instytucjonalnych na usługi 

na poziomie społeczności 

lokalnych  

         3 236 000     997 087 
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10.3.2  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - 

RIT  

9b  wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich  

i wiejskich  

         4 500 000     1 386 555 

XII 

 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

 - RIT  

10a  inwestycje w kształcenie, 

szkolenie i szkolenie zawodowe  

na rzecz zdobywania umiejętności  

i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej  

 

         5 903 300     1 818 944 

12.2.2  Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT 

10a  inwestycje w kształcenie, 

szkolenie i szkolenie zawodowe  

na rzecz zdobywania umiejętności  

i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej  

         4 738 100     1 459 919 

SUMA EFRR         92 915 363     24 849 552 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IZ RPO WSL. 
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Tabela 66. Podział środków finansowych w ramach RIT 2014-2020 na poszczególne priorytety EFS  

w subregionie południowym [Euro]. 

Priorytet 
Działanie/poddziałanie 

SZOOP RPO WSL 2014-2020 
Priorytet inwestycyjny 

Wsparcie UE  

[w EUR] 

Wkład 

własny 

[w EUR] 

VII 

 7.1.2 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i 

pozostających bez pracy na 

obszarach rewitalizowanych - 

RIT 

8i  dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy  

i  biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 

oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 

pracowników  
 

425 000  75 000 

 7.3.2 Promocja 

samozatrudnienia na 

obszarach rewitalizowanych - 

RIT  

 
8 iii  praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych  

i średnich przedsiębiorstw  
 

577 599  101 929 

IX 

 9.1.2 Wzmacnianie 

potencjału społeczno-

zawodowego społeczności 

lokalnych - RIT  

 
9i  aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 

zatrudnienie  
 

1 270 841  224 267 

 9.2.2 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych - 

RIT  

 
9iv  ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 

oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonym  

w interesie ogólnym 

 
 

2 760 954  487 227 

XI 

 11.1.2 Wzrost 

upowszechnienia wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej 

- RIT 

 

2 789 950  492 344 
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10i  Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 

jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego 

 i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych 

 i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 

ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.  
 

 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego - RIT 

 
10iv  Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w 

tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 

dostosowania programów nauczania oraz tworzenia  

i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę 

zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.  

 

3 692 420  651 603 

 11.4.2 Kształcenie ustawiczne 

- RIT  

 
10iii  Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o 

charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym 

wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie 

umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie 

elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo 

zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji. 

 

708 875  125 095 

SUMA EFS         12 225 639     2 157 465 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IZ RPO WSL. 
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W związku z udziałem subregionów w realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz zastosowaniem instrumentu 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z 

Instytucją Zarządzającą RPO WSL, na podstawie zapisów art. 30 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, rekomendowało zawiązanie 

Związku RIT, jako formę prawną dla współpracy JST realizujących RIT lub zawarcie 

porozumienia JST zlokalizowanych na terenie obszaru funkcjonalnego na podstawie 

art. 74 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Takie rozwiązanie ma  

zapewnić większą obiektywność Lidera RIT w koordynacji wdrażania i 

reprezentowania Subregionu oraz sprawniejsze podejmowanie decyzji dotyczących 

realizacji RIT.  

Zgodnie z rekomendacją, na potrzeby wdrażania Strategii RIT obszaru 

funkcjonalnego - subregionu południowego województwa śląskiego, podpisane 

zostało „Porozumienie o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.  

Strony Porozumienia pomiędzy 41 jednostkami samorządu terytorialnego (miasto 

na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki 

oraz 37 gmin z terenu wymienionych powiatów) wskazały miasto Bielsko-Białą jako 

reprezentanta – Lidera RIT w procesie negocjacji, ustanawiania i realizacji 

instrumentu RIT wobec MIiR, IZ RPO WSL i innych podmiotów. 

Jak opisano już w rozdziale 3.7 (Zasady i tryb wyboru projektów przewidzianych do 

realizacji w formule RIT), Liderowi RIT subregionu południowego województwa 

śląskiego, pełniącemu funkcję Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu 

Południowego (IP RIT SPd) na podstawie zawartych porozumień: z JST z terenu 

subregionu oraz z Instytucją Zarządzającą RPO WSL, powierzona została część zadań 

dotyczących wdrażania narzędzia RIT. 

 



  

345 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

Struktura Organizacyjna RIT 

W strukturze organizacyjnej Porozumienia, Strony działają w ramach: 

1. Zgromadzenia Ogólnego RIT, 

2. Rady  RIT, 

3. Lidera RIT, 

4. Zespołu roboczego RIT, 

5. Sekretariatu RIT. 

Zgromadzenie Ogólne RIT 

Zgromadzenie Ogólne RIT Subregionu Południowego jest organem opiniodawczym 

w zakresie związanym z przygotowaniem  Strategii RIT Subregionu Południowego. 

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego RIT należy opiniowanie Strategii RIT oraz jej 

zmian. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą przedstawiciele wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego (sygnatariuszy Porozumienia). Zgromadzenie 

Ogólne RIT opiniuje Strategię RIT Subregionu Południowego w formie uchwały. 

Rada  RIT 

Rada RIT Subregionu Południowego wspiera Lidera RIT w podejmowaniu decyzji 

związanych z realizacją RIT Subregionu Południowego w oparciu o Strategię RIT, 

w szczególności z zakresu programowania, wdrażania, koordynacji, finansowania, 

i monitorowania RIT Subregionu Południowego. Pracami Rady RIT kieruje 

Przewodniczący, którym jest Prezydent Miasta Bielska-Białej lub osoba 

go reprezentująca. 

W skład Rady Związku RIT wchodzą: 

1. Prezydent Miasta Bielska-Białej, 

2. Starosta Bielski, 

3. Starosta Cieszyński, 

4. Starosta Żywiecki, 

5. Burmistrz Miasta Cieszyn, 

6. Burmistrz Czechowic-Dziedzic, 

7. Burmistrz Miasta Żywiec, 

8. Wójt Gminy Jasienica, 
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9. Wójt Gminy Świnna, 

10. Wójt Gminy Zebrzydowice. 

Do zadań Rady RIT należy: 

a) opiniowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach RIT RPO WSL, 

b) opiniowanie propozycji list projektów planowanych do wsparcia w ramach RIT 

Subregionu Południowego, 

c) przyjmowanie raportów i innych dokumentów dotyczących monitoringu i 

oceny wdrażania Strategii RIT Subregionu Południowego, na podstawie 

okresowych sprawozdań przekazywanych przez IP ZIT RPO WSL – RIT SPd do IZ 

RPO WSL, 

d) rozpatrywanie innych spraw przekazanych przez Sekretariat RIT. 

Rada  RIT wyraża swoją wolę w formie Uchwał.  

Lider RIT 

Do zadań Lidera RIT (Instytucji Pośredniczącej RIT) na podstawie Porozumienia z JST z 

terenu subregionu należy: 

a) nadzór nad przygotowaniem Strategii RIT, 

b) przyjmowanie Strategii RIT Subregionu Południowego, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Zgromadzenia Ogólnego RIT, a następnie jej przedkładanie 

do opiniowania IZ RPO WSL oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

c) przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów dotyczących zgodności 

ze Strategią RIT Subregionu Południowego, a po uzyskaniu opinii Rady RIT 

przekazanie ich do IZ RPO WSL celem zatwierdzenia przez KM RPO WSL, 

d) realizacja zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania w 

ramach RIT 

2014-2020, w tym zatwierdzenie listy projektów wybranych do wsparcia w 

ramach RIT 2014-2020, po uzyskaniu opinii Rady RIT, 

e) organizacja i nadzorowanie prac Sekretariatu RIT, 

f) podejmowanie decyzji w zakresie realizacji innych zadań wynikających z 

pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WSL, związanych z 

przygotowaniem, koordynacją, wdrażaniem, monitorowaniem, ewaluacją i 

sprawozdawczością w ramach RIT 2014-2020 oraz innych, zgodnie z 
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porozumieniem zawartym z IZ RPO WSL, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 2 

niniejszego porozumienia. 

Z kolei na podstawie „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji 

instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” podpisanego pomiędzy 

miastem Bielsko-Biała a IZ RPO WSL, do zadań Instytucji Pośredniczącej RIT 

Subregionu Południowego (IP RIT SPd) należy: 

a) uzgadnianie i przedkładanie Strategii RIT, 

b) współpraca w przygotowaniu przez IZ RPO WSL harmonogramu konkursów 

dla Działań/Poddziałań, 

c) przygotowywanie i przedstawianie IZ RPO WSL do zatwierdzenia przez KM RPO 

WSL propozycji kryteriów wyboru projektów dotyczących zgodności z celami 

Strategii RIT dla Działań/Poddziałań, oraz współpraca z IZ RPO WSL w 

przygotowaniu pozostałych kryteriów wyboru projektów, 

d) współpraca w wyborze ekspertów zewnętrznych, dokonujących oceny 

projektów dla Działań/Poddziałań, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM 

RPO WSL dotyczące zgodności z celami Strategii RIT, 

e) udział przedstawiciela IP RIT w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL, 

f) realizacji zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania w 

ramach RPO WSL, 

g) realizacja celów Programu i wskaźników postępu rzeczowego oraz 

finansowego określonych w Załączniku nr 3 do Porozumienia z IZ RPO WSL, 

oraz przedstawienia planu wykonania celów rocznych, pośrednich i 

końcowych w odniesieniu do wartości wskaźników postępu rzeczowego 

i finansowego, w szczególności z uwzględnieniem wskaźników do oceny ram 

wykonania, na zasadach i w terminie ustalonym przez IZ RPO WSL, 

h) monitorowanie postępów w realizacji Działań/Poddziałań, zgodnie z 

wytycznymi IZ RPO WSL, w szczególności wskaźników postępu rzeczowego 

oraz finansowego określonych w Załączniku nr 3 do Porozumienia z IZ RPO 

WSL, 

i) przygotowywanie i przedstawianie IZ RPO WSL sprawozdań z realizacji zadań 

powierzonych  Porozumieniu w ramach Działań/Poddziałań, zgodnie z 

wytycznymi i w terminie określonym przez IZ RPO WSL, 
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j) współpraca z IZ RPO WSL  przy realizacji badań ewaluacyjnych, analiz, 

ekspertyz prowadzonych lub zlecanych przez Instytucje Zarządzające 

Programami Operacyjnymi, ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, 

Komisję Europejską, 

k) poddanie się procedurze desygnacji i utrzymania kryteriów desygnacji, 

l) poddanie się kontrolom i audytom, 

m) udział w opracowywaniu i aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur RPO WSL na 

zasadach  

i w terminach określonych przez IZ RPO WSL, 

n) opracowanie i bieżąca aktualizacja Instrukcji Wykonawczych IP RIT, zgodnie z 

wskazaniami IZ RPO WSL dla IP RPO WSL, podlegającego każdorazowo 

pisemnemu zatwierdzeniu IZ RPO WSL, 

o) przechowywanie i archiwizowania wszystkich dokumentów zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 

p) przygotowywanie i realizacja, w tym rozliczanie, obejmującego składanie 

wniosków  

o płatność, Planów Działań Pomocy Technicznej oraz innych dokumentów 

związanych  

z otrzymywaniem środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL, 

q) obsługa wskazanych systemów informatycznych, w szczególności CST oraz LSI 

2014,  

w zakresie realizowanych zadań, 

r) realizacja działań i obowiązków  informacyjno-promocyjnych, 

s) przygotowania i utrzymania zdolności administracyjnej i technicznej do 

realizacji powierzonych zadań określonych, w tym zapewnienie 

odpowiedniego zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji pracowników, 

zapewnienia warunków technicznych i lokalowych do realizacji Porozumienia 

z IZ RPO WSL, 

t) przekazywanie do IZ RPO WSL na jej prośbę wszelkich materiałów, 

opracowań, wyjaśnień oraz informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji 

RPO WSL. 
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Sekretariat RIT 

Miasto Bielsko-Biała wykonuje funkcje koordynacyjne oraz zapewnia obsługę 

administracyjną i merytoryczną dla RIT za pośrednictwem Sekretariatu RIT. 

Do zadań Sekretariatu RIT należy w szczególności: 

a) zapewnienie obsługi merytorycznej i technicznej w ramach struktury 

organizacyjnej RIT, 

b) przygotowywanie projektu Strategii RIT Subregionu Południowego, 

c) prowadzenie procesu monitoringu i oceny wdrażania Strategii RIT Subregionu 

Południowego, 

d) przygotowywanie sprawozdań z wdrażania RIT w Subregionie Południowym, 

e) koordynacja zadań związanych z przygotowaniem i przekazywaniem IZ RPO 

WSL list projektów wybranych przez Instytucję Pośredniczącą RIT Subregionu 

Południowego (IP RIT SPd) do wsparcia  w ramach RIT Subregionu 

Południowego, 

f) przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów (kryteria zgodności 

ze Strategią RIT) w ramach RIT Subregionu Południowego, 

g) bieżąca współpraca  dotycząca RIT z IZ RPO WSL, pracownikami jednostek 

samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami. 

Zespół Roboczy RIT 

W skład Zespołu Roboczego wchodzą przedstawiciele miasta Bielska-Białej, powiatu 

bielskiego, powiatu cieszyńskiego, powiatu żywieckiego, miasta Cieszyn, miasta 

Żywiec i gminy Czechowice-Dziedzice. Każda z w/w jednostek deleguje po dwie 

osoby wchodzące w skład Zespołu Roboczego. Pracami Zespołu Roboczego RIT 

kieruje Naczelnik Biura Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. 

Zespół Roboczy ds. przygotowania i realizacji  Strategii RIT wykonuje funkcje 

doradcze dla Zgromadzenia Ogólnego RIT, Rady RIT poprzez opiniowanie projektów 

uchwał. 

Partnerstwo w projektach: 

IP RIT Subregionu Południowego zobowiązała się do prowadzenia  działań 

informacyjnych, animacyjnych i zachęcających do tworzenia partnerstw w ramach 
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przewidzianych do realizacji przedsięwzięć RIT (Porozumienie w sprawie powierzenia 

zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, 

podpisane pomiędzy miastem Bielsko-Biała a IZ RPO WSL). Zakłada się, że projekty 

partnerskie będą realizowane głównie w ramach Wiązki projektów nr 7 Wspieranie 

włączenia społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną na 

obszarach wymagających rewitalizacji. Partnerzy spoza sektora finansów 

publicznych będą włączani w realizację zadań w ramach RIT w zgodności z art. 33. 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Partnerstwo może 

być utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 

techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt partnerski, na warunkach 

określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Wybór partnera nastąpi 

poprzez ogłoszenie otwartego naboru partnerów na stronie internetowej jednostki 

wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów. 

Przy wyborze partnerów należy uwzględnić zgodność działania potencjalnego 

partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w 

realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym 

charakterze. Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera 

zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej jednostki. 

Zaangażowanie partnerów w realizację Strategii RIT SPd – partnerstwo 

zinstytucjonalizowane. 

W celu realizacji wspólnych działań na obszarze subregionu południowego 

województwa śląskiego zostało zawiązane dwupoziomowe partnerstwo 

zinstytucjonalizowane:  

- z jednej strony jako partner występuje IZ RPO WSL, z którą subregion południowy 

realizuje działania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, a która jednocześnie 

zapewnia bieżący udział partnerów społecznych i gospodarczych w procesie 

programowania, wdrażania, monitoringu i ewaluacji RIT SPd,  

- z drugiej strony jest to partnerstwo właściwych instytucji regionalnych i lokalnych. 
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Partnerstwo zawiązało się na etapie programowania RIT SPd, a  obecnie 

instytucje zainteresowane realizacją wspólnych działań biorą udział w procesie 

tworzenia oraz aktualizacji Strategii RIT uczestnicząc w konsultacjach poszczególnych 

wersji dokumentu, inicjując i przygotowując własne propozycje zapisów. W takim 

trybie dokonana została identyfikacja i analiza potrzeb, zdefiniowane  

i wybrane obszary tematyczne oraz powiązane z nimi cele i określana wysokość 

przeznaczonych na nie środków, a także zdefiniowane zostały właściwe wskaźniki. 

Zaangażowanie partnerów będzie się odbywało na każdym etapie realizacji 

RIT SPd. Wszelkie konsultacje z partnerami odbywają się na zasadach opartych o 

dobrą wiarę, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynację, 

przewidywalność i poszanowanie interesu ogólnego. 

Dla partnerów zaplanowane zostały działania umożliwiające podnoszenie 

potencjału instytucjonalnego – przede wszystkim kadrowego - poprzez udział 

w szkoleniach czy  warsztatach, których finansowanie zostanie zapewnione przez 

IP RIT SPd w ramach środków przeznaczonych na ten cel z PT RPO WSL.   

W trybie bieżącym ma miejsce wymiana stanowisk w formie elektronicznej 

na uzgodnione adresy poczty elektronicznej tworzące bazę kontaktów, odbywają 

się konsultacje w ramach zespołu roboczego. Wszelkie dokumenty oraz ich zmiany 

są uzgadniane i opiniowane  przez partnerów oraz przez nich akceptowane 

w oparciu o zapisy Porozumienia o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Zaangażowanie partnerów w proces monitoringu obejmować będzie udział 

w bieżącej aktualizacji oraz analizie danych diagnostycznych dotyczących 

aspektów przestrzennych, gospodarki, rynku pracy, społeczeństwa oraz zarządzania 

zasobami. Już na etapie przygotowywania harmonogramu konkursów partnerzy 

uczestniczą przy określaniu potencjału realizacji wskaźników. Partnerzy uczestniczyć 

będą w monitorowaniu wskaźników postępu finansowego, wskaźników produktu 

oraz rezultatu. Na poziomie wiązek projektów dane pozyskiwane z Lokalnego 

Systemu Informatycznego w  razie potrzeby uzupełniane będą danymi pozyskanymi 

od partnerów.  
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Partnerzy uczestniczyć będą również w procesie ewaluacji poprzez ocenę 

strategicznego charakteru przyjętych i wdrażanych rozwiązań, również ze względu 

na konieczność opiniowania przez Zgromadzenie Ogólne RIT SPd wszelkich zmian 

treści Strategii.  

Oprócz partnerstwa na poziomie działań RPO WSL, usankcjonowanego 

Porozumieniem o współpracy w sprawie realizacji RIT, jst subregionu południowego 

są zachęcane do zawiązywania partnerstw na poziomie projektów. W realizacji 

projektów partnerskich, oprócz jst, przewidywany jest także udział partnerów 

społecznych i gospodarczych. Partnerstwa te będą premiowane za pomocą 

jednego z kryteriów zgodności ze Strategią RIT, jakim jest udział partnerów lokalnych 

oraz społeczności lokalnych w planowaniu i realizacji projektu. Ocenie podlega 

m. in. poziom włączenia partnerów i społeczności lokalnych w przygotowanie 

projektu, od przeprowadzenia konsultacji społecznych, poprzez klauzule społeczne 

w zamówieniach publicznych, do wspólnego realizowania inwestycji na podstawie 

porozumienia/umowy o współpracy.  

Zaangażowanie partnerów społecznych i gospodarczych w realizację Strategii RIT 

SPd – udział społeczności lokalnych. 

Oprócz partnerstwa sformalizowanego, w tworzenie Strategii angażowani są 

również partnerzy społeczni i gospodarczy oraz podmioty reprezentujące 

społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerzy działający na rzecz ochrony 

środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za 

promowanie włączenia społecznego, równouprawnienie i niedyskryminację. 

Współpraca z tymi podmiotami będzie realizowana w formie konsultacji na 

poszczególnych etapach wdrażania Strategii RIT. 

W grudniu 2014 r. projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego wraz ze 

Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych został poddany konsultacjom 

społecznym, co zostało szerzej opisane w kolejnym rozdziale. W ramach procesu, 

konsultacjom poddano także analizy wykonalności ponad 150 przedsięwzięć 

planowanych do realizacji przez JST z terenu subregionu w ramach RIT (z zakresu 

transportu publicznego oraz gospodarki niskoemisyjnej) oraz w ramach 

komplementarnego przedsięwzięcia, planowanego do realizacji jako projekt 

kluczowy RPO WSL: Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników 
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wodnych Subregionu Południowego. Raport z konsultacji oraz otwarte spotkania 

konsultacyjne przeprowadzone w głównych miastach subregionu wykazały 

potrzebę udziału społeczności lokalnych przede wszystkim w planowaniu 

przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych.  

Partnerzy społeczno-gospodarczy będą zapraszani do konsultacji w 

przypadku potrzeby weryfikacji lub przedefiniowania celów Strategii warunkujących 

aktualizację dokumentu. Umożliwi to wykorzystanie ich potencjału oraz wpłynie 

na bardziej racjonalne podejmowanie decyzji strategicznych. Podmioty te cechuje 

znajomość bieżącej specyfiki obszarów tematycznych realizowanych w ramach 

Strategii RIT SPd, dzięki temu możliwość współpracy z nimi pozwoli na weryfikację 

i precyzyjne definiowanie zmian, które muszą zostać w niej uwzględnione. Takie 

nieformalne partnerstwo pozwoli na wykorzystanie dodatkowych źródeł wiedzy, 

niedostępnej formalnym uczestnikom Porozumienia.  

Wiedza i doświadczenie partnerów społecznych i gospodarczych 

niewątpliwie przydatna będzie także w zakresie zadań związanych z monitoringiem i 

ewaluacją. Sekretariat RIT będzie organizował spotkania konsultacyjne dla 

partnerów społeczno-gospodarczych, podczas których będzie prezentowane i 

opiniowane bieżące wdrażanie Strategii RIT.  

Opisane działania będą realizowane poprzez wymianę informacji nt. 

przebiegu interwencji publicznej w wybranych obszarach RIT oraz bieżące 

przekazywanie informacji o stanie wdrażania działań leżących w zakresie 

zainteresowania poszczególnych podmiotów. Ponadto, w ramach Porozumienia o 

powierzeniu zadań realizacji RIT SPd zaplanowano spotkania animacyjne, 

zachęcające do partnerstwa w realizacji przedsięwzięć. Przewiduje się udział 

podmiotów społeczno-gospodarczych w tych działaniach.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-

2020, w całym procesie monitorowania i ewaluacji, w stosunku do w/w partnerów 

nieformalnych IP RIT SPd będzie stosowała zasadę poufności, która mówi, że o 

konieczności zachowania poufności danej informacji przekazywanej partnerom 

decyduje dysponent tej informacji, biorąc pod uwagę, czy jej ujawnienie mogłoby 

przynieść ewentualną szkodę. 
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Rysunek 13. Schemat organizacyjny RIT Subregionu Południowego. 
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33..1133  OOppiiss  ssppoossoobbuu  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa  kkoonnssuullttaaccjjii  ssppoołłeecczznnyycchh    

Na podstawie Zarządzenia  Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

Nr ON.0050.3860.2014.BFE z dnia 25 listopada 2014 r., przeprowadzono konsultacje 

społeczne Strategii Rozwoju Subregionu Południowego wraz ze Strategią 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych a także analiz wykonalności dla projektów 

wchodzących w skład planowanych wiązek projektów zintegrowanych  

w następujących obszarach: transportu publicznego, gospodarki niskoemisyjnej  

a także komplementarnego zintegrowanego projektu kluczowego dotyczącego 

rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych 

subregionu południowego.  

Konsultacje społeczne prowadzone były w okresie od dnia 8 grudnia 2014 r.  

do dnia 30 grudnia 2014 r. za pośrednictwem: 

a) otwartych spotkań konsultacyjnych w poszczególnych powiatach (spotkania 

na otwarcie oraz podsumowanie konsultacji), 

b) przyjmowania propozycji, uwag i opinii na elektronicznym formularzu 

konsultacji, dostępnym pod linkiem: 

http://cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/miasto bielsko-

biala  

Dodatkowo, na wniosek przedstawicieli organizacji społecznych przesunięto termin 

możliwości wnoszenia uwag do dnia 9 stycznia 2015 r.  

Informacje o planowanych konsultacjach społecznych były prezentowane  

na stronach internetowych miasta Bielska-Białej oraz poszczególnych powiatów,  

a także na plakatach informujących społeczność subregionu południowego. 

Przeprowadzono 8 bezpośrednich spotkań konsultacyjnych, na poziomie każdego  

z 3 powiatów (bielski, cieszyński, żywiecki) i w mieście na prawach powiatu  

Bielsku-Białej (po 2 spotkania: otwierające i zamykające konsultacje w każdej  

z poniższych lokalizacji). 

 

 

 

http://cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/miasto%20bielsko-biala
http://cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/miasto%20bielsko-biala
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Tabela 67. Lokalizacja i terminy spotkań konsultacyjnych. 

L.p. Lokalizacja i typ spotkania Termin spotkania 

1. Miasto Bielsko-Biała – Sala Starostwa 

Powiatowego w Bielsku-Białej (spotkanie 

otwierające) 

8.12.2014 r. 

2. Miasto Bielsko-Biała - Sala Sesyjna Urząd Miejski  

w Bielsku-Białej (spotkanie podsumowujące) 

12.01.2015 r. 

3. Powiat Bielski – Sala Starostwa Powiatowego  

w Bielsku-Białej (spotkanie otwierające) 

10.12.2014 r. 

4. Powiat Bielski – Sala Starostwa Powiatowego  

w Bielsku-Białej (spotkanie podsumowujące) 

13.01.2015 r. 

5. Powiat Cieszyński – Sala Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie (spotkanie 

otwierające) 

11.12.2014 r. 

6. Powiat Cieszyński – Sala Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie (spotkanie 

podsumowujące) 

15.01.2015 r. 

7. Powiat Żywiecki – Sala Starostwa Powiatowego  

w Żywcu (spotkanie otwierające) 

09.12.2014 r. 

8. Powiat Żywiecki – Sala Starostwa Powiatowego  

w Żywcu (spotkanie podsumowujące) 

13.01.2015 r. 

Źródło: opracowanie własne 

Spotkania konsultacyjne odbywały się w salach udostępnionych przez 

Zamawiającego i partnerów projektu (t. j. Urząd Miejski w Bielsko-Biała, Starostwo 

Powiatowe w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Starostwo Powiatowe 

w Żywcu). Ze wszystkich spotkań sporządzono zapis audio w formacie cyfrowym 

mp3. Spotkania konsultacyjne umożliwiły prowadzenie dyskusji, zbieranie opinii  

i wniosków w czasie ich trwania.  Na spotkania zostali zaproszeni przedstawiciele 

reprezentujący różne grupy interesów. Podstawową częścią każdego spotkania 

konsultacyjnego była prezentacja merytoryczna.  W spotkaniach konsultacyjnych 
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wzięły udział osoby fizyczne, przedstawiciele jst, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych (np. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Grażyńskiego, Klub Gaja, 

Fundacja Pozytywnych Zmian, Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, 

Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy), Społeczny Ruch Obrony Drzew, Grupa 

Inicjatywa „Kolej na Bielsko”, przedstawiciele rad osiedli, wyższych uczelni (Akademia 

Techniczno-Humanistyczna, Uniwersytet Śląski), instytucji kultury,  lokalnej prasy. 

Konsultacje on-line 

Konsultacje, których prowadzenie odbywało się za pomocą Internetu, były w dużej 

mierze zautomatyzowane – wymagały niewielkiego udziału czasowego i  były 

zdalne - dostępne na odległość. Dla uczestników mogło to być atrakcyjne,  

ze względu na krótszy czas potrzebny do wzięcia udziału,  

dając większą elastyczność czasową. Na platformie CyfrowaDemokracja.pl,  

został opublikowany artykuł dotyczący przedmiotu konsultacji, do którego osoby  

ze wskazanych grup interesariuszy mogły wypowiadać się poprzez przyjęte dla danej 

konsultacji narzędzie - formularz zgłaszania uwag. Ta metoda była szczególnie 

atrakcyjna dla osób aktywnych zawodowo. Jednak nie mogła ona w pełni zastąpić 

tradycyjnych konsultacji, bowiem ograniczona była możliwość interakcji. W związku  

z tym zorganizowano spotkania konsultacyjne umożliwiając również dodatkowo 

składanie uwag w formie pisemnej (tradycyjnej), mailowej oraz zgłaszanie 

postulatów w trakcie spotkań konsultacyjnych. 

W przypadku przedmiotowych konsultacji należy podkreślić, iż przeprowadzone były 

przede wszystkim w formie konsultacji internetowych (e-konsultacji), natomiast 

spotkanie otwierające proces miało na celu głównie zaprezentowanie 

dokumentów, przy czym ewentualne uwagi/opinie powstałe w czasie spotkania 

również były brane  pod uwagę na równi z uwagami/ opiniami wyrażonymi poprzez 

formularz internetowy. 

Uwagi do Strategii (udział w konsultacjach) wniosły głównie osoby fizyczne  

oraz Grupa Inicjatywa „Kolej na Bielsko”. 
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Uwagi do Strategii zostały zgłoszone wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem 

formularza elektronicznego CyfrowaDemokracja.pl oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Wpłynęło łącznie 13 uwag, które dotyczyły takich zagadnień jak: 

- wzmocnienie roli transportu kolejowego w subregionie jako podstawowego 

spoiwa transportu publicznego, 

- konieczność rewitalizacji linii kolejowej nr 190 relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, 

- uwzględnienie planów budowy parkingów wielokondygnacyjnych  

w działaniach z zakresu rewitalizacji, 

- dostosowanie zapisów Strategii do ostatecznej wersji RPO WSL 2014-2020, 

- kwestionowanie przyjętego procesu konsultacji społecznych. 

Uwagi w większości zostały uwzględnione, tj. konieczność dostosowania Strategii  

do ostatecznej wersji RPO WSL 2014-2020 oraz działania w zakresie wzrostu roli 

transportu kolejowego w subregionie południowym, w tym w szczególności działania 

zabiegające przywrócenie linii kolejowej nr 190 relacji Bielsko-Biała – Cieszyn. 

Uwaga dotycząca kwestionowania przyjętego procesu konsultacji społecznych 

była niezasadna. Podstawę prawną przeprowadzonych konsultacji stanowi art. 5a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594  

z późn. zm.) w związku z zapisami uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej. Zgodnie z treścią ww. uchwały 

konsultacje oznaczają rejestrację opinii, uwag i wniosków mieszkańców Miasta do 

proponowanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami i mogą 

zostać przeprowadzone w różnych formach: otwartych spotkań konsultacyjnych, 

ankiet, listów konsultacyjnych, składania uwag i opinii oraz e-konsultacji, przy czym 

okres konsultacji musi wynosić co najmniej 5 dni. W przypadku przedmiotowych 

konsultacji należy podkreślić, iż przeprowadzone były przede wszystkim w formie 

konsultacji internetowych (e-konsultacji), natomiast spotkanie otwierające proces 

konsultacji miało na celu głównie zaprezentowanie dokumentów, przy czym uwagi/ 

wnioski powstałe w czasie spotkania były wzięte pod uwagę na równi  

z uwagami/wnioskami wyrażonymi poprzez formularz internetowy. 

Projekt dokumentu był również przedmiotem licznych konsultacji, które odbywały 

się w trakcie spotkań Zespołu roboczego ds. przygotowania i realizacji Strategii 
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Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, podczas których przedstawiciele 

wszystkich powiatów oraz m. Bielska-Białej na bieżąco przekazywali wnioski  

oraz informacje od podległych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego 

Subregionu Południowego. 

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektów rewitalizacji w Bielsku-Białej: 

W 2013 r. odbywały się prace dotyczące aktualizacji „Programu Rewitalizacji 

Obszarów Miejskich w Bielsku - Białej na lata 2014-2020”. Proces ten prowadzony był 

w sposób otwarty i przejrzysty, nastawiony na uczestnictwo interesariuszy (partnerów 

 i projektodawców). Zapewnieniu możliwości partycypacji, oprócz zaplanowanych 

konsultacji społecznych roboczego projektu PROM, służyła komunikacja społeczna 

poprzez dostępne i użytkowane w mieście kanały informacyjne: stronę internetową 

miasta, bezpłatny periodyk - dwutygodnik „W Bielsku-Białej”, plakaty, mailing, 

ankiety, spotkania z interesariuszami (partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi,  

w tym z projektodawcami). Równolegle z rozpoczęciem prac, w lutym br. otwarta 

została podstrona internetowa, dedykowana komunikacji społecznej w sprawie 

aktualizacji PROM. Na stronie udostępniano, sukcesywnie, wszystkie materiały, 

informacje, komunikaty itd. dotyczące aktualizacji PROM. Tam też opublikowano 

roboczą wersję PROM. Przeprowadzone zostały wszystkie zaplanowane otwarte, 

publiczne spotkania konsultacyjne.W październiku 2013 r. przedstawiciel MOPS  

w Bielsku-Białej odbył spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

które zgłosiły projekty do PROM w sprawie planowanych działań do realizacji  

w ramach RIT Subregionu Południowego.   

 

Aby zapewnić zaangażowanie partnerów społecznych oraz organizacji  

pozarządowych w realizację Strategii RIT, zakłada się, że w subregionie  

południowym premiowane będą projekty z zakresu włączenia społecznego,  

które przewidują zaangażowanie partnerów spoza sektora jst. 
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33..1144  OOddnniieessiieenniiee  ddoo  ssttrraatteeggiiii  ii  ppllaannóóww  nniisskkooeemmiissyyjjnnyycchh  

3.14.1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 

Z uwagi na fakt, iż Strategia RIT przewiduje wsparcie w ramach takich priorytetów 

inwestycyjnych EFRR jak: 

 4.a wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze  źródeł 

odnawialnych, 

 4.c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, 

 4.e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, 

w ramach niniejszego rozdziału dokonano odniesienia oraz podsumowania planów 

strategicznych oraz inwestycyjnych w zakresie niskiej emisji poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego subregionu południowego województwa śląskiego.  

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 202011, tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych ; 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej, 

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są 

                                                 

 

11 Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia 

Europejska: 

- o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.; 

- o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii  (dla Polski 15 %); 

- o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU na rok 2020. 
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programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań 

krótkoterminowych (PDK). 

W dniu 16 czerwca 2010 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program 

Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały 

ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. Na terenie subregionu 

południowego wyróżniono dwie strefy, tj.: strefę miasto Bielsko-Biała oraz strefę 

bielsko-żywiecką. Obie strefy zostały zakwalifikowane do programu z uwagi na: 

- przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu 

dopuszczalnego 24-godz. stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku 

kalendarzowym, 

- przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym. 

W ramach Programu zdefiniowano następujące cele taktyczne, które zostaną 

spełnione zrealizowane w wyniku planowanych inwestycji na terenie subregionu 

południowego: 

- wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych  

oraz na otwartych przestrzeniach, 

- wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach 

domowych, 

- wsparcie istniejących działań i inwestycji w zakresie transportu, 

- ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych. 

 

W dniu 17 listopada 2014 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program 

ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. 

W Programie określono zestaw działań, niezbędnych do realizacji w celu uzyskania 

jakości powietrza. Wybrane działania muszą: 

- uzyskać maksymalny efekt przy zminimalizowanych nakładach finansowych, 

- mieć podstawy prawne ich realizacji – kompetencyjne, organizacyjnej                

i kontrolne, 

- umożliwiać jednostkom, zaangażowanym w realizację, podejmowanie 

elastycznych rozwiązań w ramach działania, jednakże z określonym skutkiem 

rzeczowym lub ekologicznym. 
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W programie wskazano następujące działania naprawcze niezbędnych  

do realizacji w celu uzyskania jakości powietrza: 

- ograniczenie emisji z urządzeń małej mocy do 1 MW – Zmiana Systemów 

Ogrzewania, 

- ograniczenie emisji z transportu, 

- ograniczenie emisji ze źródeł punktowych, 

- planowanie przestrzenne, 

- działania wspomagające, 

- wdrożenie i zarządzanie realizacją Programu ochrony powietrza, 

- działania wspomagające wynikające z innych Programów realizowane 

warunkowo. 

 

Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których 

stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. Na terenie 

subregionu południowego wyróżniono dwie strefy, tj.: strefę miasto Bielsko-Biała oraz 

strefę bielsko-żywiecką. Obie strefy zostały zakwalifikowane do programu z uwagi na: 

- przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu 

dopuszczalnego 24-godz. stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku 

kalendarzowym, 

- przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym. 

W ramach Programu zdefiniowano następujące cele taktyczne, które zostaną 

spełnione zrealizowane w wyniku planowanych inwestycji na terenie subregionu 

południowego: 

- wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych  

oraz na otwartych przestrzeniach, 

- wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach 

domowych, 

- wsparcie istniejących działań i inwestycji w zakresie transportu, 

- ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych. 

 

W przypadku miasta Bielsko-Biała głównym działaniem jest ograniczenie niskiej 

emisji. W tym zakresie proponuje się: realizację PONE (26 % redukcji pyłu PM10), 

kontrolę jakości paliwa oraz kontrolę stosowania zakazu spalania odpadów. Drugim 
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ważnym kierunkiem są działania w zakresie emisji komunikacyjnej takie jak: działania 

w zakresie redukcji emisji wtórnej z dróg.  

Na obszarze strefy bielsko–żywieckiej proponowane działania dotyczą głównie 

emisji powierzchniowej. Dla miejscowości, w których zanotowano na podstawie 

pomiarów i obliczeń modelowych przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu 

zawieszonego PM10 (Żywiec, Cieszyn, gmina Jeleśnia, gminy Łodygowice  

i Węgierska Górka, Czechowice-Dziedzice, Ustroń) działania naprawcze skupiają się 

na realizacji PONE (10%-40% redukcji pyłu PM10), kontroli jakości paliwa i stosowania 

zakazu spalania odpadów. Za niezbędne działania wskazuje się także budowę 

obwodnicy Cieszyna, modernizacje dróg DK 52, DW 942 oraz DK 69. 

 

Miasto Bielsko-Biała (lider subregionu południowego) realizuje  „Plan 

zrównoważonej gospodarki energetycznej dla miasta Bielsko-Biała” przyjęty uchwałą  

Nr LII/1190/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 stycznia 2010 r. Potrzeba 

przygotowania planu wynika ze zobowiązania, jakie poczyniło miasto Bielsko-Biała 

przystępując do Porozumienia między Burmistrzami, w ramach którego członkowie 

przyjmują na siebie obowiązek realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej 

„3x20”.  Tym samym miasto Bielsko-Biała zobowiązało się do ograniczenia wielkości 

emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta o minimum 20% w roku 2020,  

w stosunku do roku bazowego, za który przyjęto rok 1990. Dla oszacowania celu 

redukcji w wartościach bezwzględnych sporządzono prognozę emisji gazów 

cieplarnianych w roku 2020 (na bazie inwentaryzacji dla roku 2008). Inwentaryzacja 

obejmuje swoim zakresem wszystkie emisje dwutlenku węgla z obszaru miasta  

oraz emisje metanu, wyrażonego jako ekwiwalent dwutlenku węgla. 

Tabela 68. Synteza wyników inwentaryzacji emisji dla miasta Bielska-Białej  

(emisje w Mg CO2 ekwiwalentnego). 

Sektor emisji 1990 2008 2020 

Urząd Miasta – budynki, 

wyposażenie/urządzenia 
44 550 23 334 18 476 

Usługi – budynki, 

wyposażenie/stacjonarne 
161 567 176 988 203 187 

Budynki mieszkalne 548 090 398 191 415 446 

Oświetlenie miejskie 8 293 9 334 12 911 

Przemysł 574 119 583 193 719 719 

Transport 207 609 342 742 359 314 

Pozostałe źródła emisji 59 788 1 639 1 352 
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SUMA 1 604 016 1 535 421 1 730 404 

Wielkość emisji z 

wyłączeniem przemysłu 
1 029 897 946 750 1 010 686 

Źródło: Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej 

Energii (SEAP) dla Miasta Bielska-Białej – 2015 r. 

 

Największy potencjał redukcji emisji tkwi w racjonalizacji zużywanej energii, 

zwłaszcza energii cieplnej. Najistotniejsze obszary potencjalnej redukcji to: 

 Termomodernizacja budynków. 

 Zmiana wzorców zachowań (oszczędność energii). 

 Zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych. 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

 Zmiana przyzwyczajeń transportowych. 

Celem redukcji emisji w mieście Bielsko-Biała jest osiągnięcie poziomu emisji  

o minimum 20% mniejszego w stosunku do roku 1990, z wykluczeniem emisji  

z sektora przemysłowego. W wartościach bezwzględnych za cel przyjmuje się 

redukcję emisji o minimum 187 000 ton CO2  ekwiwalentnego w perspektywie  

do 2020 roku. 

Ponadto miasto Bielsko-Biała jest w trakcie opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej oraz Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP). Plan 

przewiduje działania dotyczące budynków podległych Urzędowi Miasta, budynków 

mieszkalnych, oświetlenia komunalnego, transportu miejskiego oraz pozostałych sfer 

funkcjonowania miasta, w miarę uprawnień przysługujących władzom miasta. Plan 

zawiera również działania związane z lokalną produkcją energii elektrycznej i ciepła. 

Ponadto Plan uwzględnia obszary, w których władze lokalne mają wpływ: na poziom 

zużycia energii w długim okresie czasu (np. plany zagospodarowania 

przestrzennego), promowanie produktów i usług efektywnych energetycznie 

(zamówienia publiczne) oraz na zmianę wzorców konsumpcyjnych (współpraca  

z mieszkańcami oraz interesariuszami).  

Miasto Bielsko-Biała dzięki realizacji działań ujętych w Planie, ma szansę osiągnąć 

wyznaczony cel redukcji zużycia energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Jednakże, osiągnięcie założonych celów wymaga konsekwentnej i skutecznej 
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realizacji zaplanowanych działań – szczególnie w zakresie ograniczania zużycia 

energii w budynkach zarządzanych przez Urząd Miasta oraz budynkach 

mieszkalnych a także transporcie prywatnym. Celem określonym dla Miasta Bialska-

Białej do roku 2020 jest osiągnięcie następujących wielkości emisji gazów 

cieplarnianych i wielkości zużycia energii: 

 

Tabela 69. Cele gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bielska-Białej. 

Wskaźnik 

Wartość 

bazowa 

(1990 rok) 

Wartość 

obecna 

(2012 rok) 

Wartość 

docelowa 

(2020 rok) 

Ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych do 

2020 roku o co najmniej 

20% w stosunku do roku 

bazowego [Mg] 

1 029 897 1 020 384 823 918 

Zmniejszenie zużycia 

energii do 2020 roku 

o 20% w stosunku do 

roku bazowego [MWh] 

3 070 396 3 122 999 2 456 317 

Zwiększenie 

wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych do 

15% w końcowym 

zużyciu energii w roku 

2020, w stosunku do 

roku bazowego [MWh] 

0 14 398* 526 473 

Źródło: Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej 

Energii (SEAP) dla Miasta Bielska-Białej – 2015 r. 
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Tabela 70. Diagnoza planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie 

 gmin subregionu południowego. 

JST 

Posiadanie planu 

gospodarki 

niskoemisyjnej 

Plany inwestycji  

w zakresie ograniczania 

niskiej emisji oraz programy 

ograniczania niskiej emisji dla 

mieszkańców 

Stan powietrza – 

emisja CO2  

na terenie 

gminy/powiatu 

Szacowany spadek 

emisji CO2 w 

wyniku 

planowanych 

projektów 

inwestycyjnych 

Bielsko-Biała 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

UCHWAŁA NR 

X/155/2015 

RADY MIEJSKIEJ W 

BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

Coroczne Programy 

Ograniczania Niskiej Emisji 

skierowane do mieszkańców 

miasta. 

Zaplanowano zadania 

inwestycyjne w zakresie 

ograniczenia niskiej emisji : 

Termomodernizacja bielskich 

placówek oświatowych. 

Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery 

na terenie miasta Bielska-Białej              

w latach 2014-2020. 

stan na 2012 – 

1 565 407 Mg 

Spadek o minimum 

187 000 Mg  w 

perspektywie do 

2020 w porównaniu 

do 1990 r. 

Powiat bielski Nie 

Plan Zrównoważonego 

Rozwoju Publicznego 

Transportu Zbiorowego 

dla Powiatu Bielskiego. 

Planowana jest 

aktualizacja Planu na 

koniec 2015 r. 

Rozwój niskoemisyjnego 

transportu publicznego 

Powiatu Bielskiego - zakup 

taboru autobusowego 

Rozwój niskoemisyjnego 

transportu publicznego 

Powiatu Bielskiego - System 

Informacji Pasażerskiej 

Zanieczyszczenie 

jak dla strefy 

bielsko-żywieckiej 

160,00 ton 

ekwiwalentu 

CO2/rok 

Bestwina 

Gmina przystąpiła do 

opracowania Planu 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej w 

ramach konkursu 

rozpisanego przez 

NFOŚiGW działanie 9.3 

POIiŚ. Planowany termin 

przyjęcia planu to IV 

kwartał 2015 r. 

Program obniżenia niskiej 

emisji był realizowany w 

latach 2007-2009 i jest 

planowany do realizacji w 

kolejnych latach tj. 2015-2020. 

Gmina realizuje zapisy Planu 

Działań na Rzecz 

Zrównoważonej Energii SEAP z 

2012 roku obejmującego 

działania ukierunkowane na 

obniżenie energochłonności i 

emisji zanieczyszczeń z 

obiektów zlokalizowanych na 

obszarze gminy, w tym 

budynków użyteczności 

publicznej, zakładów oraz 

indywidualnych budynków 

mieszkalnych. 

Zgodnie z Planem 

SEAP i 

przeprowadzoną 

na jego potrzeby 

inwentaryzacją 

emisji, w roku 2009 

emisja CO2 

wyniosła 59 301 

Mg/rok,  tym 

ponad 1 000 

Mg/rok  

z budynków 

administrowanych 

przez gminę. 

Plan Działań   

na Rzecz 

Zrównoważonej 

Energii SEAP 

zakłada obniżenie 

poziomu emisji CO2 

o 20 % do roku 2020 

dla całej gminy. 

Szacowany spadek 

emisji CO2 w 2020 r: 

11 551 MgCO2 

 

Buczkowice 

Plan gospodarki 

niskoemisyjnej w 

opracowaniu przyjęty 

będzie  przez Radę 

Gminy Buczkowice w XI 

2015r 

Gmina  ma zaplanowane 

zadania inwestycyjne w 

zakresie ograniczenia niskiej 

emisji  w zakresie: 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

Stan na 2013 86 

524,51 MgCO2 

Emisja CO2 

[MgCO2/a] 

rok 2020 -   

87.265,20  

 

Wskaźnik jedn. 
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Plan zaopatrzenia w 

ciepło energię 

elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy 

Buczkowice przyjęty 

uchwałą rady Gminy nr 

XXVII/178/13 z dnia  27-

02- 2013r 

Strategia Rozwoju 

Gminy Buczkowice 

publicznej oraz 

termomodernizacja budynków 

mieszkalnych należących do 

mieszkańców Gminy 

Buczkowice 

Wymiana piecy węglowych 

na gazowe w indywidualnych 

budynkach mieszkalnych  

Wdrażanie rozwiązań 

opartych na zastosowaniu OZE 

dla ograniczenia zużycia 

energii elektrycznej  

Promocja i wsparcie, w tym 

poprzez wskazywanie dobrych 

praktyk i przykładów, idei 

budownictwa 

energooszczędnego i 

pasywnego  

Modernizacja oświetlenia 

ulicznego prowadzącego do 

ograniczenia zużycia energii  

Zastosowanie rozwiązań 

energooszczędnych dla 

nowobudowanych punktów 

oświetlenia ulicznego  

Modernizacja i rozbudowa 

ciągów komunikacyjnych 

gminy Buczkowice dla 

zwiększenia płynności ruchu 

emisji CO2 

[MgCO2/MWh] 

rok bazowy 2013 - 

0,301 

rok 2020 -   0,292 

Czechowice-

Dziedzice 

Brak / W opracowaniu 

Gmina posiada 

Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy 

Czechowice-Dziedzice 

do roku 2016 z 

perspektywą 2020 

przyjęty Uchwałą Nr  

XLVII/431/14 Rady 

Miejskiej w 

Czechowicach-

Dziedzicach z dnia 11 

lutego 2014r.  

Planowane do realizacji 

zadania inwestycyjne 

związane z gospodarką 

niskoemisyjnej: 

Kompleksowa 

termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej – Etap 

I i II, 

Przyjazna komunikacja w 

Czechowicach-Dziedzicach, 

Efektywne oświetlenie miejskie 

– Etap I i II 

Brak danych 

Planowany efekt 

ekologiczny 

realizacji projektów  

– emisja CO2 – 561 

Mg/rok. 

Jasienica Tak Tak 

Plan Działań   

na Rzecz 

Zrównoważonej 

Energii SEAP 

przygotowano na 

podstawie 

wyników 

inwentaryzacji 

energii 

przeprowadzonej 

w gminie 

Jasienica 

Inwentaryzacja 

Założono 20% 

spadek emisji CO2 

do atmosfery 

według założeń  

przyjętych w planie 

gospodarki 

niskoemisyjnej 
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bazowa została 

opracowana dla 

roku 2005 

natomiast rokiem 

monitorowanym 

jest rok 2009. 

Ponieważ Plan 

został 

sporządzony w 

roku 2012, w 

którym nie była 

sporządzana 

inwentaryzacja – 

nie jest możliwe 

określenie 

poziomu emisji 

CO2 na terenie 

Gminy na chwilę 

obecną. 

Jaworze 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej jest w 

trakcie 

opracowywania. 

Przyjęcie dokumentu 

planuje się na przełom 

III i IV kwartału 2015r. 

Realizacja programu 

ograniczenia niskiej emisji  

w latach 2007-2010 

Wielkość emisji 

CO2 na rok 2009 - 

 44 326 MgCO2 

(źródło: „Plan 

Działań na Rzecz 

Zrównoważonej 

Energii Dla Gminy 

Jaworze – SEAP 

Plan Działań   

na Rzecz 

Zrównoważonej 

Energii SEAP 

zakłada obniżenie 

poziomu emisji CO2 

o 20 % do roku 2020 

dla całej gminy. 

Kozy 

Gmina nie posiada PGN 

Gmina posiada 

Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy 

Kozy na lata 2014-2017 z 

uwzględnieniem 

perspektywy do roku 

2012 – aktualizacja z 

2014r. (poprawa stanu 

środowiska na terenie 

całej gminy) 

 Strategia Rozwoju 

Gminy Kozy na lata 

2013-2020 z 2013r. 

(określa ogólne kierunki 

rozwoju gminy w 

zakładanym okresie) 

1.Program ograniczenia niskiej 

emisji dla Gminy Kozy z 2007r. 

(dotyczy budynków 

mieszkalnych prywatnych) 

2.Plan Działań na Rzecz 

Zrównoważonej Energii SEAP z 

2012r. (dotyczy budynków 

mieszkalnych prywatnych oraz 

budynków użyteczności 

publicznej, budynków 

gminnych i budynków 

mieszkalnych gminnych)   

Plan Działań   

na Rzecz 

Zrównoważonej 

Energii SEAP 

przygotowano na 

podstawie 

wyników 

inwentaryzacji 

energii 

przeprowadzonej 

w gminie Kozy. 

Inwentaryzacja 

bazowa została 

opracowana dla 

roku 2005 

natomiast rokiem 

monitorowanym 

jest rok 2009. 

Ponieważ Plan 

został 

sporządzony w 

roku 2012, w 

którym nie była 

sporządzana 

inwentaryzacja – 

nie jest możliwe 

określenie 

poziomu emisji 

Plan Działań   

na Rzecz 

Zrównoważonej 

Energii SEAP 

zakłada obniżenie 

poziomu emisji CO2 

o 20 % do roku 2020 

dla całej gminy. 

Szacowany spadek 

emisji CO2 w 2020r : 

10949,0 MgCO2 
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CO2 na terenie 

Gminy na chwilę 

obecną. 

Porąbka Nie 

Program Ochrony 

Środowiska Dla Gminy 

Porąbka na lata 2013-

2016 z perspektywą do 

roku 2020  

Strategia Rozwoju 

Gminy Porąbka na lata 

2008-2020  

Plan Działań na Rzecz 

Zrównoważonej Energii SEAP z 

2013 r. (dotyczy budynków 

mieszkalnych prywatnych oraz 

budynków użyteczności 

publicznej, budynków 

gminnych  

i budynków mieszkalnych 

gminnych)  

Wielkość emisji 

CO2 na rok 2009 -

81 034 MgCO2 

(Plan Działań na 

Rzecz 

Zrównoważonej 

Energii Gmina 

Porąbka) 

Plan Działań   

na Rzecz 

Zrównoważonej 

Energii SEAP 

zakłada obniżenie 

poziomu emisji CO2 

o 20 % do roku 2020 

dla całej gminy. 

Szacowany spadek 

w 2020 r.: 42 089 

MgCO2 

Szczyrk 

Nie 

Strategia Rozwoju 

Miasta Szczyrk na lata 

2014-2022 

PROGRAM OCHRONY 

ŚRODOWISKA DLA 

GMINY SZCZYRK NA 

LATA 2013- 2016  

Z PERSPEKTYWĄ NA 

LATA 2017 – 2020  

AKTUALIZACJA 

Plan Działań na Rzecz 

Zrównoważonej Energii 

dla Miasta Szczyrk – 

SEAP 

Aktualizacja projektu 

założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla 

Gminy Szczyrk (2012 r.) 

Programy z zakresu 

ograniczania niskiej emisji dla 

mieszkańców prowadzone 

były w latach 2007-2010  

Planowane działania w 

zakresie termomodernizacji 

wymiany źródeł ciepła w 

budynkach ramach ZIT 

Wielkość emisji 

CO2 na rok 2009  

51 108MgCO2 

(źródło: „Plan 

Działań na Rzecz 

Zrównoważonej 

Energii Dla Miasta 

Szczyrk – SEAP”) 

Termomodernizacja 

budynku ZSPiG nr 1 

w Szczyrku – 

oszacowany 

spadek CO2 21,176 

ton/rok. 

Termomodernizacja 

budynku Urzędu 

Miejskiego w 

Szczyrku – 

szacowany spadek 

CO2 9,742 ton/rok. 

Gmina posiada 

Plan Działań   

na Rzecz 

Zrównoważonej 

Energii SEAP, który 

zakłada obniżenie 

poziomu emisji CO2 

o 20 % do roku 2020 

dla całej gminy. 

 

 

 

Wilamowice 

Nie 

Strategia Rozwoju 

Gminy Wilamowice 

Cel strategiczny             

nr 2: AKTYWNA 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA Cel 

Operacyjny nr 3: 

OCHRONA POWIETRZA           

I WODY 

Cel Szczegółowy    nr 

3.1: ZMIANA SYSTEMU 

OGRZEWANIA 

Gmina nie posiada takich 

planów i nie realizuje 

programów ograniczania 

niskiej emisji dla mieszkańców 

Brak danych Brak danych 

Wilkowice 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej,  

opracowany w lipcu 

2015r. 

1. Termomodernizacja 

budynku byłej Strażnicy 

Przyszpitalnej                                        

2. Termomodernizacja 

Łączna 

oszacowana 

wielkość emisji 

dwutlenku węgla 

 W wyniku 

inwentaryzacji 

bazowej określono 

cel redukcyjny do 



  

370 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

budynku Gimnazjum im. 

Królowej Jadwigi                                                                                      

3. Termomodernizacja 

budynku Przedszkola 

Publicznego w Bystrej                                                                                                                               

4. Termomodernizacja 

budynku Urzędu Gminy w 

Wilkowicach                                                          

5. Termomodernizacja 

budynku przy ul. Parkowej w 

Wilkowicach                                                      

6. Budowa sieci i przyłączy 

kanalizacyjnych na terenie 

Gminy Wilkowice                                                                                                                     

7. Montaż instalacji 

odnawialnych źródeł energii 

na obiekcie użyteczności 

publicznej (Urząd Gminy)                                                                            

8. Budowa ścieżek 

rowerowych i szlaków 

rowerowych                                                                           

9. Modernizacja oświetlenia w 

obiektach użyteczności 

publicznej oraz oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy 

Wilkowice                                                                                                                         

10. Zakup lub wymiana 

urządzeń np. biurowych w 

Urzędzie Gminy i jednostkach 

podległych                 

na terenie Gminy 

Wilkowice w roku 

2009 wyniosła 

85.821 Mg CO2.                                                 

Łączna 

oszacowana 

wielkość emisji 

dwutlenku węgla 

na terenie Gminy 

Wilkowice w roku 

2013 wyniosła 

82.459 Mg CO2. 

osiągnięcia w 2020 

r. na poziomie 

68.657 Mg CO2/rok 

- dla wielkości emisji 

dwutlenku węgla 

Powiat 

cieszyński 

Nie  

Powiat wykorzystuje 

gminne PGN-y  

Strategia Rozwoju 

Śląska Cieszyńskiego 

2001-2016  

Plan Gospodarki 

niskoemisyjnej Cieszyna 

 

W wieloletniej prognozie 

finansowej Powiat zaplanował 

zadania dotyczące 

Zwiększenia Efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej 

Powiatu Cieszyńskiego 

Zanieczyszczenie 

jak dla strefy 

bielsko -żywieckiej 

824 Tony 

ekwiwalentu 

CO2/rok 

Cieszyn 
Tak 

  

A. Plan gospodarki 

niskoemisyjnej uchwalony 28 

maja 2015 r. Uchwałą Rady 

Miejskiej nr X/66/15. 

Zadanie ujęte w PGN: 

1. Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w 

obiektach użyteczności 

publicznej 

2. Poprawa efektywności 

energetycznej w miejskich 

obiektach użyteczności 

publicznej w Cieszynie 

3. Modernizacja oświetlenia 

publicznego Miasta Cieszyna 

4. Likwidacja niskiej emisji 

235 080 

MgCO2/rok w 

2013 r. 

Szacowana 

wartość 8 116 

MgCO2/rok 
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zanieczyszczeń w centrum 

Cieszyna 

5. Przyłączenie budynków do 

sieciowych nośników energii 

(ciepło sieciowe - działania 

nie ujęte w działaniu CIE07, 

gaz ziemny) 

6. Wsparcie działań 

proefektywnościowych 

związanych z ograniczeniem 

niskiej emisji 

7.Termomodernizacja 

budynków mieszkalnych na 

terenie Cieszyna. 

8. Poprawa efektywności 

energetycznej w grupie 

handel, usługi, 

przedsiębiorstwa 

9. Modernizacja taboru 

autobusowego transportu 

zbiorowego w Cieszynie 

10. Budowa Zintegrowanego 

Węzła Przesiadkowego w 

Cieszynie 

11. Modernizacja infrastruktury 

drogowej na terenie miasta 

Cieszyna. 

B. Program ograniczania niskiej 

emisji dla zadania „Likwidacja 

niskiej emisji w Śródmieściu – 

projekt pilotażowy” uchwalony 

28 sierpnia 2014 r. Uchwałą 

Rady Miejskiej nr XLVI/483/14 

Skoczów 

Nie – dokument jest w 

trakcie opracowania. 

Uchwalenie PGN dla 

Gminy Skoczów 

planowane jest na 

wrzesień 2015 r. 

Gmina posiada plany 

inwestycji w zakresie 

ograniczania niskiej emisji 

W latach 2009-2012 

realizowano programy 

ograniczania niskiej emisji dla 

mieszkańców (dopłaty do 

wymiany pieców i 

montowanie kolektorów 

słonecznych). 

Zanieczyszczenie 

jak dla strefy 

bielsko-żywieckiej 

Termomodernizacja 

w budynkach 

użyteczności 

publicznej i 

wielorodzinnych 

budynkach 

mieszkalnych wraz z 

instalacją OZE oraz 

podłączeniem 

budynków do 

sieciowych 

nośników ciepła. 

 

Szacowany spadek  

emisji gazów 

cieplarnianych: 

25 ton ekwiwalentu 

CO2/rok.. 

Strumień 

Nie (Gmina Strumień 

zaplanowała realizację 

opracowania planu 

gospodarki 

Gmina Strumień od 2008 roku 

w ramach programu 

ograniczania niskiej emisji dla 

mieszkańców realizuje dopłaty 

Zanieczyszczenie 

jak dla strefy 

bielsko-żywieckiej 

Szacowany roczny 

spadek emisji 

gazów 

cieplarnianych  - 
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niskoemisyjnej w 

terminie do X.2015 r. ). 

do wymiany źródeł ciepła. 

Ponadto gmina posiada plany 

inwestycji w zakresie 

ograniczania niskiej emisji. 

257,46 Tony 

ekwiwalentu 

CO2/rok 

Ustroń 

W trakcie opracowania 

– termin realizacji do 

31.12.2015 r. 

Miasto posiada program 

ograniczania niskiej emisji 

W latach 2012-2013 

realizowano programy 

ograniczania niskiej emisji dla 

mieszkańców (dopłaty do 

likwidacji nie ekologicznych 

źródeł ciepła, w tym do 

instalacji kolektorów 

słonecznych) 

Ponadto Miasto zleciło 

opracowanie nowego 

programu na lata 2016-2020 – 

termin realizacji do 30.08.2015 

r. 

Zanieczyszczenie 

jak dla strefy 

bielsko-żywieckiej 

770 t/rok 

Wisła 

Tak  

Uchwała Rady Miasta 

Wisła nr IX/108/2015 z 

dnia 20.08.2015 

Tak 

(Gmina  ma przyjęty stosowny 

program) 

97 686,72 (dane 

szacunkowe rok 

2014) 

440,24(dane 

szacunkowe) 

Brenna 

Gmina jest w trakcie 

przygotowywania planu 

gospodarki 

niskoemisyjnej. 

1. Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy 

Brenna na lata 2013-

2016 z perspektywą na 

lata 2017-2020 

2. Strategia Rozwoju 

Gminy Brenna do 2020 

roku 

3. Aktualizacja 

Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu 

Cieszyńskiego do roku 

2015 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 

2016-2019 

5. Program Ochrony 

Środowiska dla 

Województwa Śląskiego 

do roku 2019 z 

uwzględnieniem 

perspektywy do roku 

2024 

 

Systematyczne prowadzenie 

działań wynikających z PONE 

oraz POŚ. 

Planowane inwestycje w 

zakresie ograniczania niskiej 

emisji: 

1. Podniesienie jakości i 

dostępności edukacji 

przedszkolnej w Gminie Brenna 

poprzezrozbudowę 

Przedszkola Publicznego nr 1 w 

Górkach Małych (instalacja 

pompy ciepła i instalacji 

fotowoltaicznej);  

2. Termomodernizacja 

budynku Zakładu 

Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej w Brennej; 

3. Termomodernizacja 

budynku Ośrodka Zdrowia w 

Gorkach małych; 

4. Termomodernizacja 

budynków Ośrodka „Pod 

Buczem” w Górkach Wielkich. 

5. Przebudowa i 

termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Brennej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii 

 

Brak danych 

 (Szacowany) 

Spadek emisji 

gazów 

cieplarnianych 

[CO2] (CI): 24,3 

85Mg/rok 

(W związku z 

realizacją projektu 

Przebudowa i 

termomodernizacja 

budynku Szkoły 

Podstawowej nr 2 w 

Brennej ) 

 

Chybie 
Nie (planowane 

opracowanie Programu 

Gmina nie realizuje programu 

ograniczania niskiej emisji.  
Brak danych 

Dla projektów  

w ramach RIT 
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do końca listopada 

2015 r.) 

W latach 2008-2011 tego 

rodzaju program był 

realizowany dla mieszkańców 

– WFOŚiGW  

planowane 

ograniczenie  

o 180,77 ton 

ekwiwalentu CO2 

rocznie 

Dębowiec 

Gmina jest w trakcie 

opracowania planu 

gospodarki 

niskoemisyjnej 

Termomodernizacja budynku 

szkoły podstawowej i 

gimnazjum w Dębowcu wraz z 

wymianą źródła ciepła. 

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Dębowiec. 

Zanieczyszczenie 

jak dla strefy 

bielsko-żywieckiej 

137,8 (t/rok) 

Goleszów Nie 

Termomodernizacja 

wielorodzinnych komunalnych 

budynków mieszkalnych. 

Gmina nie posiada programu 

ograniczenia niskiej emisji dla 

mieszkańców 

Brak danych 7 Mg 

Hażlach 

Nie 

Gmina posiada 

Strategię Rozwoju 

Gminy Hażlach na lata 

2011-2020 

 

Gmina posiada plany w 

zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej: 

1. wspieranie przedsięwzięć 

energooszczędnych i 

zmniejszających niską emisję 

2. wsparcie odnawialnych 

źródeł energii 

3. termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej 

Zanieczyszczenie 

jak dla strefy 

bielsko-żywieckiej 

Brak danych 

Istebna Nie tak Brak danych Brak danych 

Zebrzydowice 

Gmina Zebrzydowice 

nie posiada planu 

gospodarki 

niskoemisyjnej 

Gmina  jest w trakcie 

opracowania 

dokumentu „Strategia 

Rozwoju Gminy 

Zebrzydowice do roku 

2020”, który obecnie jest 

na etapie uzgodnień z 

RDOŚ i Sanepidem. 

Gmina Zebrzydowice posiada 

plany inwestycji w zakresie 

gospodarki niskoemisyjnej 

(termomodernizacja wraz z 

instalacją OZE, wymiana 

źródeł ciepła) 

Zanieczyszczenie 

jak dla całej strefy 

bielsko – 

żywieckiej 

 

16,65 tony 

ekwiwalentu CO2 

Powiat 

żywiecki   

Brak 

dokumentu     

 

Brak dokumentu 

Termomodernizacja placówek 

użyteczności publicznej 

Powiatu Żywieckiego 

  Brak danych 1079,21 ton/rok 

Żywiec 

Miasto Żywiec jest w 

trakcie opracowywania 

PGN, planowany termin 

zakończenia prac – 

31.08.2015 r. Obecnie 

Istnieje jedynie projekt 

założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, 

Miasto Żywiec posiada 

program ograniczania niskiej 

emisji dla mieszkańców od 

2007 r. Działania mają na celu 

ochronę powietrza 

atmosferycznego przed tzw. 

„niską emisją”, czyli 

emitowaniem gazów i pyłów 

75 045 tony CO 2 

(emisja łączna w 

roku 2012) 

 

W okresie 2007-2012 

Spółka pełniła 

funkcję Operatora 

“Programu 

ograniczenia niskiej 

emisji dla Miasta 

Żywca”  
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energię elektryczną i 

paliwa gazowe z 2000 r. 

ze starych, nieekologicznych i 

nieekonomicznych pieców 

węglowych centralnego 

ogrzewania zainstalowanych 

w budynkach mieszkalnych. 

Dzięki wsparciu finansowemu z 

funduszy przeznaczonych na 

ochronę środowiska, istnieje 

możliwość uzyskania pomocy 

finansowej przy zakupie i 

instalacji nowego kotła 

centralnego ogrzewania, 

montażu kolektora 

słonecznego i pompy ciepła 

do przygotowania ciepłej 

wody użytkowej. 

Miejski Zakład Energii Cieplnej 

„Ekoterm” Sp. z o.o. na 

bieżąco realizuje inwestycje w 

zakresie ograniczania niskiej 

emisji poprzez rozbudowę sieci 

ciepłowniczych do budynków 

prywatnych w rejonie gdzie 

nie występuje sieć gazownicza 

zgodnie z wieloletnim „Planem 

zadań inwestycyjnych na lata 

2007-2025”. plany 

inwestycyjne obejmują rejon 

ul. Komorowskich, Centrum 

oraz rejony w bliskim 

sąsiedztwie zabudowań gdzie 

przebiegają sieci 

ciepłownicze. Ponadto, tam 

gdzie nie jest możliwe 

doprowadzenie ciepła 

systemowego Spółka realizuje 

na zlecenie Urzędu Miejskiego 

w Żywcu jako Operator 

„Program ograniczenia niskiej 

emisji dla miasta Żywca” 

polegający na wymianie 

starych kotłów na ekologiczne 

kotły węglowe, gazowe, 

olejowe oraz montaż 

kolektorów i pomp ciepła do 

ciepłej wody. 

Efekt ekologiczny to 

redukcja CO2 na 

poziomie ok. 2800 

t/rok. 

W następnych 

latach należy 

spodziewać się 

podobnych 

efektów. 

 

Czernichów 

Nie  

Obecnie istnieje 

„Program Ograniczenia 

Niskiej Emisji” oraz 

„Projekt założeń do 

planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię 

elektryczną i paliwo 

gazowe 

Gmina nie realizuje programu 

ograniczenia niskiej emisji 

(dotyczy budynków 

mieszkalnych prywatnych) 

29,9 tys. t/rok CO2 

w 2009 roku 

Do roku 2020  

spadek o 15% 
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Gilowice Nie  

W latach 2014-2020  planuje 

się do realizacji projekt  z 

zakresu niskiej emisji tj. 

Termomodernizacja 

budynków gminnych: –Dom 

Ludowy  w Rychwałdzie; –

Zespół Szkół  w Gilowicach. 

Projekt ma na celu wspieranie 

efektowności energetycznej 

poprzez zmniejszenie kosztów 

zużycia energii, zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych, 

oraz poprawę wizerunku 

dwóch budynków 

użyteczności publicznej w 

gminie Gilowice tj. budynku 

Zespołu Szkół w Gilowicach 

oraz budynku Domu 

Ludowego  w Rychwałdzie.  

Przedmiotem projektu jest  

termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkół  w Gilowicach (  

w tym wymiana okien i 

ocieplenie budynku wraz z 

ociepleniem dachu i montaż 

solarów ) oraz 

termomodernizacja budynku 

Domu Ludowego w 

Rychwałdzie (  w tym 

ocieplenie budynku, remont 

instalacji CO i kotłowni oraz  

montaż solarów).  Projekt jest 

zgodny z celami RPOWSL 2014 

- 2020 i tworzy wspólną 

koncepcję lepszego 

wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii oraz 

polepszenia środowiska 

naturalnego. 

Brak danych 

Szacowany spadek 

emisji gazów 

cieplarnianych  

[tony ekwiwalentu 

CO2]; 

Wartość wskaźnika:  

spadek  MgCO2/a 

o 35 % 

Ilość 

zaoszczędzonej 

energii pierwotnej                   

w wyniku realizacji 

projektu 

Wartość wskaźnika:  

zaoszczędzona 

energia na 

poziomie 37 % MWh 

 

Jeleśnia Nie 

Gmina realizowała Program 

Ograniczenia Niskiej Emisji w 

latach 2009-2010 

Brak danych Brak danych 

Koszarawa Nie 

Planowane jest działanie w 

zakresie Ograniczenia niskiej 

emisji w Gminie Koszarawa  w 

obszarze 4.3. wspieranie 

efektywności energetycznej i 

wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii w 

infrastrukturze publicznej i 

sektorze mieszkaniowym 

Obszar - Efektywność 

energetyczna 

(termomodernizacja wraz z 

instalacją OZE, wymiana 

Brak danych 

Szacowana 

redukcja emisji 

zanieczyszczeń – 

emisja CO2 – 

Redukcja 500 Mg 
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źródeł  ciepła)w ramach ZIT 

Lipowa 

Program Ograniczenia 

Niskiej Emisji dla Gminy 

Lipowa uchwalony w 

2009 roku 

Strategia Rozwoju 

Gminy Lipowa do 2020 

roku 

Gmina realizowała Program 

Ograniczenia Niskiej Emisji w 

2010 r. 

Zanieczyszczenie 

emisji według 

danych dla Strefy 

Bielsko-Żywieckiej 

Redukcja CO2-

131.851kg/a 

Łękawica 

Nie; planuje 

przystąpienie do jego 

sporządzania. 

Plan Działań na Rzecz 

Zrównoważonej Energii 

dla gminy Łękawica w 

ramach której ujęto 

plany Gminy na rzecz 

obniżenia CO2 do 2020 

roku o 20%. 

Strategia Rozwoju 

Gminy Łękawica na 

lata 2014-2025 

Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy 

Łękawica 

Gmina realizuje zapisy Planu 

Działań na Rzecz 

Zrównoważonej Energii SEAP 

oraz zapisy ujęte w Strategii 

Rozwoju Gminy Łękawica 

W 2009 roku 

emisja CO2 na 

terenie Gminy 

Łękawica 

wynosiła 19 632 

MgCO2 

Plan Działań   

na Rzecz 

Zrównoważonej 

Energii SEAP 

zakłada obniżenie 

poziomu emisji CO2 

o 20 % do roku 2020 

dla całej gminy. 

Łodygowice 

Nie. 

Strategia rozwoju Gminy 

Łodygowice na lata 

2014-2020, przyjętą 

uchwałą Rady Gminy 

Łodygowice nr  

XXX/375/2014 z dnia 

27.03.2014 r. 

Program ograniczenia 

niskiej emisji w Gminie 

Łodygowice do 2020 r. 

Strategia 

zrównoważonego 

rozwoju społeczno-

gospodarczego 

powiatu żywieckiego na 

lata 200-2020 

Plan zaopatrzenia w 

ciepło, energię 

elektryczna i paliwa 

gazowe w trakcie 

opracowywania.  

Tak, planuje.  

Gmina realizowała program 

ograniczenia niskiej emisji w 

2009 r. 

34,2 tys. t/rok w 

powiecie 

żywieckim 

201 t/rok 

Milówka 

PGN - Nie (w trakcie 

opracowania) 

Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy 

Milówka na lata 2010 - 

2016. 

Gmina realizowała Program 

Ograniczenia Niskiej Emisji w 

latach 2008 – 2011r. 

Brak danych 

Pył – 0,0652 Mg/a, 

SO2  - 0,3234 Mg/a, 

NOx – 0,21 Mg/a, 

CO – 1,3 Mg/a,     

CO2 – 102,04 Mg/a. 

Radziechowy-

Wieprz 
W trakcie opracowania Nie Brak danych Brak danych 

Rajcza W trakcie realizacji Planowana Na terenie Gminy Brak audytu 
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termomodernizacja Budynek 

Urzędu Gminy, GOKU., 

przedszkole w Soli, Zwardoń 

Rajcza nie istnieją 

punkty 

pomiarowe 

zanieczyszczenia 

powietrza 

Ślemień Tak 

Termomodernizacja 

Gminnego Ośrodka Kultury 

„Jemioła” w Ślemieniu i hali 

sportowej przy Zespole Szkół w 

Ślemieniu. 

Brak danych 6 ton/rok 

Świnna 

Nie 

Kwestie gospodarki 

niskoemisyjnej ujmuje 

Strategia Rozwoju 

Gminy 

1.Kompleksowa 

termomodernizacja 

Gimnazjum i Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Pewli  Małej. 

2. Kompleksowa 

termomodernizacja 

Gimnazjum i Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Pewli  

Ślemieńskiej. 

3.Kompleksowa 

termomodernizacja 

Gimnazjum i Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego oraz budynku 

Urzędu Gminy  w Świnnej 

4. Kompleksowa 

termomodernizacja 

Gimnazjum i Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Trzebini. 

 

 

Brak  danych 

 

 

1. szacowany 

spadek emisji 

gazów 

cieplarnianych 

(CO2) 46,1 tony/rok 

oszczędność 

energii   117,7 

kW/rok 

2. szacowany  

spadek emisji 

gazów (CO2) 38,6 

tony/ rok  

Oszczędność 

energii 98/6 kW/rok 

3. szacowany 

spadek emisji 

gazów (CO2) 59,0 

tony/rok  

oszczędność 

energii   147,1 

kW/rok 

4. szacowany 

spadek emisji 

gazów 

cieplarnianych 

(CO2) 32,4 tony/rok  

oszczędność 

energii   83,2 

kW/rok 

Ujsoły 

Program Ograniczenia 

Niskiej Emisji w Gminie 

Ujsoły uchwalony w 

roku 2009 

Gminny Program 

Ochrony Środowiska 

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na 

terenie gminy (obiekty szkolne) 

Nie prowadzi się 

pomiarów na 

terenie gminy, 

przybliżone dane 

to  ok. 8 ton w 

roku 2012 

Ok.123  tony 

ekwiwalentu CO2 

Węgierska 

Górka 

Tak  

 

Gmina realizuje Programy 

Ograniczenia Niskiej Emisji w 

latach 2008-2015. 

Program efektywności 

energetycznej z 

uwzględnieniem 

odnawialnych źródeł energii 

dla Gminy Węgierska Górka.  

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej –„Plan 

1 753 t/rok 

Stan na rok 2013 

703  t/rok 

W perspektywie 

2020 
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gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Węgierska Górka”  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych poszczególnych gmin, wrzesień 2015 r. 

Analiza powyższych danych pokazuje, iż znaczna część gmin subregionu 

południowego nie posiada jeszcze planów ograniczenia niskiej emisji, nie realizuje 

specjalnych programów skierowanych do mieszkańców. Niezbędne jest zatem 

szerokie wsparcie finansowe w tym zakresie, w szczególności ze środków UE  

w ramach RIT Subregionu Południowego 2014-2020. 

 

Tabela 71. Działania związane z efektywnością energetyczną  

w gminach subregionu południowego. 

JST 

Dotychczasowe 

działania z zakresu 

odnawialnych źródeł 

energii 

Dotychczasowe działania 

 z zakresu termomodernizacji 

Dotychczasowe 

działania z zakresu 

energooszczędnego 

oświetlenia 

Bielsko-Biała 

Wykorzystanie 

biogazu: 

Energia elektryczna z 

biogazu na 

składowisku 

odpadów, energia 

elektryczna i ciepło z 

biogazu w 

oczyszczalni ścieków 

wykorzystanie pomp 

ciepła: 

- oczyszczalnia 

ścieków Komorowice 

- pływalnia AQUA 

Energia słoneczna: 

- instalacje solarne na 

10 budynkach 

publicznych – 800 m2 

paneli; 

- dotacje do instalacji 

solarnych dla osób 

prywatnych – 3600 

m2 paneli; 

- instalacje 

fotowoltaiczne – 3 

obiekty z małymi 

instalacjami 

pilotażowymi 

33% budynków publicznych po 

pełnej termomodernizacji,  

46% - po termomodernizacji 

częściowej (na 165 budynków) 

Oświetlenie uliczne 

wymienione na 

energooszczędne 

stanowi 64% całości, 

oświetlenie 

świąteczne ulic  

w 100% typu LED. 

Powiat bielski n/d 

Zrealizowano 

termomodernizację w: 

1. Zespole Szkół Silesia.  

n/d 
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2. Zespole Szkół Technicznych  

i Licealnych.  

3. Budynku Zarządu Dróg 

Powiatowych. 

4. Budynku Domu Pomocy 

Społecznej w Wilkowicach. 

Bestwina Brak działań 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 

(przedszkola, szkoły, strażnice) 

Brak działań 

Buczkowice Brak działań 

W gminie w większości 

przeprowadzono 

termomodernizacje budynków 

użyteczności publicznej. 

Na terenie gminy w 

oświetleniu ulicznym 

zamontowano 

energooszczędne 

żarówki. 

Czechowice-

Dziedzice 

Wykorzystanie energii 

słonecznej poprzez 

montaż instalacji 

solarnych na 

budynkach 

użyteczności 

publicznej. 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej: 

obiektów edukacyjnych, strażnic 

OSP, Ośrodka Dziennego Pobytu 

Ośrodka Opieki Społecznej. 

Grupowy zakup 

energii, 

sukcesywna 

wymiana opraw 

oświetlenia 

ulicznego z 

energochłonnych 

na 

energooszczędne. 

Jasienica Zamontowanie 

kolektorów 

Słonecznych na 

budynkach Urzędu 

Gminy Jasienica oraz 

Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w 

Jasienicy (kolektory 

wspomagające 

układ c.w.u.). 

Kompleksowa 

termomodernizacja budynków: 

- Przedszkola w Świętoszówce 

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Iłownicy 

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Międzyrzeczu 

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mazańcowicach 

-Ośrodka Zdrowia w Jasienicy 

-Ośrodka Zdrowia w Rudzicy 

-Ośrodka Zdrowia w Grodźcu 

-OSP w Międzyrzeczu Dolnym 

-OSP w Roztropicach 

- OSP w Iłownicy 

Wymieniono źródła 

światła oświetlenia 

ulicznego  

z oświetlania 

starego typu  tzw. 

„rtęciowego”  

na bardziej 

energooszczędne 

tzw. „sodowe”. 

Jaworze Koncepcja budowy 

infrastruktury służącej 

do produkcji energii 

pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych 

(m.in. fotowoltaika). 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 

(Gimnazjum), na etapie 

wnioskowania o środki 

zewnętrzne termomodernizacja 

Szkoły Podstawowej. 

Ekspertyza pn. 

„Plan zarządzania 

energią w Gminie 

Jaworze oraz jego 

realizacja przy 

użyciu narzędzi 

optymalizacyjnych i 

założeniu 

finansowania 

kolejnych inwestycji 

z oszczędności 

wynikających ze 

zwiększonej 

efektywności 
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zrealizowanych 

działań”. 

Kozy 

Na budynku w którym 

mieści się Centrum 

Sportowo-

Widowiskowe 

zamontowano 

kolektory słoneczne. 

Wyznaczono w 

Studium tereny 

umożliwiające 

tworzenie m.in. 

obiektów i farm 

fotowoltaicznych. 

Przeprowadzono 

termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej takich 

jak: ośrodek zdrowia, przedszkole 

publiczne, centrum sportowo-

widowiskowe poza tym budynek 

Ludowego Klubu Sportowego. 

 

- 

Porąbka n/d 

1. Termomodernizacja Budynku 

Komunalnego w Bujakowie. 

2. wymiana instalacji CO 

(częściowa 

termomodernizacja)  

w Gimnazjum im. Jana 

Pawła II Porąbka – Kozubnik.  

3. Termomodernizacja Zespół 

Szkół  

w Kobiernicach. 

4. Termomodernizacja 

Gimnazjum w Czańcu. 

5. Termomodernizacja Domu 

Kultury  

w Czańcu. 

n/d 

Szczyrk Brak działań Realizacja projektów 

termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej 

dofinansowywane ze źródeł 

krajowych. 

Brak działań 

Wilamowice Brak działań Do chwili obecnej 

termomodernizacji poddane 

zostały wszystkie budynki 

użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Wilamowice. 

Brak działań 

Wilkowice 1) Gmina realizowała 

projekt „Modernizacji 

instalacji 

przygotowania 

ciepłej wody 

użytkowej w oparciu  

o zastosowanie 

systemu solarnego w 

Gminnym Ośrodku 

Sportu  

i Rekreacji w 

Wilkowiach” 

zrealizowany w 2010 

Gmina dotychczas zrealizowała 

następujące działania z zakresu 

termomodernizacji: 

1) Termomodernizacja 

budynku Szkoły 

Podstawowej w Bystrej 

przy ul. Klimczoka 68 – 

zakończono 2011 roku 

2) Termomodernizacja 

budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Wilkowicach przy ul. 

Kościelnej 10 zakończono 

Na jednym z 

Punktów Zapalnych 

(PZ) w miejscowości 

Bystra, 

obejmującym około 

80 lamp ulicznych, 

zamontowano 

sterownik 

oświetlenia 

ulicznego. Celem  

tego 

przedsięwzięcia 

miało być 
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roku, przy udziale 

dotacji i pożyczki z 

Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. 

2) W ramach 

realizacji  projektu 

budowy tras do 

narciarstwa 

biegowego w 

szczytowych partiach   

Magurki Wilkowickiej 

w wybudowanym 

obiekcie do obsługi 

tych tras została 

zamontowana  

pompa ciepła. 

Projekt ten był 

współfinansowany ze 

środków 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w 

ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2007 – 2013. 

 

2013 roku 

Projekty te były 

współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

zredukowanie 

zużycia energii, przy 

zachowaniu 

właściwych 

parametrów 

oświetlenia. 

Powiat 

cieszyński 
Brak działań 

Projekty termomodernizacyjne  

w ramach RPO WSL 2007-2013  

i WFOŚ, m. in.: 

- Kompleksowa 

termomodernizacja budynków 

szkolnych Zespołu Szkół 

Rolniczych w Międzyświeciu, 

- Kompleksowa 

termomodernizacja budynku 

ZPSWR w Cieszynie, 

- Termomodernizacja PDPS 

Feniks w Skoczowie, 

- Termomodernizacja PDPS w 

Pogórzu filia „Bursztyn” w 

Kończycach Małych. 

Brak działań 

Cieszyn 

Instalacja kolektorów 

słonecznych w Szkole 

Podstawowej nr 4  

i Zakładzie 

Gospodarki 

Komunalnej  

sp. z o.o. i inne 

Od 2007 r. poddano 

termomodernizacji 5 obiektów 

dydaktycznych i 3 obiekty 

jednostek organizacyjnych. 

 

Przeprowadzono 

audyt z zakresu 

oświetlenia i 

stosowane są 

oprawy ledowe  

w nowym 

oświetleniu ulicznym. 
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inwestycje 

mieszkańców. 

 

Skoczów Montaż kolektorów 

słonecznych w 

ramach projektów: 

„Budowa przedszkola 

publicznego w 

Ochabach” i 

„Przebudowa 

budynku kina w 

Skoczowie na Dom 

Kultury” 

Budowa budynku 

zamieszkania 

zbiorowego z 

mieszkaniami 

socjalnymi  – 

instalacja solarna. 

Budowa świetlicy 

wiejskiej w 

Bładnicach – 

instalacja solarna. 

Termomodernizacja 

Zespołu Szkół nr 1  

w Skoczowie – 

instalacja solarna. 

Termomodernizacja w ramach 

projektu „Przebudowa budynku 

kina w Skoczowie na Dom 

Kultury” 

Termomodernizacja Zespołu 

Szkół nr 1 w Skoczowie . 

 

„Audyt 

wykorzystania 

energii elektrycznej 

do oświetlenia ulic 

oraz jednostek 

podległych Gminie 

Skoczów”. 

Brenna 

W ramach zadania: 

Instalacja solarna w 

budynku Przedszkola 

w Brennej – 

wykonano 

dodatkowe źródło 

ciepła, które zasila 

ciepłą wodę 

użytkową w 

Przedszkolu. Koszt 

robót instalacyjnych 

wyniósł brutto 

47.269,71 zł. 

1. Zarządzanie energią w 

budynkach użyteczności 

publicznej Gminy Brenna: 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w 

Brennej. 

2. Termomodernizacja budynku 

Gimnazjum w Brennej przy ul. 

Góreckiej 224. 

3. Termomodernizacja Ośrodka 

Zdrowia w Brennej, zmiana 

sposobu użytkowania 

pomieszczeń I piętra na 

potrzeby GOPS oraz budowa 

platformy dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Inne działania: 

Przebudowa kotłowni gazowej 

c.o. w budynku Zespołu Szkół 

Publicznych w Górkach Wielkich 

- W kotłowni zabudowano 3 

kotły gazowe Vitodens 200 firmy 

Viessmann o mocy 105 kW 

każdy, wraz z oprzyrządowaniem 

( pompy, armatura, automatyka 

pogodowa). Na potrzeby 

Brak działań 
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ciepłej wody użytkowej 

zabudowano zasobnik o 

pojemności 500 l (Viessmann). 

Dostosowano instalację gazową 

do nowej kotłowni( wentylacja 

nawiewno-wywiewna, montaż 

kompletnych układów 

spalinowych). Zabudowano 

pompę cyrkulacyjną ciepłej 

wody Grundfos, centralkę 

systemu bezpieczeństwa Gazex, 

szafkę z zabezpieczeniem 

wyłącznika przeciwpożarowego 

i wyłącznika głównego kotłowni. 

Wymieniono orurowanie CWU w 

kotłowni. Wykonano 

kafelkowanie i malowanie 

kotłowni. Koszt robót 

budowlano-montażowych 

wyniósł brutto 170.829,58 zł. 

Dębowiec 
 

Brak działań 

 Termomodernizacja została 

przeprowadzona w 

następujących obiektach: 

Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, 

OSP Iskrzyczyn, SP Simoradz, SP 

Iskrzyczyn, SP Ogrodzona. 

Brak działań 

Istebna Brak działań 

Termomodernizacja budynków 

publicznych,  

w tym: 

- Urząd Gminy Istebna 

- Szkoła Podstawowa nr 1  

w Istebnej, Koniakowie i 

Jaworzynce 

- Szkoły podstawowe nr 2  

w Jaworzynce i Koniakowie 

Zakres rzeczowy: 

- wymiana stolarki okiennej/drzwi 

- docieplenie budynków 

- wymiany pieców c.o. z 

węglowych na olejowe lub 

drewno (SP2) 

- wymiana instalacji c.o.  

i kaloryferów. 

Brak działań 

Zebrzydowice 1)Instalacja 

kolektorów 

słonecznych w 

Zespole Szkół w 

Zebrzydowicach 

W ramach zadania 

zakupiono  

i zamontaowano 

instalację solarną: 

- kolektory płaskie 

typu Viessmann 

Vitosol 100 SH1- 31 szt 

1) Termomodernizacja budynku 

przedszkola w Kaczycach.  

W ramach zadania, 

zrealizowanego w 2007r., 

wykonano: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych 

styropianem gr. 10 cm, 

- wymianę stolarki okiennej na 

okna PCV o wsp. U=1,5 W/m2K 

- modernizację kotłowni tj. 

zastosowanie 2 nowych kotłów 

gazowych 72 KW,  

Gmina 

Zebrzydowice 

wykonała wymianę 

oświetlenia na 

energooszczędne  

w budynkach 

komunalnych –  

w 80%. 
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wraz z konstrukcją 

wsporczą o łącznej 

powierzchni czynnej 

78,43 m2 

- układ automatyki 

- naczynia 

przeponowe szt 2 

- pompy szt 3 

- armatura i instalacja 

rurowa 

- materiały 

montażowe 

Wartość zadania: 

260.790,55 zł, w tym: 

78.044,00 zł – dotacja 

Ekofundusz; pożyczka 

z WFOŚiGW – 100.000 

zł 

  

 

1 podgrzewacza , wymianę 

instalacji c.o. 

- pojemnościowego,  

79 nowych grzejników  

z regulatorami 

Wartość zadania: 387.898,67 zł w 

tym: 135.890,00 – pożyczka 

WFOŚiGW 

 

2) Termomodernizacja 

przedszkola  

w Zebrzydowicach. 

W ramach zadania, 

zrealizowanego w 2009r., 

wykonano: 

- docieplenie ścian 

zewnętrznych styropianem 

- wymianę stolarki okiennej  

i drzwiowej 

- docieplenie stropu nad 

ostatnią kondygnacją 

- wymianę 2 kotłów gazowych  

2 x 54 kW oraz zakup 

podstawowych urządzeń 

technologicznych 

- roboty budowlane 

montażowe, demontażowe, 

elektryczne oraz AKPIA  

i sygnalizacja 

Wartość zadania: 1.414.634,83 zł 

w tym: 328.371,00 zł – pożyczka 

WFOŚiGW 185.000,00 – 

umorzenia WFOŚiGW 

 

3) Termomodernizacja 

Gimnazjum w Zebrzydowicach 

wraz z nadbudową łącznika 

 W ramach zadania, 

zrealizowanego w 2008r., 

wykonano: 

- docieplenie ścian budynku 

styropianem 

- docieplenie stropu nad 

ostatnią kondygnacją 

granulatem z wełny mineralnej 

- wymianę stolarki okiennej na 

PVC i drzwiowej na aluminiową 

- modernizację kotłowni: zakup 2 

kotłów gazowych 300 i 260 kW, 

pomp, naczynia wzbiorczego 

oraz podstawowych urządzeń 

technologicznych, 

- roboty budowlane 

montażowe, demontażowe, 

elektryczne oraz AKPIA  
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i sygnalizacja (I etap) 

Wartość zadania: 1.115.343,63 zł 

w tym: 

17.631,00 zł – dotacja WFOŚiGW 

279.508,00 zł – pożyczka 

WFOŚiGW. 

 

Powiat 

żywiecki 

1.Przygraniczny 

Osrodek Edukacji 

Ekologicznej - 

budowa kolektora 

słonecznego i 

instalacji solarnej 

2. Instalacja solarna 

cwu dla obiektu 

Powiatowego 

Centrum Kształcenia 

Praktycznego  

3.Pompa ciepła dla 

budynku PCKP ul.KEN 

3 

Zrealizowano 

termomodernizację w: 

1. Zespole Szkół Mechaniczn0 

Elektrycznych.  

2. W Internacie przy ZSME w 

Żywcu  

3. Zespole Szkół Budowlano-

Drzewnych. 

4. Budynku Powiatowego 

Centrum Kształcenia 

Praktycznego ul KEN 3 . 

5.Zespole Szkół Drzewnych i 

Leśnych. 

6. Budynku administracyjno-

biurowym ul.Wolnosci 2 

7 Budynku administracyjno-

biurowym ul ks.Słonki 

n/d 

Gilowice Brak działań Termomodernizacja budynku 

Urzędu Gminy w Gilowicach. 

Brak działań 

Jeleśnia 

 
Montaż płaskich 

kolektorów 

słonecznych na 

budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Krzyżówkach w 

Gminie Jeleśnia  

 

Wymiana okien i źródła ciepła w 

Zespole Szkół nr5 w Korbielowie. 

 

Wymiana okien w Zespole Szkół 

nr 2 w Jeleśni. 

 

Docieplenie ścian w budynku 

Urzędu Gminy w Jeleśni.  

 

o Wymiana ogrzewania i 

docieplenia budynku Zespołu 

Szkół nr3 w Krzyżowej. 

 

Brak działań 

Koszarawa Brak działań 

Termomodernizacja budynku 

wielofunkcyjnego w Koszarawie.  

 

o Termomodernizacja budynku 

Urzędu Gminy w Koszarawie. 

 

Brak działań 

Lipowa Brak działań 

Corocznie z własnych środków 

lub pomocą źródeł 

zewnętrznych gmina Lipowa 

przeprowadza w budynkach 

gminnych prace mające na 

celu ograniczenie zużycia paliw i 

energii. Były to między innymi 

docieplenie budynku Szkoły 

Podstawowej w Twardorzeczce, 

wymiana istniejącej instalacji 

Brak działań 
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centralnego ogrzewania wraz z 

przeróbką kotłowni i wymianą 

kotłów w Szkole Podstawowej w 

Lipowej oraz docieplenie 

budynku Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola w Siennej 

Łękawica 
Brak działań 

1) Termomodernizacja budynku 

Urzędu Gminy w Łękawicy 

przy ul. Wspólnej 24. 

2) Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej 

wchodzącej w skład 

kompleksu Zespołu Szkół w 

Łękawicy przy ul. Sportowej 

5. 

3) Częściowa 

termomodernizacja budynku 

komunalnego DOM WIEJSKI 

w Kocierzu Rychwałdzkim. 

Zrealizowano projekt 

pn. Budowa 

oświetlenia 

ulicznego przy 

głównej drodze 

prowadzącej do 

centrum wsi 

Łękawica i Okrajnik. 

Ponadto gmina ma 

zawarte umowy, 

które określają 

zasady 

wprowadzenia 

programu 

racjonalnego 

wykorzystywania 

energii elektrycznej 

poprzez stosowanie 

lamp i urządzeń 

energooszczędnych. 

 

 

Łodygowice 

W 60% budynków 

będących 

własnością gminy 

zamontowano 

instalacje solarne 

W 90% budynków będących 

własnością gminy 

przeprowadzono kompleksową 

termomodernizację.  

Brak działań 

Milówka Brak działań Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej w Milówce. 
Brak działań 

Rajcza 

 
Montaż kolektorów 

słonecznych w 

Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie 

Opiekuńczo-

Leczniczym w Rajczy,  

 

o Montaż płaskich 

kolektorów 

słonecznych na 

budynku Schroniska 

Młodzieżowego 

Rajcza Nickulina w 

Gminie Rajcza,  

 

 
Zmodernizowano kotłownie 

węglowe we wszystkich 

szkołach, jak również ocieplono 

ściany i wymieniono stolarkę 

okienną.  

 

 

Ślemień Instalacja pompy 

ciepła w budynku 

Termomodernizacja budynku: 

Urzędu Gminy w Ślemieniu, 
Brak działań 



  

387 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w 

Ślemieniu. 

Zespołu Szkół i hali sportowej w 

Ślemieniu, Szkoły Podstawowej w 

Lasie, Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ślemieniu, Koconiu i 

Lasie. 

Świnna Brak działań 

Wymiana okien w budynku 

Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Pewli Małej  

 

Brak działań 

Ujsoły 

Dofinansowanie 

montażu kolektorów 

słonecznych – ok. 50 

gospodarstw 

domowych 

Dofinansowanie 

zakupu kotłów 

grzewczych na 

biomasę – ok. 10 

gospodarstw 

domowych 

 

Wykonano termomodernizacje 

obiektu Szkoły Podstawowej w 

Ujsołach. 

Wykonano termomodernizacje 

budynku Gimnazjum wraz z Halą 

Sportową w Ujsołach. 

Ok. 80% budynków publicznych  

to budynki nowowybudowane  z 

zastosowaniem rozwiązań  

oszczędzających ciepło 

 

Brak działań 

Węgierska 

Gorka 
Brak działań 

 
Modernizacja źródeł ciepła i 

termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 

realizowana w ramach 

Programu ograniczenia niskiej 

emisji dla Gminy Węgierska 

Górka - I etap. 

Program efektywności 

energetycznej z uwzględnieniem 

odnawialnych źródeł energii dla 

Gminy Węgierska Górka. 

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej –„Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Węgierska Górka”.  

W ramach programów 

realizowane są przedsięwzięcia: 

Termomodernizacja budynku 

Komisariatu Policji w Węgierskiej 

Górce; Termomodernizacja 

budynku przedszkola w 

Węgierskiej Górce; 

Termomodernizacja budynku 

OSP w Cięcinie; 

Termomodernizacja budynku 

szkoły podstawowej i 

przedszkola w Cięcinie; 

Termomodernizacja budynku 

zabytkowej plebanii przy 

zagrodzie plebańskiej w Cięcinie 

Termomodernizacja budynku 

domu opieki społecznej w 

Brak działań 
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Żabnicy. Powyższe 

przedsięwzięcia uwzględniają 

zastosowanie urządzeń z zakresu 

pozyskiwania energii z 

odnawialnych źródeł.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych poszczególnych gmin subregionu 

południowego, kwiecień 2015 r. 

 

Powyższe dane pokazują, iż najwięcej inwestycji realizowanych było  

w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. W mniejszym 

stopniu inwestycje dotyczyły odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędnego 

oświetlenia. Niezbędne są dalsze inwestycje w tym zakresie, wymagające 

ponoszenia znacznych nakładów finansowych. 

 

3.14.2 Zrównoważona mobilność na terenie subregionu południowego 

Diagnoza bieżącego stanu infrastruktury transportowej: 

Tabor autobusowy 

Stan taboru autobusowego, realizującego przewozy komunikacji miejskiej  

w ramach użyteczności publicznej jest bardzo zróżnicowany pomiędzy 

poszczególnymi ośrodkami w subregionie południowym. Miejski Zakład 

Komunikacyjny w Żywcu sp. z o.o. eksploatuje dużą liczbę autobusów marki DAB, 

częściowo zakupionych jako nowe (w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych  

ub. wieku), a częściowo sprowadzonych z różnych miast Danii. Autobusy  

te charakteryzują się wyjątkowo trwałą konstrukcją – jest to oczywiście ich zaletą,  

ale z drugiej strony nie sposób nie dostrzec ich znacznego zużycia ekonomicznego,  

przez co nie przystają one do współczesnych wymagań. 

Również w Bielsku-Białej na ocenę stanu taborowego rzutuje duża liczba 

pojazdów wysokopodłogowych. Ciągle eksploatowane są bardzo duże ilości 

autobusów Ikarus, w dwóch podstawowych odmianach, tj.: 

 Ikarus 280, wielkopojemny przegubowy wysokopodłogowy; 

 Ikarus 415, standardowej pojemności, średniopodłogowy. 
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W szczególności w segmencie pojazdów przegubowych daje o sobie znać regres  

w zakresie wymiany taboru. Na łącznie 40 pojazdów przegubowych zaledwie ¼  

to pojazdy nowe, niskopodłogowe, zaś ogromną większość stanowią ciągle stare 

Ikarusy. Mając na uwadze, że to właśnie pojazdy przegubowe kursują na najbardziej 

obciążonych liniach w Bielsku-Białej, zakres koniecznego wsparcia jest szczególnie 

istotny w tym właśnie segmencie pojazdów. 

Znacznie lepiej przedstawia się sytuacja taborowa w Cieszynie i Czechowicach-

Dziedzicach, gdzie pojazdy wysokopodłogowe pojawiają się na przystankach 

sporadycznie. Trzon taboru stanowią autobusy dostępne dla osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich (i innych osób o ograniczonej możliwości poruszania się), 

choć w przypadku tych miast daje się zauważyć coraz większe zużycie techniczne 

autobusów. Wynika to z faktu, że konstrukcje niskopodłogowe są delikatniejsze, 

w szczególności na drogach w złym stanie technicznym przenoszone przez 

amortyzatory drgania powodują szybsze zużywanie się pojazdów. 

W zakresie transportu pozamiejskiego jedyną formą realizacji przewozów 

powiatowych w ramach obowiązków służby publicznej jest obszar powiatu 

bielskiego. Na terenie tym powołano operatora wewnętrznego w postaci PKS 

Bielsko-Biała, który wcześniej został skomunalizowany. Część taboru PKS Bielsko-Biała 

została wymieniona we wcześniejszych latach, szczególnie widoczne są pojazdy 

kupione z wsparciem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  

Pozostały obszar subregionu południowego obsługiwany jest przez przewoźników 

komercyjnych, uruchamiających połączenia w oparciu o spodziewane zyski. 

Konkurencja pomiędzy przewoźnikami sprawia, że ich marże są niskie, niemiej 

najpoważniejszym konkurentem jest rozwijająca się dynamicznie motoryzacja 

indywidualna. Dlatego należy integrować komunikację zbiorową, tak aby oprócz 

realizacji projektów taborowych (powiat bielski, powiat cieszyński) starać się także 

wprzęgnąć istniejących przewoźników, operujących na trasach (niektóre posiadane 

przez nich autobusy dobrze sprawdzają się w obsłudze komunikacji pozamiejskiej).  
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Tabela 72. Tabor MZK w Bielsku-Białej. 

Typ pojazdu Ilość Charakterystyka Normy emisji spalin 

Ikarus 280 30 Przegubowy, wysokopodłogowy, 

lata produkcji 1992-1997 

Brak (20 szt.), Euro-1  

(10 szt.) 

Ikarus 405 1 Midibus, niskopodłogowy (wznios na 

tylnym pomoście), rok produkcji 

1995 

Euro-2 

Ikarus 415 19 Standardowy, średniopodłogowy, 

lata produkcji 1995-1998 

Euro-2 

MAN NL 222 9 Standardowy, niskopodłogowy, 

podłoga bez stopni poprzecznych, z 

jednym stopniem na tylnym moście, 

rok produkcji 1999 

Euro-2 

Solaris U12 II 6 Standardowy, niskopodłogowy, rok 

produkcji 2002 

Euro-3 

Jelcz 

M081MB 

7 Midibus, z niską podłogą na tylnej 

platformie, lata produkcji 2006-2007 

Euro-3 

Solaris U12 

III 

15 Standardowy, niskopodłogowy, lata 

produkcji 2006-2009 

Euro-3 

Mercedes 

Benz O530K 

10 O zmniejszonej pojemności, 

niskopodłogowy, rok produkcji 2007 

Euro-5 

Mercedes 

Benz O530 

10 Standardowy, niskopodłogowy, rok 

produkcji 2008 

Euro-5 

Autosan 

A8V 

3 Midibus, z niską podłogą na tylnej 

platformie, rok produkcji 2009 

Euro-5 

Mercedes 

Benz 

O530G 

10 Przegubowy, niskopodłogowy, lata 

produkcji 2010-2011 

Euro-5 EEV 

Mercedes 

Benz 

Connecto 

10 Standardowy, niskopodłogowy, rok 

produkcji 2011 

Euro-5 EEV 

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-

Białej na lata 2014 – 2023, s. 33. 

 

Tabela 73. Tabor ZGK Cieszyn. 

Typ 

pojazdu 

Ilość Charakterystyka Normy emisji spalin 

Autosan 

H9-35 

1 O zmniejszonej pojemności, 

wysokopodłogowy, rok produkcji 

1995 

brak 

Jelcz 

M125M 

5 Standardowy, niskopodłogowy, lata 

produkcji 1999-2000 

Euro-2 

Jelcz 

M101I 

6 O zmniejszonej pojemności, 

niskowejściowy, lata produkcji 2002-

2004 

Euro-3 

Jelcz 

M121I 

2 Standardowy, niskowejściowy, lata 

produkcji 2005-2006 

Euro-3 
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Solaris 

U12LE 

1 Standardowy, niskowejściowy, rok 

produkcji 2007 

Euro-5 

Autosan 

H7 

2 Midibus, z niską podłogą na tylnej 

platformie, rok produkcji 2008 

Euro-4 

Solaris U10 1 O zmniejszonej pojemności, 

niskopodłogowy, rok produkcji 2009 

Euro-5 

Źródło: ankieta beneficjenta. 

 

Tabela 74. Tabor PKM Czechowice-Dziedzice. 

Typ 

pojazdu 

Ilość Charakterystyka Normy emisji spalin 

MAN 

NLxx2 

2 Standardowy, niskopodłogowy, rok 

produkcji 1996, zakupione jako 

używane 

Euro-2 

ikarus 

260.59 

1 Standardowy, wysokopodłogowy, 

rok produkcji 1997 

Euro-1 

Solaris U12 3 Standardowy, niskopodłogowy, lata 

produkcji 1999-2000 

Euro-2 

Solaris U15 

II 

1 Trzyosiowy, niskopodłogowy, rok 

produkcji 2003 

Euro-3 

Iveco 

Daily 

1 Minibus, wysokopodłogowy, rok 

produkcji 2006 

Euro-3 

Solaris U15 

III 

1 Trzyosiowy, niskopodłogowy, rok 

produkcji 2006 

Euro-3 

Solaris U12 

III 

6 Standardowy, niskopodłogowy, lata 

produkcji 2007-2010 

Euro-4 (3 szt.), Euro-5 (3 

szt.) 

Solaris U10 

III 

3 O zmniejszonej pojemności, 

niskopodłogowy, lata produkcji 

2009-2011 

Euro-5 

Źródło: dane beneficjenta. 

Tabela 75.  Tabor MZK Żywiec. 

Typ pojazdu Ilość Charakterystyka Normy emisji spalin 

DAB 12-

1200B 

18 Standardowy, wysokopodłogowy, 

lata produkcji 1992-1996, część 

pojazdów zakupiona jako używane 

(z Danii  

i Norwegii) 

Euro-0 (6 szt.), Euro-1  

(5 szt.), Euro-2(pozostałe) 

Neoplan 

N4411 

4 Midibus, niskopodłogowy (wznios na 

tylnym pomoście),  

rok produkcji 2002, zakup jako 

używane 

Euro-3 

Solaris U10 II 2 O zmniejszonej pojemności, 

niskopodłogowy, rok produkcji 2004 

Euro-3 

Solaris U12 II 5 Standardowy, niskopodłogowy, lata 

produkcji 2005-2007 

Euro-3 (4 szt.), Euro-4  

(1 szt.) 
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Mercedes 

Benz 

816D/UNVI 

1 Minibus, wysokopodłogowy, rok 

produkcji 2007, zakup jako używany 

Euro-3 

Solaris U10 III 1 O zmniejszonej pojemności, 

niskopodłogowy, rok produkcji 2012 

Euro-5 

Solaris U8,9 

III 

4 Midibus, niskopodłogowy, rok 

produkcji 2013 

Euro-5 

Źródło: dane beneficjenta.  

 

Tabela 76. Tabor PKS Bielsko-Biała. 

Typ 

pojazdu 

Ilość Charakterystyka Normy emisji spalin 

Autosan H9-

20/21 

4 Autobus w kompletacji regionalnej Brak 

Autosan H7-

10 

2 Minibus w kompletacji regionalnej Euro-3 

Autosan H7-

20 

22 Minibus w kompletacji lokalnej, 

tylna platforma niskopodłogowa 

Euro-3 (9 szt.), Euro-5 (13 

szt.) 

Autosan 

A404T 

2 Autobus w kompletacji turystycznej Euro-3 

Autosan 

A0808T 

2 Minibus w kompletacji turystycznej Euro-3 

Autosan 

A1010M 

4 Midibus w kompletacji lokalnej Euro-1 

Autosan 

A1010T 

12 Autobus w kompletacji regionalnej Euro-3 (7 szt.), Euro-5 (5 

szt.) 

Autosan 

A1112T 

6 Autobus w kompletacji regionalnej 

/ turystycznej 

Euro-1 (4 szt.), Euro-3 (2 

szt.) 

Autosan 

M09 

12 Midibus w kompletacji lokalnej Euro-5 

Autosan 

M12 

6 Autobus w kompletacji lokalnej Euro-5 

Jelcz 120 2 Autobus w kompletacji lokalnej Brak 

Jelcz 

PR110Lux 

1 Autobus w kompletacji regionalnej Brak 

Jelcz T120 1 Autobus w kompletacji regionalnej Brak 

Mercedes 

Benz 412D 

1  Minibus w kompletacji lokalnej Euro-3 

MB Travego 1 Autobus w kompletacji turystycznej Euro-5 

Solbus 

C10,5 

1 Autobus w kompletacji regionalnej Euro-3 

Volvo 7000 1 Autobus w kompletacji lokalnej Euro-3 

Volvo 

9700HD 

1 Autobus w kompletacji turystycznej Euro-2 

Volvo 9900 1 Autobus w kompletacji turystycznej Euro-2 
Źródło: dane beneficjenta. 
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Infrastruktura transportu publicznego 

Transport autobusowy korzysta z ogólnodostępnych dróg, choć w przypadku 

Bielska-Białej można już mówić o problemach ruchowych do tego stopnia,  

że uzasadniają one wprowadzenie separacji ruchu, przynajmniej punktowej. Nawet 

jednak w centrach miast, infrastruktura transportu publicznego nie przedstawia  

zadowalającego stanu. Zapadnięte perony, nienormatywna wysokość krawężników, 

brak wskazań dla osób niewidomych, to jedynie część niedomagań. Znacznie 

większe utrudnienia czekają pasażerów w porze zimowej lub na przykład podczas 

deszczu. Na obszarach wiejskich w wielu punktach infrastruktura przystankowa 

ogranicza się wyłącznie do słupka przystankowego, zgodnie z przepisami prawa  

o ruchu drogowym. Chroniące przed deszczem i  wiatrem wiaty nie są 

codziennością, a te, które są zainstalowane, nierzadko są  zniszczone, 

zdewastowane lub zużyte (ślady korozji, brak szyb). Mankamentem jest brak 

przestrzeni dla oczekiwania, rozumianej jako utwardzona powierzchnia, wyposażona 

w odpowiednie odwodnienie, utrzymywana należycie przez służby komunalne.  

Stan infrastruktury przystankowej jest zróżnicowany także w miastach. Największym 

mankamentem obecnego stanu przystanków autobusowych jest w wielu miejscach 

brak wyposażenia w utwardzone podłoże. Powoduje to dużą uciążliwość dla 

użytkowania w okresie deszczu, śniegu – w miejscu oczekiwania podróżnych tworzy 

się błoto, dodatkowo problem ten wzmagany jest przez wody opadowe, 

odprowadzane z powierzchni jezdni w sposób grawitacyjny (daszkowy przekrój 

drogi). Niedostatek wyposażenia drogi w odprowadzanie wody opadowej jest 

zatem dużym utrudnieniem w dostępie do autobusów. Miękkie podłoże występuje 

nawet na obszarach miejskich. Elementem małej architektury, którego głównym 

celem jest ochrona oczekujących przed niesprzyjającymi warunkami 

atmosferycznymi, są wiaty przystankowe. Zasadniczo wyróżnić można kilka 

podstawowych typów wiat przystankowych, jakie można spotkać na terenie 

subregionu południowego. Są to: 

 wiaty murowane, budowane w technologii tradycyjnej, pochodzące z lat 

osiemdziesiątych XX wieku (i wcześniej), z elementami drewnianymi, 

podkreślającymi walory regionalne, 

 przeszklone wiaty różnego typu, z dachem z blachy lub plexiglasu,  
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 wiaty kompozytowe, z kształtowników o profilu czworokątnym wypełnione 

prefabrykowanymi wytłoczkami z plastiku, 

 wiaty starego typu, z kształtowników okrągłych (rurek), z pokryciem 

dachowym z blachy falistej lub eternitu, bez ścian bocznych. 

Problemem jest też pojemność wiat – nowsze konstrukcje obejmują powierzchnię 

niekiedy nie większą niż 2 m2, co w wypadku niesprzyjających warunków stawia pod 

znakiem zapytania komfort oczekujących pasażerów, zwłaszcza tam, gdzie 

występują większe potoki podróżnych. Z racji ograniczonej przestrzeni pod wiatami 

zdarza się, że mimo deszczu osoby oczekujące, czekają na autobus w przestrzeni 

niezadaszonej. 

Dla odmiany problemem starych wiat jest to, że przebywanie w nich jest 

nieprzyjemne w godzinach wieczornych. Murowane konstrukcje, bez używania 

ażurowych technologii, sprawiają, że uliczne oświetlenie nie dociera pod wiatę,  

w efekcie czego pasażerowie postrzegają je jako nie zapewniające 

bezpieczeństwa. Wyjściem naprzeciw jest montaż wiat niezależnych od oświetlenia 

ulicznego, wyposażonych w panele solarne i instalację oświetleniową. Tego rodzaju 

wiaty można spotkać w gminie Zebrzydowice. Ich montaż jest bardzo korzystny  

– poprzez własne źródło światła, wiaty te stanowią punkt orientacyjny, ale ponadto 

przyczyniają się do wzrostu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii. 

Oznaczenia przystanków bardzo różnią się między sobą. W Łękawicy wyraźnie widać 

czytelne, intuicyjne tablice, identyfikujące gminę (logotyp bezpośrednio na tabliczce 

rozkładowej), miejscowość – sołectwo (biały druk na zielonym tle) oraz nazwę 

konkretnego przystanku (czarny druk na żółtym tle).  

W kontekście tworzenia infrastruktury przesiadkowej zadbać należy także o przestrzeń 

wokół, tak aby ergonomia wprowadzanych rozwiązań obejmowała wszystkich 

korzystających z transportu publicznego. Możliwe jest także, uzupełnianie informacji  

o dostosowanie do przewozu osób na wózkach inwalidzkich nie tylko w odniesieniu 

do konkretnych kursów, ale także w odniesieniu do przystanków. Łącznie na terenie 

subregionu funkcjonuje ponad tysiąc stanowisk przystankowych, wykorzystywanych 

przez publiczny transport zbiorowy.  
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Do najważniejszych węzłów przesiadkowych w subregionie południowym zaliczyć 

należy lokalizacje wskazane w poniższej tabeli. 

Tabela 77. Węzły przesiadkowe w subregionie południowym  

o znaczeniu ponadlokalnym. 

Obiekt 

infrastruktury 

transportu 

publicznego 

Rodzaje 

transportu 

zbiorowego 

Charakterystyka 

węzła 

Znaczenie 

węzła 

Kierunki 

rozprowadzania 

ruchu 

Bielsko-Biała Kolej, autobusy 

regionalne, 

komunikacja 

miejska, 

przewozy 

komercyjne 

Zespół dworcowy 

w Bielsku-Białej, na 

który składa się 

dworzec kolejowy 

(pomiędzy ul. 

Warszawską a ul. 

Podwale), dworzec 

autobusowy PKS 

(na zachodniej 

pierzei ul. 

Warszawskiej) oraz 

kompleks 

przystankowy 

autobusów 

miejskich. Zespół 

jest wewnętrznie 

zintegrowany za 

pomocą kładek i 

przejść 

podziemnych, 

przez co ułatwia 

przesiadanie 

Kluczowe Południowa, 

wschodnia  

i zachodnia 

część powiatu 

bielskiego 

(Szczyrk, 

Jaworze, Kęty) 

Żywiec Kolej, 

komunikacja 

miejska, 

przewozy 

komercyjne 

Dworzec kolejowy, 

pętla autobusów 

miejskich oraz 

dworzec 

autobusowy 

położone  

w bezpośredniej 

bliskości siebie 

Kluczowe Miejscowości 

powiatu 

żywieckiego 

Czechowice-

Dziedzice 

Kolej, autobusy 

regionalne, 

komunikacja 

miejska, 

przewozy 

komercyjne 

Dworzec kolejowy, 

dworzec 

autobusowy 

położone  

w pobliżu siebie 

wzajemnie 

Kluczowe Północna część 

powiatu 

bielskiego 

(Bestwina, 

Kaniów) 

Cieszyn Kolej, 

komunikacja 

miejska, 

przewozy 

Dworzec kolejowy, 

zespół placów dla 

autobusów 

regionalnych, 

Drugorzędne Haźlach, 

Dębowiec  

i inne 

miejscowości 
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autobusowe częściowo na 

rampie kolejowej 

powiatu 

cieszyńskiego, 

bliska 

zagranica 

Wisła Kolej, autobusy 

regionalne 

Dworzec kolejowy, 

dworzec 

autobusowy, 

połączone dość 

szczątkowo, choć 

we wzajemnej 

bliskości 

Drugorzędne Istebna, 

Koniaków, 

dalsze przysiółki 

Wisły 

Węgierska 

Górka 

Kolej, autobusy 

transgraniczne, 

komunikacja 

lokalna, 

przewozy 

komercyjne.  

 

Duży dworzec PKP, 

Pętla autobusowa, 

miejsca 

przesiadkowe 

transportu 

komercyjnego, 

duże 

ogólnodostępne 

parkingi 

(planowana 

budowa parkingu 

wielopoziomowego 

oraz miejsca 

przesiadkowego 

przy dworcu PKP 

oraz  przy ul. 

Kościuszki i 

Granicznej tereny 

skomunikowane 

przy kościele 

Przemienienia 

Pańskiego, 

planowana 

rozbudowa drugiej 

równoległej linii 

kolejowej). Tereny 

skomunikowane 

dostępne dla 

transportu 

zbiorowego, 

indywidualnego, 

rowerowego, 

pieszego. 

Drugorzędne przygraniczna 

części 

subregionu w 

kierunku granic 

państwa 

(Czechy, 

Słowacja) oraz 

w kierunkach 

powiatu 

bielskiego i 

cieszyńskiego 

Rajcza Kolej, autobusy 

regionalne 

Dworzec kolejowy, 

pętla do 

zawracania 

autobusów 

Potencjalne Ujsoły, 

Soblówka 

Zebrzydowice Kolej, autobusy 

„zewnętrznej” 

komunikacji 

Dworzec kolejowy, 

pętla autobusowa 

Potencjalne Jastrzębie Zdrój, 

fragmenty 

powiatu 
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miejskiej cieszyńskiego 

Chybie Kolej, autobusy 

regionalne 

Dworzec kolejowy, 

zespół przystanków 

autobusowych 

Potencjalne Strumień 

Jeleśnia Autobusy 

regionalne 

Dworzec kolejowy Potencjalne Koszarawa, 

Korbielów, 

Sopotnia 

Czechowice 

Dziedzice 

Południowe 

Kolej, 

komunikacja 

miejska 

Dworzec kolejowy Potencjalne Bestwina 

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku węzłów potencjalnych stwierdzić należy, że częściowo ich rozwój 

uwarunkowany jest działaniami zewnętrznymi, w tym o charakterze 

pozainwestycyjnym. Takim punktem jest choćby Jeleśnia, gdzie mimo, że obecnie 

pociągi nie kursują, to potencjał dworca może i powinien być eksploatowany nawet 

przez reintrodukcją połączeń do Żywca. Pozostałe węzły (Szczyrk, Ustroń, Goleszów, 

Węgierska Górka, Międzybrodzie Bialskie, Strumień, Łękawica, Milówka, Tresna, 

Skoczów, Buczkowice) mają charakter lokalny. 

Na terenie subregionu południowego nie wykształciły się zorganizowane formy 

parkingów buforowych. Z racji zdolności przewozowej, tego rodzaju parkingi powinny 

być lokalizowane przy dworcach kolejowych. Daje się zauważyć pewnego rodzaju 

„samorzutne” zajmowanie przestrzeni wokół dworcowych przez osoby 

pozostawiające tam samochody i następnie kontynuujące dalszą jazdę pociągiem. 

Tego rodzaju zachowania zaobserwować można nawet w przypadku lokalnych 

przystanków kolejowych, pod warunkiem konkurencyjnej oferty transportu 

kolejowego oraz dobrej dostępności drogowej. 

Infrastruktura rowerowa 

Z uwagi na dość powszechne posiadanie roweru, w szczególności na obszarach 

słabiej zurbanizowanych (gdzie dodatkowo rodzaj zabudowy ułatwia 

przechowywanie rowerów w gospodarstwach domowych, a sam rower jako środek 

transportu częstokroć substytuuje przemieszczenia piesze), najważniejszym 

elementem infrastrukturalnym, który warunkuje rozwój transportu rowerowego, jest 

infrastruktura liniowa, czyli drogi rowerowe. Na terenie subregionu południowego 
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dominuje podejście traktujące rower w kategoriach rekreacyjnych, czego wyrazem 

jest sieć tras rowerowych, na którą składają się między innymi trasy prowadzone 

grzbietami gór. Tego rodzaju trasy w żaden sposób nie odpowiadają codziennym 

przemieszczeniom do pracy czy szkoły. Zaliczyć do nich można między innymi: 

 Powiat bielski12: 

o Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg – Landek – Rudzica – Międzyrzecze – 

Bielsko-Biała – Jaworze – Górki Wielkie (znakowanie zielone, trasa 

„Greenways Kraków – Wiedeń”) 

o Dankowice – Kaniów – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg – Landek – 

Zaborze („Wiślańska Trasa Rowerowa”) 

o Jaworze Średnie – Jaworze Górne – Jaworze Nałęże – Górki Wielkie – 

Ustroń (znakowanie zielone, „Trasa Podbeskidzka”) 

o Suszec – Pawłowice – Strumień – Iłownica – Rudzica – Jasienica – 

Jaworze (znakowanie czerwone, trasa „Suszec – Jaworze”) 

o Cieszyn – Skoczów – Pierściec – Landek (znakowanie żółte, trasa 

„Cieszyn – Landek”) 

o Granica gm. Buczkowice / Szczyrk – ul. Nadbrzeżna – UG Buczkowice – 

ul. Miodońskiego – granica gm. Buczkowice / Łodygowice 

o Buczkowice ul. Kowalska – ul. Nad Żylicą – ul. Topolowa – stawy rybne  

w Rybarzowicach – Buczkowice ul. Wodna 

o Czechowice-Dziedzice ul. Legionów – ul. Chałupnicza – ul. Wodna –  

ul. Zajęcza – ul. Potoczna – ul. Mazańcowicka – ul. Kotulińskich –  

ul. Kopernika – ul. Legionów (trasa doliną Podraj – zankowanie 

niebieskie) 

o Czechowice-Dziedzice ul. Legionów – ul Chałupnicza – ul. Wodna – 

Księża Grobel – ul. Ochpdzka Burzej – ul. Czechowicka – ul. Zabrzeska – 

ul. Rolników – ul. Długa – ul. Nad Potokiem – ul. Ks. Jana Kunza –  

ul. Zarzeczna – ul. Nadbrzeżna – ul. Wotiacka – ul. Kopaniny –  

ul. Pszczelarska – u. Graniczna – ul. Pod Lasem – ul. Ptasia –  

ul. Ogrodników – ul. Miliardowicka – ul. Pasieczna – ul. Objazdowa – 

Burzej – ul. Ochodzka – ul. Wierzbowa – ul. Waryńskiego – ul. Wenecka – 

ul. Piasta – ul. Legionów (trasa doliną Ołownicy – znakowanie 

czerwone) 

o Czechowice-Dziedzice ul. Legionów – ul Chałupnicza – ul. Wodna – 

Księża Grobel – ul. Ochpdzka Burzej – ul. Objazdowa – ul. Waryńskiego – 

ul. Korfantego – ul. Mostowa – ul. Sikorskiego – ul. Gminna – las  

w Czarnolesiu – ul. Do Zapory – ul. Ks. Janoszka – ul. Klimsza – ul. 

                                                 

 

12
 http://www.starostwo.bielsko.pl/powiat/turystyka/szlaki-rowerowe  

http://www.starostwo.bielsko.pl/powiat/turystyka/szlaki-rowerowe
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Kłosowa – ul. Nadwiślańska – ul. Leśna – ul. Waryńskiego – ul. Wenecka 

– ul. Piasta – ul Legionów (trasa doliną Wisły – znakowanie zielone) 

o Rudzica – Międzyrzecze Górne – Mazańcowice (znakowanie żółte, 

oznaczenie A) 

o Grodziec – Bielowicko – Wieszczęta – Roztopice – Landek (znakowanie 

czarne, oznaczenie B) 

o Grodziec – Wieszczęta – Łazy – Rudzica – Iłownica – Landek 

(znakowanie czerwone, oznaczenie C) 

o Grodziec – Bielowicko – Wieszczęta – Roztopice – Rudzica – Landek 

(znakowanie zielone, oznaczenie D) 

o Grodziec – Biery – Świętoszówka (znakowanie niebieskie, oznaczenie E) 

o Jasienica – Łazy (znakowanie zielone, oznaczenie F 

o Landek – Iłownica – Roztopice – Rudzica (znakowanie zielone, 

oznaczenie G) 

o Rudzica – Iłownica – Landek (znakowanie czerwone, oznaczenie H) 

o Międzyrzecze Górne – Międzyrzecze Dolne (znakowanie czerwone, 

oznaczenie I) 

o Mazańcowice – Międzyrzecze Górne – Jasienica – Biery – Świętoszówka 

– Bielowicko – Wieszczęta – Rudzica (znakowanie czarne, oznaczenie J) 

o Stacja kolejowa Jaworze – Łukoszowa Kępa – Jaworze Nałęże – Basen – 

Droga Cesarka – Jaworze Centrum – Młyńska Kępa 

o Jaworze Centrum – Dolina Szerokiego Potoku – Borowina – Jaworze 

Średnie – Wawrzyczkowa Kępa – Jaworze Centrum 

o Jaworze Amfiteatr – ul. Południowa – ul. Podgórska – ul. Panoramiczna 

– ul. Turystyczna – ul. Słoneczna – ul. Cisowa – Jasienica – Górki Wielkie 

– Ustroń – Cieszyn – Republika Czeska (trasa REGIOTUR) 

o Szczyrk Centrum – Zapalenica – Przeł. Siodło – stoki Skalitego – Szczyrk 

Centrum (znakowanie niebieskie) 

o Szczyrk Centrum – Szczyrk Górny – Podmagura – Bieniatka – Szczyrk 

Dolny – Szczyrk Centrum (znakowanie niebieskie) 

o Szczyrk Centrum – Szczyrk Górny – Migdały – Przeł. Karkoszczonka – 

Wyrobiska – Szczyrk Biła – Szczyrk Centrum (znakowanie żółte) 

o Szczyrk Centrum – Szczyrk Biła – schronisko PTTK Klimczok – Magura – 

Podmagura – Górka – Szczyrk Centrum (znakowanie czerwone) 

o Szczyrk Centrum – Szczyrk Górny – Młaki – Hala Skrzyczeńska – Skrzyczne 

(znakowanie czerwone) 

o Skrzyczne – Hala Jaworzyna – Dunacie – Szczyrk Centrum (znakowanie 

czerwone) 

 Powiat cieszyński13: 

                                                 

 

13 http://www.powiat.cieszyn.pl/informacje,5,na-rowerze-i-nie-tylko.htm  

http://www.powiat.cieszyn.pl/informacje,5,na-rowerze-i-nie-tylko.htm
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o Wisła – Ustroń – Skoczów – Ochaby Wielkie – Drogomyśl („Wiślana Trasa 

Rowerowa”) 

o Pruchna – Drogomyśl – Zabłocie – Frelichów – Rykalec – Zarzecze – 

Żabiniec – Zamachy („szlak myślistwa”) 

o Kończyce Wielkie – Kończyce Małe – Zebrzydowice – Marklowice 

Górne („szlak zamków nad Piotrówką” – dalej przez Republikę Czeską: 

Dolni Marklovice – Prstna – Petrovice u Karvine – Skrbensko do 

Gołkowic w powiecie wodzisławskim) 

o Cieszyn – Nierodzim – Skoczów – Ustroń – Wisła – Trójwieś Beskidzka – 

Jablunkov – Czeski Cieszyn („euro regionalna pętla rowerowa C24”, 

znakowanie czerwone) 

o Cieszyn – Czeski Cieszyn – Jablunkov – Trójwieś Beskidzka – Wisła – Ustroń 

– Nierodzim („szlak Greenways Kraków – Wiedeń”) 

 Powiat żywiecki14: 

o Węgierska Górka – Żabinica – Skałka – Niemcy – Dadoki – Hala Boracza 

– Sucha Góra – Milówka – Węgierska Górka 

o Węgierska Górka – Żabnica – Płone – Suchy Groń – Niemcy – Dadoki  

Hala Boracza – Prusów – Żabnica – Węgierska Górka 

o Żabnica Skałka – Płone – Suchy Groń – Słowianka – Lachowe Młaki – 

Waligórka – Stańcówka – Suchy Groń – Płone – Żabnica Skałka 

o Rajcza – Rycerka Górna Kolonia – Przegibek – Rycerzowa – Muńcoł – 

Ujsoły – Rajcza 

o Węgierska Górka – Żabnica Kamienna – Dadoki – Hala Boracza – 

Prusów – Cisiec 

o Glinka – Krawców Wierch – Złatna Huta – Rysianka – Hala Boracza – 

Żabnica Skałka – Węgierka Górka 

o Rycerka Dolna Pawliki – Przegibek – Wielka Racza – Rycerka Dolna 

Kolonia 

o Cięcina - Magura – Ficońka – Abrachamów.  

 Miasto Bielsko-Biała15: 

o Bielsko-Biała Ratusz – ul. Sempołowskiej – ul. Leszczyńska – ul. Gen. 

Maczka – ul. Ks. Kusia – ul. Morelowa – ul. Cyprysowa – ul. Bajki – Bystra, 

ul. Kamienna – ul. Grabecznik – ul. Wyzwolenia – ul. Klimczoka  

– ul. Kościelna – Meszna ul. Szkolna – ul. Grzybowa – ul. Jama  

– ul. Kaczeńców – Buczkowice ul. Rolnicza – ul. Wiślańska  

– ul. Nadbrzeżna – ul. Grunwaldzka – ul. Graniczna – Deptak nad Żylicą 

– Szczyrk 

                                                 

 

14 http://www.zywiecczyzna.pl/trasy.php  
15 http://www.um.bielsko.pl/strona-48-turystyka_rowerowa-strona-1.html  

http://www.zywiecczyzna.pl/trasy.php
http://www.um.bielsko.pl/strona-48-turystyka_rowerowa-strona-1.html
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o ATH – ul. Pszczela – ul. Srebrna – ul. Pocztowa – ul. Olszówka  

– ul. Karbowa – ul. Karpacka – ul. Skarpowa – ul. Dębowiec – Zespół 

Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Wapienicy 

o Bielsko-Biała Ratusz – ul. Sempołowskiej – ul. Leszczyńska – ul. Gen. 

Maczka – ul. Ks. Kusia – ul. Morelowa – ul. Cyprysowa – ul. Bajki – Bystra, 

ul. Kamienna – ul. Grabecznik – ul. Wyzwolenia – ul. Klimczoka  

– ul. Kościelna – Meszna ul. Szkolna – ul. Grzybowa – ul. Jama  

– ul. Kaczeńców – Buczkowice – Godziszka – Słotwina – Lipowa  

– Twardorzeczka – Radziechowy – Przybędza – Cięcina – Węgierska 

Górka – Cisiec – Milówka – Rajcza – Rycerka Dolna – Sól – Kiczory – Laliki 

– Zwardoń – Myto  

Powyższe trasy mają charakter turystyczny i rekreacyjny, w niewielkim stopniu 

przyczyniając się do zastępowania przejazdów samochodowych przez przejazdy 

rowerowe. Mankamentem systemu transportowego, zorientowanego  

na minimalizację obciążeń środowiskowych, jest niedostatek dróg rowerowych. Stan 

taki powoduje przede wszystkim niechęć do odbywania przemieszczeń na rowerach 

– podświadomie wyolbrzymiane zostają zagrożenia wynikające z bezpośredniego 

uczestnictwa w ruchu drogowym, obejmujące nie tylko wypadki śmiertelnych 

potrąceń, ale nawet bardziej prozaiczne zjawiska, jak ochlapanie przez 

przejeżdżające samochody, co na drogach o złej jakości i braku odpowiedniego 

odwodnienia, jest istotną uciążliwością. Z drugiej strony rosnąca świadomość 

ekologiczna oraz coraz bardziej dostrzegana potrzeba zdrowego stylu życia,  

to czynniki wpływające na rosnącą popularność roweru w społeczeństwie. 

Tymczasem dla zmiany postrzegania roweru, z narzędzia rekreacji i kształtowania 

tężyzny fizycznej na rzecz normalnego, pełnoprawnego środka transportu, służącego 

do dojazdów do pracy i do szkoły. Choć na obszarach wiejskich ciągle jeszcze 

normalnym jest, że do sklepu po drobne zakupy jeździ się rowerem,  

to zachowania takie są typowe raczej dla starszego pokolenia. 

Stworzenie w najbardziej newralgicznych miejscach dróg rowerowych, mogłoby  

w istotny sposób zmienić postrzeganie przemieszczeń rowerowych. W ten sposób 

możliwe byłoby przyciągnięcie części osób, które dotąd jeździły samochodami,  

co wpłynęłoby na obniżenie wielkości emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 

Pozornie rower jawi się także jako substytut transportu publicznego, przynajmniej 

część osób zachęconych do realizowania codziennych przemieszczeń na rowerach 

zrezygnuje z przejazdów autobusami czy nawet pociągami. Faktem jest jednak,  
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że stopień rozwoju motoryzacji indywidualnej uprawnia do podejmowania wszelkich 

działań promujących wszystkie alternatywne sposoby przemieszczania się. 

Równocześnie ewentualne przesunięcie popytu z transportu publicznego na rowery 

tak naprawdę także oznaczać będzie korzyści systemowe, prowadząc do większego 

stopnia zrównoważenia międzygałęziowego w transporcie. 

Ścieżki rowerowe w subregionie nie mają charakteru systemowego. Nie tworząc 

większej, wewnętrznie spójnej całości, także nie zachęcają do pozostawienia 

samochodu w garażu. Dominuje myślenie o komunikacji rowerowej w kategoriach 

rekreacyjnych (co znajduje także swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonych 

badaniach), natomiast pomija się aspekt wykorzystania roweru jako normalnego, 

pełnoprawnego środka codziennych dojazdów do szkoły i pracy. 

Brak uporządkowania zagadnień związanych z infrastrukturą rowerową jest także 

widoczny poprzez system oznakowania tras rowerowych. Nawet w poszczególnych 

powiatach daje się zauważyć stosowanie różnych oznaczeń: od nazw tras (gmina 

Buczkowice), poprzez oznaczenie wyłącznie kolorami (gmina Szczyrk), oznaczenie 

kolorami oraz symbolami literowymi (gmina Jasienica), oznaczenie nazwami 

własnymi i kolorami (gmina Czechowice-Dziedzice) czy wreszcie nawet system 

mieszany, z nazwami własnymi jedynie wybranych szlaków (gmina Jaworze). 

Orientację utrudnia także fakt, że obok typowych dróg rowerowych, spełniających 

określone postulaty w zakresie codziennego korzystania z roweru w tej samej grupie 

są trasy rowerowe biegnące graniami beskidzkimi. 

W zakresie systemów publicznych wypożyczalni rowerów, jedyne na terenie 

miasta Bielska-Białej działają takie instalacje. System Bezobsługowych Wypożyczalni 

Rowerowych jest tworzony przez 12 stacji, które łącznie obsługują 120 rowerów.  

Stacje położone są co kilkaset metrów, co ułatwia korzystanie z systemu. 

Poszczególne stacje są zlokalizowane w następujących punktach: 

 Plac Ratuszowy, 

 Plac Świętego Mikołaja, 

 Plac Adama Mickiewicza, 

 ul. Piastowska (w pobliżu budynku starostwa powiatowego powiatu 

bielskiego), 

 ul. Babiogórska (przy pętli autobusowej), 
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 ul. Łagodna, 

 ul. Warszawska (przy dworcu PKS), 

 ul. Spółdzielców (przy akademiku), 

 ATH, 

 Cygański Las, 

 Basen Panorama, 

 Basen Troclik. 

 

Systemy informacji pasażerskiej 

Obecnie systemy informacji pasażerskiej, stosowane przez gestorów transportu 

publicznego w obszarze subregionu południowego województwa śląskiego są 

niezintegrowane i bazują przede wszystkim na technikach tradycyjnych. Standardem 

jest wielość tablic rozkładowych w komunikacji ponadlokalnej, gdzie każdy 

przewoźnik instaluje własną informację, powodując wrażenie chaosu. Lepsza 

sytuacja jest w komunikacji miejskiej, gdzie przynajmniej częściowo prosta informacja 

o godzinach odjazdów uzupełniana jest w formie graficznej, na przykład poprzez 

zamieszczenie schematycznej mapki połączeń autobusowych, realizowanych przez 

danego operatora. Mapki takie zazwyczaj zawierają także inne użyteczne 

informacje, dotyczące otoczenia transportu, ułatwiające orientację szczególnie 

osobom przyjezdnym.  

Elementem systemu informacji są także tablice umieszczone bezpośrednio  

na autobusach. W większości przypadków stosowane są wyświetlacze elektroniczne, 

zwłaszcza w komunikacji realizowanej w ramach użyteczności publicznej. 

Technologia wyświetlania napisów ulega ciągłemu doskonaleniu, w miejsce tablic 

diodowych coraz częściej spotkać można ekrany, choć te ostatnie są domeną 

informacji wewnętrznej. 

Bardzo zróżnicowany poziom prezentuje informacja internetowa. Stosowanie 

odmiennych standardów przez poszczególnych operatorów i przewoźników nie tylko 

nie sprzyja integracji, ale wręcz powoduje zniechęcenie klientów, którzy 

przyzwyczajeni do określonych nawyków, z trudnością poruszają się w odmiennym 

menu. 
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Zarządzanie ruchem drogowym 

Problematyka zarządzania ruchem drogowym jawi się jako poboczna względem 

publicznego transportu zbiorowego. W istocie jej podstawowym obszarem 

oddziaływania jest ruch drogowy rozumiany jako całość, z uwzględnieniem poprawy 

jego płynności także w zakresie samochodów osobowych oraz ciężarówek. Tym 

samym zakres ten może jawić się wręcz jako narzędzie pogarszania pozycji 

konkurencyjnej transportu zbiorowego względem motoryzacji indywidualnej (jako tej, 

której ruch dzięki temu będzie płynniejszy), stąd konieczne jest implementowanie już 

na etapie tworzenia modelu płynności ruchu takich rozwiązań, które promować 

będą przede wszystkim transport zbiorowy. 

Największe problemy komunikacyjne dotyczą Bielska-Białej. Stosowane  

tu rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu nie mają charakteru obszarowego  

– sygnalizacje są grupowane w ciągi, jednak nie są to rozwiązania kompleksowe.  

Z natury rzeczy te obserwowane w mniejszych miastach są znacznie mniejszej skali, 

choć z racji górskiego charakteru obszaru, skutkującego brakiem dróg objazdowych, 

wystąpienie niedogodności drogowych może skutkować problemami  

z przepustowością. Na chwilę obecną spośród rozwiązań teleinformatycznych 

w transporcie zakres wdrożeń jest niewielki na terenie subregionu południowego.  

W zakresie systemów informacji pasażerskiej, działających w czasie rzeczywistym 

(informacja o charakterze dynamiczny) jedynie w Czechowicach-Dziedzicach 

zrealizowano takie rozwiązanie. Na głównych przystankach funkcjonują 

wyświetlacze, informujące o przewidywanym czasie przyjazdu kolejnych autobusów. 

Podstawowym mankamentem tego rozwiązania jest jego ograniczona 

funkcjonalność – wyświetlacze pokazują wyłącznie autobusy PKM Czechowice-

Dziedzice, nie obejmują natomiast bielskiej linii MZK nr 50. 

Główne instalacje drogowe obejmują drogi wyższych kategorii, przede wszystkim 

drogi ekspresowe. Będąca w trakcie budowy S 69 z Bielska-Białej do granicy  

w Zwardoniu jest od początku wyposażana w znaki drogowe o zmiennej treści,  

które instalowane są na różnych jej odcinkach. Znaki takie pozwalają  

na przekazywanie kierowcom bieżących informacji, a w razie potrzeby 

przekierowywania ruchu na inne, alternatywne ciągi drogowe. W szczątkowym 

zakresie różne formy dynamicznej informacji drogowej znaleźć można punktowo 
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także w innych częściach subregionu. W zakresie rozwiązań lokalnych jedynym 

miejscem, w którym funkcjonują punktowe elementy, mogące zostać 

zaimplementowane do architektury inteligentnego systemu transportowego, jest 

Bielsko-Biała. Znaki o zmiennej treści stosowane są na zachodniej obwodnicy miasta. 

Powyższe elementy nie stanowią jednak systemu spójnego. Nawet w razie 

bieżącego sterowania informacjami podawanymi dla kierowców system nie jest 

kompletny – po zjechaniu z właściwej drogi, kierowca nie jest prowadzony przez 

miasto za pomocą systemu, ponieważ obecne instalacje są jedynie punktowe. 

 

 

Stan projektowany/modelowy infrastruktury transportowej: 

W zakresie transportu publicznego istnieje znaczny potencjał redukcji emisji 

możliwy do uzyskania środkami technicznymi (wymiana starych pojazdów na nowe) 

oraz nie technicznymi (np. poprzez szkolenia kierowców, optymalizację tras, 

zwiększenie atrakcyjności i komfortu podróży transportem publicznym 

przekładającym się na zwiększenie ilości pasażerów). 

W zakresie transportu prywatnego bardzo duży potencjał ograniczenia emisji, 

możliwy do uzyskania zarówno środkami technicznymi jak i nietechnicznymi.  

W przypadku transportu prywatnego bardziej optymalne kosztowo są działania 

nietechniczne – ukierunkowane na zmianę wzorców mobilności w mieście (zmianę 

tzw. modal split, czyli udziału poszczególnych środków transportu na terenie miasta). 

 

 

T a b o r  a u t o b u s o w y  

Tabor autobusowy z terenu subregionu południowego, niespełniający norm EURO, 

powinien zostać wymieniony. Priorytetem powinna być wymiana autobusów,  

które nie spełniają standardów EURO. Następnie należy wymieniać inne autobusy, 

dążąc docelowo do konfiguracji floty, w której wszystkie autobusy spełniają normy 

EURO 4, 5 lub 6.  

W wyniku realizacji wiązki projektów zintegrowanych, zorientowanej na 

osiągnięcie celu o charakterze subregionalnym (czy wręcz regionalnym), jakim jest 
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znaczna poprawa jakościowa transportu publicznego, tabor autobusowy ulegnie  

w znacznym stopniu wymianie. W przypadku Beneficjentów, którzy obecnie realizują 

przewozy o charakterze użyteczności publicznej, tabor podlegać będzie wymianie, 

dzięki czemu, wskutek kasacji najstarszych egzemplarzy, wystąpi pewność 

ograniczenia emisji spalin do atmosfery. W przypadku projektu planowanego przez 

powiat cieszyński pojawią się nowe autobusy, co jest efektem planów rozpoczęcia 

realizowania przewozów przez powiat na liniach o charakterze użyteczności 

publicznej. Jednakże spodziewać się należy równoległego wycofania zbliżonej  

lub identycznej liczby autobusów, eksploatowanych obecnie na zasadach 

komercyjnych. 

Nie należy oczekiwać radykalnego zwrotu w kierunku autobusów elektrycznych. 

Choć jest to technologia przyszłości (wskazuje się na przykład,  

że w Hamburgu do 2020 wszystkie autobusy będą całkowicie bezemisyjne16), to na 

obecnym etapie rozwoju, w warunkach polskich tego rodzaju rozwiązania wiązałyby 

się z koniecznością utrzymywania bardzo dużej rezerwy pojazdów tradycyjnych,  

co w efekcie przełożyłoby się na lawinowy wzrost kosztów. Każdy autobus 

elektryczny w chwili obecnej posiada stałego „zastępcę” z tradycyjnym silnikiem 

diesla, na wypadek awarii. Można sobie pozwolić na taki stan rzeczy w przypadku, 

gdy pojazdy te stanowią niewielki odsetek taboru, natomiast dla rozważanych 

miejscowości subregionu południowego, poziom rezerwy wzrósłby w niektórych 

przypadkach nawet dwukrotnie. Dlatego rekomenduje się skorzystanie z trwałej, 

sprawdzonej technologii. 

Docelowo w ramach całego subregionu w transporcie publicznym powinno 

wymienić się między 80 -  100 sztuk tabor autobusowego. Nabycie tej ilości pojazdów 

pozwoli na ograniczenie emisji w wysokości między ok. 716 - 936 Mg CO2/rok.   

Nabycie nowego taboru pozwoli na sukcesywną wymianę najstarszych, najbardziej 

zanieczyszczających środowisko pojazdów. Nowo nabywane autobusy powinny 

spełniać określone wymogi komfortu i jakości, a to poprzez odpowiedni poziom 

techniczny. Wśród podstawowych rekomendowanych parametrów nabywanego 

taboru są: 

                                                 

 

16 P. Münder: Die Bergzeige summt jetzt. „Die Zeit“ 28 października 2014 r. 
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 moc silnika nie mniejsza niż 340 KM (dopuszczalna mniejsza dla pojazdów  

o mniejszej pojemności) – przede wszystkim dla zapewnienia odpowiedniego 

parametru przyśpieszenia podczas ruszania z przystanków oraz na 

skrzyżowaniach, 

 unifikacja techniczna (w ramach każdego z projektów) – dla zmniejszenia 

pracochłonności czynności utrzymaniowych w zajezdniach oraz kosztów 

magazynu części zamiennych, 

 wyposażenie pojazdów w LEDowe oświetlenie do jazdy dziennej, 

 klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, 

 standaryzacja aranżacji wnętrza, 

 wyposażenie w routery bezprzewodowego dostępu do Internetu, 

 fotele typu półmiękkiego – w przypadku autobusów ponadlokalnych, 

nabywanych dla potrzeb komunikacji powiatowej, zasadne jest zastosowanie 

podwyższonych oparć dla wygodniejszej jazdy, 

 system informacji pasażerskiej głosowej i wizualnej, informujący o bieżącym 

położeniu pojazdu, kierunku ruchu oraz najbliższych przystankach, 

 integrację systemu informacji pasażerskiej poprzez wskazywanie możliwości 

przesiadek, 

 komplet wyświetlaczy zewnętrznych, przy czym wskazane jest zainstalowanie 

dodatkowego wyświetlacza kierunkowego na tylnej sekcji autobusów 

przegubowych, 

 dodatkowe wyświetlacze wskazujące numer linii, zainstalowane bezpośrednio 

przy drzwiach kierowcy, na wysokości ok. 1,50 metra (z myślą o osobach 

niedowidzących). 

 

Wszystkie autobusy powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.  

W przypadku taboru o długości 10 metrów i więcej zaleca się nabywanie pojazdów 

bez stopni poprzecznych na całej długości podłogi oraz dostęp bezstopniowy we 

wszystkich drzwiach, dla pojazdów krótszych dopuszczalne jest zastosowanie takich 

rozwiązań, które wymuszają wznios poziomu podłogi w tylnej części autobusu. 
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I n f r a s t r u k t u r a  t r a n s p o r t u  p u b l i c z n e g o  

Wiązka projektów subregionalnych powinna też przyczynić się do znaczącej 

poprawy infrastruktury transportu publicznego. Tym samym poprawi się wizerunek 

transportu zbiorowego, a także ergonomia korzystania z niego. W wyniku realizacji 

projektów składających się na wspólne oddziaływanie, powstanie szereg różnego 

rodzaju obiektów, których ostateczna ranga zależeć będzie od roli danego ośrodka 

w układzie osadniczym, od wielkości ruchu, a także od potencjału integracyjnego, 

przede wszystkim z koleją. To zupełnie naturalne, że zupełnie innych efektów 

spodziewać się należy w Czechowicach-Dziedzicach, a zupełnie innych  

w Węgierskiej Górce, choć obie te miejscowości leżą na szlaku kolejowym z Katowic 

do Zwardonia. 

W przypadku infrastruktury obsługi podróżnych rekomenduje się zastosowanie 

pewnych rozwiązań, które poprawiając ergonomię sprawią, że korzystanie  

z transportu publicznego będzie łatwiejsze i przyjemniejsze. Do rozwiązań takich 

zaliczyć należy systemy umożliwiające podjazd autobusu do samego krawężnika. 

Dla zapewnienia integracji w sferze infrastruktury transportu publicznego  

w ramach zintegrowanego przedsięwzięcia planowane do realizacji centra 

przesiadkowe zlokalizowane są w następujących punktach: 

 Cieszyn, 

 Czechowice-Dziedzice, 

 Czechowice-Dziedzice Południowe, 

 Łękawica, 

 Strumień, 

 Węgierska Górka, 

 Wisła, 

 Zabrzeg, 

 Zebrzydowice. 

Zakres planowanych inwestycji wynika przede wszystkim z gotowości 

beneficjentów do realizacji poprawy jakości infrastruktury transportu publicznego. 

Dla zwiększenia potencjału komunikacji ekologicznej planuje się uzupełnienie tych 

lokalizacji poprzez poprawę dostępności za pomocą roweru poprzez systemy dróg 

rowerowych oraz parkingów rowerowych. 
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I n f r a s t r u k t u r a  r o w e r o w a  

Dążność do zwiększenia udziału ruchu rowerowego w obsłudze mobilności 

traktować należy jako pełnoprawny element polityki zrównoważonego rozwoju 

transportu. Oprócz dróg rowerowych, które planuje się w różnych częściach 

subregionu, jako swoisty pilotaż traktować można pomysł wdrożenia rowerów 

miejskich w Ustroniu. Doświadczenia zebrane w tym beskidzkim uzdrowisku będą 

mogły promieniować na inne gminy. Ustrońskie przedsięwzięcie opiera się  

na stworzeniu systemowego rozwiązania w postaci roweru miejskiego. Ustrońskie 

przedsięwzięcie będzie o tyle nowatorskie, że z racji dostosowania do oczekiwań 

także osób przyjezdnych dostępne będą również przyczepki dla dzieci. 

System roweru miejskiego w Ustroniu dołączy do podobnego, już funkcjonującego  

w Bielsku-Białej. Pożądanym kierunkiem jest tworzenie warunków do rozwoju 

systemów rowerów miejskich w całym subregionie, w szczególny zaś sposób na 

obszarach atrakcyjnych turystycznie. Rozwiązania takie, w sytuacji ich integracji  

z transportem zewnętrznym, zapewniającym dostępność kurortów beskidzkich  

dla mieszkańców pozostałej części regionu, zwłaszcza konurbacji górnośląskiej. Może 

to spowodować zmniejszenie udziału samochodów w obsłudze ruchu turystyczno-

wypoczynkowego, zwłaszcza w zakresie rekreacji jednodniowej. 

Jako uzupełnienie w ramach infrastruktury transportu rowerowego planowane są 

inwestycje liniowe, w postaci stworzenia lub modernizacji dróg rowerowych  

w następujących lokalizacjach: 

 Bestwina (do Czechowic-Dziedzic Południowych), 

 Czechowice-Dziedzice, 

 Łękawica, 

 Węgierska Górka, 

 Ustroń. 

Charakterystyczną cechą tworzonej infrastruktury rowerowej jest jej 

komplementarność – uzupełnia ona funkcjonujący system transportu publicznego  

i przyczynia się do poprawy konkurencyjności alternatywnych względem samochodu 

osobowego sposobów przemieszczania się. 
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S y s t e m y  i n f o r m a c j i  p a s a ż e r s k i e j  

W ramach wiązki projektów zintegrowanych konieczne jest również 

skoncentrowanie się na poprawie dostępu do informacji pasażerskiej. Wprowadzane 

rozwiązania bazować będą na tablicach elektronicznych o zmiennej treści, 

ukazujących prognozę rzeczywistego czasu odjazdu autobusu z danego przystanku. 

Instalacje obejmować będą ważniejsze przystanki na terenie tych powiatów, które 

będą realizować projekty w tym zakresie. Kluczowym zagadnieniem w zakresie 

stworzenia zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej jest wzajemne 

porozumiewanie się wszystkich podmiotów w zakresie wypracowywanych 

standardów informatycznych przekazywanych pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi 

informacji. Ma to na celu stworzenie systemów otwartych, wzajemnie się 

komunikujących, w taki sposób, aby autobus relacji Strumień – Bielsko-Biała był  

w jednakowym stopniu „widoczny” dla systemu bielskiego, jak i dla systemu 

cieszyńskiego. 

Spośród elementów dedykowanych dla transportu publicznego, obszarem 

istotnych zastosowań jest informacja pasażerska. Wprowadzenie różnego rodzaju 

systemów pozycjonowania pojazdów oraz algorytmy kalkulujące prędkość 

poruszania się i jej predykcję pozwalają na wprowadzenie nowej jakości  

w transporcie publicznym. Tworzą ją następujące sfery, wykorzystujące metadane 

systemów informatycznych: 

 dynamiczna informacja pasażerska – na przystankach oraz w pojazdach, 

 optymalizacja zarządzania flotą pojazdów, 

 wspomaganie dyspozytorskie, 

 dostosowanie wielkości pojazdów do potoków pasażerskich, 

 poprawa niezawodności komunikacji, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 wspomaganie planowania oraz monitorowanie realizacji rozkładu jazdy. 

Co ważne, coraz częściej stosowane systemy cechują się elementami sztucznej 

inteligencji. Poprzez odpowiednie algorytmy samodzielnie weryfikują (na przykład 

poprzez weryfikację krzyżową) poszczególne grupy danych, wskazując optymalne 

rozwiązania, także długofalowe. Przejawem tego rodzaju technologii nowej 
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generacji jest to, że oprócz wyświetlania na tablicach informacyjnych dla pasażerów 

informacji o opóźnieniu kursu, jeśli sytuacja ma charakter powtarzający się,  

do komórki odpowiedzialnej za tworzenie rozkładu jazdy powinien być wysyłany 

raport ze wskazaniem potrzeby zmiany rozkładu jazdy, jako nierealnego do realizacji. 

 

S y s t e m y  z a r z ą d z a n i a  r u c h e m  

Istotne zmiany technologiczne dotkną obszar sterowania ruchem drogowym.  

W miejsce dotychczasowych sygnalizacji – rozproszonych oraz zblokowanych – 

konieczne jest stworzenie systemu obszarowego klasy ITS. Pozwoli on na nie tylko 

reagowanie na sytuacje drogowe, ale także na ich wcześniejsze przewidywanie  

i zapobieganie. Samo określenie „inteligentny system transportowy” właśnie do tego 

się odnosi, że system taki, na podstawie gromadzonych materiałów, pochodzących 

z różnych źródeł, będzie „uczył się” nawyków transportowych, kierunków mobilności 

etc. 

Elementy inteligentnego systemu transportowego wdrożone zostaną  

w Bielsku-Białej. System miejski powinien mieć także pełny interfejs wymiany  

z systemem ogólnokrajowym, tworzonym na szczeblu Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. W zakresie projektowanych rozwiązań telematyki transportu 

(zatem obejmujących zarządzanie ruchem drogowym oraz systemy dynamicznej 

informacji pasażerskiej), najbardziej istotne inwestycje planowane są na terenie 

miasta Bielsko-Biała. Jest to naturalna konsekwencja wielkości tego ośrodka i jego 

zdecydowanie dominującego w subregionie charakteru. To właśnie w Bielsku-Białej 

koncentruje się ruch ponadlokalny, to właśnie tutaj problemy transportowe są 

największe. 

Wdrożenie systemu ITS na terenie miasta Bielska-Białej spowoduje redukcję emisji 

CO2 o 3 907 Mg/rok oraz oszczędność energii na poziomie ok. 15 356 MWh/rok  

(przy założeniu 1%-owego zmniejszenia zużycia paliwa przez samochody osobowe  

w wyniku upłynnienia ruchu. 

Kompleksowy system ITS powinien objąć takie elementy jak: 

 sterowanie ruchem drogowym, 

 system informacji na temat panujących warunków ruchowych – znaki VMS, 

 systemu monitoringu wizyjnego, 
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 system stacji meteorologicznych dla potrzeb m.in. działań strategicznych  

i operacyjnych w ramach utrzymania zimowego dróg, 

 system pomiaru natężenia ruchu, 

 dynamiczną informację przystankową, 

 nadzór ruchu transportu publicznego, 

 system połączeń światłowodowych i radiowych, 

 system priorytetu dla pojazdów transportu zbiorowego oraz pojazdów 

uprzywilejowanych, 

 utworzenie Centrum Zarządzania Ruchem Drogowym, 

 system informacji dla kierowców i podróżnych, 

 nadzór nad przestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym,  

 system informacji o wolnych miejscach parkingowych. 

Założenia systemu zarządzania ruchem zakładają modularności budowy. 

Umożliwia to uruchamianie poszczególnych podsystemów z opcją ich integracji  

i nadzorowania przez jeden system centralny. 

Z punktu widzenia użytkownika systemu transportowego najbardziej widocznymi 

elementami systemu zarządzania ruchem są te, których naocznie doświadcza,  

które występują bezpośrednio na drogach, na przystankach autobusowych,  

na parkingach. Najbardziej widocznymi są tutaj znaki drogowe o zmiennej treści.  

Z racji stosowania znaków o zmiennej treści przede wszystkim nad drogami  

o dużym ruchu i wynikającymi z tego szerokimi przekrojami, zwyczajowo stosuje się 

odrębne grupy instalacji dla każdego pasa ruchu. Pozwala to także na wyświetlanie 

odpowiednich informacji w sytuacji, gdy dla poszczególnych pasów ruchu powinny 

być wyświetlane różne informacje. Przykładem takiej sytuacji jest prowadzenie prac 

utrzymaniowych na jednym z pasów ruchu – wówczas dla tego pasa powinien się 

wyświetlać sygnał nakazujący zmianę pasa, zaś na sąsiednim odpowiednie 

ograniczenie prędkości, będące następstwem zachowywania niezbędnych 

procedur bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac. 

Nie mniej istotne dla kierowców jest efektywne zarządzanie przestrzenią 

parkingową w mieście. Parkowanie sprawia coraz większe kłopoty w wielu miastach, 

dlatego tworzy się instalacje, dzięki którym ruch jest płynniejszy, zarządzanie 

przestrzenią parkingową – dokładniejsze, a emisja spalin – zmniejszona. Poprzez 
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„oczujnikowanie” infrastruktury postojowej, system posiada bieżącą informację na 

temat zajętości poszczególnych miejsc parkingowych w rozpatrywanym obszarze.  

W kolejnych etapach kierowca jest intuicyjnie prowadzony do wybranego miejsca 

parkingowego, poprzez system odpowiednich znaków o zmiennej treści i kolorystyce.  

Systemy parkingowe wydatnie zmniejszają zapotrzebowanie na ruch, dodatkowo 

oddziałując tam, gdzie ruch samochodowy w największym stopniu powinien być 

redukowany, z racji dużego natężenia spalin i jednoczesnego dużego oddziaływania 

tychże spalin na otoczenie, wynikającego z dużej liczby ludzi przebywających  

na tych obszarach. Wyprzedzająca informacja o wolnych miejscach parkingowych 

wpływa także na poprawę płynności ruchu oraz jego bezpieczeństwa. 

Obraz systemu transportowego, w szczególności w zakresie transportu 

publicznego, jest ukształtowany poprzez wieloletnie zaniedbania inwestycyjne,  

a przede wszystkim – utrzymaniowe. Transformacja gospodarcza, rozpoczęta  

w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, cechowała się zwłaszcza w pierwszym jej 

okresie bardzo dużym naciskiem na formowanie wolności gospodarczej,  

przy jednoczesnym braku należytej troski o sferę dobra wspólnego.  

 

 

D o c e l o w y  u k ł a d  o f e r t y  p r z e w o z o w e j  

Standard pożądany to taki poziom obsługi komunikacyjnej, który sprawia,  

iż transport zbiorowy staje się realną alternatywą dla używania samochodu 

osobowego. Określając taki standard, zwrócić należy uwagę na kompleksową 

ocenę, ponieważ poszczególne postulaty nie są „zastępowalne” lub są jedynie 

częściowo „zastępowalne”. W kontekście ilościowym podstawowe znaczenie  

ma częstotliwość obsługi poszczególnych połączeń. Propozycję w tym zakresie 

zawarto w poniższej tabeli: 
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Tabela 78. Podstawowy układ częstotliwości na głównych  

połączeniach wewnątrz subregionu. 

Odcinek 
Rodzaj 

komunikacji 

Bazowa 

częstotliwość 
Uwagi 

Bielsko-Biała – 

Czechowice-

Dziedzice 

kolej co 1 h, w 

szczycie co 30 

minut 

Do rozważenia koncepcja kolei 

miejskiej/aglomeracyjnej. 

Bielsko-Biała – 

Żywiec 

kolej co 1 h, w 

szczycie co 30 

minut 

Do rozważenia koncepcja kolei 

miejskiej/aglomeracyjnej (od 

Wilkowic-Bystrej). 

Bielsko-Biała – 

Cieszyn 

kolej co 2 h, w 

szczycie co 1 h 

Kursy szczytowe z nawiązaniem 

skomunikowania w Goleszowie do 

Cieszyna, pożądane kursy 

bezpośrednie z Bielska-Białej do 

Ostrawy i dalej do Opawy  

w ramach systemu ODIS. 

Wisła – 

Goleszów 

kolej co 2 h, w 

szczycie co 1 h 

kursy szczytowe rel. Wisła – 

Cieszyn – Zebrzydowice. 

Goleszów – 

Cieszyn 

kolej co 2 h, w 

szczycie co 1 h 

kursy szczytowe rel. Wisła – 

Cieszyn – Zebrzydowice, 

pożądane kursy bezpośrednie  

z Bielska-Białej do Ostrawy i dalej 

do Opawy w ramach systemu 

ODIS. 

Goleszów – 

Zabrzeg 

kolej co 2 h kursy rel. Wisła – Katowice. 

Żywiec – 

Zwardoń 

kolej co 2 h, w 

szczycie co 1 h 

kursy rel. Zwardoń – Katowice. 

Żywiec – 

Pewel Wielka 

kolej co 2 h Zapewnić skomunikowanie  

w Suchej Beskidzkiej na pociągi 

do Krakowa i Zakopanego. 

Bielsko-Biała – 

Kozy 

kolej co 2 h Pożądane zapewnienie 

bezpośredniego połączenia do 

Krakowa. 

Cieszyn – 

Zebrzydowice 

kolej co 2 h, w 

szczycie co 1 h 

 

Zebrzydowice 

– 

Czechowice-

Dziedzice – 

Brzeszcze 

kolej co 2 h Bezpośrednia relacja do 

Oświęcimia lub do Katowic przez 

Oświęcim. 

Bielsko-Biała – 

Szczyrk 

autobus co 1 h, w 

szczycie co 30 

W przypadku utworzenia kolei 

miejskiej/aglomeracyjnej 
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minut opcjonalne przekierowanie do 

węzła przesiadkowego Wilkowice-

Bystra. 

Bielsko-Biała – 

Czernichów 

autobus co 1 h  

Żywiec – 

Szczyrk – 

Wisła 

autobus co 2 h Z obsługą gmin położonych  

z dala od kolei, np. Lipowa. 

Wisła – 

Istebna 

autobus co 2 h Z rozprowadzeniem ruchu na 

końcówce. 

Skoczów – 

Brenna 

autobus co 2 h, w 

szczycie co 30 

minut 

Z rozprowadzeniem ruchu na 

końcówce. 

Żywiec – 

Czernichów 

autobus co 2 h, w 

szczycie co 1 h 

Z rozprowadzeniem ruchu na 

końcówce. 

Jeleśnia – 

Korbielów 

autobus co 2 h  

Bielsko-Biała – 

Strumień 

autobus co 2 h  

Cieszyn – 

Strumień 

autobus co 2 h, w 

szczycie co 1 h 

Opcjonalne skomunikowanie 

Strumienia poprzez węzły  

w Drogomyślu i Skoczowie. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dla zwiększenia dostępności przestrzennej konieczne jest takie zaprojektowanie 

układu połączeń, aby były one faktycznie skomunikowane, a nie jedynie powiązane 

w danych punktach. Wyróżnić należy dwa rodzaje skomunikowań: 

 skomunikowania pomiędzy pociągami w różnych kierunkach, 

 skomunikowania pomiędzy pociągami a dowiązanymi autobusami. 

W zakresie skomunikowań wewnętrznie pomiędzy komunikacją autobusową,  

w praktyce jest to spotykane bardzo rzadko. Autobus jest na tyle elastycznym 

środkiem transportu, że nawet wykazywane w rozkładach jazdy skomunikowania nie 

są w praktyce zbyt dużą wartością dodaną dla klientów.  

Widać wyraźnie, że na terenie subregionu południowego mogą dominować 

dłuższe relacje pociągów, które w warunkach trasowania cyklicznego mogą tworzyć 

dobrą siatkę połączeń, z licznymi połączeniami bezpośrednimi (na najważniejszych 

ciągach) oraz dogodnymi przesiadkami. Jedynym punktem, w którym brak jest 
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możliwości skomunikowania pociągów, jest Zabrzeg (opcjonalnie Zabrzeg 

Czarnolesie), gdzie pociągi relacji Katowice – Wisła Głębce – Katowice, wobec 

konieczności ich wpasowania w takt na dalszym odcinku, od Goczałkowic-Zdroju do 

Katowic, nie mogą być komunikowane z pociągami na linii 93 (Czechowice-

Dziedzice – Zebrzydowice). 

Nie mniejszą istotnością jest dowiązywanie relacji autobusowych wszędzie tam, gdzie 

nie dociera komunikacja kolejowa. Podstawowy układ kierunkowy został 

przedstawiony w formie tabeli. 

Tabela 79. Główne kierunki rozprowadzania ruchu autobusowego  

z węzłów intermodalnych 

Węzeł Kierunki ruchu nawiązanego 

Wilkowice-Bystra (lub Bielsko-Biała Mikuszowice 

lub Bielsko-Biała Leszczyny) 

Szczyrk 

Jeleśnia Koszarawa, Korbielów 

Rajcza Ujsoły 

Wisła Istebna, Koniaków 

Skoczów Brenna, Strumień 

Chybie Strumień 

Zebrzydowice Jastrzębie-Zdrój 

Żywiec Lipowa 

Czechowice-Dziedzice Południowe Bestwina 

Źródło: opracowanie własne. 

Obok węzłów kolejowych i kolejowo-autobusowych, na terenie subregionu 

południowego wskazać można jeden istotny potencjalny węzeł przesiadkowy 

komunikacji, wyłącznie autobusowej, tj. przystanek na Przełęczy Salmopolskiej. 

Wobec odmienności powiatów nie można zagwarantować możliwości realizacji 

kursów bezpośrednich, natomiast jest to trasa na tyle atrakcyjna, że kursy 

obsługujące Przełęcz Salmopolską z obu stron (tj. od Szczyrku i od Wisły) powinny być 

skomunikowane. 

W zakresie skomunikowań w transporcie miejskim dążyć należy przede wszystkim  

do równomiernego rozłożenia odjazdów na współbieżnych odcinkach 

poszczególnych linii.  Większe znaczenie ma skomunikowanie transportu miejskiego  

w mniejszych miejscowościach ( w Cieszynie, Żywcu i Czechowicach-Dziedzicach) 
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niż w większych (w Bielsku-Białej). Wynika to z faktu, że w mniejszych miastach 

autobusy generalnie jeżdżą rzadziej, wobec czego utrata połączenia 

przesiadkowego wiąże się z dłuższym oczekiwaniem niż w większych miastach, gdzie 

autobusów globalnie jest więcej. Obszarem bezwzględnie utrzymywanych 

skomunikowań powinna natomiast być komunikacja nocna. 

I n f r a s t r u k t u r a  r o w e r o w a  

Rower nie jest elementem tradycyjnie rozumianego transportu publicznego, 

jednak trzeba uznać jego liczne walory jako uzupełnienia w procesie równoważenia 

międzygałęziowego rozwoju transportu. Udział w ekologizacji transportu poprzez 

promowanie ruchu rowerowego wynika z faktu, że choć jest to środek transportu 

indywidualnego, to stanowi alternatywę dla samochodu osobowego, dodatkowo 

 – alternatywę o innych parametrach niż transport publiczny (np. zapewniającą 

przejazd „drzwi-drzwi”). Aby jednak przekuć potencjalne możliwości zastępowania 

ruchu samochodowego przejazdami rowerowymi w realne efekty, konieczne jest 

wielotorowe działanie, obejmujące – obok promowania korzystania z rowerów – 

także tworzenie i uzupełnianie różnorodnej infrastruktury. Wskazać należy przede 

wszystkim na kilka obszarów potrzeb w zakresie infrastruktury rowerowej, takich jak: 

 drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, 

 systemy rowerów publicznych, 

 parkingi bike&Ride, 

 udostępnianie pojazdów transportu publicznego do przewozu rowerów. 

 

Z uwagi na specyfikę subregionu południowego, jako obszaru o dużym potencjale 

turystycznym, wskazać można dwa, a nawet trzy kierunki oddziaływania polityki 

transportowej w zakresie promowania ruchu rowerowego. Dwa podstawowe kierunki 

związane są z obsługą potrzeb transportowych, w ramach których rower zastępuje 

inny środek transportu, trzeci, uzupełniający, jest wyrazem wykorzystania roweru jako 

środka spędzania wolnego czasu. 
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Tabela 80. Modelowe potrzeby inwestycyjne w infrastrukturze rowerowej. 

Obszar rozwoju Szacunkowe potrzeby 

drogi rowerowe wzdłuż wszystkich ważniejszych szlaków komunikacyjnych, 

pomiędzy wszystkimi miejscowościami (co najmniej jeden 

ciąg), wzdłuż ulic w obszarach miejskich 

rowery publiczne Miejskie: 

 Bielsko-Biała (z Bystrą i Jaworzem) 

 Szczyrk 

Ponadlokalne: 

 Dolina Soły 

 Dolina Wisły (z Brenną) 

parkingi „bike&ride” ok. 100 lokalizacji: wszystkie przystanki kolejowe, Szczyrk, 

Buczkowice, Brenna, Strumień, Łękawica, Czernichów, 

lokalizacje w miastach powiatowych  

udostępnianie 

środków transportu 

publicznego do 

przewozu rowerów 

 pociągi 

 komunikacja miejska (z ograniczeniami) 

 autobusowa komunikacja ponadlokalna (z 

ograniczeniami) 

 cyklobusy – na obszarach turystycznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Przesłanką stworzenia dróg rowerowych jest zapewnienia dogodnego, wygodnego 

i bezpiecznego poruszania się na rowerze, tak aby ta forma przemieszczania się 

mogła stać się realną alternatywą dla poruszania się samochodem. Sieć dróg 

rowerowych powinna być spójna i kompletna.  

W zakresie rowerów publicznych wyróżnić należy dwa kierunki. Jeśli chodzi  

o wykorzystywanie przez osoby miejscowe, to w zasadzie wyłącznie Bielsko-Biała 

generuje na tyle duże potrzeby, aby mówić o rowerze publicznym. Pozostałe ośrodki 

są zbyt małe, by mówić o generowaniu popytu na takie usługi – raczej ludzie 

poruszają się własnymi rowerami. Potencjał istnieje jednak w ograniczaniu ruchu 

samochodowego wśród przyjezdnych. Jeśli dla takich osób, w szczególności turystów 

pobytowych, możliwe byłoby stworzenie alternatywy w poruszaniu się  

w granicach lokalnych, to z pewnością przynajmniej część z nich pozostawi 

samochód w ośrodku wczasowym czy pensjonacie. Wpłynie to korzystnie na jakość 

powietrza. Z racji specyfiki ruchu generowanego przez taką grupę osób w zasadzie 

wyłącznie w przypadku Szczyrku można mówić o rowerze miejskim (choć byłoby to 

rozwiązanie raczej w mikroskali), natomiast rowery publiczne w dolinie Soły i w dolinie 
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Wisły powinny obejmować cały ruch turystyczny. Nie może być sytuacji, w której po 

dojeździe do sąsiedniej gminy turysta nie może pozostawić roweru – często jest tak, 

że wyjeżdżając nie zakłada on dojechać do konkretnego miejsca i ograniczenia 

przestrzenne nie powinny mieć miejsca. 

Parkingi „bike&ride” powinny być instalowane we wszystkich istotnych węzłach 

komunikacyjnych. Ich wielkość powinna być zróżnicowana, zależnie od 

spodziewanego zapotrzebowania. Natomiast funkcjonalnie powinny być 

wyposażone w wygodne stojaki rowerowe, zadaszenie, podręczny zestaw  

do drobnych napraw oraz monitoring wizyjny, dający poczucie bezpieczeństwa  

o pozostawione mienie. Parkingów „bike&ride” nie powinno się utożsamiać  

z parkingami rowerowymi przy generatorach ruchu. Takowe bowiem powinny 

znaleźć się przed dużymi centrami handlowymi, urzędami, szkołami, instytucjami 

publicznymi, placówkami służby zdrowia, zakładami pracy oraz w innych tego typu 

miejscach. 

I n t e g r a c j a  t a r y f o w o - b i l e t o w a  

Istotnym aspektem tworzenia zintegrowanego systemu transportowego na terenie 

subregionu południowego powinno być wprowadzenie integracji taryfowo-biletowej 

pomiędzy poszczególnymi: 

 ośrodkami miejskimi, 

 rodzajami transportu, 

 przewoźnikami, 

tak aby pasażer nie odczuwał różnicy cenowej w korzystaniu z różnych linii, a także 

miał możliwie dużą swobodę wyboru.  System publicznego transportu zbiorowego  

na terenie subregionu południowego zawiera w sobie zarówno przewozy, które  

w myśl przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zaliczane są do 

komunikacji o charakterze użyteczności publicznej, jak i takie, które z racji swojego 

charakteru zaliczyć należy do przewozów komercyjnych, funkcjonujących w oparciu 

o potwierdzenie zgłoszenia. Z punktu widzenia niniejszej analizy kluczowe znaczenie 

ma komunikacja realizowana w charakterze użyteczności publicznej. Tylko bowiem 

w odniesieniu do niej, możliwe jest prognozowanie zapewnienia trwałości projektów, 

ponadto tylko komunikacja o charakterze użyteczności publicznej podlega 

samorządom w sposób pozwalający na programowanie jej poprawy. Dodatkowo 
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na niekorzyść wielkości przewozów wpływają czynniki demograficzne. Stopniowe 

zmniejszanie się liczby ludności, w tym także migracja do suburbiów, nie sprzyja 

obsłudze potrzeba transportowych komunikacją zbiorową. Zmniejszająca się liczba 

mieszkańców miast to efektywne zmniejszenie potoków przewozowych w mieście. 

Postępujące starzenie się społeczeństwa również wpływa na potoki pasażerskie  

– oprócz mniejszej mobilności wskazać należy na konieczność pokrywania 

utraconych wpływów, gdyż osoby starsze korzystają z przejazdów ulgowych lub 

bezpłatnych. Czynnikiem niesprzyjającym integracji transportu publicznego są także 

wzajemnie niekompatybilne systemy biletowe. Najbardziej widoczne jest to  

w obsłudze przewozów pomiędzy Czechowicami-Dziedzicami a miastem Bielsko-

Biała. Funkcjonujące w ramach komunikacji miejskiej obu tych ośrodków linie, 

oznaczone odpowiednio VII, X, 5 (PKM Czechowice-Dziedzice) oraz 19,36, 50  

(MZK w Bielsku-Białej), posiadają własną taryfę biletową, dlatego posiadacze 

biletów miesięcznych nie mogą wsiąść do pierwszego jadącego w żądanym 

kierunku autobusu, lecz muszą oczekiwać na ten autobus, na który posiadają bilet. 

Integracja z komunikacją powiatową oraz kolejami regionalnymi tym bardziej nie ma 

miejsca. 

P r o m o c j a  t r a n s p o r t u  p u b l i c z n e g o  

Aby założenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planów Mobilności Miejskiej 

zostały realizowane, konieczna jest edukacja instytucji rządowych, partnerów 

gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz lokalnego społeczeństwa  

w zakresie zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki. Przystępna, zidentyfikowana 

na różne grupy społeczne edukacja ma na celu poszerzenie świadomości 

ekologicznej interesariuszy. Konieczne jest zatem przeprowadzenie kampanii 

informacyjnych, dostosowanych do wieku, płci, statusu zawodowego i społecznego 

danej grupy społecznej. Zakres tematyczny dotyczący transportu powinien 

obejmować takie tematy jak: 

- korzystanie z transportu publicznego i roweru, 

- ekojazda, 

- poprawa techniki jazdy przez kierowców samochodów osobowych, 

- tworzenie grup osób wspólnie dojeżdżających jednym samochodem 

osobowym (np. do pracy), 

- mapa ścieżek rowerowych. 
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3.15. Monitoring 

 

Przez cały okres obowiązywania Strategii IP RIT SPd będzie prowadziła jej monitoring. 

Aktualizacji oraz analizie na bieżąco są poddawane dane diagnostyczne 

obejmujące aspekty przestrzenne, gospodarkę, rynek pracy, społeczeństwo, oraz 

zarządzanie zasobami. Analizy jakościowe są prowadzone na bieżąco od momentu 

opracowywania diagnozy. Dane ilościowe będą analizowane zgodnie z trybem 

sprawozdawczości oraz  publikowania statystyk przez instytucje gromadzące dane. 

W trybie bieżącym są monitorowane wskaźniki postępu finansowego. Wskaźniki 

produktu będą podlegały bieżącemu monitoringowi od momentu naborów 

wniosków o dofinansowanie projektów.  Wskaźniki są zgodne ze wskaźnikami RPO 

WSL na lata 2014-2020 oraz wpisują się w system monitorowania postępów i efektów 

wdrażania programu w całości oraz w obrębie poszczególnych PI.  

Na poziomie wiązek projektów następować będzie agregowanie danych. Dane 

pozyskiwane są bezpośrednio z Lokalnego Systemu Informatycznego, a w razie 

potrzeby uzupełniane są danymi pozyskanymi od beneficjentów wsparcia w ramach 

RIT lub od IZ.  

Na etapie przygotowywania harmonogramu konkursów w zakresie 

działań/poddziałań, których realizacja będzie przebiegać w ramach RIT SPd, 

prowadzony jest monitoring potencjału realizacji wskaźników. Jest to kontynuacja 

prac prowadzonych w trakcie opracowywania Strategii.  

Na zasadach określonych przez IZ RPO WSL na lata 2014-2020, wskazanych w 

porozumieniu w zakresie powierzenia zadań, IP RIT SPd opracowuje i przekazuje IZ 

sprawozdania z realizacji RIT.  
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3.16. Ewaluacja 

 

Podobnie jak monitoring, przez cały okres obowiązywania Strategii IP RIT SPd będzie 

prowadziła ewaluację Strategii. Zawierać ona będzie bieżącą ocenę strategicznego 

charakteru przyjętych i wdrażanych rozwiązań, jak i formalną zgodność Strategii z 

dokumentami programowymi, przede wszystkim z RPO WSL na lata 2014-2020.  

Strategia będzie na bieżąco badana pod kątem uwarunkowań w subregionie 

południowym, oczekiwań sygnatariuszy porozumienia międzygminnego oraz zmian 

w dokumentach programowych, w szczególności RPOO WSL na lata 2014-2020. 

Ewaluacja obejmuje aktualizację treści Strategii. Konieczne zmiany są opiniowane 

przez Zgromadzenie Ogólne RIT SPd, IZ RPO WSL oraz ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego. Aktualizacja może nastąpić w związku ze zmianą diagnozy 

wynikającą z publikowanych danych statystycznych, w związku ze zmianą 

dokumentów programowych, na wniosek sygnatariuszy porozumienia, czy IZ RPO 

WSL, a także w związku z kontynuacją działań związanych z rozwojem subregionu 

południowego po roku 2010.   

Ostatnim działaniem ewaluacyjnym przewidzianym będzie ewaluacja ex post po 

zakończeniu wydatkowania środków w ramach RIT SPd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

423 

Dokument współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

Podsumowanie 

 

Jednym z kluczowych zadań jakie stoi przed władzami regionów jest planowanie 

rozwoju. W związku z czym przyjęcie dokumentu Strategii Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

jest doskonałym narzędziem do prowadzenia polityki rozwoju przez władze 

samorządowe. Strategia RIT jest dokumentem, który stanowi punkt odniesienia dla 

władz regionu, społeczności lokalnej czy środowisk branżowych dla różnego rodzaju 

inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym czy regionalnym.   

Na podstawie wnikliwej diagnozy sytuacji gospodarczej, środowiskowej, 

klimatycznej, demograficznej i społecznej terytorium subregionu południowego 

województwa śląskiego oraz analizy unijnych, krajowych i regionalnych dokumentów 

strategicznych i planistycznych na omawianym terytorium zostały wyznaczone 

obszary tematyczne, w obrębie których należy przeprowadzić kompleksową 

interwencję, która wykorzystując potencjał i niwelując zagrożenia pozwoli na 

zrównoważony rozwój tego obszaru.  

 

Partnerski rodzaj współpracy i integracja w celu komplementarności działań JST 

i realizacji zintegrowanych projektów przyczynia się do zwiększenia świadomości 

poszczególnych interesariuszy, że partykularne interesy mogą stanowić punkt wyjścia 

początkujący zmiany pomagające rozwiązać globalne problemy zgodnie z polityką 

spójności. Ważną funkcją realizacji celów wyznaczonych przez niniejszą strategię jest 

możliwość pokazania specyfiki tego miejsca i przeanalizowania wyboru 

odpowiednich środków zaradczych, pozwalających zlikwidować lub zniwelować 

problemy oraz wesprzeć i rozwinąć potencjał subregionu.  

 

Główny cel strategii: zrównoważony rozwój w oparciu o regionalny potencjał 

obszaru funkcjonalnego subregionu południowego, zapewniający spójność 

społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną oraz środowiskową, stanowi świadomy 

zapis, wynikający z wcześniejszej dogłębnej analizy potrzeb, problemów, wyzwań i 

potencjałów w regionie i zorientowany jest na utrzymanie regionu na ścieżce 
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trwałego i zrównoważonego rozwoju. Na tej podstawie wyznaczone zostały cele RIT 

Subregionu Południowego, które zostaną osiągnięte poprzez realizację działań w 

ramach odpowiednich  priorytetów Strategii. Są to obszary z zakresu efektywności 

energetycznej, środowiska, transportu publicznego, rewitalizacji i włączenia 

społecznego oraz edukacji przedszkolnej i szkolnictwa zawodowego.  

 

Wspólne rozwiązywanie problemów, z którymi borykają się gminy nie tylko 

wzmacnia efekt działań, ale i jest uzasadnione ekonomicznie. Dlatego jednym z 

warunków sprawnego przeprowadzenia działań mających na celu zrównoważony 

rozwój regionu jest sposób ich finansowania. Zgodnie ze Strategią Rozwoju 

Województwa „Śląskie 2020+” możliwość taką daje  maksymalne wykorzystanie 

środków pochodzących z RPO WSL na lata 2014-2020.  

 

Podstawę programową do wydatkowania środków Unii Europejskiej  

w perspektywie finansowej 2014-2020 wykorzystującą fundusze UE w ramach RPO 

stanowią m.in. Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego.  

 

Dla zapewnienia wykonalności instytucjonalnej, w oparciu o „Porozumienie o 

współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” Miasto B-B przyjęło 

funkcję IP RIT RPO WSL, która jako koordynator działań w subregionie, bierze czynny 

udział zarówno w programowaniu, wdrażaniu, jak i monitorowaniu działań 

podjętych w obszarze funkcjonalnym.   

 

Monitoring zostanie przeprowadzony w oparciu o analizy wskaźników 

produktu i rezultatu w odniesieniu do celów RPO WSL na lata 2014-2020 spójnych ze 

Strategią RIT Subregionu Południowego w odpowiednich latach odniesienia. 

Punktem wyjścia dla procesu ewaluacji będzie ocena dokonywana na podstawie 

diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w subregionie oraz system wskaźników 

określonych jako wartości bazowe zdefiniowane dla konkretnych obszarów 

priorytetowych. Dzięki niemu wdrażanie Strategii będzie procesem ciągłym  

i dynamicznym. 
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Załączniki 

1. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego RIT Subregionu Południowego w sprawie 

zaopiniowania Strategii RIT. 

2. Przyjęcie/Zatwierdzenie Strategii RIT. 


